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Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 
 

УДК 332.234.4:631.145(477.75) 
Абдураимова Э. Д. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ АГРОФОРМИРОВАНИЙ КРЫМА 

У статті розглядається сучасний стан використання земельних ресурсів сільськогосподарських 
підприємств Криму. Проаналізовано ефективність використання земель у дiнамiцi. 

Ключові слова: земельні ресурси, сiльськогосподарськi підприємства, ефективність викорис-
тання земель, землевiддача. 

В статье рассматривается современное состояние использования земельных ресурсов агро-
формирований Крыма. Анализируется эффективность использования земли в динамике. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, сельхозпредприятия, эффективность использования зем-
ли, землеотдача. 

In the article modern condition of use of land resources of Crimea is examined. Efficiency of use of 
land evolution is analyzed. 

Key words: land resources, the enterprises of agricultural sector, efficiency of use of land. 
 
Постановка проблемы. Земля является 

основным элементом национального богатства 
и главным средством производства в сельском 
хозяйстве. Поэтому рациональное использова-
ние земельных ресурсов имеет большое значе-
ние для развития национальной экономики. С 
ним тесно связаны объем производства сельско-
хозяйственной продукции и продовольственная 
проблема. Каждое агропредприятие должно эф-
фективно использовать землю, бережно отно-
сится к ней, повышать ее плодородие, не допус-
кать эрозии почв, заболачивания, зарастания 
сорняками и т. д. В процессе трансформацион-
ных преобразований в аграрном секторе вопро-
сы количественного определения и практиче-
ского использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения приобретают все большую ак-
туальность. 

Анализ публикаций. Научным исследова-
ниям по вопросам количественного определе-
ния и практического использования земель 
сельскохозяйственного назначения ранее уже 
уделялось значительное внимание. Вопросы 
развития и совершенствования земельных от-
ношений нашли отражение в работах В. И. Са-
фоновой [1], И. Р. Михасюка [2]. Перспективам 
развития малых форм хозяйствования посвяще-
ны работы Абдуллаева Р. А. [3]. Оценка эффек-
тивности использования потенциала аграрного 
предприятия рассматривается в работах Плот-
ник О. Д. [4]. Однако вопросы использования 
земельных ресурсов предприятий аграрного 
сектора на современном этапе не достаточно ос-
вещены. Кроме того, для более объективного 
анализа необходимо использование обновлен-
ных статистических данных. 

Целью исследования является оценка со-
временного состояния использования сельско-
хозяйственных угодий агроформирований Кры-
ма, а именно проведение количественного и ка-
чественного анализа земель, анализа структуры 
землепользования, оценка эффективности ис-
пользования сельхозугодий и разработка реко-
мендаций по улучшению состояния земель в 
целом. 

Изложение основного материала. Во вла-
дении и пользовании сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в конце 2010 года находи-
лось 1498,1 тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий. Анализ наличия и использования сельско-
хозяйственной земли Автономной республики 
Крым показывает, что за период 1995–2010 гг. 
произошло значительное уменьшение сельско-
хозяйственных угодий, находящихся в распо-
ряжении сельхозпредприятий и граждан (на 
231,5 тыс. га). 

Для регионального землепользования было 
характерно ежегодное уменьшение количества 
сельскохозяйственных угодий вплоть до 2007 г. 
(рис. 1). 

Это свидетельствует о том, что сельскохо-
зяйственные земли выводились из оборота, что 
связано с общим истощением сельскохозяйст-
венных земель из-за снижения уровня внесения 
органических и минеральных удобрений, нару-
шения севооборотов, недостаточно эффектив-
ной технологии обработки земли. Однако начи-
ная с 2008 г. динамика тренда незначительно 
изменилась в сторону увеличения. Так, в 2008 г. 
абсолютный прирост количества используемых 
сельскохозяйственных угодий составил 17,8 
тыс. га, в 2009 г. – 7,8 тыс. га. 
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Несмотря на уменьшение площади сельхо-
зугодий в абсолютных величинах за период 
1995–2010 гг., удельный вес этой категории зе-

мель увеличился на 7,8% (с 88,4% в 1995 г. до 
96,2% в 2010 г). Это говорит о высоком уровне 
сельскохозяйственной освоенности земель. 
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Рис. 1. Динамика количества сельскохозяйственных угодий сельхозпредприятий 
и граждан в Крыму за период с 1995 по 2010 гг.* 

*Составлено автором на основе данных Главного управления статистики в АРК [7; 8]. 
 

Анализ структуры сельскохозяйственных 
угодий за исследуемый период свидетельствует 
об увеличении доли пахотных земель (на 8,6%) 

и сокращении удельного веса пастбищ (на 
6,14%) (табл. 1). 

Таблица 1. 
Анализ структуры землепользования АРК.* 

 

1995 г. 2000 г. 2003 г. 2009 г. 2010 г. Показатели 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Земли сельхоз-
предприятий и 
граждан 

1957,0 100,0 1654,1 100,0 1595,1 100,0 1564,1 100,0 1557,7 100,0 

В том числе всего 
сельхозугодий, 
в том числе: 
- пашня 
- сенокосы 
- пастбища 
- многолетние 
насаждения 

 
1729,6 

 
1233,0 

0,7 
348,2 

 
106,1 

 
88,4 

100,0 
71,3 
0,04 
20,1 

 
6,1 

 
1547,6 

 
1165,2 

0,5 
235,7 

 
73,4 

 
93,6 

100,0 
75,3 
0,03 
15,2 

 
6,3 

 
1521,4 

 
1181,6 
0,48 
235,6 

 
103,7 

 
95,4 
100,0 
77,7 
0,03 
15,5 

 
6,8 

 
1503,9 

 
1198,4 

0,5 
211,9 

 
78,4 

 
68,9 

100,0 
79,7 
0,03 
14,1 

 
5,2 

 
1498,1 

 
1196,7 

0,5 
209,1 

 
77,9 

 
96,2 

100,0 
79,9 
0,03 

13,96 
 

5,2 
 

*Составлено автором на основе данных Главного управления статистики в АРК [7; 8]. 
 

С введением различных видов и форм зе-
мельной собственности и хозяйствования на 
земле ослаблен контроль за качеством почвен-
ного покрова и состоянием агроландшафтов. 
Поэтому необходим постоянный мониторинг 
количества и качества земельных ресурсов, учет 
предельно допустимой нагрузки на почву и пре-
дельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ как в самой почве, так и в продукции 
сельскохозяйственного производства. 

Качественная оценка сельскохозяйственных 
земель должна проводиться один раз в пять лет. 
Однако из-за отсутствия финансирования дан-
ное мероприятие не проводилось в течение по-
следних 15 лет. Поэтому для анализа приводит-

ся качественная оценка сельскохозяйственных 
угодий и пахотных земель за 1996 г. по данным 
Республиканского комитета по земельным ре-
сурсам АРК [3]. При проведении качественной 
оценки сельскохозяйственных угодий по дан-
ным Республиканского комитета по земельным 
ресурсам АРК было обследовано 95% их общей 
площади. Это позволяет говорить о значитель-
ном охвате земель и достоверности данных. По 
результатам анализа засоленные земли состав-
ляли 11,9% обследуемой площади сельскохо-
зяйственных угодий, переувлажненные – 10,6%, 
каменистые – 12,3%, а подверженные водной и 
ветреной эрозии – 2,8%. В целом, доля земель с 
наличием признаков, отрицательно влияющих 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 7

на плодородие, составила 37,6% обследуемой 
площади сельскохозяйственных угодий. 

К числу наиболее острых современных эко-
логических и экономических проблем относится 
прогрессирующая деградация земель и связан-
ное с этим процессом образование экологически 
несбалансированных, низкопродуктивных агро-
ландшафтов. Причиной этого послужила непро-
думанная экономическая политика государства, 
в результате которой произошло снижение 
площадей наиболее ценных сельскохозяйствен-
ных угодий, а резкое сокращение инвестиций в 
мелиорацию, химизацию, противоэрозионные 
мероприятия снизило продуктивность земель, 
вызвало катастрофическое нарастание процес-
сов водной эрозии и дефляции. 

Основными факторами появления и разви-
тия деградационных процессов являются чрез-
мерное расширение площади пашни, эрозия 
почв, нерациональное сельскохозяйственное 
использование земель, техногенное загрязнение 
почв и др. 

Высокий уровень сельскохозяйственной ос-
военности земель приводит к нарушению эколо-
гически сбалансированного соотношения сель-
скохозяйственных угодий, лесов и водоемов, 
что обуславливает нагрузку на экосферу и при-
водит к появлению деградационных процессов. 

Другим наиболее важным фактором роста 
деградации является эрозия почв. Эрозия почв – 
процесс разрушения и сноса верхних, обладаю-
щих самым большим плодородием слоев почвы. 
Различают естественную и ускоренную (антро-
погенную) эрозии почв. Естественная эрозия 
протекает очень медленно, и в ходе ее плодоро-
дие почв не снижается. Ускоренная эрозия почв 
вызвана нерациональной хозяйственной дея-
тельностью человека, в результате которой ак-
тивизируются и усиливаются естественные эро-
зии (неправильная обработка и орошение поч-
вы, бесконтрольный выпас скота, вырубка ле-
сов, осушение болот и т. п.). 

Нерациональное сельскохозяйственное ис-
пользование земель приводит к снижению пло-
дородия почв через их переуплотнение (особен-
но черноземов), потере комковато-зернистой 
структуры, водопроницаемости и аэрационной 
способности и имеет негативные экологические 
последствия. 

В последнее время усилились процессы де-
градации почвенного покрова, которые обу-
словлены техногенным загрязнением. Наи-
большую опасность для окружающей природ-
ной среды представляет загрязнение почв тяже-
лыми металлами, возбудителями болезней. 

Для преодоления кризисного состояния в 
сфере использования и охраны земель, в част-

ности земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разработана Республиканская программа 
использования и охраны земель в Автономной 
Республике Крым на 2010–2015 годы. Цель 
Программы состоит в проведении в Крыму го-
сударственной региональной политики, направ-
ленной, в том числе и на рациональное исполь-
зование и охрану сельскохозяйственных земель, 
защиту их от истощения, деградации, загрязне-
ния; повышение урожаев сельскохозяйственных 
культур; увеличение объема производства вы-
сококачественной и экологически чистой про-
дукции и т. д. Стоимость реализации Програм-
мы в части земель сельскохозяйственного на-
значения составляет ориентировочно 14500 тыс. 
грн., причем большая часть от этой суммы 
(85%) должна финансироваться за счет местных 
бюджетов. 

С учетом критического состояния земель 
сельскохозяйственного назначения и невозмож-
ности в ближайшем будущем самовоспроизве-
дения их свойств, а также результатов монито-
ринга грунтов, Программой предусмотрено 
осуществление мероприятий по повышению 
уровня плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения путем проведения ряда 
работ по улучшению качественного и количест-
венного состояния земель сельскохозяйственно-
го назначения, в частности повышения уровня 
применения удобрений в оптимальных нормах и 
соотношениях, проведения химической мелио-
рации почв в научно обоснованных объёмах, 
внедрения научно обоснованных севооборотов, 
элементов биологизации земледелия, ресурсо- и 
энергосберегающих технологий воссоздания 
плодородия почв и ведения земледелия [4]. 

Реформирование аграрного сектора эконо-
мики в целом и рынка земли в частности выдви-
гают на первый план необходимость повышения 
эффективности использования земли, оценка 
которой в сложившейся практике анализа хо-
зяйственной деятельности осуществляется через 
показатель землеотдачи. Данный показатель на-
глядно иллюстрирует величину дохода или 
прибыли, полученную с 1 га сельскохозяйст-
венных угодий (рис. 2). 

Значительный разброс данного показателя 
за исследуемый период обусловлен различным 
значением прибыли или убытка агроформиро-
ваний за каждый отчетный год. Однако, в целом 
за период с 2000–2010 гг. следует отметить по-
ложительную тенденцию в динамике эффектив-
ности использования сельхозземли в Крыму. 

Снижение землеотдачи в отдельные годы в 
определенной мере было обусловлено сокраще-
нием количества вносимых минеральных и ор-
ганических удобрений. На протяжении 20 лет в 
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Крыму наблюдается устойчивая тенденция со-
кращения количества удобрений, вносимых под 
сельскохозяйственные культуры. Так, в 2010г. 
было внесено 44 кг минеральных удобрений на 
1 га посевной площади, что в 2,4 раза ниже 

уровня 1990 г. Объем органических удобрений в 
2010 г. составил лишь 9,8% от уровня 1990 г. 
Практически все сельскохозяйственные культу-
ры недополучают минеральные и органические 
удобрения. 
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Рис. 2. Динамика показателя землеотдачи сельскохозяйственных предприятий Крыма 
за период с 2000 по 2010 гг.* 

*Источник: составлено автором на основе данных Главного управления статистики в АРК [7; 8]. 
 

Выводы. В результате исследования выяв-
лено, что современное состояние использования 
земельных ресурсов сельскохозяйственного на-
значения характеризуется как нерациональное и 
имеет тенденцию к ухудшению. 

Такая ситуация связана со следующими 
факторами: 
- с высоким уровнем сельскохозяйственного 

освоения территории; 
- с неравномерным сельскохозяйственным ос-

воением территории, вследствие чего распа-
ханность земель в отдельных районах дос-
тигла чрезмерных размеров; 

- с интенсивным развитием деградационных 
процессов и наличием значительных площа-
дей деградированных земель; 

- с наличием земель, непригодных для сель-
скохозяйственной деятельности; 

- с отсутствием до последнего времени про-
грамм комплексного решения вопросов от-
носительно использования и охраны земель; 

- с недостаточностью нормативно-правовых 
актов и актов нормативно-технического ха-
рактера, которые регулируют использование 
и охрану земель. 
Изменить сложившуюся ситуацию сможет 

проведение политики рационального земле-
пользования на государственном уровне. Для 
преодоления кризисного состояния в сфере ис-
пользования земель сельскохозяйственного на-
значения необходимо применение превентив-
ных, природоохранных мер, определенных об-
щегосударственной программой использования 
и охраны земель на 2010–2015 годы. 
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УДК 339.13/137.2:658.8.012.32 
Алімова А. Е. 

КОНКУРЕНЦІЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ 

В статті здійснені теоретичні дослідження наукових підходів щодо визначення сутності еко-
номічних категорій «конкуренція»та «конкурентоспроможність» з позиції різних авторів, проведе-
на класифікація чинників конкурентоспроможності. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, галузь, підприємство, національна еко-
номіка, продукція. 

В статье приведены теоретические исследования научных подходов к определению сущности 
экономических категорий «конкуренция» и «конкурентоспособность» с позиции различных авторов, 
представлена классификация факторов конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, отрасль, предприятие, национальная 
экономика, продукция. 

The article made the theoretical study of the scientific approaches to defining the essence of economic 
categories «competition»and «competitiveness» of the positions of various authors, given the classification 
of factors of competitiveness. 

Key words: competition, competitive, industry, national economy, enterprise products. 
 
Постановка проблеми. Останнім часом в 

умовах глобалізації, процесів інтеграції еконо-
міки спостерігається посилення конкуренції, 
притаманне для всіх країн і галузей економіки. 
Однією з головних причин низької конкуренто-
спроможності українських підприємств є недо-
статня здатність боротися за розширення своєї 
частки на внутрішньому та зовнішньому рин-
ках, просувати свої товари та завойовувати 
споживача, поставивши інтереси останнього в 
центр своєї виробничої та комерційної діяльно-
сті. 

У зв’язку з цим постає гостра проблема оці-
нки рівня конкурентоспроможності, а тому під-
вищення конкурентоспроможності національ-
них товаровиробників має стати найважливі-
шим пріоритетним напрямком їх конкурентної 
політики. 

Аналіз літератури. Науково-теоретичні ас-
пекти конкуренції були започатковані та уза-
гальнені А. Смітом. Дослідження поняття «кон-
куренції» як економічної категорії проводили 
Д. Рікардо, Дж. Робінзон, Й. Шумпетер, Ф. А. 
Хайек, К. Р. Макконел та С. Л. Брю [1], М. Е. 
Портер [2] та інші. 

Висвітленню проблеми конкуренції та кон-
курентоспроможності присвячено багато науко-
вих праць вітчизняних вчених: П. Р. Пуцентайло 
[2], О. В. Рибакової [4], В. А. Ільяшенко [7], 
В. А. Гончаров [5], Р. Л. Лупак [6] та ін. В своїх 
роботах ними розглянуті питання визначення 
сутності понять «конкуренція» та «конкуренто-
спроможність», визначення ступеня впливу різ-
номанітних факторів на рівень конкурентосп-
роможності продукції, підприємства та країни в 
цілому. 

Метою дослідження є розгляд основних 
теоретичних питань конкурентоспроможності, 
вивчення вітчизняного та світового досвіду з 
даної проблематики, спроба формування ком-
плексного поняття конкурентоспроможності та 
чинників впливу на неї. 

Виклад основного матеріалу. Під впливом 
сучасних трансформаційних та інтеграційних 
процесів, які супроводжують розвиток сучасної 
світової економіки, дотепер тривають дискусії 
стосовно визначення змістового і повного по-
няття конкурентоспроможності. 

Однак універсального визначення поняття 
конкурентоспроможності не може існувати, на-
самперед через те, що залежить стосовно якого 
об’єкту або суб’єкту воно застосовується. 

Поняття «конкурентоспроможність» є похі-
дною поняття «конкуренція», яка представляє 
собою механізм регулювання ринкової економі-
ки. 

Термін «конкуренція» (з лат. concurrentia) 
означає змагання, суперництво. Як економічна 
категорія, конкуренція – це економічна бороть-
ба, суперництво між виробниками продукції, 
робіт, послуг щодо задоволення своїх інтересів, 
пов’язаних з продажем цієї продукції, викона-
них робіт, наданням послуг одним і тим же 
споживачам [6, с. 92]. 

Закон України «Про захист економічної 
конкуренції» характеризує поняття «економічна 
конкуренція» як «змагання між суб’єктами гос-
подарювання з метою здобуття завдяки власним 
досягненням переваг над іншими суб’єктами го-
сподарювання, внаслідок чого споживачі, 
суб’єкти господарювання мають можливість 
вибирати між кількома продавцями, покупцями, 
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а окремий суб’єкт господарювання не може ви-
значати умови обороту товарів на ринку» [1, с. 
51]. 

Великий внесок в трактування поняття кон-
куренція внесли великі класики економічної тео-
рії, провідні російські та вітчизняні вчені (табл. 1). 

 

Таблиця 1. 
Визначення сутності поняття «конкуренція». 

 

Узагальнюючи вищенаведені визначення 
поняття «конкуренція» різними вченими-еконо-
містами, можна стверджувати, що конкуренція – 
це багатоаспектне поняття, головна категорія 
ринкової економіки, яка представляє собою 
економічну боротьбу виробників товарів та 
продукції в процесі її реалізації при найбільш 
сприятливих умовах. Найбільш основною та ру-

шійною силою конкуренції є конкурентоспро-
можність виробленої продукції. Конкурентосп-
роможність продукції чи окремого підприємства 
можна виявити тільки в умовах конкуренції. 

Незважаючи на те, що багатоаспектне по-
няття «конкурентоспроможність» є достатньо 
поширеним у науковій літературі, досить не іс-
нує єдиного його визначення (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Трактування поняття «конкурентоспроможність». 

 

Автор визначення Трактування поняття «конкурентоспроможність» 

Юданов А. Ю. 
«Конкурентоспроможність товару» – ступінь його привабливості для споживача, що 
здійснює покупку. 

Азарян О. М. 

«Конкурентоспроможність» – відповідність товару запитам ринку за технічними, 
економічними, естетичними та іншими параметрами та пропонує визначати її як спів-
відношення корисного ефекту до сумарних витрат, які включають витрати на при-
дбання і споживання (експлуатацію) товару, тобто до ціни споживання. 

Фатхутдінов Р. А. 
«Конкурентоспроможність» – властивість об’єкта, що характеризує ступінь реально-
го чи потенційного задоволення ним конкретної потреби в порівнянні з аналогічними 
об’єктами, представленими на конкретному ринку. 

Вандяк Н. П. 

«Конкурентоспроможність товару» – це його відповідність вимогам ринку, сукуп-
ність характеристик товару, в якій відображаються його відмінності від товару-
конкурента як за ступенем відповідності суспільної потреби, так і за витратами на її 
задоволення. 

Канінський Н. П. 

«Конкурентоспроможність продукції» – як комплекс економічних, організаційних, 
технічних, технологічних, екологічних, правових і нормативних параметрів, які в 
процесі взаємодії та взаємозв’язку забезпечують високі споживчі якості товару, ви-
щий, порівняно з конкурентами, попит на нього на ринку, мінімальні витрати на його 
виробництво і високий рівень цін при реалізації по різних каналах збуту, гарантуючи 
отримання максимального прибутку при найменшому підприємницькому ризику. 

 

Автор визначення Трактування поняття «конкуренція» 

Портер М. 
«Конкуренція» – це динамічний процес, що розвивається безперервно, мінливий 
ландшафт, на якому з’являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі 
процеси і нові ринкові сегменти. 

Азоєв Г. Л. 
«Конкуренція» – «суперництво на якому-небудь терені між окремими юридичними і 
фізичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети». 

Азарян О. М. 
Конкуренція» є умовою, яка домінує на ринку, де йде суперництво контрагентів 
(продавців між собою, продавців і покупців, покупців між собою), які прагнуть збі-
льшити свої прибутки за рахунок один одного. 

Шумпетер Й. «Конкуренція» – суперництво старого з новим, з інноваціями. 

Кіперман Г. Я. 
«Конкуренція» – це процес взаємодії, взаємозв’язку й боротьби виробників і поста-
чальників при реалізації продукції, економічне суперництво між відособленими това-
ровиробниками або постачальниками товарів (послуг) за найбільш вигідні умови збуту. 

Макконнел К. Р., 
Брю С. Л. 

«Конкуренція» – це наявність на ринку більшої кількості незалежних покупців і про-
давців, та можливість для них вільно входити на ринок і залишати його. 

Фатхутдінов Р. А. 

«Конкуренція» – процес управління суб’єктом своїми конкурентними перевагами 
для того, щоб перемогти або досягти інши цілі в боротьбі з конкурентами за задово-
лення об’єктивних або суб’єктивних потреб у рамках законодавства або в природних 
умовах. Конкуренція є рушійною силою розвитку суб’єктів і об’єктів управління, сус-
пільства в цілому. 

Маршалл А. 
«Конкуренція» – це змагання однієї людини з іншими, особливо при продажу або 
купівлі чого-небудь. 

Найт Ф. «Конкуренція» – це ситуація, в якій конкуруючих одиниць багато і вони незалежні. 
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Таким чином, виходячи з наведених вище 
різноманітних трактувань поняття «конкуренто-
спроможності» вченими-економістами, можна 
стверджувати, що кожне з них має право на іс-
нування. 

Але все ж таки наведемо узагальнене його 
трактування, а саме: конкурентоспроможність 
продукції – це інтегральна характеристика, яка 
обумовлює здатність продукції задовольнити 
вимоги покупців до їх складових в порівнянні з 
товарами-аналогами в умовах конкретного кон-
курентного ринку в конкретний період. 

З метою повного розуміння процесів конку-
ренції, формування глибокої уяви щодо форму-
вання конкурентоспроможності необхідно ви-
значити основні чинники які на неї впливають. 
Під чинниками слід розуміти внутрішні та зов-
нішні сили, інструменти, які обумовлюють 
об’єктивний та суб’єктивний вплив на форму-
вання конкурентного середовища. Чинники ви-
значають і описують характеристики елементів, 
їх стан, що дозволяє найбільш об’єктивно і пра-
вильно формувати підхід до організаційного за-
безпечення управління конкурентоспроможніс-
тю підприємства. Слід зазначити, що визначені 
вище елементи повинні розглядатися в єдності 
та взаємозв’язку, а також можуть бути описані 
конкретними характеристиками. Саме це дозво-
лить оцінити рівень і стан окремого елемента [2, 
с. 122–126]. 

М. Портер вказує, що ті країни, які започат-
ковують освоєння ринкових відносин, повинні 
не робити наголос на пряме використання базо-
вих факторів, коли вони і так є в наявності. Ва-
жливим для таких країн є подальший і поглиб-
лений розвиток розвинутих факторів до яких 
відносять сучасні технології, інфраструктуру, 
людський капітал, які сприяють зменшенню ре-
сурсоємності, що в кінцевому підсумку підво-
дить кожне підприємство і національну еконо-
міку в цілому до конкурентних переваг на ринку 
певних видів продуктів як всередині країни, так 
і на міжнародному рівні [3, с. 375–380]. 

Після аналізу чинників конкурентоспромо-
жності підприємства різних авторів виявлено, 
що за економічним характером їх можна розді-
лити на чинники мікро- і макросередовища, се-
ред яких було визначено саме ті, що є пріорите-
тними (рис. 1). 

Підвищення конкурентоспроможності наці-
онального виробництва сьогодні можливе за 
умов забезпечення однакових можливостей 
конкуренції з іноземними виробниками в першу 
чергу на внутрішньому ринку, що в подальшому 
має формувати достатній рівень конкурентосп-
роможності країни в цілому [5, с. 36–37]. 

Конкурентоспроможність національної еко-
номіки зазвичай трактується як концентрований 
вираз економічних, науково-технічних, вироб-
ничих, управлінських, маркетингових та інших 
можливостей, реалізованих у товарах і послу-
гах, які успішно протистоять закордонним това-
рам, що конкурують з ними, і послугам як на 
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. На 
необхідності забезпечення високого рівня кон-
курентоспроможності національної економіки 
як засобу підвищення добробуту суспільства на-
голошував М. Портер – один із провідних дослід-
ників проблем конкурентоспроможності у світі. 
Він зазначав, що конкурентоспроможність не є 
самоціллю, яка забезпечує економічний розквіт 
країни. «Головна мета держави, – писав він, – за-
безпечити власним громадянам досить високий 
та зростаючий рівень життя. Спроможність дер-
жави зробити це залежить не від якогось аморф-
ного терміна «конкурентоспроможність», а від 
того, наскільки продуктивно використовуються 
національні ресурси – праця та капітал» [3, с. 
354]. 

Конкурентоспроможність національної еко-
номіки виявляє здатність економічної системи 
забезпечувати соціально-економічну оптималь-
ність за будь-якого впливу внутрішніх та зовні-
шніх чинників. Слід підкреслити такі особливо-
сті конкурентоспроможності національної еко-
номіки: 
- конкурентоспроможність національної еко-

номіки є атрибутом господарської системи, 
що базується на світовому поділі праці та 
міжнародному товарному обміні; 

- конкурентоспроможність національної еко-
номіки розвивається у внутрішньому середо-
вищі країни в результаті конкурентного зма-
гання; вона є результатом прогресу виробни-
чих сил та науково-технічного прогресу; 

- відповідальність за стан конкурентоспромо-
жності національної економіки несе держава, 
якій належить провідна роль у визначенні 
важелів економічної політики, дотриманні 
зобов’язань перед світовими організаціями та 
країнами-партнерами [4, с. 24–26]. 
Виходячи з того, що основним показником 

ефективного функціонування підприємства в 
умовах ринку є рівень конкурентоспроможнос-
ті, можна стверджувати, що взаємозв’язок між 
конкурентоспроможністю країни в цілому, під-
приємств, товарів, а вже потім визначати ті фак-
тори, які впливають на кожен з них. Так, про 
конкурентоспроможність національної економі-
ки свідчить наявність конкурентоспроможних 
галузей, яка, в свою чергу, реалізується тільки 
через виробничо-господарську діяльність під-
приємств, що в ній працюють. 
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Рис. 1. Чинники конкурентоспроможності підприємства. 
 

Таким чином, конкурентоспроможність – 
іерархична економічна категорія, взаємозалеж-
ними рівнями якої є: технологія, товар, підпри-
ємство, регіон, галузь і країна. Усі ці рівні взає-
мозалежні, і оцінка їх стану в першу чергу ви-
значається станом справ на першому рівні. На-
дана ієрархія передбачає наявність та поточний 
стан використання ресурсів кожного нижчого 
суб’єкта конкуренції, впливає на конкурентосп-

роможність суб’єкту вищого порядка та має 
властивість нарощувати його з кожним рівнем 
ієрархії. 

Узагальнюючи визначення конкурентосп-
роможності по відношенню до різних економіч-
них об’єктів, можна сказати, що конкурентосп-
роможність конкретного об’єкта – це економіч-
на категорія, що дозволяє оцінити положення 
даного об’єкта щодо подібних об’єктів-
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Макросередовище 

Соціально-економічні 
1. Рівень життя населення. 
2. Структура споживання. 
3. Купівельна активність. 
4. Менталітет населення. 
5. Мобільність населення. 
6. Зростання безробіття. 

Структурно-організаційні 
1. Виробнича структура під-
приємства. 
2. Організаційна структура під-
приємства. 
3. Управлінська структура та 
рівень кваліфікації управлінсь-
ких кадрів. 
4. Спеціалізація, концентрація, 
кооперація виробництва. 
5. Організаційна структура. 

Демографічні 
1. Динаміка чисель-
ності. 
2. Соціально-
економічний склад 
населення. 

Екологічні 
1. Клімат. 
2. Екологічна ситуація. 
3. Природно-ресурсний потен-
ціал країни. 

Політико-правові 
1. Державне регулювання функці-
онування економіки країни, галу-
зей, регіонів. 
2. Державна підтримка галузей і 
регіонів. 
3. Рівень конкурентоспроможності 
країни, галузі, регіону. 
4. Кредитно-грошова, податкова, 
інноваційно-інвестиційна, фіска-
льна політика держави. 

Ринково-галузеві 
1. Ресурсний, трудовий та тех-
нологічний потенціал регіону, 
галузі, країни. 
2. Наявність бар’єрів для всту-
пу/виходу на ринок. 
3. Ефективність стратегії роз-
витку регіону, галузі, країни. 
4. Реальні та потенційні конку-
ренти. 
5. Ринкова інфраструктура. 

НТП 
1. Розвиток високо-
технологічних, ре-
сурсозберігаючих 
галузей. 
2. Поява нових ма-
теріалів, технологій, 
обладнання.  
3. Підтримка науки 
та інноваційної дія-
льності. 

Техніко-технологічні 
1. Використовувані техноло-
гії та технічна досконалість 
продукції. 
2. Розроблювані технології 
та освоєння нової продукції. 
3. Виробниче обладнання та 
устаткування підприємства. 
4. Науково-технічний рівень 
виробництва. 

Ресурсні 
1. Система та рівень 
технічного оснащення. 
2. Можливість викорис-
тання якісної сировини 
та матеріалів. 
3. Диверсифікованість 
виробництва. 
4. Професійний рівень 
виробничого персоналу. 

Економічні 
1. Рівень платоспроможності та ліквідності. 
2. Рівень прибутковості. 
3. Фінансова стабільність. 
4. Ділова активність. 

Соціологічні та культурологічні 
1. Внутрішньофірмова культура та психоло-
гічний клімат. 
2. Імідж та репутація фірми. 
3. Соціальне забезпечення та підтримка пра-
цівників. 

Мікросередовище 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 13

конкурентів на ринку, виражена через певний 
набір показників. Враховуючи наведені тракту-
вання та на підставі узагальнення, запропонова-
но власне визначення таких категорій. 

Конкурентоспроможність підприємства – 
це його перевага по відношенню до інших під-
приємств даної галузі всередині країни і за її 
межами. Конкурентоспроможність означає, що 
конкурентоспроможність підприємства може 
бути оцінена тільки в рамках групи підпри-
ємств, що відносяться до однієї галузі, або під-
приємств, що випускають аналогічні товари 
(послуги). Конкурентоспроможність можна ви-
явити тільки порівнянням між собою цих під-
приємств як в масштабі країни, так і в масштабі 
світового ринку. 

Конкурентоспроможність галузі – наяв-
ність в ній технічних, економічних і організа-
ційних умов для створення виробництва і збуту 
продукції високої якості, яка задовольняє вимо-
гам конкретних груп споживачів. 

Конкурентоспроможність країни – це її 
здатність в умовах вільної добросовісної конку-
ренції виробляти товари і послуги, що задово-
льняють вимогам світового ринку, реалізація 
яких збільшує добробут країни і окремих, її 
громадян. 
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УДК 336.77:332 

Байрам У. Р. 

ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ 

У статті розглянуто сучасний стан і проблеми ринку пластикових карток, проаналізовані до-
слідження деяких перспектив розвитку сфери оберту платіжних карток, а саме поширення так 
званих коаліційних проектів, запропоновані деякі заходи щодо поліпшення якості зв’язку термінала з 
банківським процесинговим центром. 

Ключові слова: пластикова картка, ринок платіжних карт, послуги банків, безготівкові розра-
хунки, еквайрінг, кобрендинг, чіп-картка, карткові продукти. 

В статье представлены современное состояние и проблемы рынка пластиковых карт, проана-
лизированы исследования некоторых перспектив развития сферы оборота платежных карт, а 
именно распространение так называемых коалиционных проектов, предложены некоторые меры по 
улучшению качества связи терминала с банковским процессинговым центром. 

Ключевые слова: пластиковая карта, рынок платежных карт, услуги банков, безналичные рас-
четы, эквайринг, кобрендинг, чип-карта, карточные продукты. 

In the clause a current state and problems of the market of plastic cards are presented, researches of 
some prospects of development in the sphere of turnover of payment cards, namely distribution of so-called 
coalition projects are analyzed, some measures on the improvement of a communication quality of the ter-
minal with bank processing center are offered. 

Keywords: a plastic card, the market of payment cards, services of banks, clearing settlements, acquir-
ing, cobranding, the chip card, card products. 

 
Постановка проблеми. В умовах розвитку 

міжнародних зв’язків відбувається процес інте-
грації економік окремих держав і розвитку пла-

тіжних систем, зокрема, у напрямку розвитку 
безготівкових форм розрахунків, які, у свою 
чергу, знайшли широке застосування в сучас-
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ному світі. Одним з інструментів безготівкових 
розрахунків є пластикова карта. У більшості еко-
номічно розвинених країн пластикова карта є 
невід’ємним атрибутом сфери торгівлі й послуг. 

Економісти називають пластикову карту 
«послугою століття», одним із ключових елеме-
нтів «технологічної революції в банківській 
справі». Тому вивчення проблем використання 
пластикових карт в Україні представляється 
особливо актуальним, а вивчення світової прак-
тики та перспектив розвитку ринку пластикових 
карт в Україні здобувають у цей час конкретну 
значимість. 

Аналіз літератури. Аналіз нормативно-
законодавчої бази [1–5], а також економічної лі-
тератури свідчить [6] про те, що не дивлячись 
на «новизну» досліджень банківських операцій 
з пластиковими картками, на сьогоднішній день 
досить мало приділяється уваги цим проблемам 
в наукових публікаціях. Але ряд вітчизняних 
авторів, таких, як А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкі-
на, М. І. Савлук та інші вже працювали над 
розв’язанням даних суперечливих питань [6]. 

Зокрема, ці проблеми полягають в слабо-
розвинутій інфраструктурі карткового ринку, 
що спричиняється дорожнечею банкоматів, не-
зацікавленістю торгових точок в установленні 
РОS-терміналів та проведенні безготівкових ра-
хунків з допомогою карток. 

До недоліків існуючого ринку пластикових 
карток в Україні можна віднести: 
- неякісній зв’язок і обмежені можливості ав-

торизаційних центрів; 
- відсутність єдиних вимог договірної бази з 

банками-агентами; 
- низький рівень платоспроможності населен-

ня; 
- нерозвиненість інфраструктури ринка, фі-

нансової безпеки банків і клієнтів. 
Мета дослідження – визначити проблеми, 

недоліки та перспективи розвитку банківських 
операцій з картками в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з 
існуючими проблемами, що загострюються в 
сучасних умовах, зокрема, затрати на підтримку 
грошового обігу, що прогресує, дефіцит наяв-
них коштів, складність контролю за грошовим 
обігом, все більшого значення набувають безго-
тівкові розрахунки, що призводять до заміщен-
ня готівкових коштів і зниженню витрат обігу. 

Раціональна організація безготівкових роз-
рахунків забезпечує нормалізацію платіжного 
обороту. Один з можливих і найперспективні-
ших способів рішення проблеми обороту наяв-
них коштів – це створення ефективної автома-
тизованої системи безготівкових розрахунків на 
основі пластикових карток. 

На жаль, для українського користувача бан-
ківська картка являє собою не платіжний ін-
струмент, а засіб зняття готівки. Це пояснюєть-
ся рядом причин, які й визначили проблеми, що 
існують на ринку пластикових карток в Україні. 

1. Розвиток телекомунікаційної інфрастру-
ктури в Україні в порівнянні з іншими розвине-
ними країнами перебуває на низькому рівні, із 
цього випливає проблема швидкості здійснення 
платежів. Швидкість платежу значною мірою 
обумовлена його терміновістю. Сучасна елект-
ронна техніка й особливо автоматизовані канали 
зв’язку надають нову якість поняттю терміново-
сті платежу: створюється можливість об’єднати 
строки окремих стадій платежу воєдино. На-
приклад, при розрахунках за товар швидкість 
платежу визначається взаємозалежними показ-
никами часу одержання товару покупцем, стро-
ком його оплати й часом зарахування коштів на 
рахунок постачальника. Оптимальна швидкість 
безготівкових розрахунків досягається збігом 
трьох перерахованих показників. Скорочення 
часу проходження платежів досягається рядом 
комерційних банків за рахунок впровадження 
технологій, нових платіжних інструментів, ак-
тивізації впровадження електронного докумен-
тообігу та ін. 

2. По-друге, фінансова криза в значній мірі 
підірвала довіру до банків, однак, зараз ситуація 
міняється в кращу сторону. 

3. На жаль, поки не розроблена повноцінна 
державна політика відносно ринку пластикових 
карток, яка передбачала б законодавче регулю-
вання всього комплексу відносин між учасни-
ками ринку та розробку програм підтримки віт-
чизняних інноваційних рішень в області розра-
хунків пластиковими картками. 

4. Четвертою проблемою потрібно виділи-
ти проблему безпеки. При розрахунках через Ін-
тернет і одержанні готівки через банкомати та 
оплати товарів у сумнівних місцях, існує ймові-
рність стати жертвою шахрайства з використан-
ням технічних коштів. Частковим виходом із ці-
єї ситуації є використання мікропроцесорних 
карток. Тому варто бути вкрай обережним при 
користуванні магнітними картками, про що 
регулярно попереджають банки у своїх 
пам’ятках. 

5. Так само однією із проблем є також 
складність застосування. Хоча банки-емітенти 
намагаються гранично спростити інтерфейс ба-
нкоматів, для багатьох людей, особливо літніх, 
виникають помітні складності в одержанні го-
тівки, а іноді навіть і при розрахунках у касових 
терміналах. 

6. Висока комісія для магазинів з можливі-
стю прийому платежів по картках. Магазин 
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змушений закладати вартість еквайрінга у вар-
тість товару (близько 2%). 

7. Простежуємість – це одночасно і досто-
їнство і недолік. З однієї сторони всі покупки 
фізичної особи стають абсолютно прозорими 
для влади, з іншої сторони полегшується скла-
дання всіляких фінансових звітів. 

Можна виділити наступні негативні тенде-
нції, що вплинули на розвиток ринку пластико-
вих карток. 

Почнемо з того, що банки спромоглися емі-
тувати пластикових карток більше, ніж чисель-
ність населення України. Однак ця ситуація 
змінилася, і кількість платіжних карток вже за 
підсумками 2009 року зменшилася. На кінець 
2008 року в Україні нараховувалося 67 мільйо-
нів платіжних карт. На кінець 2009 року їхня кі-
лькість зменшилося до 40 мільйонів штук. Зага-
льна кількість платіжних карток на 01.01.2011 р. – 
46,4 мільйонів штук, за січень-березень 2011 
року – збільшилось на 3,7%, або 1,697 мільйонів 
штук – до 48,072 мільйонів штук [7]. Частково 
це пояснюється тим, що банки почистили стати-
стику від так званої «мертвої емісії» і зараз дані 
говорять про реально працюючі картки, по яких 
здійснюються операції. 

З іншого боку, і кризові неприємності не 
пройшли безслідно для власників карток. Ринок 
цього року вже змінився. З нього практично пі-
шли, або майже пішли такі великі емітенти, як 
Надра, Родовід, Укрпромбанк та кілька інших 
дрібніших банків. Це не могло не позначитися 
на ринку. З обороту були виведені мільйони ка-
рток, тисячі банкоматів і терміналів, перестали 
обслуговувати картки, а це значить, що в міль-
йонів людей підірвана довіра до банкоматів і 
платіжних карток зокрема. 

За час проблем банків із платоспроможніс-
тю відбулося кілька подій, які прямо вдарили по 
платіжних картках. Наприклад, власникам кар-
ток довелося зіткнутися з лімітами навіть по де-
бетним карткам, причому ситуація триває доте-
пер. У цей час установка лімітів на зняття готів-
ки в банкоматах і касах банків усе ще обумов-
лена такою простою причиною, як недостача 
готівкових коштів у банках, які ці ліміти вста-
новлюють. 

Друга серйозна проблема на ринку – це 
проблема банків із платоспроможністю, відмова 
одних установ видавати кошти по картках ін-
шим і так далі. Слідом за цим прийшов демон-
таж банкоматів і навіть POS-Терміналів. Що 
стосується POS-Терміналів, то торговельні точ-
ки змушені були відмовлятися від них, оскільки 
значна їхня частина належала банкам, які не мо-
гли забезпечити своєчасні розрахунки або вза-
галі, не могли розраховуватися з торговельними 

точками. Тому природно, що такі термінали бу-
ли зняті. 

Все перераховане вище відбилося й на кіль-
кості трансакцій по картках та користуванні ка-
ртками їхніми власниками. Зараз ситуація стабі-
лізувалася й показники наблизилися до резуль-
татів 2008 року. У той же час частка шипиків 
(карткові шахрайства) по зняттю готівки у влас-
ній банківській мережі збільшилася. 

Що стосується вартості платіжних карт, то, 
як не дивно, вона не особливо змінилася за час 
кризи. Наприклад, за даними компанії «Просто-
банк Консалтинг», вартість обслуговування 
пластикової картки Visa Electron, полічена за 
спеціальною схемою з урахуванням видатків 
клієнта на здійснення операцій, пов’язаних з 
випуском і обслуговуванням пластикових кар-
ток, зняття готівки у своїй і чужій мережі, у січ-
ні 2008 року становила 47,45 гривень. Сьогодні 
ж вона практично без змін – 47,21 гривень. Екс-
перти вважають, що незважаючи на обмежену 
можливість банків заробити (зокрема на креди-
туванні), тарифи на пластик підвищуватися не 
будуть [8]. 

Трансакція за допомогою картки з магніт-
ною смугою використовує завжди однакові іде-
нтифікуючі дані, які передаються в банк. Тому 
їх можна перехопити і виготовити підроблену 
карту. Чіпова ж картка працює по-іншому: кож-
на трансакція узгоджується сформованим спеці-
ально для неї кодом, а для подальшої трансакції 
потрібний новий код. Тому використовувати 
дані вже минулих трансакцій нерозумно, а зро-
бити дублікат чіпа практично неможливо. 

Як результат – зараз у всьому світі поки не 
зафіксовано жодного випадку шахрайства із 
смарт-картками [8]. 

Цього року банки активніше переходять на 
чіп-технології, багато гравців ринку проходять 
сертифікацію в міжнародних платіжних систе-
мах по еквайрінгу й емісії чіп-карток. 

На думку фахівців, найбільш важливий пе-
рехід на чіп-технології в торговельних мережах, 
оскільки найчастіше шахраї розвертають свою 
діяльність саме там: вступають у змову з торго-
вцями, перехоплюють дані трафіку, отоварю-
ються за допомогою підроблених карток. 

По оцінках ЕМА, того року втрати україн-
ців від шахрайства з картками склали 60 млн. 
гривень. Побоюючись потрапити в поле зору 
шахраїв, багато клієнтів банків не ризикують 
користуватися картками де-небудь, крім банко-
матів. Сміливості власникам карток додасть ма-
совий перехід на чіп-картки, підробити які 
практично неможливо. Кардери (мисливці за 
інформацією чужих платіжних карток) можуть 
виготовити тільки магнітно-полосну копію чіп-
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картки, проте, у випадку шахрайства жертві бу-
де нескладно одержати відшкодування – вину-
ватий буде еквайєр, який прийняв таку картку. 
За словами банкірів, в Україні дотепер не було 
спроб шахрайства по чіповим картках. 

Проведення операцій за допомогою платіж-
них карток показує ступінь інтегрованості бан-
ківської системи та суспільства. Суттєво відзна-
чити, що безготівкова оплата товарів і послуг у 
промислово розвинених країнах досягає 90% у 
структурі всіх грошових операцій [7]. 

Масштаби й характер використання платіж-
них карт обґрунтовано розглядаються в якості 
одного з найважливіших індикаторів рівня роз-
витку ритейлового (роздрібного) банківського 
бізнесу. 

Ринок платіжних карток усе більше стає по-
лем конкурентної боротьби між банками. Опе-
рації по банківських картках відносяться до чи-
сла найбільш дохідних видів банківської діяль-
ності. У середньому дохід на одиницю витрат у 
картковому бізнесі вище, ніж по інших видах 
операцій. По-перше, потрібно відзначити такі 
дохідні проекти як реалізація зарплатних схем, 
настільки популярних в Україні й деяких краї-
нах СНД. Витрати обслуговування подібних 
проектів для банку мінімальні внаслідок висо-
кого ступеня автоматизації процесу. По-друге, 
досить істотними можуть бути для банку комі-
сійні відрахування за проведення платежів при 
використанні пластикових карток, а також комі-
сії одержувані від торгово-сервісних підпри-
ємств за обслуговування. 

Специфіка ринку полягає в тому, що ринок 
розвивається в основному не за рахунок індиві-
дуальних вкладників і власників карт, а за раху-
нок зарплатових проектів. Суть яких – обслуго-
вування банком процесу нарахування й видачі 
заробітної плати співробітникам підприємства з 
використанням банківських пластикових кар-
ток. Це багато в чому пояснює поводження вла-
сників, які після нарахування заробітної плати 
відразу ж її знімають у банкоматі, звідси й ви-
никає високий відсоток зняття готівкових кош-
тів. 

Однак стимулом використання пластикових 
карток в Україні буде сполучення двох умов. 
Перше: механізм розрахунків по карті повинен 
бути не менш зручним, чим з використанням го-
тівкових коштів. Друге: користування картками 
повинно бути доступним, тобто мінімальним за 
вартістю й вигідним клієнтові. 

Проте, незважаючи на наявність перешкод і 
труднощів, а також на досить великі початкові 
витрати, пов’язані із запуском і відпрацьову-
ванням технологій використання пластикових 
карток, українські банки усе активніше викори-

стовують цей інструмент для реалізації страте-
гічних цілей розвитку ритейлового бізнесу. Як-
що банк розраховує втриматися в якій-небудь 
ніші на ринку приватних внесків, йому не обі-
йтися без випуску платіжних карток. 

Сфера ринку карткових платежів має попит 
серед банків як ключовий генератор комісійних 
доходів на фоні скорочення кредитування. 

Як стверджують економісти: «Майбутнє 
банківських послуг – за пластиковими картка-
ми». І це дійсно так, незважаючи на цілий ряд 
проблем, український ринок пластикових карток 
розвивається досить швидкими темпами й надає 
великі надії. Банкіри високо оцінюють перспек-
тиви розвитку «пластикового» ринку. Протягом 
найближчого року варто очікувати посилення 
активності операторів ринку та не виключено, 
що й появи нових учасників. Буде розширюва-
тися спектр надаваних банками сервісів: збіль-
шиться кількість банків, що пропонують клієн-
там картки з пільговим періодом виплат (grace 
period) і послуги, зв’язані переважно з прове-
денням інтернет-платежів. Система тарифів 
пластикових карток, тобто можливість банку за-
робити на них, досить складна й різноманітна. А 
за словами банківських експертів, подорожчання 
або навпаки падіння цін на картки залежить від 
розглянутого тарифу. 

Як ми вже відзначали, основна частина пла-
стикових карток, які сьогодні використовуються 
власниками, – зарплатні; зняття готівки з них «у 
своїх» банкоматах здійснюється без комісій, чо-
го не скажеш про зняття коштів в «чужих» бан-
коматах. Цей тариф виступає в ролі одного з ос-
новних тарифів для банку. А оскільки цей тариф 
залежить від розміру так званого «міжбанківсь-
кого інтерчейджа», що у нашій країні становить 
1% + 3 гривні, то, відповідно, і тариф за зняття 
готівки в «чужих» банкоматах буде обертатися 
навколо цієї цифри, тобто в межах 1–1,5% + 3–5 
гривень, залежно від того, скільки банк хоче за-
робити. І він не зміниться доти, поки значення 
«міжбанківського інтерчейджа» буде на рівні 
1% + 3 гривні [7]. 

Другий основний тариф платіжної картки – 
вартість річного обслуговування. У всіх банків 
для різних категорій карток цей тариф приблиз-
но однаковий. Ці тарифи також навряд чи бу-
дуть змінюватися, оскільки банку потрібно «іс-
нувати в ринку». У кожного виду пластику є 
своя собівартість, і кожний вид пластику від 
cirrus/electron до gold/platimum/mfmity має свій 
статус і відповідну ціну, нижче якої його вар-
тість не опуститься в силу його ж статусу. 

Що стосується зарплатних проектів, які, за 
прогнозами експертів, зараз будуть інтенсивно 
розвиватися, то саме тут для залучення нових 
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клієнтів банки будуть знижувати ціни на обслу-
говування. Якщо говорити про залучення ком-
паній на обслуговування в рамках зарплатних 
проектів, то в даних умовах банки йдуть на 
зниження тарифів обслуговування, ніж роком 
раніше, при цьому, працюючи на перспективу 
для встановлення довгострокових відносин із 
клієнтом (і компанією та її співробітниками). 
Тут уже будуть мати місце й безкоштовне річне 
обслуговування карток, і мінімальний розмір 
РКО, і безкоштовні картки VIP-Класу для керів-
ництва з пристойним кредитним лімітом і т. д. 

Втім, ціна платіжних карток може виявити-
ся вище звичної тільки у тому випадку, якщо в 
саму послугу включатимуть додаткові сервіси / 
переваги. Справа в тому, що ринок пластикових 
карток тепер буде розвиватися в напрямі не кі-
лькості, як раніше, а якості. Що стосується ос-
новних бурштинів карткового ринку, згідно 
оцінці фахівців, в Україні, як і раніше зали-
шиться дві міжнародні платіжні системи – 
MasterCard і VISA. 

Відповідно до еквайрингової діяльності, 
можна стверджувати, що цей напрямок є досить 
перспективним, тому що з кожним роком росте 
й емісія пластикових карток, кількість торгове-
льних організацій, що встановили термінальне 
устаткування. 

Голова правління Укрсоцбанку Борис Ти-
монькін вважає, що установці термінального 
устаткування протистоять ті торговельні органі-
зації, які працюють у тіні та не хочуть показува-
ти свої доходи. 

Торговці й представники платіжних систем 
пропонують державі ввести пільги для торгове-
льних установ, які використовують термінали. 
Причому мова йде про податок на додану вар-
тість і податок на прибуток. Знаючи вітчизняну 
практику надання пільг, такі преференції мо-
жуть вилитися навіть у більші втрати для бю-
джету, чим додаткові доходи від детенізації тор-
говельного обороту. 

Висновки. На наш погляд, розвитку безго-
тівкових платежів сприятиме активність банків 
у сегменті кредитних і до-брендових карток. 
Через різницю в комісіях із кредиток (0% при 
оплаті товарів і послуг і 3–4% за зняття готівки) 
українці поступово відмовляться від звички 
знімати гроші в банкоматах. Крім того, необхід-
но поліпшити якість зв’язку термінала з банків-
ським процесинговим центром – це підвищить 
швидкість розрахунків (іноді, особливо у вихід-
ні, процес покупки розтягується на кілька хви-
лин, що дратує й покупця, і продавця). 

Новим стратегічним напрямком розвитку 
карткового ринку стало поширення так званих 
коаліційних проектів (кобрендинг), що дозво-

ляють з’єднати зусилля банку й декількох тор-
гуючих організацій і забезпечити тим самим 
розширення бонусних пропозицій. Кобрендинг 
дозволяє одержати лояльну бурштину аудито-
рію – це цікаво й ритейлерам, і банкірам. 

Кобрендові проекти – це один із пріоритет-
них шляхів розвитку пластикових карток для 
«добровільних» клієнтів. Людина здобуває таку 
картку не тому що на неї нараховують зарплату, 
а з метою її активного використання, з можливі-
стю одержувати при цьому якісь переваги у ви-
гляді дисконтів, бонусів. 

На наш погляд, частка кобрендингу буде 
збільшуватися. Протягом найближчих років всі 
дисконтні й бонусні програми перейдуть на ко-
брендингові кредитні картки. Для торговців пе-
реваги очевидні: збільшується сума й частота 
покупок у компанії, а також підвищується лоя-
льність клієнтів до бурштину. Для банку кобре-
ндингові проекти – один з найбільш ефективних 
і дешевих каналів одержання якісної клієнтської 
бази. 

З урахуванням усього сказаного можна 
припустити, що пластикові картки є самою пер-
спективною формою безготівкових розрахунків. 
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УДК 658.009.12:621(477.46) 
Білик В. В. 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Досліджено існуючі методи оцінки конкурентоспроможності підприємств, визначено групи 
внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на конкурентоспроможність сучасного підпри-
ємства, запропоновано методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємств маши-
нобудівної галузі та здійснено його апробацію з ранжуванням конкурентоспроможності машинобу-
дівних підприємств Черкаської області. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, фактори конкурентоспроможності, тактична кон-
курентоспроможність. 

Исследованы существующие методы оценки конкурентоспособности предприятий, определены 
группы внутренних и внешних факторов, влияющих на конкурентоспособность современного пред-
приятия, предложен методический подход к оценке конкурентоспособности предприятий машино-
строительной отрасли и осуществлена его апробация с ранжированием конкурентоспособности 
машиностроительных предприятий Черкасской области. 

Ключевые слова конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, тактическая кон-
курентоспособность. 

The existing methods for evaluating the competitiveness of enterprises are explored; the groups of in-
ternal and external factors affecting the competitiveness of modern enterprises are defined, the methodical 
approach to evaluating the competitiveness of the engineering industry is offered and approbated with the 
rankings of competitiveness of engineering companies in Cherkassy region. 

Key words: competitiveness, competitive factors, tactical competitiveness 
 
Постановка проблеми. Конкурентоспро-

можність підприємства в сучасному глобалізо-
ваному суспільстві – запорука його успіху, при-
бутковості та процвітання. Категорія «конку-
рентоспроможність» описує стан суб’єкта гос-
подарювання та залежить від комплексу факто-
рів, які всебічно характеризують діяльність під-
приємства та визначають його конкурентні пе-
реваги. 

Розробка єдиного методичного підходу до 
оцінки конкурентоспроможності суб’єкта гос-
подарювання, що враховує низку факторів пря-
мого та опосередкованого впливу, передбачає 
застосування релевантних індикаторів, що 
уможливлюють всебічний та системний аналіз 
конкурентоспроможності на галузевому та об-
ласному рівнях є доволі актуальним питанням. 

Аналіз літератури. Проблемам формуван-
ня та підвищення конкурентоспроможності під-
приємств присвячені праці відомих зарубіжних 
та вітчизняних вчених А. Н. Алімова, В. В. Ан-
тонова, А. В Войчака., Л. М. Зайцевої, В. Н. Єм-
ченко, Ю. Б. Іванової, Н. А. Кизимова, В. С. 
Марцина, П. А. Орлова, Л. І. Піддубної, Е. В. 
Ревенко, А. Н. Тищенко, Т. М. Чечетової-
Терашвили та ін. 

Серед наукових праць, присвячених питан-
ням оцінки конкурентоспроможності підприєм-
ства, галузі, області та країни в цілому слід ви-
ділити роботи С. Белі, Ж. Бертрана, Л. Вальраса, 
Р. Вернона, В. Леонтьєва, А. Маршалла, Б. Олі-

на, М. Познера, М. Портера, Д. Рікардо, Дж. Ро-
бінсона, П. Самуельсона, А. Сміта, Р. Солоу, Е. 
Чемберліна, Й. Шумпетера та ін. 

Незважаючи на потужний науковий доро-
бок вітчизняних та зарубіжних авторів у вирі-
шенні проблем формування та оцінки конкурен-
тоспроможності суб’єктів господарювання, ва-
ріативність пропонованих індикаторів, склад-
ність та багатоаспектність існуючих методик 
визначення конкурентоспроможності підпри-
ємств, а також відсутність єдиного формалізо-
ваного методичного підходу щодо визначення 
конкурентоспроможності підприємства в сучас-
ній вітчизняній науковій думці вимагають кри-
тичної оцінки різних наукових поглядів з даної 
проблематики та розробки універсального ме-
тодичного підходу, адаптованого до системи 
показників національної статистичної звітності. 

Метою дослідження є розробка методич-
ного підходу до оцінки конкурентоспроможнос-
ті суб’єктів господарювання та використання 
його з метою встановлення рівня конкурентосп-
роможності машинобудівних підприємств мало-
го та середнього бізнесу Черкаської області. 

Виклад основного матеріалу. На думку бі-
льшості науковців (Г. Л. Азоєва, Р. А. Фатхут-
динова, Ж. Ж. Ламбена, Г. Я. Гольдштейна та 
ін.), дослідження конкурентоспроможності під-
приємства повинно базуватися на комплексній 
оцінці тактичної та стратегічної конкурентосп-
роможності, що дозволяє підвищити ефектив-
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ність прийняття управлінських рішень. Виходя-
чи з принципів системності, об’єктивності, ди-
намічності, конструктивності, ієрархічності, 
моніторингу конкурентних переваг пропонуєть-
ся здійснювати проведення окремої оцінки на 
поточний період (тактичної конкурентоспромо-
жності); оцінки спроможності підприємства 
створювати, розвивати, утримувати конкурентні 

переваги, протистоячи загрозам або використо-
вуючи можливості зовнішнього середовища 
(конкурентостійкості), що забезпечить в майбу-
тньому конкурентоспроможність підприємства 
(стратегічну конкурентоспроможність) [3; 5; 10; 
11]. Внутрішні фактори, що впливають на кон-
курентоспроможність підприємства, відображе-
ні на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурно-функціональна схема внутрішніх факторів, що впливають 
на конкурентоспроможність підприємства [1; 3; 4]. 

 

Структурними складовими тактичної кон-
курентоспроможності підприємства є система 
маркетингу; виробнича система; якість управ-
ління; стійкість кадрів; ефективність фінансової 
і інвестиційної діяльності; рівень соціальної 
відповідальності. Оцінка тактичної конкуренто-
спроможності підприємства передбачає залу-
чення експертів і аналітиків, за результатами 
опитування яких визначаються як окремі показ-
ники, так і вагомість параметрів оцінки. 

У зв’язку з тим, що кожний з цих показни-
ків має різний ступінь важливості для розрахун-
ку коефіцієнта тактичної конкурентоспромож-
ності підприємства (КТК), експертним шляхом 
розробляються коефіцієнти вагомості критеріїв. 

Ранжирування підприємств за рівнем кон-
курентоспроможності проводиться наступним 
чином: 

Ik = Kj / Кпр, (1) 
де Ik – рівень конкурентоспроможності аналізо-
ваного підприємства; 
Kj – показатель конкурентоспособности; 
Кпр – узагальнюючий показник конкурентосп-
роможності аналізованого підприємства. 

Якщо Ik < 1, то аналізоване підприємство 
поступається за рівнем конкурентоспроможнос-
ті конкуренту, коли Ik > 1 – перевершує конку-
рента, рівною конкурентоспроможність є за 
умови Ik = 1. 

Алгоритм розрахунку коефіцієнта конку-
рентоспроможності промислового підприємст-
ва, в загальному вигляді складається з трьох по-
слідовних етапів [7; 8]. 

1. Розрахунок одиничних показників конку-
рентоспроможності і перетворення їх у відносні 
величини (бали), для чого проводиться їх порів-
няння з базовими показниками (середньогалузе-
вими або показниками конкуруючого підприєм-
ства чи підприємства-лідера на ринку). Для цьо-
го використовується 10-бальна шкала, оцінка 
проводиться наступним чином: 
- 2–4 бали отримує показник, що має значення 

гірше, ніж базовий; 
- 5–7 балів – на рівні базового; 
- 8–10 балів – краще, ніж базовий. 

Значимість основних факторів успіху, 
отриманих як середньозважені показники опра-
цьованої думки експертів, наведені в табл. 1. 

 

НДДКР, проекти, розробки, ноу-хау, бренди, 
торгові марки, зв’язки і контакти, 

лояльність користувачів 

Достатність формування грошових потоків, 
ефективність їх використовування 

Складові внутрішніх факторів конкурентоспроможності підприємства 

Стійкість виробничої системи 

Виробничі процеси, технології, обладнання

Якість управління 

Концепції управління, виробничі процеси, 
організаційна і фінансова структура, 

інформаційні системи 

Стійкість кадрів 

Освіта робітників, їх кваліфікаційний рівень, 
професіональні знання, адаптивність і гнучкість 

Стійкість системи маркетингу Соціальна відповідальність 

Врахування інтересів всіх зацікавлених осіб – 
стейкхолдерів 

Ефективність фінансової і інвестиційної 
діяльності 
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Таблиця 1. 
Значимість основних факторів успіху. 

 

№ Основні фактори успіху Значимість факторів 
1 Ціна 0,2 
2 Умови оплати 0,16 
3 Якість 0,09 
4 Система розподілу 0,09 
5 Активність просування 0,06 
6 Асортимент 0,05 
7 Гарантія, сервіс 0,06 
8 Імідж 0,09 
9 Фінансова стійкість 0,04 
10 Умови постачання, терміни 0,16 

Сумарне значення значимості факторів 1 
 

2. Розрахунок критеріїв конкурентоспро-
можності підприємства за допомогою методу 
ідеальної точки (порівнюється аналізоване під-
приємство з умовним еталонним з використан-
ням математичного співвідношення) [2; 4]: 
K = (1 – Х1j) / 2 + (1 – Х2j) / 2 + ... + (1 – Хnj) / 2, (2) 

Xij = (aij – min aij) / (max aij – min aij), (3) 
де K – узагальнюючий показник конкурентосп-
роможності j-го підприємства; 
Х1j, Х2j., Хnj – стандартизовані показники конку-
рентоспроможності j-го підприємства; 
aij – початкові одиничні показники конкуренто-
спроможності j-го підприємства; 
n – число одиничних показників конкурентосп-
роможності. 

3. Розрахунок коефіцієнту тактичної конку-
рентоспроможності підприємства (КТК), який 
охоплює всі найважливіші оцінки господарської 
діяльності промислового підприємства, виклю-
чає дублювання окремих показників, дозволяє 
швидко і об’єктивно одержати картину поло-
ження підприємства на галузевому ринку. Ви-
користання в ході оцінювання порівняння пока-
зників за рівні проміжки часу уможливлює за-
стосовування цього методу як варіанту операти-
вного контролю окремих служб [6; 9]. 

За результатами оцінки ступеня присутності 
факторів успіху серед конкурентних переваг ос-
новних операторів трьох досліджених сегментів 
ринку (28 – Виробництво готових металевих 
виробів, 33 – Виробництво медичної техніки, 
вимірювальних засобів, оптичних приладів та 
устаткування, годинників, 29 – Виробництво 
машин та устаткування), здійснено наступне ра-
нжування підприємств (табл. 2). 

Основною тенденцією, що була встановлена 
за результатами аналізу є те, що в трьох дослі-
джуваних сегментах ринку, якщо оцінювати за 
ступенем присутності факторів успіху в конку-
рентних перевагах підприємств-виробників, на 
перших місцях знаходяться ті підприємства, які 
займають найбільші частки ринку за обсягами 
продажів товарів (робіт, послуг). 

Це пояснюється, насамперед, недостатньо 
високим рівнем якості продукції підприємств, 
низьким рівнем їхньої фінансової стійкості, а 
також вузьким асортиментним рядом у порів-
нянні з лідерами ринку. Не менш важливими 
для встановлення лідерства на ринку є розгалу-
жена система розподілу (створення якомога бі-
льшої кількості регіональних представництв і 
дилерів, сформована система безперебійного по-
стачання продукції кінцевим споживачам та ін.) 
і підвищення іміджу торгової марки компанії. 
Слабкою стороною більшості досліджуваних 
машинобудівних підприємств є відсутність ре-
гіональних дилерів, що дозволило б мати необ-
хідний запас продукції на регіональних складах. 

Використання факторного аналізу з метою 
визначення показників виробничо-господарської 
діяльності, що найсуттєвіше впливають на кон-
курентоспроможність малих та середніх маши-
нобудівних підприємств Черкащини, а також об-
робка отриманих результатів за допомогою па-
кету прикладних програм STATISTІCA, дозво-
лило виокремити наступні три групи факторів: 
1) характеризує фінансову самостійність під-

приємства та його здатність створювати та 
розвивати конкурентні переваги (має відсот-
кове навантаження 29,28% від загального 
впливу на інвестиційну діяльність), його фо-
рмують 5 показників: коефіцієнт фінансової 
автономності; питома вага залучених коштів 
у валюті балансу; коефіцієнт інвестиції; кое-
фіцієнт фінансової стійкості; оборотність 
власного капіталу; 

2) характеризує рентабельність та ефективність 
фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства, має навантаження – 16,11%, до нього 
увійшли 2 показника: коефіцієнт прибутко-
вості активів; оборотність активів; 

3) відображає маневреність та динаміку фінан-
сово-господарської діяльності підприємства, 
має навантаження – 11,63%, може бути оха-
рактеризований за допомогою коефіцієнт 
зносу оборотних засобів. 
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Таблиця 2. 
Ранг підприємств-виробників відповідно до досягнутої тактичної  

конкурентоспроможності підприємства. 
 

Сегмент Виробники 
Ступінь присутності 
факторів успіху в кон-
курентних перевагах 

Ранг підпри-
ємства 

РМЗ Черкаської ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 8,36 1 
ВЛАН, ЧМП 8,09 2 
ТОТ-СТАЙЛ, ТОВ 7,91 3 
РОНО, ПКФ 7,72 4 
ТЕХНОМАШ, завод 7,00 5 
ТРИ С, ТОВ 6,73 6 
Компанія «ЛЕГІОН» 5,72 7 
ТЕХПРОДСЕРВИС, ТОВ 5,46 8 
СПЕЦАВТОТЕХНИКА, ТОВ 5,27 9 
АГРОДЕТАЛЬ, АМП 5,27 10 
ТЕХНОСЕРВИС-С, ТОВ 5,27 11 
ЧЕРКАСИЕЛЕВАТОРМАШ, ЗАТ 5,18 12 
ЗЕТ-ГРУПП (Z-GROUP) 5,00 13 
МЕХАНОТРОН, ЧНПП 4,90 14 
ПРОМВИТ, ЧПКФ 4,64 15 
ПРОМАВТОМАТИКА-431, ЧМУ КДП 4,54 16 
ТЕМП, ВАТ 4,36 17 
НВП ТЕХНОЦЕНТР, ЧП 4,27 18 
УПМАШ, завод пакувальних машин 3,90 19 
БРЕЗЕ, ЧП 3,82 20 
СТАНКО-ГРУПП, НПП (STANCO-GROUP) 3,73 21 
СПЕЦМАШ, ЧП 3,73 22 

29
. 

УКРПЬЕЗО, ВАТ 3,36 23 
ФОТОПРИБОР, НПК, ДП 8,09 1 
ОНТФ, НПФ 7,73 2 
Черкаська електротехнічна компанія 7,00 3 
С.А.У.К., НПК 6,73 4 
СЕМПАЛ, ТОВ 5,27 5 

33
 

Черкаський приладобудівний завод, ВАТ 5,00 6 
Завод СТРОММАШ, ООО 7,45 1 
Черкаський монтажно-заготовчий завод, ООО 7,36 2 
КОНВЕСТ 6,36 3 
МАГИСТРАЛЬ ПЛЮС, ЧП 5,36 4 
ВОСТИК, ПКФ 5,36 5 
ТЕКС, ЧП 5,27 6 
Черкаський ремонтно-механічний завод, ВАТ 4,64 7 

28
 

ОБИС, ТОВ 4,45 8 
 

Висновки. Запропонований методичний 
підхід до оцінки конкурентоспроможності під-
приємств машинобудівної галузі, розроблений з 
використанням елементів міжнародних методик 
оцінки конкурентоспроможності, методів фак-
торного та системного аналізу, матричного ме-
тоду. Він дозволяє здійснити комплексний ана-
ліз та ранжування за конкурентоспроможністю 
підприємств на рівні галузі та області й встано-
вити їх тактичну конкурентоспроможність. 
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УДК 658.152:338.48(477.75) 
Бондаренко О. С. 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 
В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 

У статті розглянуті теоретичні положення щодо стратегії управління інвестиційним проце-
сом в санаторно-курортному комплексі на основі вдосконалення її складових елементів. 

Ключові слова: санаторно-курортний комплекс, стратегія управління, інвестиційний процес, 
інвестиційний клімат, інвестиційний зростання. 

В статье рассмотрены теоретические положения по стратегии управления инвестиционным 
процессом в санаторно-курортном комплексе на основе совершенствования ее составных элемен-
тов. 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, стратегия управления, инвестиционный 
процесс, инвестиционный климат, инвестиционный рост. 

The paper considers theoretical principles of investment management strategies in the health-resort on 
the improvement of its constituent elements. 

Key words: resort complex, management strategy, investment process, investment environment, invest-
ment growth. 

 
Постановка проблемы. Санаторно-курорт-

ный комплекс – один из важнейших секторов 
экономики. Затяжной экономический кризис, 
охвативший все сферы экономики, нанес немало 
потерь СКК. Выход санаторно-курортного ком-
плекса из кризисного состояния может быть 
осуществлен только после восстановления пол-
ноценного инвестиционного процесса, направ-
ленного на восстановление базы СКК. Основной 
задачей государства в этом плане является соз-
дание благоприятного инвестиционного клима-
та и стимулирования инвестиционных процес-
сов. 

Инвестиционный климат является важной 
составляющей системы экономики, которая 
должна создать предпосылки для стабильного 
инвестиционного роста путем активной инве-
стиционной деятельности. 

Проблема повышения эффективности инве-
стиционного процесса – одна из наиболее важ-

ных. Но в Украине инвестиционная активность 
внутренних и зарубежных инвесторов в значи-
тельной мере сдерживается за счет сформиро-
ванного неблагоприятного инвестиционного 
среды, целого ряда внешних и внутренних фак-
торов. Поэтому проблема улучшения инвести-
ционной политики в сфере СКК является чрез-
вычайно актуальной на нынешнем этапе эконо-
мического развития Украины. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Различные аспекты проблемы, кото-
рая исследуется, освещаются в научных трудах 
Берзона Н., Ветитнева А. М., Стафийчука В. И., 
Фоменко М. В., Присенко В. Г. 

Проблема инвестиционного процесса акту-
альна и многогранна. Вопросы инвестирования 
освещены в публикациях многих украинских и 
зарубежных экономистов. А. Кужелева подчёр-
кивает роль института государства в формиро-
вании политики иностранного инвестирования; 
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Т. Майорова исследует пути и механизмы ре-
форм, которые обеспечат благоприятный инве-
стиционный климат в Украине для активизации 
инвестиционной деятельности; В. Васенко оп-
ределяет сущность нетрадиционных форм госу-
дарственного регулирования экономики, выяв-
ляет механизмы привлечения инвестиций в эко-
номику Украины; М. Трохимченко обосновыва-
ет направления усовершенствования финансо-
вого механизма инвестиционного обеспечения 
сбалансированного регионального развития. 

В то же время многие аспекты данной про-
блематики остаются нераскрытыми и требуют 
дальнейшего изучения, особенно в новых ры-
ночных условиях хозяйствования. 

Цель статьи – проанализировать совре-
менное состояния управления инвестиционной 
деятельностью в Автономной Республике 
Крым, выделить приоритетные направления ин-
вестиционного развития, которые сделают воз-
можным создание благоприятных условий для 
активизации инвестиционных процессов и при-
влечения инвестиционных ресурсов. 

Изложение основного материала. Одним 
из приоритетных направлений работы прави-
тельства автономии является реформирование 
санаторно-курортного комплекса. Учитывая по-
стоянное повышение требований к обслужива-
нию отдыхающих из ближнего зарубежья, а 
также достаточно ограниченные инвестицион-
ные ресурсы Украины, остро встает вопрос фи-
нансирования проектов реорганизации санатор-
но-курортного комплекса. 

В проекте Государственного бюджета Ук-
раины на 2012 год предусмотрено выделение 
Крыму субвенции, средства которой предпола-
гается направить на развитие инфраструктуры 
автономии. Несмотря на выделяемые автономии 
крупные государственные ресурсы, Крым нуж-
дается в привлечении инвестиций. 

Нехватка собственных инвестиционных ре-
сурсов требует от правительства Украины поис-
ка новых, более стабильных источников, нахо-
дящихся вне пределов государства, для финан-
сирования трансформационных процессов. В 
роли таких источников могут выступать ино-
странные инвестиции [1]. 

Основными препятствиями для иностран-
ных инвестиций в Украину являются неста-
бильное и чрезмерное государственное регули-
рование; нечеткая правовая система; изменчи-
вость экономической среды; коррупция: боль-
шой налоговый груз; проблемы по установле-
нию четких прав собственности; низкий уровень 
доходов граждан; трудности в общении с прави-
тельством и приватизационными органами; из-
менчивость политической среды; отсутствие 

материальной инфраструктуры; проблемы вы-
хода на внутренний и внешний рынки и другие. 

В связи с этим большое значение имеет со-
вершенствование процесса формирования инве-
стиционной политики государства, что может 
активизировать или сдерживать функциониро-
вания иностранных инвестиций в национальной 
экономике, регулировать их объемы и техноло-
гический состав [2]. 

Инвестиционная политика государства как 
часть экономической политики направлена на 
создание субъектам хозяйствования необходи-
мых условий для привлечения и концентрации 
средств на нужды расширенного воспроизвод-
ства основных средств производства, преиму-
щественно в отраслях, развитие которых опре-
делено в качестве приоритетов структурно-
отраслевой политики, а также обеспечение эф-
фективного и ответственного использования 
этих средств и осуществление контроля за ним 
[3, ст. 10]. 

Историко-генетический, ментально-этниче-
ский и природно-экономический потенциал 
крымского региона позволяют определить его 
как один из наиболее инвестиционно привлека-
тельных регионов Украины [4]. 

По итогам оценки результатов деятельности 
Совета министров Автономной Республики 
Крым, областных, Киевской и Севастопольской 
государственных администраций за январь–
июнь 2011 года, проведенной Министерством 
экономического развития и торговли Украины, 
Крым занял 2 место среди регионов Украины по 
направлению «инвестиционная, научная и ин-
новационная деятельность». 

Служба кредитных рейтингов Standard and 
Poor’s в июне 2011 года пересмотрела прогноз 
по рейтингам Автономной Республики Крым со 
«Стабильного» на «Позитивный». Одновремен-
но подтвержден долгосрочный кредитный рей-
тинг «В-» и повышен рейтинг по национальной 
шкале с «uaBBB-» до «uaBBB» (рис. 1). 

По объемам привлечения иностранного ка-
питала автономия входит в первую десятку сре-
ди регионов Украины. Среди регионов ведущие 
места по объемам инвестиций удерживают го-
рода Симферополь, Ялта, Красноперекопск, 
Алушта, Армянок и Сакский район, в которые 
направлено 83,8% общего объема прямых ино-
странных инвестиций в Автономную Республи-
ку Крым. 

Несмотря на наличие позитивных тенден-
ций инвестиционного процесса Автономной 
Республики Крым, недостаточность поступаю-
щих инвестиционных ресурсов для развития ав-
тономии требует повышения инвестиционной 
привлекательности ее регионов. 
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Рис. 1. Кредитный рейтинг АРК. 
 

Проблемы, непосредственно влияющие на 
инвестиционную деятельность в Автономной 
Республике Крым, характерны для всего госу-
дарства: 
- регуляторные и административные барьеры, 

которые осложняют инвестору вхождение на 
рынок, освоение новых видов продукции, их 
экспорт; 

- усложненный доступ к ресурсам, в т. ч. зе-
мельным, что снижает производительность и 
конкурентоспособность бизнеса; 

- отсутствие гарантий защиты прав владель-
цев, в частности интеллектуальных прав, что 
существенно повышает риск инвестиций в 
экономику региона и тормозит развитие вы-
сокотехнологичных производств; 

- нехватка четких и справедливых правил ве-
дения бизнеса, которые являются одной из 
главных предпосылок возникновения кор-
рупции. 
Кроме того, ситуации в Автономной Рес-

публике Крым присущ ряд особенностей: 
- не во всех регионах конкретизированы при-

оритеты развития и потребности в инвести-
ционных ресурсах, отсутствуют соответст-
вующие программы, а финансирование от-
дельных мероприятий по осуществлению ин-
вестиционной деятельности не регулярно 
или отсутствует вообще; 

- отмечается недостаточная проработка инве-
стиционных предложений, учитывающих ин-
тересы территориальных громад и интересы 
потенциальных инвесторов (являющихся 
взаимоинтересными); 

- отсутствуют действенные механизмы стиму-
лирования внутренних и внешних инвести-
ций на региональном уровне; 

- требует повышения уровень кадрового по-
тенциала органов местного самоуправления 

и других ведомств, задействованных в инве-
стиционных процессах; 

- не в полной мере деятельность проектов 
(программ) международной технической по-
мощи на территории автономии согласуется 
с приоритетами экономического и социаль-
ного развития; 

- несовершенна система информационного 
обеспечения инвестиционной деятельности, 
в т. ч. недостаточна предоставленность Ав-
тономной Республики Крым в информаци-
онном пространстве иностранных государств 
для формирования положительного имиджа 
Автономной Республики Крым. 
Согласно докладу о конкурентоспособности 

Украины Фонда «Эффективное управление» ос-
новными проблемами для ведения бизнеса и 
привлечения инвестиций в Автономной Респуб-
лике Крым являются слабая институциональная 
среда (низкие оценки эффективности рынка то-
варов и развитости финансового рынка, наличие 
торговых барьеров, бремя таможенных проце-
дур) с ограниченной защитой права интеллекту-
альной собственности и отсутствием достаточ-
ной прозрачности в принятии решений относи-
тельно государственной политики [5]. 

По природным условиям, необходимым для 
рекреационной специализации, Крым относится 
к особенным регионам, поскольку обладает 
уникальными по своему составу и свойствам 
видами курортологических ресурсов: минераль-
ными водами и грязями, субсредиземноморской 
природой, теплым морем, привлекательными 
природными и архитектурными ландшафтами. 
Наличие данных видов ресурсов предопределя-
ют возможность организации высокоэффектив-
ной оздоровительной и познавательной рекреа-
ционной деятельности на протяжении всего го-
да [6]. 
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Туристско-рекреационный комплекс Крыма 
оказывает стимулирующее воздействие на раз-
витие многих сопутствующих отраслей и созда-
ет предпосылки к устойчивому социально-
экономическому развитию региона. Развитие 
рекреации и туризма в регионе позволяет ре-
шать проблему занятости крымчан и роста их 
семейного благосостояния. В предоставлении 
основных услуг отдыхающим занято около 40 
тыс. чел., а в пик сезона – более 100 тыс. чел., 
что является самым высоким показателем в Ук-
раине. Вместе с тем доля занятого на санаторно-
курортных предприятиях населения в 2009 г. 
составляла менее 5%, а в деятельности туропе-
раторов и турагентств – менее 1% экономически 
активного населения. Основные проблемы низ-
кой экономической эффективности функциони-
рования туристско-рекреационного комплекса 
Крыма вызваны сезонным характером работы 
подавляющего большинства здравниц, неконку-
рентоспособностью многих видов услуг вслед-
ствие ограниченного ассортимента, неудовле-
творительным качеством услуг и негибким це-
нообразованием; значительной изношенностью 
основных фондов и отвлечением средств на их 
поддержание в рабочем состоянии. 

Инвестиционная активность в туристско-
рекреационном комплексе АРК и г. Севастополя 

остается низкой и не может обеспечить эффек-
тивную реструктуризацию и усиление конку-
рентных позиций Крыма на международном 
рынке туристско-рекреационных услуг. Объем 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по со-
стоянию на 01.01.2010 г. достиг 150,0 млн. долл. 
США, или 20,9% общего объема капиталовло-
жений в АРК. В географической структуре ПИИ 
устойчиво преобладают инвестиции Беларуси, 
Виргинских Британских островов, Кипра; 
удельный вес ПИИ Российской Федерации в 
секторе санаторно-курортных и гостиничных 
услуг имеет тенденцию к снижению. Основным 
реципиентом ПИИ в Крыму остается Большая 
Ялта (102,5 млн. долл. США). Из других регио-
нов инвестиционно привлекательными являют-
ся Евпатория и Алушта (санаторно-курортное 
хозяйство), Симферополь и Феодосия (гости-
ничное хозяйство) Алушта и Судак (туризм). 
Районы нового освоения для иностранных инве-
сторов пока интереса не представляют. В регио-
нах Крыма отсутствуют стратегические планы 
привлечения инвестиций в сферу рекреации и 
туризма, не созданы инвестиционные поли-
язычные веб-сайты. Характерно преобладание 
мелких нецентрализованных участков, непри-
годных для комплексных масштабных инвести-
ционных проектов [7]. 
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Рис. 2. Динамика прямых иностранных инвестиций в туристско-рекреационный 
комплекс АР Крым, тыс. долл. США [7]. 

 

Стратегия управления инвестиционным про-
цессом должна формироваться на двух уровнях: 
общегосударственном и региональном. На об-
щегосударственном уровне она должна вклю-
чать следующие процессы: 
- обеспечение нормативно правовой и законо-

дательной базы; 
- разработка стратегии привлечения инвести-

ций; 

- определение приоритетных территорий и 
объектов рекреационно-туристического про-
филя для инвестирования; 

- установление приоритетов налоговой регу-
ляции. 
На региональном уровне она должна вклю-

чать такие процессы: 
- осуществление маркетинговых исследований 

рынка инвестиций, проведения мониторинга 
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рекреационно-туристических ресурсов и тер-
риторий; 

- разработка инвестиционных предложений 
для наиболее перспективных рекреационно-
туристических объектов; 

- формирование карты инвестиционной при-
влекательности региона; 

- внесение предложений относительно совер-
шенствования инвестиционной политики в 
государственные органы власти. 
Создание благоприятных условий для роста 

инвестиционной активности в СКК возможно 
путем применения стратегии управления инве-
стиционным процессом и решением следующих 
задач: 
- определить специфику инвестиционной дея-

тельности в курортной отрасли: ретроспек-
тивно-перспективный анализ; 

- систематизировать современные подходы и 
методы управления инвестиционным про-
цессом в СКК на микро- и макроуровне; 

- определить сущность и особенности инве-
стиционной стратегии в курортной отрасли; 

- определить критерии эффективности страте-
гического управления инвестиционной дея-
тельности СКК; 

- проанализировать инвестиционную привле-
кательность санаторно-курортной отрасли 
Украины на фоне общегосударственной ин-
вестиционной динамики; 

- обосновать инвестиционное зонирование 
Украины. Проблемы неравного распределе-
ния инвестиций в СКК; 

- проанализировать инвестиционный потенци-
ал крымского СКК: проблемы его обеспече-
ния и поддержки; 

- оценить эффективность реализуемых мер по 
активизации инвестиционного процесса в 
СКК Крымской автономии; 

- обосновать элементы и этапы новой инве-
стиционной стратегии в санаторно-
курортном комплексе Крыма; 

- сформировать прогнозы инвестиционной 
деятельности в СКК Крыму: механизмы ор-

ганизационно-финансовой поддержки стра-
тегии. 
Выводы. Для успешного реформирования 

СКК необходимо создание благоприятных ус-
ловий для активизации инвестиционных про-
цессов и привлечения инвестиционных ресур-
сов. Достижение поставленной цели возможно 
путем реализации следующих приоритетных 
направлений инвестиционного развития: оцен-
кой системы управления инвестиционным про-
цессом; изучением инвестиционного зонирова-
ния и выявлением неравномерности распреде-
ления инвестиций в СКК; повышение эффек-
тивности стратегии управления инвестицион-
ным процессами; развитие внешнеэкономиче-
ских связей; формирование инвестиционного 
имиджа Крыма. 
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УДК 336.71 

Бутенко О. І. 

ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 
У КОНТЕКСТІ ВИМОГ БАЗЕЛЯ ІІІ 

У статті визначено основні проблеми капіталізації банківської системи, вплив світової фінан-
сової кризи на її стан. Показано суть та необхідність виконання запропонованих вимог Базеля ІІІ. 
Проаналізовано надзвичайно важливе значення вирішення проблеми капіталізації українських банків. 

Ключові слова: банки, капітал, криза, ліквідність, мораторій, норматив капіталу, рівень капі-
талізації, рефінансування. 
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В статье определены основные проблемы капитализации банковской системы, влияние мирово-
го финансового кризиса на её развитие. Показана сущность, необходимость выполнения предло-
женных требований Базель ІІІ. Проанализировано чрезвычайно важное значение решения проблемы 
капитализации украинских банков. 

Ключевые слова: банки, капитал, кризис, уровень капитализации, ликвидность, рефинансирова-
ние, мораторий, норматив капитала. 

The article defines the main problems of banking system capitalization and analyses the influence of the 
global financial crisis on it. The article also stresses the necessity to satisfy Bazel’s ІІІ demands. Great im-
portance to solve the problem of Ukrainian banking capitalisation is emphasized. 

Key words: banks, capital, crisis, liquidity, moratorium, standard of capital, level of capitalization, re-
financing. 

 
Постановка проблеми. Ступінь впливу 

економічних, фінансових криз на банківську си-
стему залежить від багатьох факторів, але голо-
вним із них є стан самої банківської системи на 
початку кризи. При цьому особливе значення 
має рівень капіталізації банків, надійні захисні 
механізми. 

Фінансова криза 2008–2009 рр. засвідчила 
суттєву нестачу капіталу в українських банках, 
тому вирішення цієї проблеми має надзвичайно 
важливе значення для вітчизняних фінансових 
інститутів. Запровадження в Україні міжнарод-
них стандартів достатності капіталу банків 
створить більш сприятливі умови для ефектив-
ної їх діяльності та інтеграції в міжнародну бан-
ківську систему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі оцінювання банківського капіталу, рі-
вню капіталізації присвячені наукові праці В. 
Андрійчука, В. Василенка, П. Гайдуцького, В. 
Корнєєва, Б. Луціва, В. Міщенка, А. Пересади та 
ін. Значний інтерес викликають останні публі-
кації, присвячені проблемам банківського капі-
талу відповідно до вимог Базеля ІІІ [1; 2]. Зна-
чимість, багатогранність проблеми вимагає но-
вих наукових досліджень. 

Мета статті – дослідити проблему капіталі-
зації банків, її роль у подоланні фінансової кри-
зи; проаналізувати основні вимоги Базеля ІІІ до 
капіталу банків, стан та проблеми капіталізації 
банківської системи України. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Криза 2008–2009 рр. відчутно вразила бан-
ківську систему України. Лише за півроку з по-
чатку кризи – з вересня 2008-го по березень 
2009-го – втрати фінансових установ становлять 
57 млрд. грн. і 4 млрд. дол. (за підсумками бере-
зня 2009 року було зафіксовано мінімум за де-
позитами фізичних осіб – 191,3 млрд. грн.) [3]. 
Високою залишається криза несплати боргів ба-
нкам. Так, у 2011 р. прострочена заборгованість 
за позиками перевищила 83 млрд. грн. (10% за-
гальної суми наданих кредитів). І це тоді, як за 
11 місяців банки списали безнадійні борги на 25 
млрд. гривень [4]. Світові витрати від фінансо-

вої кризи у 2009 р. досягли 5 трлн. дол. США, 
що становить 160 бюджетів України [5, с. 3]. 

З метою стабілізації ситуації у банківському 
секторі багато провідних країн реалізували без-
прецедентні за своїми масштабами антикризові 
заходи: 
- виділення кредитів підтримки, як правило, в 

обмін на акції та інші цінні папери ТНБ, так, 
США збільшили обсяг позик, що надавалися 
банкам, більше ніж у 10 разів порівняно із 
серединою 2007 р. [6, с. 10]; 

- зниження ставки рефінансування (банк Анг-
лії – з 5,25% до 0,5% річних, ЄЦБ – 34,25% 
до 1,25% річних) [6, с. 10]; 

- у багатьох країнах були розширені масштаби 
гарантійно-страхової підтримки операцій ба-
нків; 

- держави організовували викупи проблемних 
активів, наприклад, США – банк Citygroup 
Inс – 20 млрд. дол., Ірландія – уряд вклав 5,5 
млрд. євро у придбання активів проблемних 
банків, Німеччина – держава купила 25% ак-
цій Commerzbank, другого за величиною ко-
мерційного банку ФРН, шляхом додаткового 
вливання 10 млрд. євро у його капітал; 

- держави спрямували значні засоби для река-
піталізації банків: 
Швейцарія – для UBS – 5 млрд. дол.; 
Бельгія – 17,4 млрд. євро для банків Dexia, 
Ethias, Forts, KBC; 
КНР – 19 млрд. дол. для банку Agricultural 
Bank of China; 
Франція – загальна сума 40 млрд. євро; 
Фінляндія – 4 млрд. євро; 
Нідерланди – 36,6 млрд. євро; 
Австрія – 15 млрд. євро тощо [7, с. 67–68]. 
Всього лише в кінці першого кварталу 2009 

року загальний обсяг засобів, спрямованих за-
рубіжними провідними країнами на підтримку 
національного банківського сектора (без ураху-
вання операцій рефінансування), за деякими 
оцінками, складає 6,5–7 трлн. дол. (10–12% сві-
тового ВВП) [3, с. 11]. 

У 2010 р. продовжувалися заходи, спрямо-
вані на стабілізацію фінансово-кредитної систе-
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ми. Ключові процентні ставки упродовж року 
залишалися на рівні 0,25% річних за депозит-
ними операціями та 1,0% річних за операціями з 
рефінансування [8, с. 7]. 

Проведені заходи урядів та центральних ба-
нків уже у 2010 р. дали позитивні наслідки. Так, 
у США після падіння ВВП у 2009 р. на 2,4% у 
2010 р. відбулося зростання на 2,9%, у країнах 
Єврозони приріст ВВП становив за рік 0,8%, а у 
ІV кварталі 1,9% [8, с. 7]. 

Національний банк України також підтри-
мував комерційні банки стабілізаційними кре-
дитами рефінансування. Так, загальна сума ко-
штів ліквідності, виділених банкам, перевищила 
80 млрд. грн., із яких 70% згодом було пролон-
говано на сім років. Але не всі банки в Україні 
змогли пережити кризу. Тимчасову адміністра-
цію було запроваджено у 26 банках із 176 дію-
чих на той період [3]. 

В Україні облікова ставка НБУ була і зали-
шається вищою порівняно зі ставками центро-
банків економічно розвинутих країн. На думку 
В. Корнєєва, у посткризовий період подальше 
зниження облікової ставки НБУ як засобу про-
тидії кредитному стисненню доцільно відтермі-
нувати [9, с. 33], оскільки різке зменшення облі-
кової ставки може збільшити відсоткові ризики 
для банківської системи. За наявних високовар-
тісних депозитів банки не мають можливості 
здійснювати кредитування за низькими ставка-
ми. 

Неоднозначно оцінюється і запровадження 
НБУ мораторію. По-перше, він не був бездоган-
ним із юридичної точки зору. Багато громадян і 
не без підстав розглядали його як порушення їх 
прав. По-друге, мораторій не поширювався на 
всіх громадян. «Наближені», «вибрані», очевид-
но, знаючи про рішення НБУ, змогли завчасно 

вилучити із банків свої вклади, і це мало досить 
негативний резонанс у суспільстві. По-третє, 
мораторій було введено із значним запізненням. 
І, можливо, найголовніше у суспільстві як на-
слідок попередніх реформ ще так званого пере-
будовчого періоду не було довіри до банківської 
системи. 

Наявні також інші претензії до НБУ. Так, на 
думку представників комерційних банків, зок-
рема Асоціації українських банків, НБУ з про-
фесійного регулятора перетворився на орган 
бюрократичного впливу і чинить адміністрати-
вний тиск через механізм перевірок і фіскаль-
них заходів [4]. 

Підвищення надійності й ефективної діяль-
ності банків значною мірою залежить від розмі-
рів їх капіталізації. На нашу думку, низька капі-
талізація банківської системи в Україні є клю-
човою перешкодою на шляху її модернізації. 

За підсумками саміту G 20 у Сеулі 12 лис-
топада 2010 р. були схвалені пропозиції БКБН 
про нові банківські стандарти капіталу і ліквід-
ності (Базель ІІІ). 

Поява нових стандартів Базель – це реакція 
на глобальну фінансову кризу, однією з причин 
якої були недоліки пруденційного регулювання 
діяльності фінансових посередників. В умовах 
поглиблення фінансової глобалізації, функціо-
нування та регулювання діяльності фінансових 
посередників перестали відповідати сучасним 
вимогам [10]. 

Основні вимоги стосуються вимог до капі-
талу банків: пропонується підвищити норматив 
відношення статутного капіталу до активів, 
зважених за рівнем ризиків з 2% до 4,5%, а та-
кож збільшити аналогічний норматив за капіта-
лом І рівня з 4% до 8%. Загалом схема змін до 
капіталу має такий вигляд (табл. 1) [10]. 

 

Таблиця 1. 
Вимоги до капіталу банків відповідно до «Базеля ІІІ», %. 

 

Показники 
Статутний 
капітал 

Капітал І рівня 
Регулятивний 

капітал 
Мінімальні вимоги 4,5 6,0 8,0 
Буфер капіталу 2,5 – – 
Мінімальне значення з урахуванням 
буферу капіталу 

7,0 8,5 10,5 

Діапазон антициклічного розвитку 0,25 – – 
 

Основним нововведенням є істотне підви-
щення вимог до формування капіталу І рівня, до 
якого рекомендовано включати лише акції та 
нерозподілений прибуток. Показник капіталу 
першого рівня повинен зростати з 4% до 6%. 
Структура капіталу виглядає так: основний ка-
пітал – 6%, додатковий – 2%, капітал ІІІ рівня 
скасовано. Обмеження банків від надмірних ри-
зиків можливе шляхом встановлення нового 

розміру коефіцієнта левереджу – відношення 
обсягу позичкових капіталів до власних – на рі-
вні 3,5%. Зазначений показник є нововведенням. 
Створення капітального буферу дозволяє бан-
кам застрахуватися від великих втрат у випадку 
майбутніх криз. Перехід на вимоги буде посту-
повим з 2013 р. по 2019 р. Крім того, буде вве-
дено обмеження з показника левереджа (попе-
редньо на рівні 3%). Необхідність поступового 
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переходу до нових вимог пояснюється такими 
факторами: при негайному запровадженні нових 
вимог банки повинні будуть суттєво знизити 
свою кредитну активність і підвищити вартість 
капіталу, що може призвести до уповільнення 
темпів економічного зростання [11, с. 32]. 

При суттєвому нарощуванні кредитного ри-
зику за рахунок зростання обсягу кредитних 
операцій передбачено формування антицикліч-
ного резерву від 0% до 0,25% від статутного ка-
піталу. 

Встановлені Базелем ІІІ обов’язкові параме-
три контролю за ризиком ліквідності, а саме ко-
ефіцієнт ліквідного покриття – банки повинні 
мати ліквідні активи, які б на 100% покривали 
короткострокові зобов’язання банків терміном 
менше місяця; коефіцієнт левериджу – відно-
шення обсягу капіталу першого рівня до сукуп-
них активів зважених з урахуванням ризику на 
рівні 3%. 

В Україні стандартами є нормативи капіта-
лу банків, розрахунок яких представлено в Ін-
струкції про регулювання діяльності банків 
України [12]. До них відносять певні нормативи. 
 Мінімальний розмір регулятивного капіталу 

банку (Н1), який має становити 120 млн. 
грн., розмір регулятивного капіталу банку не 
може бути меншим, ніж його статутний капі-
тал. 

 Норматив адекватності регулятивного капі-
талу (норматив платоспроможності), який ві-
дображає здатність банку своєчасно і в пов-
ному обсязі розрахуватися за своїми зо-
бов’язаннями, що впливають із торговель-
них, кредитних або інших операцій грошово-
го характеру. Чим вище значення показника 
адекватності регулятивного капіталу, тим бі-
льша частка ризику, що її приймають на себе 
власники банку, і, навпаки, чим нижче зна-
чення показника, тим більша частка ризику, 
що її приймають на себе кредитори/вкладни-
ки банку. Значення нормативу Н 2 діючих 
банків має бути не менше12%. 

 Норматив (коефіцієнт) співвідношення регу-
лятивного капіталу до сукупних активів, 
який відображає розмір регулятивного капі-
талу, необхідний для здійснення банком ак-
тивних операцій. Норматив Н3 встановлює 
мінімальний коефіцієнт співвідношення ре-
гулятивного капіталу до сукупних активів. 
Нормативне значення – не менше 9%. 
Рішення про збільшення нормативного зна-

чення мінімального розміру регулятивного капі-
талу до 120 млн. грн. було прийнято НБУ у сер-
пні 2010 р., і вже з січня 2012 р. банкам, що не 
виконують вимогу, буде заборонено залучати 
депозити фізичних осіб, які перевищують обсяг, 

зафіксований на час вступу у дію постанови 
НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку України» 
від 09.09.2010 р. № 273 [13]. Так, станом на 
01.10.2010 р. у 71 вітчизняного банку (40% від 
загальної кількості) розмір власного капіталу 
становить менше 120 млн. грн. Для відповіднос-
ті встановленим критеріям до 1 січня 2012 р. 
цим банкам потрібно збільшити свій регулятив-
ний капітал на загальну суму близько 2,6 млрд. 
грн. [14], що є дуже непростим завданням. 

З початком фінансової кризи 2008 р. спо-
стерігається перевищення темпів зростання ка-
піталу, особливо зареєстрованого сплаченого 
статутного капіталу банку, над темпами зрос-
тання активів. У післякризовий період відбулося 
деяке збільшення коефіцієнту капіталізації (до 
0,15% проти 0,12%); адекватності регулятивно-
го капіталу (до 20,8% проти 14,01%); частка 
статутного капіталу (1,06 % проти 0,62%), що є 
свідченням незначних зрушень у підвищенні рі-
вня капіталізації банків. Однак від’ємний пока-
зник рентабельності капіталу за 2009–2010 рр. 
(–32,52% і –10,19%) свідчить про те, що наслід-
ки кризи ще не подолані і проблема капіталіза-
ції, ліквідності банківської системи в Україні ще 
залишається не вирішеною. 

Проблеми капітальної адекватності банків в 
Україні є наслідком особливостей трансформа-
ції господарського механізму, що проявилася у 
поспішній лібералізації фінансової сфери. Дер-
жава пред’являла мінімальні внески до капіталу 
банків, що створювалися, наслідком чого стала 
поява багатьох банків, що мали мізерний капі-
тал. У 1997 р. 228 діючих банків мали сукупний 
статутний капітал усього 88 млн. грн. [15]. 

Негативною тенденцією у вітчизняній бан-
ківській системі є збільшення залежності бан-
ківських ресурсів від поточних вкладів і змен-
шення від більш стабільних ресурсів (строкові 
кошти підприємств і населення, які становили у 
2005 р. – 40,2%; 2008 р. – 33,9%; 2009 р. – 
30,7%; 2010 р. – 26,9%; 2011 р. – 32,2%) [8; 16; 
17]. В умовах кризи згубність такого становища 
ще більше посилюється, тому що міжбанківські 
кредити отримати складно, закордонні запози-
чення досить дорогі. При недостатній капіталі-
зації, низькій ліквідності виходити банкам із 
кризи важко. 

Вимоги Базеля ІІІ неоднозначно оцінюють-
ся фахівцями з банківської справи у Західній 
Європі. На думку автора статті [18], й маленькі 
інституції вносять свій вклад до стабілізації фі-
нансового ринку. Для створення власного капі-
талу передбачено так звані перехідні правила, 
які є недоліком для малих інституцій. Напри-
клад, багато німецьких малих банків мають іпо-
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теки, які демонструють високу платоспромож-
ність. Проте цих іпотек не досить щодо вимог 
Базель ІІІ. Більшість малих банків не виконують 
вимог ліквідності. Автор пропонує вимоги Ба-
зель ІІІ використовувати лише для великих бан-
ків, а малі банки в Європі вилучити з того чис-

ла, діяльність яких ґрунтується на правилах Ба-
зель ІІІ. 

Аналіз стану капіталізації банківської сис-
теми України за 2005–2010 рр. свідчить про не-
однозначність процесів, що відбуваються у бан-
ківській системі (табл. 2) [15, с. 34]. 

Таблиця 2. 
Показники рівня капіталізації банківської системи за 2005–2010 рр. 

 

Показник 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
Активи банків, 
млн. грн. 

134348 213878 340179 599396 926086 880302 942088 

Власний капітал, 
млн. грн. 

18421 25451 42566 69578 119263 115175 137725 

з нього: сплачений 
зареєстрований ста-
тутний капітал 

11648 16144 26266 42873 82451 119189 145857 

Частка іноземного 
капіталу у статутно-
му капіталі банків, % 

9,6 19,5 27,6 35 36,7 35,8 40,6 

Регулятивний капі-
тал, млн. грн. 

18188 26373 41148 72265 123066 135802 160897 

Результат діяльнос-
ті, млн. грн. 

1263 2170 4144 6620 7304 –38450 –13027 

Коефіцієнт капіталі-
зації 

014 012 013 012 013 013 015 

Коефіцієнт співвід-
ношення приросту 
капіталу та активів 

– 064 1,14 083 1,31 069 2,79 

Темпи приросту ка-
піталу, % 

016 38,16 67,25 63,46 71,41 –3,43 19,58 

Темпи приросту ре-
гулятивного капіта-
лу, % 

– 45,00 56,02 75,62 70,30 10,35 18,48 

Темпи приросту ак-
тивів, % 

– 59,20 59,05 76,20 54,20 –4,94 7,02 

Темпи приросту ста-
тутного капіталу, % 

– 38,60 62,70 63,23 92,32 44,55 22,37 

Адекватність регу-
лятивного капіталу 

16,81 14,95 14,19 13,92 14,01 18,08 20,83 

Мультиплікатор ка-
піталу 

11,53 13,25 12,95 13,98 11,23 7,39 6,46 

Частка статутного 
капіталу у капіталі 
банку 

063 0,63 0,62 0,62 0,69 1,03 1,06 

Фінансовий леве-
ридж 

086 0,88 0,87 0,88 0,87 0,87 0,85 

Рентабельність ка-
піталу, % 

8,43 10,39 13,52 12,67 8,51 –32,52 –10,19 
 

Дані таблиці свідчать, що зростання капіта-
лу банків відбувалося за рахунок збільшення 
сплаченого зареєстрованого статутного капіта-
лу, у структурі власного капіталу протягом пе-
ріоду, що аналізується, зростає частка статутно-
го капіталу. У 2009–2010 рр. внаслідок непо-
критих збитків сума статутного капіталу пере-
вищувала суму власного капіталу. У 2010 р. 
зростання статутного капіталу банківської сис-
теми відбулося внаслідок збільшення обсягу 
іноземного капіталу в зареєстрованому статут-

ному капіталі банків України. За 2010 р. інозем-
ний капітал у статутному капіталі банків Украї-
ни порівняно з 2005 р. зріс більше ніж у 4 рази, 
досягнувши 40,6% при зростанні сплаченого 
статутного капіталу лише на 22%. 

Висновки. Банківська система в Україні 
характеризується недостатньою капіталізацією. 
Серед причин низької капіталізації банків є не-
значне надходження стабільних джерел ресурсів 
до банків, низькі доходи переважної більшості 
населення, велика частка збиткових, непрацюю-
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чих підприємств. В Україні необхідно здійснити 
активні дії з реформування системи банківсько-
го регулювання і контролю, а також адаптації до 
рішень Базельського комітету з банківського на-
гляду до вітчизняної практики. 

Тема дослідження складна, багатогранна і 
потребує постійної уваги з боку науковців. 
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Ваниева Э. А. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДЕНЕЖНЬІХ ПОТОКОВ 
С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЬІХ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

У статті запропоновано узагальнити і доповнити існуючу класифікацію грошових потоків. Об-
ґрунтована необхідність розробки нової класифікаційної ознаки з урахуванням глобалізації і інтег-
рації України до світової економіки. 

Ключові слова: класифікація, грошові потоки, інтеграція, глобалізація, світова економіка. 

В статье предложено обобщить и дополнить существующую классификацию денежных пото-
ков. Обоснована необходимость разработки нового классификационного признака с учетом глоба-
лизации и интеграции Украины в мировую экономику. 

Ключевые слова: классификация, денежные потоки, интеграция, глобализация, мировая экономика. 

In the article it is suggested to generalize and complement existent classification of money streams. The 
necessity of development of new classification sign is reasonable taking into account globalization and inte-
gration of Ukraine in a world economy. 

Key words: classification, money streams, integration, globalization, world economy. 
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Постановка проблемы. На современном 
этапе развития рыночных отношений основной 
задачей является повышение эффективности 
функционирования предприятий за счет опти-
мального формирования денежных потоков. 
Одной из основных причин отсутствия совер-
шенного механизма управления денежными по-
токами является разнообразие взглядов отечест-
венных и зарубежных научных работников на 
само понятие, классификацию и способы фор-
мирования денежных потоков предприятия. 
Дальнейшее развитие системы и механизмов 
управления денежными потоками предприятия 
нуждается в углублении теоретических иссле-
дований важной для финансового менеджмента 
категории денежного потока в части системати-
зации существующих классификационных при-
знаков, их упорядочивания и уточнения. 

Анализ литературы. Денежные потоки, 
которые формируются на предприятии в про-
цессе его хозяйственной деятельности, являют-
ся важным самостоятельным объектом управле-
ния. Проблемами управления денежными пото-

ками предприятия, их классификацией и опти-
мизацией занимаются отечественные и зару-
бежные ученые, в частности, И. А. Бланк [1], В. 
В. Бочаров [2], Г. Г. Кирейцев [3], Л. О. Кова-
ленко [4], О. С. Кокин [5], Л. О. Лигоненко [6], Н. 
В. Перловская [7], А. М. Поддерегин [8], Л. М. 
Ремнева [4], Г. В. Сытник [6], Е. М. Сорокина [9]. 

Однако четкой классификации денежных 
потоков с учетом современной практики хозяй-
ствования так и не разработано. 

Цель статьи – разработка новых критериев 
классификации денежных потоков предприятия 
и обоснование условий их использования. 

Изложение основного материала. Одним 
из наиболее важных инструментов управления 
денежными потоками является их классифика-
ция, которая на сегодня включает достаточно 
большое количество признаков и не является 
полной. Обобщение существующих классифи-
кационных признаков денежных потоков, про-
веденных автором на основе исследований оте-
чественных и зарубежных научных работников, 
приведено в табл. 1. 

Таблица 1. 
Классификация денежных потоков предприятия.* 

 

Классификационный признак Виды денежных потоков 

1. По масштабам обслуживания хозяйствен-
ного процесса 

- денежный поток по предприятию в целом; 
- денежный поток по отдельным структурным подразделени-

ям предприятия; 
- денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. 

2. По видам хозяйственной деятельности 
- денежный поток по операционной деятельности; 
- денежный поток по инвестиционной деятельности; 
- денежный поток по финансовой деятельности. 

3. По направлениям движения 
- входной денежный поток (положительный); 
- выходной денежный поток (негативный). 

4.Форма осуществления 
- наличный денежный поток; 
- безналичный денежный поток. 

5. Длительность 
- краткосрочный; 
- долгосрочный. 

6. По уровню достаточности объема 
- избыточный денежный поток; 
- оптимальный денежный поток; 
- дефицитный денежный поток. 

7. По видам валют 
- денежный поток в национальной валюте; 
- денежный поток в иностранной валюте. 

8. По методу вычисления объема 
- валовой денежный поток; 
- чистый денежный поток. 

9. По методу оценки во времени 
- текущий денежный поток; 
- будущий денежный поток  

10. Непрерывность формирования 
- регулярный денежный поток; 
- дискретный денежный поток. 

11. Стабильность временных интервалов 
формирования 

- регулярный денежный поток с равномерными временными 
интервалами; 

- регулярный денежный поток с неравномерными временны-
ми интервалами. 

12. Организационно-правовая форма пред-
приятия 

- консолидированный денежный поток: 
а) внешний; 
б) внутренний (трансферный) 

- традиционный (обычный) денежный поток. 
 

*Разработано автором на основе [1–6; 8–10]. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 33

Существующая классификация, приведен-
ная нами в обобщенном виде, не в полной мере 
отображает процессы развития институцио-
нальной основы промышленного комплекса Ук-
раины. 

Последние годы Украина испытывает влия-
ние глобализации экономики. 

Сегодня глобализация экономики является 
одной из закономерностей мирового развития, 
которая связана с формированием единого эко-
номического пространства, интеграцией нацио-
нальных экономик, активизацией обмена ин-
формацией и технологиями, синхронизацией 
экономических подъемов и кризисов, которые 
приобретают планетарных масштабов. 

Проблемы глобализации коснулись и отече-
ственных предприятий. Как следствие, проис-
ходит объединение капиталов для укрепления 
позиций на рынке, повышение эффективности 
деятельности и ликвидации конкурентов. Поя-
вились транснациональные корпорации, хол-
динги и другие объединения компаний, которые 
привели к появлению «новых» для отечествен-
ной учетной системы интеграционных процес-
сов, которые происходят внутри группы. 

Все это обусловило необходимость созда-
ния новой учетной системы, которая бы ото-
бражала методологические подходы к формиро-
ванию и раскрытию финансово-аналитической 
информации о деятельности групп взаимосвя-
занных компаний для управления ими. Ориен-
тация на иностранный капитал и общая мировая 
тенденция гармонизации и стандартизации 
учетных принципов, сведение их к единой сис-
теме учета стали причиной реформирования 
стандартов финансовой отчетности. Поскольку 
в отечественной практике отсутствуют прорабо-
танные правила составления отчетности консо-
лидированных групп, для решения данной про-
блемы в Украине приняли за основу междуна-
родный опыт составления финансовой отчетно-
сти групп. 

Для нашей страны понятие «консолидиро-
ванная отчетность» является новым, но очень 
необходимым инструментом для управления 
большими компаниями. Под консолидирован-
ной отчетностью предлагаем понимать сведен-
ную бухгалтерскую отчетность, интегрирован-
ные совокупные финансовые отчеты ассоции-
руемой корпорации, которая состоит из не-
скольких хозяйствующих субъектов с разными 
видами деятельности. 

Содержание процедуры консолидации 
складывается в сведении запланированных эко-
номических и финансовых показателей группы 
предприятий, которая рассматривается как биз-
нес-единица. При формировании денежных по-

токов это достигается за счет особого внимания 
к формированию в консолидированном отчете 
данных о финансировании инвестиционной дея-
тельности предприятий за счет потоков мате-
ринской компании; возобновлении реальных 
потоков при проведении взаимозачетов; пере-
крестном финансирование деятельности убы-
точных структур корпорации за счет прибыль-
ных; формировании консолидированных бюд-
жетов движения денежных средств, которое по-
зволяет сконцентрировать финансовые ресурсы 
по приоритетным направлениям; организации 
внутригруппового кредитования. 

Основная цель составления консолидиро-
ванного отчета – удовлетворить информацион-
ные потребности заинтересованных пользовате-
лей. Консолидированный финансовый отчет, 
составленный по итогам финансового года, яв-
ляется единственным источником информации 
о результатах работы группы компаний и ее фи-
нансового состояния. Однако надо понимать, 
что консолидированный отчет – это не управ-
ленческий документ и как финансовый отчет он 
имеет некоторые недостатки: 
- отсутствие оперативности; 
- составляется за большой промежуток време-

ни, соответственно, невозможно провести 
краткосрочный анализ; 

- на основе ограниченных данных отчета не-
возможно провести внутренний ретроспек-
тивный анализ. 
При этом консолидированный финансовый 

отчет имеет также и преимущества перед тра-
диционным финансовым отчетом отдельной 
юридической личности, а именно: 
- предоставляет объективную информацию о 

деятельности группы в целом, в отличие от 
сравнения отдельных отчетов предприятий, 
которые входят в группу; 

- составленный по международным стандар-
там финансовой отчетности, он имеет анали-
тические преимущества перед отчетностью, 
составленной по национальным стандартам; 

- более информативный и тем самым расши-
ряет возможности анализа [7]. 
В данное время во многих отраслях про-

мышленности Украины наблюдается процесс 
концентрации и централизации капитала путем 
создания и развития больших корпоративных 
структур. Изменение организационно-правовой 
формы предприятия влияет на формирование 
денежных потоков. Процесс движения денеж-
ных потоков должен быть связан с их происхо-
ждением по источникам, потому обязательно 
надо учитывать интеграционные процессы, ко-
торые приводят к консолидации капиталов уча-
стников корпорации и их использование с це-
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лью увеличения инвестиционных потоков в ре-
гиональную экономику; минимизации риска в 
связи с его перераспределением между участни-
ками корпорации; использованию механизмов 
привлечения внешних источников поступления 
денежных средств; повышению уровня занято-
сти в связи с расширением и диверсификацией 
производства, росту объемов производства и 
продаж, увеличению налоговых платежей. 

Однако, рассматривая влияние интеграци-
онных процессов с точки зрения их действия на 
механизм управления денежными потоками от-
дельных бизнес-единиц, которые являются ре-
зидентами отдельных стран, надо отметить, что, 
кроме положительного эффекта от процессов 
интеграции в части получения дополнительных 
источников поступления денежных средств для 
корпорации в целом, некоторые бизнес-
единицы испытывают негативное влияние. 

Во-первых, нецелесообразно однозначно 
положительно оценивать процесс интеграции во 
всех ее проявлениях, поскольку, как показывает 
практика, основным принципом, который зало-
жен в схему работы корпорации, является прин-
цип приоритета общекорпоративного интереса 
перед локальными интересами отдельных биз-
нес-единиц. 

Во-вторых, специфика корпорации, связан-
ная с выделением в ее составе центров прибыли 
и расходов, имеет целью консолидацию части 
денежных ресурсов в едином центре. Это, с од-
ной стороны, отвечает интересам корпорации в 
целом, а с другой, – сокращает возможности 
моделирования денежных потоков для отдель-
ных бизнес-единиц. 

В-третьих, интеграционные процессы в Ук-
раине чаще приводят к перенесению налогооб-
лагаемой базы и налоговых поступлений в дру-
гие страны, в результате предприятие не имеет 
возможности использовать в составе источни-
ков поступления денежных потоков кредитор-
скую задолженность по налогам в бюджет [10]. 

Внутри корпорации картина движения де-
нежных потоков на отдельно взятом предпри-
ятии может значительно отличаться от движе-
ния реальных денежных потоков, которые мо-
жет генерировать данное предприятие как само-
стоятельная производственная единица. 

Поэтому существует необходимость полу-
чения информации о денежных потоках корпо-
рации, а также понимании того, насколько биз-
нес-единицы обособленно ведут свою деятель-
ность. Иногда может возникнуть ситуация, при 
которой группа обслуживает только подразде-
ления компании и вовсе не ориентируется на 
внешних заказчиков. На основании приведен-
ных аргументов существующую классифика-

цию денежных потоков целесообразно допол-
нить признаком по организационно-правовой 
форме, которая дает возможность различать 
следующие потоки: 
а) внешний поток, который отображает движе-

ние денежных средств, направленный на 
взаимодействие с контрагентами; 

б) внутренний (трансферный) поток, отобра-
жающий денежные потоки от реализации то-
варов или услуг бизнес-единицам одной 
компании или взаимосвязанным компаниям 
по внутрифирменным ценам, которые отли-
чаются от рыночных. 
Информация о денежных потоках группы 

должна быть обобщена в пределах консолиди-
рованного потока, под которым стоит понимать 
интегрированный денежный поток главной 
компании, который состоит из внешнего и 
внутреннего потоков и отражает состояние де-
нежных ресурсов корпорации в целом. 

По однородному признаку отделяем тради-
ционный (обычный) денежный поток предпри-
ятия, организационно-правовая форма которого 
не предусматривает консолидации. Таким обра-
зом, существующие классификационные при-
знаки дополнены новой организационно-
правовой формой, которая дает возможность 
учесть интеграцию, слияние, поглощение пред-
приятий в процессе укрупнения денежных по-
токов «новых» структур. 

В консолидированной группе денежные по-
токи неравнозначны по объему, который зави-
сит от организации внутригрупповых расчетных 
отношений, сложившихся на микроуровне. 
Трансферный денежный поток является формой 
перераспределения денежных потоков внутри 
корпорации, потому его анализ необходимо 
проводить по отдельным бизнес-единицам. Ус-
тановление трансферных цен на товары, торгов-
ля которыми осуществляется между разными 
подразделениями внутри компании, необходимо 
для перераспределения общей прибыли в пользу 
компании или подразделения, которое меньше 
облагается налогами. Такая классификация бу-
дет иметь практическое значение для обеспече-
ния эффективного анализа и управления денеж-
ными потоками на уровне предприятия, а также 
даст возможность определять направления ре-
формирования налогового законодательства по 
регулированию корпоративного бизнеса. 

Выводы. На основании проведенного ис-
следования предложен новый признак класси-
фикации денежных потоков и обоснована целе-
сообразность ее использования. Управление 
традиционными (обычными) денежными пото-
ками предприятия нашло отображение в отече-
ственной литературе, но вопрос управления 
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консолидированным денежным потоком нужда-
ется в дальнейшем изучении. 

В дальнейшем необходимо разработать ме-
тодические подходы к анализу и механизмы 
управления консолидированным денежным по-
током в корпорациях, что даст возможность 
предотвратить возникновение дефицита денеж-
ных средств, определить направления перерас-
пределения денежных потоков от одного члена 
группы к другому, обеспечить контроль денеж-
ных потоков каждого члена группы и группы в 
целом. Это позволит отслеживать возможный 
отток капитала из группы к посторонним субъ-
ектам хозяйственной деятельности, а также кон-
тролировать платежеспособность и финансовое 
состояние группы в целом и каждой ее единицы. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ НА РОСТ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА УКРАИНЫ 

В статье анализируются экономические проблемы, связанные с привлечением инвестиций в Ук-
раину, от чего зависит рост национального дохода, а, следовательно, экономическая мощь государ-
ства и социально-экономическое благосостояние народа. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, национальный доход. 
 

У статті аналізуються економічні проблеми, пов’язані з залученням інвестицій в Україну, від 
чого залежить зростання національного доходу, а, отже, економічна міць держави і соціально-
економічний добробут народу. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, національний дохід. 
 

The paper analyzes the economic problems associated with investments in Ukraine, which determines 
the growth of national income and, consequently, the economic power of the state and socio-economic wel-
fare of the people. 

Key words: investment, investment attractiveness of the national income. 
 
Постановка проблемы. Одной из главных 

экономических задач является взаимоотноше-
ние государства и промышленного производст-
ва, где его результатами является создание ВРП 
и ВВП, от которых, в свою очередь, зависит 
рост национального дохода. Но для этого необ-
ходимы новые подходы к оценке состояния от-
раслей промышленности; разработке эффектив-
ных мер по стабилизации экономики; увеличе-
нию масштабов и техническое перевооружение 

производства. Это требует использования на-
циональных мер регулирования, которые долж-
ны быть экономически эффективными и благо-
приятно влиять на развитие промышленного 
производства в регионах. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. В настоящее время во многих эконо-
мических источниках исследовано понятие «ин-
вестиционная привлекательность», толкование 
которое представлено в табл. 1. 
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Таблица 1. 
Подходы к понятию «инвестиционная привлекательность». 

 

Автор, источник Понятие «инвестиционная привлекательность» 

Гребенникова Е. В. 
[1, с. 186] 

Комплексное понятие, характеризующее способность предприятия своими налич-
ными экономическими ресурсами привлекать внутренние и внешние инвестицион-
ные средства, что обеспечивает достижение целей при определенном уровне при-
быльности и риска инвестиций 

Гукалюк А. Ф. 
[2, с. 168] 

Совокупность объективных и субъективных условий содействующие или препятст-
вующие процессу инвестирования национальной экономики на макро-, мезо- и 
микроуровнях. 

Хрущ Н. А. 
[3, с. 71] 

Уровень интегральной оценки отдельного субъекта предпринимательской деятель-
ности (страны, отрасли, региона, субъекта хозяйствования), который характеризует 
перспективное развитие, доходность инвестиций, инвестиционные риски др. фак-
торы. 

Савчук В. П. 
[4, с. 26] 

Интегральная характеристика отдельных предприятий как объектов предстоящего 
инвестирования с позиции перспективности развития, объёмов и перспектив сбыта 
продукции, эффективности использования активов, их ликвидности, состояния 
платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Брюховецкая Н. Ю. 
[5, с. 112] 

Сбалансированная система интегральных и комплексных показателей целесообраз-
ности вложения капитала инвестором в объект инвестирования, которая отражает 
совокупность объективных и субъективных условий, способствующих или препят-
ствующих процессу инвестирования. 

Пахомов В. А. 
[6] 

Совокупность характеристик, что позволяет потенциальному инвестору оценить, 
насколько тот или иной объект инвестиций привлекательнее других для вложения 
средств. 

 

Исследовав подходы авторов к пониманию 
сущности «инвестиционная привлекатель-
ность», мы предлагаем следующее определение. 
Инвестиционная привлекательность – это сово-
купность экономических, финансовых, право-
вых и политических показателей, эффектив-
ность которых благоприятно влияет на приня-
тие решения инвестора осуществлять инвести-
рования в определённую отрасль региона с 
применением определённых методов оценки, с 
целью повышения доходности капитала, техни-
ко-экономического уровня производства, каче-
ства и конкурентоспособности продукции. 

Целью статьи является определение взаи-
мосвязи инвестиций и национального дохода. 

Изложение основного материала. Госу-
дарству необходимо осуществлять регулирова-
ние инвестиционных процессов, особенно в пе-
риод экономического кризиса. Ещё в период 
Великой депрессии многие учёные, среди кото-
рых был Дж. Кейнс, вели поиск вывода эконо-
мики из кризиса. Их внимание было направлено 
на проблему взаимосвязи инвестиций и нацио-
нального дохода стран. В связи с этим Дж. 
Кейнсом была создана теория мультипликатора, 
что в переводе с латинского означает «умно-
жать». Её суть заключается в том, что с увели-
чением притока инвестиций осуществляется 
рост национального дохода на величину боль-
шую, чем первоначальный рост инвестиций. 
Также эффективное регулирование инвестици-
онных процессов в стране способствует стаби-
лизации экономики, о чем свидетельствует ми-

ровой опыт. Так, в странах с развитой рыночной 
экономикой в период экономического кризиса 
воздействие на инвестиционные процессы уси-
ливается и, наоборот, в период стабилизации – 
снижается [7, с. 380–397]. 

Именно поэтому необходимо осуществлять 
регулирование инвестиционных процессов пу-
тём воздействия субъекта регулирования на объ-
ект регулирования, где субъектами регулирова-
ния выступают органы государственного управ-
ления, а объектами является всё, на что направ-
лено воздействие субъекта регулирования [8, с. 
120–121]. Данную взаимосвязь можно предста-
вить в виде схемы, приведённой на рис. 1. 

Процесс привлечения инвестиций в эконо-
мику Украины и ее регионы необходимо рас-
сматривать как один из путей выхода из кризи-
са, затрагивающий экономические, политиче-
ские и социально-культурные аспекты. Учиты-
вая особую значимость инвестиционных про-
цессов для экономического состояния регионов, 
их регулирование осуществляется субъектами 
при помощи пяти элементов, которые состав-
ляют механизм регулирования инвестиционной 
деятельности. 

Инвестиционная деятельность региона – это 
совокупность организационных, экономических 
и нормативных действий субъекта в отношении 
привлечения инвестиционных ресурсов и эф-
фективного использования инвестиционных про-
цессов с целью формирования благоприятного 
инвестиционного климата в регионе, влияющего 
на рост национального дохода [9, с. 225] (рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм регулирования инвестиционной деятельности. 
 

Внешние факторы направлены на повыше-
ние доходности инвестиционных проектов, 
предназначенных для повышения инвестицион-
ной привлекательности региона или отрасли 
промышленности. Внутренние факторы дейст-
вуют только внутри каждой отрасли и направ-
лены на повышение эффективности инвестиций, 
а значит, влияют и на инвестиционную привле-
кательность отрасли. 

В связи с тем, что в украинском законода-
тельстве отсутствует положение о применении 
конкретной методики инвестиционной привле-
кательности, существует множество подходов к 
оценке исследования инвестиционной привле-
кательности, разработки собственных моделей и 
методов анализа. Так, В. П. Полуянов и Э. Р. 
Чеченева предлагают методику расчёта инве-
стиционной привлекательности, основанную на 
индикативном методе, который позволяет «про-
водить ретроспективный анализ финансового 
состояния, а также построение прогноза разви-
тия фирмы в горизонте инвестирования» [10, с 
176]. Н. Бутко, С. Зеленский, Е. Акименко оцен-

ку инвестиционной привлекательности осуще-
ствляют методом определения уровня прибыли 
от вложения капиталов. Данный метод является 
менее эффективным, так как имеет узкую сферу 
исследования [11, с. 32]. 

Большинство исследований основано на ме-
тоде прямого, экспертного или рангового расчё-
та финансово-хозяйственных показателей, кото-
рые не имеют достаточного обоснования. Также 
большинство расчётов принадлежит предпри-
ятиям и менее в целом для отрасли. В свою же 
очередь инвестиционная привлекательность от-
раслей промышленности влияет на рост эконо-
мического состояния региона и национального 
дохода. 

В связи с этим предлагаемая методология 
анализа основывается на интегральной оценке 
инвестиционной привлекательности отраслей 
промышленности региона как объекта пред-
стоящего инвестирования с учётом эффективно-
го применения эндогенных (внутренних) факто-
ров, выступающих в органическом единстве с 
воспроизводственным процессом и представ-

Принципы Функции Инструменты Методы Формы 

Результат 

экономическое состояние региона; 
состояние и развитие инфраструктуры рынка; 
социально-политическая стабильность; 
взаимодействия органов управления с отрас-
лями; 
конкурентоспособность отрасли; 
нормативно-правовое воздействие;  
система предоставляемых льгот; 
индекс потребительских цен; 
темп инфляции; 
изменение мировых цен 

объём реализованной продукции;  
финансовый результат; 
уровень рентабельности; 
уровень материальных затрат; 
среднегодовая стоимость основных средств; 
среднегодовое число занятых; 
фондоотдача, фондоёмкость, 
фондовооружённость; 
производственные мощности; 
доля отрасли на рынке; 
организационно-правовая структура 

Внешние факторы Внутренние факторы 

механизм государственного регулирования инвестиционных процессов 

ОБЪЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов 

республиканского и регионального значения) 

СУБЪЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(государственные органы республиканского и регионального уровня) 

Рост валового регионального продукта и национального дохода 
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ляющим его составную часть, влияющую на 
уровень доходности отрасли. 

Методика исследования состоит из не-
скольких этапов. 

1 этап. Определение факторов инвестици-
онной привлекательности отраслей промыш-
ленности. 

2 этап. Оценка входных факторов инвести-
ционной привлекательности отраслей промыш-
ленности. 

3 этап. Экспертная оценка входных факто-
ров инвестиционной привлекательности отрас-
лей промышленности. 

4 этап. Оценка и выбор инвестиционно-
привлекательной отрасли промышленности. 

На первом этапе осуществляется исследо-
вание факторов, отражающих экономическое 
состояние отрасли. Это необходимые действия, 
так как из всей совокупности показателей на-
блюдение осуществляется только за теми фак-
торами, которые характеризуют положительные 
результаты отраслей промышленности. В ре-
зультате работы экспертной группы осуществ-
ляется отбор тех факторов, которые определяют 
инвестиционную привлекательность отраслей 
промышленности. 

На втором этапе выбирается максимальное 
значение показателя по каждому фактору, кото-
рый берётся за базу сравнения и осуществляется 
расчёт факторов инвестиционной привлекатель-
ности отраслей в относительной форме. Это по-
кажет долю каждого фактора в ряду распреде-
ления. 

Третий этап предусматривает согласован-
ность мнений экспертов относительно ранжиро-
вания полученных значений по всем показате-
лям эффективности отраслей промышленности 
с целью определения ранга и построения матри-
цы-выборки. Проверка надежности полученной 
ранжировки по данным каждого эксперта мето-
дом ранговой корреляции подтверждает согла-
сованность мнений различных специалистов в 
оценке факторов. Для окончательного вывода о 
качестве результатов опроса производится рас-
чёт коэффициента конкордации по критерию 
Пирсона, который осуществляет проверку со-
гласованности мнений экспертов. Полученные 
результаты используются для построения мат-
рицы весомости отраслей промышленности. 

Четвёртый этап предусматривает построе-
ние матрицы значимости с целью отбора из ис-
следуемых отраслей инвестиционно привлека-
тельных отраслей. Затем по критерию Пирсона 
проводится проверка значимости отобранных 
отраслей промышленности и осуществляется их 
сравнение с выбором отрасли, привлекательной 
для инвестора. 

Применение данной модели даст возмож-
ность составить более точное представление об 
экономическом состоянии отрасли промышлен-
ности как объекте для инвестирования, которое 
осуществляется в виде капитальных вложений и 
где главная роль принадлежит государству. 

Государственное регулирование инвести-
ционной деятельности в регионах должно быть 
нацелено на создание благоприятных условий 
для инвесторов путём использования амортиза-
ционных отчислений, модернизации основных 
фондов, совершенствования системы налогооб-
ложения, разработки инвестиционно-привлека-
тельных проектов. 

Главной целью инвестиционной деятельно-
сти, предполагающей рост экономики, является 
улучшение инвестиционного климата в регио-
нах. За счёт инвестиций в производства осуще-
ствляется приобретение машин и оборудования, 
выпуск конкурентоспособной продукции. Даль-
нейший рост экономики регионов необходимо 
осуществлять с учётом применения системы 
принципов, которые предлагаются нами, сфор-
мированных на основе анализа инвестиционной 
привлекательности отраслей промышленности и 
способствующих эффективному экономическо-
му росту региона (табл. 2). 

Следовательно, принципы инвестиционной 
привлекательности способствуют повышению 
инвестиционной активности региона. Но одних 
принципов недостаточно для достижения инве-
стиционной активности, необходимо ещё учи-
тывать определённые признаки, которые влия-
ют на уровень инвестиционной привлекатель-
ности отраслей промышленности, которыми, по 
нашему мнению, являются: 
- конъюнктура товарных рынков – текущие 

изменения и колебания в сфере производства 
и сбыта товаров; 

- доступность рынка – месторасположение и 
наличие благоприятной законодательной 
среды; 

- рабочая сила – наличие рабочей силы с учё-
том её стоимости и уровнем производитель-
ности труда; 

- валютного рынок – стабильность валютного 
курса способствует привлечению инвесто-
ров; 

- налоговые льготы – стимулируют активное 
привлечение инвесторов; 

- политическая стабильность и экономическая 
гарантия – способствует притоку иностран-
ных инвесторов и росту экономики; 

- развитость инфраструктуры – создание зон 
свободной торговли; 

- регулирование экономики – создание благо-
приятного инвестиционного климата. 
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Таблица 2. 
Принципы инвестиционной привлекательности отрасли промышленности в условиях 

трансформационной экономики*. 
 

Принципы Характеристика принципа 

Прямого инвестирования 

Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе необходи-
мо для привлечения прямых инвесторов с целью создания новых, совре-
менных, производственных мощностей, модернизации основных фондов, 
развития технологий, увеличения объёмов производства и прибыли. 

Снижения инвестиционных 
рисков 

Инвестиционная деятельность всегда связана с риском. Действия данного 
принципа направленно на разработку эффективных мер предупреждаю-
щих возникновение непредвиденных финансовых потерь. 

Приоритетного вложения ин-
вестиций 

Вложение денежных средств в инвестиционно-привлекательные объекты с 
целью создания благоприятного имиджа региона. 

Адаптации 

В связи с неравными природно-климатическими, географическими, про-
изводственными условиями региона органы власти, с применением мето-
дов и инструментов регулирования должны стремиться разрабатывать та-
кие стратегические цели, которые могут быть адаптированы к данным ре-
гиональным условиям, с целью привлечения инвестиций. 

Сравнительных преимуществ 
отрасли 

Данный принцип направлен на сравнение экономического состояние от-
раслей в регионе с целью выделения инвестиционно-привлекательных. 

Эффективности 
инвестирования 

Любое промышленное предприятие стремится максимизировать прибыль 
при минимальных затратах. 

Мультипликатора 

Учёт взаимосвязи межотраслевых связей, т. е. рост производства одной 
отрасли приводит к росту производства другой. Для этого осуществляется 
расчёт коэффициента корреляции, которая позволяет определить мульти-
пликационный эффект от изменений в доминирующей отрасли. 

Сбалансированности рисков 
Инвестиции, связанные с риском лучше всего инвестировать за счёт соб-
ственных средств. 

Системности и комплексности 
Системный подход предусматривает комплексное изучение всех факторов 
инвестиционной привлекательности отрасли промышленности и осущест-
вляет выработку необходимых мер для инвестирования. 

Государственной поддержки 
Усиление роли региональной власти осуществляется с целью поддержки 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Целенаправленность инвести-
рования 

В связи с ограниченностью инвестиционных ресурсов инвестиции необ-
ходимо направлять на реализацию тех проектов, которые принесут наи-
большую практическую пользу. 

Совершенствование норматив-
ной базы 

Разработка нормативно-правовых актов с целью привлечения и защиты 
иностранных инвестиций. 

 

*Разработано авторами. 
 

Таким образом, механизм регулирования 
инвестиционной деятельности региона повыша-
ет инвестиционную привлекательность отраслей 
промышленности и способствует росту ВРП и 
национального дохода Украины. 
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УДК 658.7:621 
Копилець П. М. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 

В статті розглядається необхідність створення інформаційних логістичних систем на маши-
нобудівних підприємствах; визначені види інформації, які необхідні для повної інформаційної під-
тримки збутової діяльності підприємства; запропонована типова схема організації інформаційно-
логістичної системи, що забезпечить функціонування інформаційних потоків у процесі логістичного 
управління підприємствами машинобудування. 

Ключові слова: інформаційна система, логістична система, матеріальний потік, логістичне 
управління, логістичний підхід, закупівельна логістика, система управління виробництвом, підпри-
ємства машинобудування. 

В статье рассматривается необходимость создания информационных логистических систем 
на машиностроительных предприятиях, определены виды информации, которые необходимы для 
полной информационной поддержки сбытовой деятельности предприятия, предложена типовая 
схема организации информационно-логистической системы, которая обеспечит функционирование 
информационных потоков в процессе логистического управления предприятиями машиностроения. 

Ключевые слова: информационная система, логистическая система, материальный поток, ло-
гистическое управление, логистический подход, закупочная логистика, система управления произ-
водством, предприятия машиностроения. 

This article discusses the need for logistics information systems, machine-building enterprises, identify 
the types of information needed for complete informational support sales of the company offered a typical 
scheme of information-the logistics system, which ensures the functioning of information flows in the logis-
tics business management engineering. 

Key words: information system, logistics system, material flow, logistics management, logistics ap-
proach, procurement logistics, production management system, machine-building enterprise. 

 
Постановка проблеми. Протягом останніх 

років бурхливо розвиваються засновані на інфо-
рматиці нові логістичні технології. Інформацій-
ні системи займають у цих технологіях центра-
льне положення. Інформаційне забезпечення ло-
гістичного управління є однією з найбільш важ-
ливих і актуальних проблем, а інформація стає 
логістичним виробничим фактором. 

Інформаційні системи в логістиці припус-
кають швидку адекватну реакцію на вимоги ри-
нку, спостереження за часом доставки, оптимі-
зацію функцій у ланцюгах доставки і постачан-
ня й інше. 

Аналіз літератури. Проблеми управління 
інформаційним забезпеченням логістичної сис-
теми підприємства розглядаються у працях ві-
домих вітчизняних та зарубіжних вчених-
економістів, таких як Г. Азаренкова, Б. Анікіна, 

А. Гаджинського, М. Гордона, А. Кальченко, Є. 
Крикавського, І. Леншина, Л. Миротіна, Т. Пі-
чугіна, В. Сергєєва, О. Тридіда та ін. 

Метою статті є дослідження особливостей 
побудови і функціонування інформаційних сис-
тем, що забезпечують функціонування логісти-
чних систем машинобудівних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Інформацій-
на система логістичного управління (ІСЛУ) є 
підсистемою логістичної системи, що є сукупні-
стю певним чином організованих, перетворюва-
них і взаємопов’язаних потоків інформації, не-
обхідною для адекватного виконання логістич-
них функцій. Різноманітні інформаційні потоки, 
які циркулюють усередині і між елементами ло-
гістичної системи, між логістичною системою і 
зовнішнім середовищем, утворюють логістичну 
інформаційну систему. 
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Логістична інформаційна система є певним 
чином організованою сукупністю взаємо-
пов’язаних засобів обчислювальної техніки та 
необхідних засобів програмування, що забезпе-
чує вирішення функціональних завдань з управ-
ління матеріальними потоками [1]. 

Інформаційна система повинна складатися з 
впорядковано взаємозалежних елементів та во-
лодіти сукупністю інтегративних якостей. Де-
композицію інформаційних систем на складові 
елементи можна здійснювати по-різному. Най-
частіше інформаційні системи поділяють на дві 
підсистеми: функціональну і забезпечувальну. 

Логістичні інформаційні системи, як прави-
ло, є автоматизованими системами управління 
логістичними процесами, тому математичне за-
безпечення в логістичних інформаційних систе-
мах є комплексом програм, сукупністю засобів 
програмування, які забезпечують вирішення за-
дач управління матеріальними потоками, отри-
мання довідкових даних і функціонування тех-
нічних засобів. 

Інформаційні системи в логістиці можуть 
створюватися з метою управління матеріальни-
ми потоками як на мікро- так і на макрорівні [2]. 

Всі автори звертаються у своїх працях до 
питання методики побудови інформаційних ло-
гістичних систем. Наведені в літературі дані не 
дають змогу виділити окремі методичні підхо-
ди, тому можна лише узагальнити теоретичні 
положення, викладені в окремих літературних 
джерелах. 

Для створення інформаційних логістичних 
систем (ІЛС) на рівні підприємств машинобуду-
вання необхідно сформувати модель такої сис-
теми із застосуванням логістичного підходу. 
Для цього необхідно провести аналіз системи 
управління виробництвом і побудувати струк-
турну модель підприємства. При цьому струк-
турна модель повинна містити два основні еле-
менти: виробничі потужності та засоби органі-
зації матеріального потоку. 

Потім у структурі підприємства виділяють-
ся буферні (де предмет праці перебуває в стаці-
онарному стані) і технологічні частини (де 
предмет праці перебуває в русі). При цьому 
охоплюється весь життєвий цикл. Далі визнача-
ється, які конкретно дані мають бути зібрані, 
опрацьовані й передані для забезпечення опти-
мального управління матеріалопотоком [3]. 

Дані збираються на кожен об’єкт і на межах 
буферних і технологічних зон встановлюються 
пункти узагальнення і передавання інформації. 
Групи даних повинні включати дев’ять інфор-
маційних елементів для кожного предмета пра-
ці: тип предмета постачання; кількість (обсяг); 
походження предмета постачання; його місце 

розташування; час прибуття в пункт розміщен-
ня; час відправки з пункту розміщення; система 
транспортування; час транспортування; резер-
вування. Далі отримані дані розподіляються за 
двома комп’ютерними системами. Перша сис-
тема веде контроль за потоком матеріалів і здій-
снює управління. Друга система управляє без-
посередньо виробництвом і стежить за заділами 
матеріалів, рівень яких визначається вимогами 
процесу виробництва [4]. 

Наявність розвиненої інформаційної струк-
тури виробництва забезпечує дві сторони зага-
льного логістичного процесу. По-перше, ця сис-
тема дає змогу обслуговувати виробничі проце-
си, що складаються з субпроцесів. 

Горизонтальна інтеграція інформаційного 
обслуговування субсистем дає можливість 
пов’язати воєдино інформацію і забезпечити 
нею матеріальний потік в ланцюзі надходжень 
товарів і сировини, попередньої їх обробки, мо-
нтажу, перевірки та збуту. Горизонтальна інтег-
рація також дає змогу органічно пов’язати мате-
ріальні і товарні потоки із загальною системою 
планування й управління на рівні виробництва і 
фірми [5]. В ідеальному випадку це забезпечує 
можливість того, що жодне відповідне рішення 
про виробничий процес не може бути прийняте 
і реалізоване без співвідношення його із загаль-
ною стратегією фірми та цілями виробництва. 

Для інформаційної підтримки збутової дія-
льності підприємства необхідна така інформація: 
- історія ринку збуту; 
- прогнози динаміки ринку й обсягу збуту; 
- конкуренція (історія, аналіз); 
- частка на ринку (історія й аналіз); 
- ціни та ціноутворення; 
- витрати; 
- моделі ринку; 
- контроль за діяльністю персоналу; 
- джерела запитів переходу на новий продукт; 
- реєстр покупців; 
- аналіз рекламної діяльності; 
- розрахунки, пов’язані із збутовою діяльністю; 
- шлях замовлення: рух рахунків та інших до-

кументів [6]. 
Виходячи з вищенаведеного, ми запропону-

вали типову схему організації ІЛС на підприєм-
стві машинобудування (рис. 1). 

Виділені такі особливості поданої системи: 
- всепроникність (її каналами і датчиками про-

низані всі рівні і по горизонталі і по вертикалі); 
- жорстка ієрархічність (рівні управління чітко 

окреслені і несуть відповідальність за покла-
дені на них функції); 

- функції зовнішніх зв’язків надані лише пев-
ному рівню ієрархії, зовнішніми агентами 
системи є ринок постачання і ринок збуту. 
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Рис. 1. Організація інформаційно-логістичної системи на підприємствах машинобудування. 
 

Негативною рисою викладених авторами 
сучасних методичних підходів є відсутність чіт-
кого уявлення про механізм узгодження логіс-
тичних інформаційних функціональних підсис-
тем, створених для кожної з функціональних 
сфер логістики. Також у працях не тільки не 
розглядається питання критеріїв ефективності 
функціонування ІЛС, але й немає чіткого визна-
чення ІЛС, не визначена мета її створення. 

Виходячи з цього, ми пропонуємо елементи 
методики побудови інформаційної системи ло-
гістичного управління. ІСЛУ забезпечує функ-
ціонування інформаційних потоків у процесі ло-
гістичного управління підприємством машино-
будування. 

Ми відзначаємо необхідність використання 
інформації для прийняття рішень. При цьому 
слід запропонувати два принципи адекватного 
формування інформаційних потоків: дані пови-
нні збиратися максимально близько до тієї діля-
нки виробничо-збутової діяльності, де відбува-
ються події, що є їх джерелом; дані мають пода-
ватися у вигляді придатному для їх перетворен-
ня й зіставлення. 

З цією метою ми запропонували систему іє-
рархії інформації в логістиці. ІСЛУ повинна за-
безпечувати горизонтальну (між функціональ-
ними підсистемами) і вертикальну (між рівнями 
ієрархії) інтеграцію логістичної системи. 

Ключовим питанням логістичного управ-
ління є організація потоку, що забезпечує отри-
мання своєчасної й адекватної інформації про 
ситуацію на ринку. 

Інформаційні потоки потрібно формувати 
таким чином, щоб відповідати на такі запитан-
ня: Чим викликана необхідність даної інформа-
ції? На яку внутрішню інформацію можна роз-
раховувати, наскільки вона повна й достовірна? 
Які реальні дані зовнішньої інформації можна 
фактично отримати, яким чином і яку вторинну 
інформацію можна достовірно використовува-
ти? Яку техніку, кадри і ресурси можна застосу-
вати при створенні та використанні інформацій-
них потоків? Які вимоги до рівня оперативності 
отримуваної інформації і до її достовірності? 

Інформаційні потоки в ІСЛУ мають взаємо-
діяти один з одним; бути взаємопов’язані (у то-
му числі й причинно-наслідковим зв’язком); бу-
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ти впорядковані (визначена ієрархія підпоряд-
кованості і систематизовані взаємозв’язки); у 
сукупності володіти властивістю інтегрувати [7; 
8; 9]. Виходячи з цього, нами запропонована ти-
пова структурна декомпозиція ІСЛУ. 

Всі інформаційні процеси поділяються на 
три різновиди: 
- цілепокладання (вибір і формулювання ці-

лей); 
- планування (процес розробки розгорненої в 

часі послідовності майбутніх дій); 
- регулювання (процес, що забезпечує фактич-

не проходження в реальному масштабі часу 
виробничо-збутової діяльності відповідно до 
складених планів). 
Слід відзначити, що в ІСЛУ, незалежно від 

рівня комп’ютеризації, необхідно документува-
ти вхідну й вихідну інформацію осіб і підрозді-
лів, що здійснюють управління та моніторинг. 

Ми виділяємо такі елементи інформаційної 
технології логістичного управління: принцип 
зворотного зв’язку (події в ході виробничо-
збутової діяльності породжують інформацію, 
яка після її сприйняття і переробки відобража-
ється в управлінських рішеннях, а рішення, у 
свою чергу, визначають розвиток вказаних по-
дій, тобто виникає замкнутий контур); запізнен-
ня (прийняття логістичних рішень порівняно з 
надходженням інформації, що зумовила прийн-
яття цих рішень, відбувається пізніше); рівень 
або коефіцієнт посилення (набір правил і алго-
ритмів, що ставлять у відповідність змінам в ін-
формації про хід виробничо-збутової діяльності 
ті чи інші управлінські директиви); синергічний 
ефект (системна властивість логістичного 
управління, буває позитивний/негативний – за-
гальний ефект від поліпшення/погіршення 

окремих логістичних параметрів перевищує очі-
куваний позитивний/негативний ефект.) 

Висновки. Проведений аналіз стану проце-
сів організації й розвитку інформаційно-
логістичних систем на підприємствах машино-
будування вказує на необхідність розробки тео-
ретичного положення і методології організації 
та впровадження інформаційно-логістичної сис-
теми. 
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УДК 330.46 

Лебедева Л. Н., Полуэктова Н. Р. 

УЧЕТ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В статті обґрунтована можливість врахування реальних опціонів при оцінювання проектів 
впровадження інформаційних систем. Наведений приклад оцінки вартості реального опціону на під-
ставі біноміальної моделі та моделі Блека-Шоулза. Наведені обмеження та проблеми реалізації та-
кого підходу. 

Ключові слова: реальний опціон, проблема оцінювання ефективності інформаційних систем, ін-
вестиційний підхід, біноміальна модель, модель Блека-Шоулза. 

В статье обоснована возможность учитывать реальные опционы при оценке проектов внедре-
ния информационных систем. Приведен пример оценки стоимости реального опциона на основе би-
номиальной модели и модели Блека-Шоулза. Приведены ограничения и проблемы использования та-
кого подхода. 

Ключевые слова: реальный опцион, проблема оценки эффективности информационных систем, 
инвестиционный подход, биномиальная модель, модель Блека-Шоулза. 
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In this article the opportunity of considering of real options for estimating of information systems im-
plementations is substantiated. A real option price estimation based on binomial model and on Black-
Scholes model were described as examples. Limitations and problems of this approach were given. 

Key words: real option, the problem of assessing the effectiveness of information systems, investment 
approach, binomial model, the Black-Scholes model. 
 

Постановка проблемы. Одним из наиболее 
популярных и распространенных подходов к 
оценке эффективности информационных систем 
является подход, при котором проект внедрения 
информационной системы рассматривается как 
инвестиционный, и применяются традиционные 
инструменты оценки инвестиционных проектов – 
оценка срока окупаемости, расчет чистой при-
веденной стоимости, расчет внутренней нормы 
рентабельности проекта и др. 

Однако статистика свидетельствует, что от 
40 до 60% всех проектов внедрения информа-
ционных систем остаются незавершенными, что 
вызвано высокой стоимостью современных 
комплексных систем управления предприятия-
ми, а также высокой рискованностью таких 
проектов. 

Причинами неудачных внедрений могут 
стать непрофессионализм внедряющих органи-
заций, сопротивление или неготовность к изме-
нениям внутри организации, плохое управление 
проектами и др. Наряду с этими причинами, 
часто к незавершенности проекта внедрения 
информационной системы ведет незапланиро-
ванное (или неожиданное для менеджеров орга-
низации) повышение стоимости системы на по-
следующих этапах его реализации. 

При этом современные, корпоративные, 
информационные системы могут рассматри-
ваться как набор модулей, реализующих раз-
личные функции бизнеса (управление произ-
водством, управление запасами, автоматизация 
работы с поставщиками, автоматизация работы 
с клиентами) и др. Такая модульная структура 
позволяет выполнять внедрение системы по-
этапно, последовательно реализуя автоматиза-
цию необходимых функций. 

Все вышеперечисленные факты позволяют 
предполагать, что одним из перспективных 
подходов к оценке эффективности информаци-
онной системы как инвестиционного проекта 
может стать расчет показателя эффективности, 
например, чистой приведенной стоимости 
(NPV) с учетом возможности отказаться от вне-
дрения последующих модулей. 

Такая возможность может быть количест-
венно оценена на основании инструментария 
реальных опционов. 

Анализ литературы. Большой вклад в раз-
витие теории и практики искусственного интел-
лекта, интеллектуальных информационных сис-

тем внесли такие ученые: В. А. Долятовский, 
А. П. Ершов, М. Минский, Э. В. Попов, Д. А. 
Поспелов, В. П. Романов, Ю. Ф. Тельнов, И. Б. 
Фоминых, Ю. В. Фролов и др. Среди иностран-
ных исследователей отметим А. Тьюринга, Л. 
Заде, Д. Коза, Р. Ньюэла, Х. Саймона, А. Шоу, 
Р. Бенерджи, Дж. МакКарти, А. Йенсена, Т. 
Митчелла, Дж. Форрестера и др. 

Большой вклад в развитие теории и практи-
ки оценки эффективности инвестиционных 
проектов внесли ученые отечественной шко-
лы: И. А. Бланк, Ю. В. Богатин, В. Н. Бурков, П. Л. 
Виленский, А. В. Воронцовский, М. В. Грачева, 
В. А. Долятовский, В. В. Ковалев, В. В. Коссов, 
В. Н. Лившиц, И. В. Липсиц, Д. С. Львов, С. А. 
Смоляк, Е. Стоянова, В. Д. Шапиро, А. Г. Шах-
назаров и др. 

Из иностранных ученых отметим тех, чьи 
работы определили современное состояние тео-
рии и практики оценки эффективности инвести-
ционных проектов в странах с рыночной эконо-
микой: Г. Александера, Дж. Бейли, Г. Бирмана, 
Ф. Блэка, Р. Брейли, М. Бреннан, Ю. Бригхем, 
Дж. Ван Хорна, Л. Гапенски, А. Диксит, Дж. 
Кокс, Н. Кулатилака, С. Майерса, Г. Марковиц, 
Р. Мертон, С. Мэйсона, В. Мэргрэйба, М. Ру-
бинштейна, Л. Тригеоргиса, Е. Шварца, У. 
Шарпа, С. Шмидта и др. 

Цель статьи – обосновать возможности ис-
пользования реальных опционов для уточнения 
инвестиционной оценки проектов внедрения 
информационных систем, а также реализация 
наиболее известных методов расчета справед-
ливой цены опционов для того, чтобы показать 
реализуемость и практическую ценность данно-
го подхода. 

Изложение основного материала. Реаль-
ные опционы стали продолжением теории фи-
нансовых опционов, которые означали право 
купить или продать ценные бумаги через опре-
деленное время по фиксированной цене. Де-
нежная оценка стоимости финансовых опцио-
нов может выполняться различными методами, 
наиболее известный из которых – с использова-
нием модели Блэка-Шоулза [1]. 

Согласно этой модели стоимость европей-
ского опциона определяется разностью между 
ожидаемым взвешенным курсом базового акти-
ва и ожидаемой дисконтированной величиной 
цены использования (издержками) данного оп-
циона: 
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где С – премия европейского опциона на покупку; 
S – цена базового актива (цена акции по рыноч-
ным данным); 
K – цена исполнения; 
Т – время, оставшееся до момента исполнения 
опциона; 
r – безрисковая процентная ставка; 
σ – стандартное отклонение цены базового актива; 
N(d) – функция нормального распределения. 

Европейским называется опцион, которым 
владелец может воспользоваться в день его на-
ступления, в отличие от американского, кото-
рый может быть реализован в любой день до 
наступления срока. 

В терминах опционов каждая успешно за-
вершенная стадия проекта может рассматри-
ваться как покупка опциона на вхождение в 
следующую стадию. Опцион колл – это опцион, 
покупатель которого приобретает право купить 
определенное количество базового актива по 
оговоренной цене по истечении срока опциона. 
Цену именно таких опционов можно оценивать 
с использованием биномиальной модели и мо-
дели Блека-Шоулза. В качестве покупателя оп-
циона выступает инвестор. Реальные опционы в 
дополнение к NPV можно рассматривать как 
дополнительные благоприятные возможности 
рынка. 

Рассмотрим ситуацию, в которой у некото-
рого предприятия есть возможность инвестиро-
вать средства в покупку информационной сис-
темы. На первом этапе для проведения анализа 
бизнес-процессов и покупки оборудования и 
ПО, необходимы расходы в 20 тыс. д. е. На вто-
ром этапе, наступающем через год, необходимо 
вложить средства для реализации первого моду-
ля в размере 200 тыс. д. е. На третий год фирма 
может принять решение, о вложении дополни-
тельных средств (65 тыс.) в проект, для дости-
жения дополнительной функциональности, ко-
торая может привести к увеличению денежного 
потока на 40% в год с вероятностью 70%. Ожи-
даемые денежные потоки предприятия, связан-
ные с внедрением этой системы, – 100 тыс. д. е., 
с 3 по 5 год. Через пять лет система считается 
морально устаревшей. Значение стандартного 

отклонения – 0,2. Безрисковая процентная став-
ка – 8%. 

В этом примере можно увидеть реальный 
опцион – возможность отказаться от внедрения 
дополнительного модуля системы на третий год 
реализации проекта. 

Если выполнить расчет показателя NPV без 
учета стоимости этого опциона, то мы получим: 

(100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1 + 0,08)3 +  
 + (100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1 + 0,08)4 +  

 + (100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1 + 0,08)5 – 20 –  
 – 200 / (1 + 0,08)1 – 100 / (1 + 0,08)2 = –8 тыс. 

То есть проект убыточен. 
Для оценки возможного риска проекта 

можно использовать инструментарий деревьев 
решений. 

В нашем примере приведенная стоимость 
денежных потоков, которые можно получить, 
внедряя второй модуль информационной систе-
мы составляет: 

S = (100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1,08)3 +  
 + 100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1,08)4 +  

 + (100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1,08)5) –  
 – (100 / (1,08)3 + 100 / (1,08)4 +  

 + 100 / (1,08)5) = 62 тыс. ед. 
С учетом неопределенности, которая выра-

жается через коэффициент волатильности 
(стандартное отклонение от среднего 0,2), мы 
можем рассматривать следующие варианты из-
менения размера дополнительного денежного 
потока от нулевого до второго года реализации 
проекта (если предположить, что наилучший и 
наихудший вариант развития событий равнове-
роятны) (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дерево решений для проекта при улучше-
нии или ухудшении ситуации. 

Расчет дерева производится с конца. Стои-
мость опциона по каждой ветви для второго го-
да определяется как максимум из разности меж-
ду приведенной стоимостью денежных потоков и 
ценой исполнения опциона (65 тыс.) и нулем, т. е. 
для второго года мы получим вариант (рис. 2). 

 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Расчет цены опциона во второй год. 
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Для определения справедливой цены оп-
циона для первого года необходимо предполо-
жить следующее: 
1) пусть имеется инвестиционный портфель из 

N ценных бумаг и опциона, причем доход 
портфеля не должен зависеть от ситуации, 
значит должно выполняться равенство 89,3 × 
N – 24,3 = 62 × N – 0; 

2) доход портфеля должен быть также равен 
сумме займа, который покроет затраты по по-
купке опциона, причем с учетом безрисковой 
ставки; эта сумма может быть рассчитана при 
помощи функции Excel ПС, и в нашем случае 
составит приблизительно 61 тыс. ед. [2]. 
С учетом этих предположений, чтобы рас-

считать цену опциона в первый год реализации 
проекта, нам нужно определить N из уравнения 

89,3 × N – 24,3 = 61, 
а затем решить уравнение 

(47,4 × N – C) × (1 + r) = 61, 
где С – искомая величина справедливой цены 
опциона в первый год; 
r – безрисковая процентная ставка. 

Аналогично может быть определена цена 
опциона и в нулевой год. 

Получим результат расчета дерева в целом, 
представленный на рис. 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Расчет дерева в целом. 
 

Вместо описанной методики расчета бино-
миального дерева могут использоваться готовые 
формулы, предложенные в работах У. Кокса, У. 
Шарпа и С. Росса и др. [3]. 

Этот подход применим также для оценки 
американского опциона, который в отличие от 
европейского может быть прекращен досрочно. 
Кроме того, биномиальная модель позволяет 
учесть возможные выплаты дивидендов в про-
цессе выполнения инвестиционного проекта. 

От дискретной биномиальной модели, в ко-
торой оценивались финансовые результаты, со-
ответствующие отдельным временным интерва-
лам, можно перейти к непрерывной модели 
Блека-Шоулза. 

Если принять в качестве цены проекта вне-
дрения дополнительного модуля разницу де-
нежных потоков в случае использования и не-
использования этого модуля S = 62 тыс. ед., а в 

качестве цены исполнения этого проекта инве-
стиционные затраты на него K = 65 тыс., то по 
формуле (1) получим цену реального опциона, 
связанного с продолжением развития нашей 
информационной системы в третьем году, рав-
ную 10 тыс. ед. Таким образом, чистая приве-
денная стоимость проекта может быть скоррек-
тирована с учетом полученной стоимости ре-
ального опциона и составит: –8 + 10 = 2 тыс. ед. 

Заметим, что результат расчета справедли-
вой оценки реального опциона по модели Блека-
Шоулза примерно совпадает с результатом рас-
чета по биномиальной модели. 

В этом примере много условных допуще-
ний. Во-первых, возникает вопрос, как опреде-
лить предполагаемые денежные поступления, 
связанные с внедрением информационной сис-
темы. Такая задача требует привлечения допол-
нительных методов, например, таких как мето-
ды TEI или REJ, которые позволяют на основа-
нии последовательной реализации экспертных и 
других методик определить доход, связанный 
именно с применением информационных тех-
нологий или систем. 

Во-вторых, проблемой является обоснова-
ние ставки дисконтирования, хотя эта проблема 
появляется и в процессе расчета традиционных 
показателей инвестиционной привлекательно-
сти. Риск оценивается обычно по отраслевым 
данным. Но инвестиционные проекты различ-
ных предприятий даже принадлежащих к одной 
отрасли могут содержать разные возможности 
по адаптации, а это означает, что уровень риска 
в них не одинаков, тем самым ставка дисконта 
также должна различаться. 

В упрощенном виде применяют безриско-
вую ставку (r) – доходность инвестиций с ми-
нимальным риском на срок, сравнимый со сро-
ком проекта. 

Важным вопросом является также вопрос 
об обосновании степени волатильности проекта, 
который выражается в формуле показателем 
стандартного отклонения. 

Специалисты предлагают несколько вари-
антов оценки данного параметра: в случае, ко-
гда есть данные о подобных инвестиционных 
проектах, которые реализовались в прошлом, 
основой для оценки может быть изменчивость 
денежных потоков по этим проектам, если такие 
данные отсутствуют, можно использовать в ка-
честве замены волатильность ключевых пара-
метров, влияющих на денежные потоки проекта, 
например, рыночных цен продукции или сырья 
[4]. Показатель волатильности или стандартное 
отклонение является одним из наиболее значи-
мых при оценке опционов, а его увеличение 
всегда ведет к увеличению стоимости опциона. 
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Таким образом, несмотря на ряд допуще-
ний и технических сложностей, мы убедились в 
возможности применения модели оценки реаль-
ных опционов при определении эффективности 
инвестиционных проектов, связанных с внедре-
нием информационных систем. Особенности 
таких проектов, связанные с природной мо-
дульной структурой информационных систем, 
позволяют не только более точно определять 
показатели инвестиционной привлекательности, 
но и дают менеджерам дополнительные инст-
рументы своевременного и оперативного при-
нятия решений о продолжении проекта или его 
прекращении или приостановке. 
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Розглянуто роль агропромислового комплексу в економіці країни і доведено необхідність іннова-
ційного розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації. Виявлено вплив інвестиційно-
інноваційного розвитку на сфери агропромислового комплексу. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, інновації, інвестиційно-інноваційний розвиток, гло-
балізація. 

Рассмотрена роль агропромышленного комплекса в экономике страны и доказана необходи-
мость инновационного развития агропромышленного комплекса в условиях глобализации. Выявлено 
влияние инвестиционно-инновационного развития на сферы агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, инвестиционно-инновационное 
развитие, глобализация. 

The role of agroindustrial complex considered in the economy and the necessity of innovative develop-
ment proven of agroindustrial complex in the context of globalization. The influence of investment and inno-
vation development detected in agroindustrial complex. 

Key words: agroindustrial complex, innovations, investment and innovation development, globalization. 
 

Постановка проблеми. Перехід до ринко-
вих відносин в Україні супроводжувався вели-
кими змінами в сільському господарстві та аг-
ропромисловому комплексі. Суттєво трансфор-
мувалися організаційна структура АПК, система 
управління, відносини права власності та земе-
льні відносини, принципи функціонування еко-
номічної системи. Все це визначило необхід-
ність теоретичного осмислення реформ у сіль-
ському господарстві, розробки практичних ре-
комендацій щодо формування матеріально-
технічних ресурсів, розвитку ринкових відно-
син, впровадження інноваційних досліджень, 
державної підтримки економіки галузі, що 
сприятиме підвищенню ефективності аграрного 
сектора економіки України в цілому. 

Роль агропромислового комплексу в еконо-
міці країни обумовлюється винятковою значу-
щістю та незамінністю його продукції в життє-
діяльності людини і суспільства. Тому АПК є 

однією із сфер, які завжди знаходяться під пи-
льною увагою урядів країн. Пріоритетність роз-
витку АПК проголошена і в нашій країні, що 
виражається перед усе в державній підтримці 
галузі. Адже для повноцінного виконання АПК 
своєї соціально-економічної ролі підприємства 
потребують відповідного інноваційно-інвести-
ційного оновлення. Закон України «Про основні 
засади державної аграрної політики на період до 
2015 року» від 18.10.2005 р. [1] вказує на необ-
хідність забезпечення прибутку на авансований 
капітал в АПК через систему державних органі-
заційно-правових заходів, вдосконалення мене-
джменту в організації господарської діяльності 
суб’єктів, впровадження ресурсозберігаючих, 
екологічно безпечних (так званих «чистих») 
технологій виробництва аграрної і продовольчої 
продукції. Тому необхідно провести досліджен-
ня щодо теоретичних основ інноваційного роз-
витку агропромислового комплексу в сучасних 
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умовах та довести необхідність до формування 
інноваційного механізму управління розвитку 
агропромисловим комплексом. 

Аналіз літератури. Без інноваційних про-
цесів неспроможні відбуватися структурні пере-
творення, динамічне, економічне зростання і 
виведення економіки нашої країни на шлях ста-
лого розвитку. Питання сучасного й майбутньо-
го розвитку інноваційних процесів досліджува-
лись і досліджуються у роботах зарубіжних на-
уковців, зокрема, Й. Шумпетера [2], Дж. Кенд-
рика [3] та ін. Питанням інноваційного розвитку 
аграрного сектору вітчизняної економіки при-
свячені роботи таких авторів, як В. Герасимчук 
[4], О. Дацій [5], П. Саблук [6]. Незважаючи на 
це, ряд аспектів цієї актуальної проблеми у нових 
економічних умовах залишаються недостатньо 
вивченими й потребують глибших досліджень. 

Метою статті є розгляд теоретичних основ 
інноваційного розвитку агропромислового ком-
плексу в умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних 
умовах глобалізації та інформатизації конкурен-
то-спроможність залежить від використання в 
процесі виробництва наукових досягнень. Ви-
знано, що 2/3 приросту сільськогосподарської 
продукції у світі отримується саме за рахунок 
впровадження інновацій [7, с. 19]. А викорис-
тання в Україні морально й фізично застарілої 
техніки і технологій є причиною того, що рівень 
енерго- та матеріаломісткості аграрної продук-
ції у 4–5 разів вищий, ніж у аналогічної продук-
ції з розвинених країн [3, с. 58]. 

Одним з перших розглянув роль інновацій в 
економічному розвитку Й. Шумпетер [4]. За йо-
го визначенням, інновації – це нова науково-
організаційна комбінація виробничих чинників, 
створена підприємницьким духом. Для одер-
жання інновації необхідно замість зміни суми 
факторів змінити форму виробничої функції. 
Технічна інновація розглядалася як економіч-
ний засіб, що застосовується для підвищення 
прибутку; а основними факторами вважалися ак-
тивність особи підприємця і технічний розвиток. 

Сучасних трактувань поняття «інновації» 
досить багато. Згідно законодавства України [1], 
інновації – це новостворені (застосовані) або 
вдосконалені конкурентоздатні технології, про-
дукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністратив-
ного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість вироб-
ництва або соціальної сфери, а інноваційна дія-
льність – це діяльність, що спрямована на вико-
ристання і комерціалізацію результатів науко-
вих досліджень і розробок та зумовлює випуск на 
ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. 

В економічній енциклопедії [8, с. 656] 
інновація – це новий підхід до конструювання, 
виробництва, збуту товарів, завдяки якому 
інноватор здобуває переваги над конкурентами. 
О. І. Дацій тлумачить [5, c. 9] інновацію в АПК 
як проведення змін в техніці, технології, органі-
зації, екології, економіці, а також у соціальній 
сфері з метою одержання економічного ефекту, 
спрямованого на задоволення певних суспіль-
них потреб людського буття. 

Інновація є важливою складовою НТП. Ін-
новації ґрунтуються на наукових відкриттях і 
досягненнях в усіх сферах діяльності АПК. Ко-
жен з цих напрямів інновацій має притаманний 
лише йому зміст, можливості та етапи освоєння 
[6, с. 16]. 

Сільське господарство в економіці розвину-
тих країн перетворюється в наукомістку галузь 
виробництва. Сукупні витрати на наукові дослі-
дження, пов’язані із сільським господарством (у 
генетиці, тонкій хімії, механіці) в США склада-
ють 4 млрд. дол. на рік [9, с. 133–134]. І кожен 
долар, затрачений на аграрні дослідження, по-
вертається з 1,35 дол. віддачі. Отже, в сільсько-
му господарстві також відбувається науково-
технічна революція. Відповідно найбільш про-
мислово-розвинені країни – США і Західна Єв-
ропа – дають 70% світового експорту сільсько-
господарської продукції. 

Розробка та впровадження інновацій немо-
жливі без вкладання ресурсів, тобто без інвес-
тицій. Згідно Закону України «Про інвестиційну 
діяльність», інвестиціями є всі види майнових 
та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяль-
ності, в результаті якої створюється прибуток 
(доход) або досягається соціальний ефект. 

За Дж. Кендриком [10, с. 28, 31, 175], інвес-
тиції – поточні витрати, спрямовані на збіль-
шення майбутніх доходів; капітал – потенційна 
здатність протягом визначеного періоду часу 
створювати продукт і доход; тобто інвестиції – 
витрати на підтримку чи збільшення здатності 
створювати продукт і доход. Аналогічну думку 
мають й інші закордонні дослідники. 

Суттєвий внесок в розвиток ідеї довгих ін-
новаційних хвиль вніс К. Фрімен. Він почав 
розглядати довгохвильовий підйом не тільки як 
результат впровадження радикальних нововве-
день в одній чи декількох галузях та їх наступ-
ного росту, але і як процес дифузії технологій 
від декількох лідируючих секторів до всієї еко-
номічної системи. Крім того, він звернув увагу 
на те, що широке розповсюдження технологій 
стає можливим в результаті ряду соціальних та 
інституційних змін: кооперації; конкуренції, ор-
ганізації науково-дослідної діяльності, участі 
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держави в стимулюванні інноваційної діяльнос-
ті, національних та міжнародних режимів еко-
номічного регулювання. 

Під інноваційним розвитком ми розуміємо 
насамперед послідовно реалізовані нововведен-
ня. Саме нововведення, тобто науково-техноло-
гічна розробка, винахід, стає інновацією, як 
правило, у вигляді товару, послуги, методу. Він 
більш успішний, коли охоплює не одну вузьку 
область (виробництво зерна), а містить у собі та-
кож сфери, що впливають на загальний результат 
(керування, маркетинг, навчання персоналу, фі-
нанси, продаж тощо). Отже, інноваційний роз-
виток повинен носити комплексний характер. 

Всякий інноваційний розвиток – це не тіль-
ки основний інноваційний процес, але і розви-
ток системи факторів і умов, необхідних для йо-
го здійснення, тобто інноваційного потенціалу. 
Інноваційний потенціал представляє собою сер-
цевину всього економічного потенціалу регіону, 
країни. Інноваційний потенціал визначає як за-
вершальну частину виробничого циклу і його 
реальні пропускні можливості, що істотно по-
значається на кінцевому результаті. 

Поширеною думкою є те, що основним на-
прямком стимулювання інноваційного розвитку 
є відновлення основних фондів і насамперед ав-
тотракторного парку. Але підсиливши в такий 
спосіб виробничо-технологічний потенціал 
сільськогосподарського підприємства і не торк-
нувшись інших його частин, ми одержуємо, як 
правило, замороження фінансових засобів. 

Стимулюючим заходом щодо розвитку нау-
ково-технічного потенціалу та його інновацій-
ного використання є вдосконалення системи 
стимулювання виконавців науково-технічних 
розробок на етапі наукових досліджень і в про-
цесі їх освоєння у виробництві. Ця система має 
базуватися на соціально-економічних оцінках та 
враховувати науково-технічне значення пріори-
тетних проектів, тобто залежати від рівня ефек-
тивності використання технологічних нововве-
день. Така система активно практикується в за-
рубіжних країнах, зокрема в США рівень подат-
ків встановлюється диференційовано відповідно 
до доходу підприємства в межах 15–34% [9]. 

Інноваційний розвиток містить у собі такі 
послідовні етапи: виявлення проблеми та вини-
кнення нової технічної ідеї для її задоволення; 
проведення досліджень і розробок та оформ-
лення винаходу; інвестування виробництва, 
освоєння та використання; розповсюдження ре-
зультатів НТП тощо. При цьому із загальної кі-
лькості запропонованих новаційних ідей згідно 
з вітчизняною практикою близько 80% відхиля-
ються на стадії трансформації новації в іннова-
цію, в США цей показник складає лише 52% [9]. 

На думку П. Т. Саблука [6, с. 16], пріорите-
тами в Україні повинні стати людина та її здо-
ров’я, екологія, аграрний сектор і енергетика. 
Тільки на основі забезпечення цих пріоритетів з 
метою одержання високих кінцевих результатів 
можна включати інші сфери і види діяльності. 
При цьому інноваційний аналіз є одним з голо-
вних методів визначення факторів успіху. 

До складу АПК входять досить різні за сво-
їм змістом галузі: сільське господарство, про-
мисловість, торгівля, але їх об’єднує технологі-
чний ланцюг. І необхідно відзначити, що рівень 
інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного 
сектора повинен забезпечуватися усім техноло-
гічним ланцюгом. 

Що ж стосується специфіки розвитку сіль-
ського господарства, то ще А. Сміт довів, що усі 
найбільш його крупні поліпшення і піднесення 
були обумовлені припливом капіталу, який по-
чатково був накопичений у містах; і що у всіх 
розвинутих суспільствах головний товарообмін 
здійснюється саме між жителями міста і села; і 
що саме торгівля і промисловість міст є причи-
ною розвитку сільського господарства. Тому 
будь-яке накопичення інноваційно-інвестицій-
ного потенціалу для АПК можливе тільки через 
адекватно розвинуте місто і торгівлю. 

Одночасно необхідно підкреслити, що ще у 
Законі України «Про інвестиційну діяльність» 
інвестиції розглядались як один з найважливі-
ших засобів досягнення соціального ефекту. У 
Законі України «Про інноваційну діяльність» 
інновації також є одним з засобів істотного по-
ліпшення структури та якості соціальної сфери 
[1]. А у Законі України «Про пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності в Україні» особ-
ливий пріоритет вбачається у гармонійному 
розвитку людського потенціалу. 

Висновки. 
1. Інновації – це нова науково-організаційна 

комбінація виробничих чинників, створена 
підприємницьким духом. Інноваційний розви-
ток – це розвиток системи факторів і умов, не-
обхідних для його здійснення інноваційного по-
тенціалу. Інноваційний потенціал визначає як 
завершальну частину виробничого циклу і його 
реальні пропускні можливості, що істотно по-
значається на кінцевому результаті. 

2. Етапи інноваційного розвитку: виявлення 
проблеми та виникнення нової технічної ідеї 
для її задоволення; проведення досліджень і 
розробок та оформлення винаходу; інвестування 
виробництва, освоєння та використання; розпо-
всюдження результатів НТП тощо. 

3. До складу АПК входять три сфери: суку-
пність галузей, що забезпечують сільське гос-
подарство засобами виробництва; саме сільське 
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господарство; заготівля, переробка сільськогос-
подарської продукції, торгівля. Таким чином, до 
складу АПК входять досить різні за своїм зміс-
том галузі: сільське господарство, промисло-
вість, торгівля, але їх об’єднує технологічний 
ланцюг. І необхідно відзначити, що рівень інно-
ваційно-інвестиційного розвитку аграрного сек-
тора повинен забезпечуватися усім технологіч-
ним ланцюгом. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України Про інноваційну діяльність: від 
4.07.2002 р. № 40-IV із змінами від 25.03.2005 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://uapravo.net/data/base44/ukr44201.htm. 

2. Шумпетер Й. Теория экономического развития 
(Исследование предпринимательской прибыли, 
капитала и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер ; 
[пер. с нем.]. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с. 

3. Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его 
формирование / Дж. Кендрик ; [пер. с англ.] ; ред. 
А. И. Анчишкина. – М. : Прогресс, 1978. – 275 с. 

4. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діаг-

ностика, стратегія, ефективність / В. Г. Герасим-
чук. – К. : Вища школа, 1995. – 265 с. 

5. Дацій О. І. Ефективність інноваційної діяльності 
в агропромисловому виробництві : автореф. дис. … 
докт. екон. наук / О. І. Дацій ; ННЦ «Інститут аг-
рарної економіки» УААН. – К., 2005. – 39 с. 

6. Саблук П. Т. Стабільні економічні умови як фак-
тор послідовного підвищення ефективності сіль-
ськогосподарського виробництва / П. Т. Саблук // 
Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 12–17. 

7. Ушачев И. Г. Агропродовольственный комплекс 
России: проблемы и решения / И. Г. Ушачев // 
Економіка АПК. – 2003. – № 3. – С. 3–19. 

8. Жарков Ю. В. Формування системи механізмів 
управління інноваційним процесом в АПК регі-
ону / Ю. В. Жарков // Економіка АПК. – 2003. – 
№ 8. – С. 57–63. 

9. Назаренко В. И. Сельское хозяйство России в 
системе мирохозяйственных связей / В. И. Назаре-
нко // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 131–138. 

10. Економічна енциклопедія : у 3 томах / ред. кол. : 
С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 
2000. – Т. 1. – 864 с. 
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Рибінцев В. О., Головань О. О. 

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ 
ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ 

Запропоновано механізм визначення конкурентоспроможності банківських послуг, які надають-
ся фізичним особам, на основі розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності. На 
базі методики здійснено оцінку конкурентоспроможності банківських послуг. 

Ключові слова: банківські послуги, конкурентоспроможність, якісні показники, вартісні показ-
ники, інтегральний показник конкурентоспроможності. 

Предложен механизм определения конкурентоспособности банковских услуг, которые оказы-
ваются физическим лицам, на основе расчета интегрального показателя конкурентоспособности. 
На базе методики осуществлена оценка конкурентоспособности банковских услуг. 

Ключевые слова: банковские услуги, конкурентоспособность, качественные показатели, стои-
мостные показатели, интегральный показатель конкурентоспособности. 

We have developed the mechanism for determining the competitiveness of banking services provided to 
individuals. The mechanism is based on calculation of the integral index of competitiveness. The developed 
methods have been used for the estimation of competitiveness of banking services. 

Key words: banking services, competitiveness, quality indicators, price indicators, integral index of 
competitiveness. 
 

Постановка проблеми. В ринковому сере-
довищі критерієм стійкості та виживання банку 
є його конкурентоспроможність, аналіз, оцінка і 
прогнозування якої стає об’єктивною необхідні-
стю, оскільки в сучасній конкурентній боротьбі 
при всій її масштабності, динамізмі і гостроті 
виграє той банк, який аналізує і відстоює свої 
конкурентні позиції. Діяльність банку в умовах 
конкурентного ринку – це система відносин ви-
робника і покупця, згідно з якими банк повинен 

пропонувати тільки те, що хоче клієнт банку, 
враховуючи при цьому активну поведінку кон-
курентів. Забезпечення конкурентоспроможності 
банку обумовлено ефективністю роботи мене-
джерів, маркетологів і включає в себе ноу-хау в 
дослідженнях і проектуванні, вміле використан-
ня можливостей маркетингу, вміння організувати 
надання послуг; ініціативність всіх ланок банку. 

Конкурентоспроможність банківської уста-
нови визначають також кадровий склад і його 
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кваліфікація; можливості в наданні послуг, що 
вимагають невеликих витрат; наявність розви-
неної системи науково-технічного, комерційно-
го співробітництва. Таким чином, проблема на-
дання технологічних та доступних послуг клієн-
там у банківському секторі є однією з основних 
і безпосередньо пов’язана з необхідністю під-
вищення рівня конкурентоспроможності банків-
ських послуг та створення конкурентних переваг. 

Аналіз літератури. У багатьох методиках, 
які пропонуються вітчизняними та зарубіжними 
вченими, серед яких можна відзначити І. Паїт, 
Е. Уткіна, Ю. Кудашеву, для визначення конку-
ренто-спроможності банків використовується 
зважена сума експертних оцінок внутрішнього 
середовища банку [1–3]. Деякі експерти вважа-
ють, що конкурентоспроможність банку є ре-
зультуюча впливу трьох факторів: бренду, влас-
ників і співробітників. Як критерій оцінки кон-
курентоспроможності банків експертами часто 

береться приріст активів банку за рік [4]. На 
відміну від цих методик пропонований автора-
ми підхід дозволяє оцінювати конкурентоспро-
можність банківських послуг з погляду клієнтів-
фізичних осіб, які часто не є фахівцями у фінан-
совій сфері. 

Метою статті є впровадження методичного 
підхода оцінки конкурентоспроможності бан-
ківських послуг фізичним особам на основі роз-
рахунку інтегрального показника. 

Виклад основного матеріалу. В основу 
механізму визначення конкурентоспроможності 
банківських послуг покладено оцінку як якіс-
них, так і вартісних показників якості банківсь-
ких послуг клієнтам, що є фізичними особами. 
Для апробації методики було обрано ПАТ КБ 
«ПриватБанк» та ПАТ «Ощадбанк», які за кіль-
кістю активів на 01.07.2011 р. займали відповід-
но перше та третє місця у рейтингу банків Укра-
їни (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Рейтинг банків України за кількістю активів на 1 липня 2011 р. [5]. 

 

№ Назва банку Активи (млн. грн.) Частка (%) 
1 Приватбанк 135740,84 15,41 
2 Укрексімбанк 80011,47 9,08 
3 Ощадбанк 72451,51 8,23 
4 Укрсоцбанк 39976,04 4,54 
5 ВТБ Банк 35869,92 4,07 

 

Використовуючи запропонований нами [6] 
алгоритм визначення інтегрального показника 
конкурентоспроможності банківських послуг 
ПАТ «Ощадбанк» фізичним особам, проведемо 
його розрахунок. 

Усі показники банківських послуг розподі-
ляємо на якісні та вартісні. 

Якісні показникі банківських послуг. 
1. Надійність та репутація банку (гарантія 

виплат; досвід роботи на ринку банківських по-
слуг; положення в рейтингах; підтримка ЗМІ 
(позитивні чи негативні відгуки). Результати 
експертних оцінок щодо надійності та репутації 
банків наведені в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Експертні оцінки надійності та репутації банків.* 

 

№ Показники надійності ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 
1 Гарантія виплат Дуже добре Дуже добре 
2 Досвід роботи Дуже добре Дуже добре 
3 Положення в рейтингах Дуже добре Відмінно 
4 Підтримка ЗМІ Задовільно Добре 

 

*Розроблено авторами. 
 

Для розрахунку середніх значень відповід-
них якісних показників можна використовувати 
стандартні оцінки на шкалі бажаності [6]. Вико-
ристання функції бажаності дозволяє перевести 

експертні оцінки якісних показників у кількісні 
в інтервалі від 0 до 1. З урахуванням середніх 
значень на шкалі бажаності експертні оцінки в 
табл. 2 набувають наступних значень (табл. 3). 

 

Таблиця 3. 
Кількісні оцінки надійності та репутації банків.* 

 

№ Показник надійності ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 
1 Гарантія виплат 0,913 0,913 
2 Досвід роботи 0,913 0,913 
3 Положення в рейтингах 0,913 0,975 
4 Підтримка ЗМІ 0,530 0,782 
 Середня оцінка надійності 0,817 0,896 

*Розроблено авторами. 
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2. Якість та зручність обслуговування (ре-
жим роботи банку: дні та години роботи (зручні 
для клієнтів); кількість відділень у місті; кіль-
кість операторів у відділенні (має бути достат-
ньою, щоб не створювати величезні черги та об-
слуговувати максимальну кількість клієнтів); 

наявність терміналів самообслуговування; кіль-
кість банкоматів; робота персоналу з клієнтом 
(уважне ставлення до кожного клієнта)). 

Показники якості обслуговування клієнтів у 
банках м. Запоріжжя та відповідні експертні 
оцінки наведені в табл. 4–5. 

Таблиця 4. 
Показники якості обслуговування клієнтів у банках.* 

 

№ Показник якості обслуговування ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «Приватбанк» 

1 Режим роботи відділень 
Вт.–Сб.: 9:00–17:30 
Перерва: 13:00–14:00 

Пн.–Пт.: 09:00–18:00 
Перерва: 13:00–14:00 

2 Кількість відділень 53 64 

3 
Середня кількість операторів у 
відділенні 

5 4 

4 
Наявність терміналів самообслуго-
вування 

+ + 

5 Кількість банкоматів 14 133 
6 Робота персоналу з клієнтом Черга, повільне обслуговування Черга, повільне обслуговування 

 

*Розроблено авторами. 
 

Таблиця 5. 
Оцінки обслуговування клієнтів у банках.* 

 

№ Показник якості обслуговування ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 

1 Режим роботи відділень Задовільно 0,530 Задовільно 0,530 
2 Кількість відділень Добре 0,782 Дуже добре 0,913 

3 
Середня кількість операторів у від-
діленні 

Добре 0,782 Задовільно 0,530 

4 
Наявність терміналів самообслуго-
вування 

Добре 0,782 Добре 0,782 

5 Кількість банкоматів Погано 0,285 Дуже добре 0,913 
6 Робота персоналу з клієнтом Задовільно 0,530 Задовільно 0,530 
 Середня оцінка обслуговування  0,615  0,700 

 

*Розроблено авторами. 
 

3. Набір банківських продуктів і послуг, які 
спеціально адресовані конкретним групам кліє-
нтів – окремим категоріям фізичних осіб (сту-

дентам, молодим сімейним парам, пенсіонерам) 
тощо (табл. 6). 

Таблиця 6. 
Характеристика наявності банківських продуктів та послуг.* 

 

№ Програми ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 
1 Вклади + Добре 0,782 + Добре 0,782 
2 Кредитування + Добре 0,782 + Добре 0,782 
3 Платежі + Добре 0,782 + Добре 0,782 
4 Грошові перекази + Добре 0,782 + Добре 0,782 
5 Обмін валюти + Добре 0,782 + Добре 0,782 
6 Мобільний банкінг – Дуже погано 0,033 + Добре 0,782 
7 Інтернет-банкінг – Дуже погано 0,033 + Добре 0,782 

 
Середня оцінка набору бан-
ківських послуг 

  0,568   0,782 
 

*Розроблено авторами. 
 

4. Інформаційна підтримка банківських по-
слуг (попередні консультації та розрахунки мо-
жливості надання кредитів, призначення зустрі-
чей у відділеннях, інформаційна підтримка клі-
єнтів банку через «гарячі лінії» банку або Call- 
центри та ін.). Досліджувані банки мають теле-

фон інформаційної підтримки клієнтів та досить 
інформативні офіційні сайти (табл. 7). Проте на 
сайті ПАТ «Ощадбанк» відсутня он-лайн послу-
га розрахунку кредитування. Більш повні та ко-
рисні консультації своїм клієнтам надає ПАТ 
КБ «ПриватБанк». 
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Таблиця 7. 
Якісні оцінки інформаційної підтримки банківських послуг.* 

 

№ Види інформації ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 

1 Консультації робітників банку Погано 0,285 Добре 0,782 

2 
Call-центри або центри інформаційної під-
тримки 

Дуже добре 0,913 Дуже добре 0,913 

3 
Повнота та доступність інформації на офі-
ційних сайтах 

Добре 0,782 Дуже добре 0,913 

4 Кредитний калькулятор он-лайн Дуже погано 0,033 Дуже добре 0,913 

 
Середній показник інформаційної підтри-
мки банківських послуг 

 0,503  0,880 
 

*Розроблено авторами. 
 

Вартісні показники – це показники, що ха-
рактеризують економічні явища у вартісному 
(грошовому) вираженні (відсоткові ставки по 
депозитам у національній та іноземній валюті, 

кредитам, середній розмір комісії за надання 
послуг тощо). 

У табл. 8 наведені тарифи на найпопуляр-
ніші серед клієнтів послуги. 

Таблиця 8. 
Вартісні показники банківських послуг.* 

 

№ Показник ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк»
на 3 місяці 10,0% 11,0% 
на 6 місяців 12,0% 13,0% 1 Стандартні депозити, грн. 
на 12 місяців 12,5% 14,0% 
на 3 місяці 4,0% 7,25% 
на 6 місяців 4,5% 8,0% 2 Стандартні депозити, дол. США 
на 12 місяців 5,0% 8,5% 
на житло 17,5% 15,00% 

3 Кредити, грн. 
на автомобіль 13,3% 18,96% 

4 Середній розмір комісій банку за надання послуги 2% 1,8% 
 

*Розроблено авторами. 
 

Здійснимо нормування вартісних показни-
ків банківських послуг відносно еталонного 
значення (для депозитів еталонне значення – 

найбільша відсоткова ставка; для кредитів та 
комісій – найменша) (табл. 9). 

Таблиця 9. 
Нормовані вартісні показники банківських послуг.* 

 

№ Показник ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк»
на 3 місяці 0,909 1,000 
на 6 місяців 0,923 1,000 1 Стандартні депозити, грн. 
на 12 місяців 0,893 1,000 
на 3 місяці 0,552 1,000 
на 6 місяців 0,563 1,000 2 Стандартні депозити, дол. США 
на 12 місяців 0,588 1,000 

 Середня оцінка по депозитам 0,738 1,000 
на житло 0,857 1,000 

3 Кредити, грн. 
на автомобіль 1,000 0,701 

 Середня оцінка по кредитам 0,929 0,851 
 Середній розмір комісій банку за послуги 0,900 1,000 

 

*Розроблено авторами. 
 

Наступним етапом у визначенні конкурен-
тоспроможності банківських послуг є розраху-
нок коефіцієнтів значущості для якісних та вар-
тісних показників. Для розрахунку коефіцієнтів 
значущості можна використовувати матрицю 
попарних порівнянь [6]. 

Так, для якісних показників вона може на-
бути наступного вигляду (табл. 10): на перетині 

рядків та стовпців відповідних показників ви-
ставляємо оцінки за принципом: 
а) показник 1 < показник 2 = > 0; 
б) показник 1 = показник 2 = > 1; 
в) показник 1 > показник 2 = > 2. 

Позначення <, =, > означають відповідно 
«менш важливий», «рівноважливий» та «більш 
важливий». 
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Таблиця 10. 
Матриця попарних порівнянь якісних показників.* 

 

Показники 
Надійність та 

репутація банку 

Якість та зруч-
ність обслугову-

вання 

Набір банківських 
продуктів та послуг

Інформаційна 
підтримка 

Сума 

Надійність та репу-
тація банку 

– 1 2 2 5 

Якість та зручність 
обслуговування 

1 – 2 2 5 

Набір банківських 
продуктів та послуг 

0 0 – 1 1 

Інформаційна під-
тримка 

0 0 1 – 1 
 

*Розроблено авторами. 
 

Таким чином, отримуємо такі оцінки для 
якісних показників: 
- надійність та репутація – 5,  
- якість обслуговування – 5; 
- набір банківських продуктів та послуг – 1; 
- інформаційна підтримка – 1. 

Для визначення значущості кожного з пока-
зників отримані оцінки переводяться у частки 
від 1: 
- надійність та репутація w1 = 5/12 = 0,42; 

якість обслуговування w2 = 5/12 = 0,42;  
- набір банківських продуктів та послуг w3 = 

1/12 = 0,08; 
- інформаційна підтримка w4 = 1/12 = 0,08. 

Аналогічно можна отримати коефіцієнти 
значущості для вартісних показників: показник 
процентної ставки по депозитам – w’1 = 0,5; ста-
вки кредитування – w’2 = 0,4; комісійні платежі 
при оплаті послуг, переказів тощо – w’3 = 0,1. 

Визначимо індекси якісних та вартісних по-
казників за формулами (1) – (2) відповідно: 

i
i

i QwI 


4

1
показн.якісн. ,  (1) 

i
i

i СwI 


4

1
показн.вартісн. ,  (2) 

де wi – коефіцієнти значущості якісних показни-
ків; 
Qi – середнє значення якісного показника; 
w΄i – коефіцієнти значущості вартісних показ-
ників; 
Ci – середнє значення вартісного показника. 

Індекси якісних показників для кожного з 
банків набувають таких значень: 

ПАТ «Ощадбанк» (м. Запоріжжя): 
Iякісн. показн. = 0,42 × 0,817 + 0,42 × 0,615 + 0,08 × 

0,568 + 0,08 × 0,503 = 0,6871; 
ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Запоріжжя): 

Iякісн. показн. = 0,42 × 0,896 + 0,42 × 0,700 + 0,08 × 
0,782 + 0,08 × 0,880 = 0,8033. 

Індекси вартісних показників для кожного з 
банків приймають значення: 

ПАТ «Ощадбанк» (м. Запоріжжя): 
Iвартісн. показн. = 0,5 × 0,738 + 0,4 × 0,929 + 

+ 0,1 × 0,900 = 0,8306; 
ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Запоріжжя): 
Iвартісн.показн. = 0,5 × 1,000 + 0,4 × 0,851 +  

+ 0,1 × 1,000 = 0,9404. 
На останньому етапі інтегральні показники 

конкурентоспроможності банківських послуг 
обчислюються для всіх банків-конкурентів, що 
увійшли до вибірки, за формулою: 

K = α1 × Iякісн.показн. + α2 × Iвартісн.показн. (3) 
В формулі (3) параметри α1 і α2 є коефіцієн-

тами значущості якісних та вартісних показни-
ків відповідно. Оскільки експертним шляхом 
було визначено, що для українських споживачів 
більш важливою є ціна надання послуги, то кое-
фіцієнт значущості для якісних показників при-
ймається 0,4; а для вартісних – 0,6. Таким чином, 
формула (3) набуває остаточного вигляду: 

K = 0,4 × Iякісн.показн. + 0,6 × Iвартісн.показн. (4) 
Розрахувавши за формулою (4) інтегральні 

показники, можна визначити той банк, який з 
погляду фізичних осіб надає найбільш конку-
рентоспроможні банківські послуги клієнтам 
(K → max). 

Так, для ПАТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ 
«ПриватБанк» відповідно маємо  

KОщадбанк = 0,4 × 0,6871 + 0,6 × 0,8306 = 0,7732; 
KПриватбанк = 0,4 × 0,8033 + 0,6 × 0,9404 = 0,8856. 

Як можна бачити з розрахунків, ПАТ 
«Ощадбанк» поступається ПАТ КБ «Приват-
Банк» за показниками якості та вартості банків-
ських послуг. 

Підвищити значення інтегрального показ-
ника конкурентоспроможності банківських по-
слуг ПАТ «Ощадбанк» можна, удосконалюючи 
якість та зручність обслуговування, а також ін-
формаційну підтримку, зокрема збільшуючи кі-
лькість банкоматів, поліпшуючи роботу персо-
налу з клієнтами, надаючи на професійному рі-
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вні консультації клієнтам та шляхом впрова-
дження он-лайн кредитного калькулятору. 

Висновки. Визначення конкурентоспромо-
жності банківських послуг фізичним особам 
ПАТ «Ощадбанк» и ПАТ «ПриватБанк» на ос-
нові розрахунку інтегрального показника пока-
зало, що кількість та структура якісних та варті-
сних показників можуть варіюватися у залежно-
сті від поставлених завдань та наявної інформа-
ції про послуги банків. 

За допомогою запропонованого підходу 
можна визначати конкурентні переваги окремих 
банків у наданні банківських послуг фізичним 
особам. 

Механізм визначення конкурентоспромож-
ності банківських послуг дає можливість отри-
мувати значення інтегрального показника кон-
курентоспроможності, варіюючи значення вхід-
них якісних та вартісних показників: наприклад, 
визначити як зміниться інтегральний показник 
конкурентоспроможності банківських послуг 
відповідного банку в результаті зміни деяких 
якісних або вартісних показників обслуговуван-
ня клієнтів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто теоретичні основи формування аграрного ринку праці його механізм фун-
кціонування. Висвітлено функції аграрного ринку праці їх характеристика, а так само основні скла-
дові ринку робочої сили. 

Ключові слова: ринок праці, АПК, робоча сила, зайнятість, попит, пропозиція. 

В статье рассмотрены теоретические основы формирования аграрного рынка труда его меха-
низм функционирования. Освещены функции аграрного рынка труда их характеристика, а так же 
основные составляющие рынка рабочей силы. 

Ключевые слова: рынок труда, АПК, рабочая сила, занятость, спрос, предложение. 

In this article the theoretical basic foundation of agrarian labour market, its functions, and functioning 
mechanism were studied. Highlights features of the agrarian labour market and their characteristics as the 
main components of the labour market. 

Key words: labour market, agricultural sector, labour force, employment, demand, supply. 
 
Постановка проблеми. Перебудова, що 

відбулась в економіці не зовсім позитивно 
вплинула на стан ринку праці в Україні загалом, 
а у сільському господарстві цей процес мав ду-
же жахливі наслідки. 

На сьогоднішній час сучасний стан ринку 
праці є кризовим, і можна сказати що він ста-
вить під загрозу усю національну безпеку Укра-
їни. Як відзначає О. В. Чернявська, при наявно-
сті економічного зростання він продукує трудо-
ву бідність та розширення економічно вимуше-
ної праці, зниження економічної активності на-

селення та подальше його майнове розшаруван-
ня, втрату трудового потенціалу як у демогра-
фічному, так і в міграційному вимірі [1, с. 41]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Важливе 
значення для розробки наукових досліджень 
щодо формування аграрного ринку праці, які 
сприяли розробці цієї теми, мають праці вітчиз-
няних учених Д. П. Богині, В. Є. Воротіна, С. О. 
Гудзинського, В. М. Гриньової, Т. В. Дядика, 
М. М. Жибака, Н. І. Єсінової, О. М. Ком’якова, 
І. С. Кравченко, А. Д. Мельника, О. Г. Мордві-
нова, Н. Р. Нижник, О. В. Чернявська, А. Д. Чи-
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куркова, І. О. Чорна та ін. Однак у цих наукових 
дослідженнях недостатньо розкриті регіональні 
особливості формування ринку праці в АПК в 
сучасних умовах. 

Мета статті – розглянути теоретичні осно-
ви формування ринку праці в аграрному секторі 
економіки в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Складність 
реформування аграрного сектора визначається 
специфікою сільського господарства й не випа-
дково в рамках економічної й торговельної по-
літики інших країн та міжнародних організацій 
воно виділяється в окрему сферу, що враховує 
його особливості. Прикладом могут бути Спіль-
на сільськогосподарське політика країн Євро-
пейського союзу і Угода про сільське господар-
ство Світової організації торгівлі. Внаслідок 
своєї специфіки сільське господарство вважа-
ється однією з найбільш складних сфер для ре-
формування і регулювання. У зв’язку з цим сис-
теми підтримки сільського господарства ЄС і 
США постійно перебувають на стадії вдоскона-
лення і періодично суттєво реформуються [2, с. 
9–11]. 

На думку І. О. Чорной, на сьогодні в усіх 
регіонах держави наявний ряд негативних аспе-
ктів в управлінні АПК, необхідно виділити на-

ступні негативні фактори, що впливають на стан 
АПК в Україні: недостатність упровадження до-
сягнень науково-технічного прогресу, низький 
рівень трудової дисципліни, слабка технічна ба-
за, нестача кваліфікованих кадрів,здатних 
управляти в умовах ринкових відносин. Разом з 
тим остатнім часом намітилося деяке поліпшен-
ня в управлінні: менше стало виявлятися адміні-
стрування, частину своїх функцій центральний 
апарат передав первинним ланкам; більш чітко 
стали визначатися і доводитися до колективу 
завдання розвитку виробництва [2, с. 86]. 

Фактори формування і функціонування ри-
нку носять конкретно історичний характер, що 
визначається характером економічної системи, 
просування ії до ринку. 

Розвиток ринкових відносин у сучасній 
економіці вносить істотні корективи в механізм 
зайнятості, породжує безліч питань щодо про-
цесів і механізмів, які замовляють ефективне 
функціонування ринкової системи у трудовій 
сфері, вирішення яких вимагає вдосконалення 
теоретичних підходів до регулювання ринку 
праці. Ринок праці виконує різноманітні функ-
ції. 

Основні функції та їх характеристики наве-
дено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Функції аграрного ринку праці та їх характеристика (розроблено автором). 

РИНОК ПРАЦІ

Функції аграрного ринку праці 

Стимулююча 
Сприяє розгортанню конкурен-
тних сил між працівниками; 
між роботодавцями. 

Регулююча 
Регулює відносини між покуп-
цями трудових послуг і їх про-
давців. 

Диференціююча 
Диференціює своїх суб’єк-
тів: ті з них, що не відпові-
дають вимогам сучасного
виробництва в числі еконо-
мічно слабких суб’єктів, а 
ті, які вчасно адекватно реа-
гують на зміни ринкової 
кон’юнктури, здатні одер-
жати ефективний перспек-
тивний розвиток. 

Ціноутворююча 
Встановлює рівно-
вагу між попитом та 
пропозицією робо-
чої сили. 

Суспільного поділу праці 
Ринок праці розмежовує найманого праців-
ника та роботодавця, розподіляє найманих 
працівників за професіями та кваліфікаці-
єю, галузями виробництва та регіонами. 

Інформаційна 
В умовах ринку ціни на продук-
цію, попит і пропозиція, відсотко-
ві ставки на кредит постійно змі-
нюються, що позначається на ста-
ні ринку праці. Ринок дає учасни-
кам процесу купівлі-продажу то-
вару «робоча сила» інформацію 
про умови найму, рівні заробітної 
плати, пропозицію робочих місць і 
робочої сили, якість робочої сили. 

Посередницька 
Ринок праці встанов-
лює зв’язок між робо-
тодавцями та найма-
ними працівниками, 
котрі виходять на ри-
нок для задоволення 
взаємних інтересів і 
потреб щодо вигідних 
умов купівлі-продажу 
товару «робоча сила». 

Вітворювальна 
Це основна функція ринку пра-
ці, який встановлює рівновагу 
між попитом і пропозицією ро-
бочої сили. 

Оздоровлююча 
Завдяки конкуренції суспільне 
виробництво звільняється від 
економічно слабких, нежиттєзда-
тних підприємств. 
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Отже зазначимо, що конкретизація функцій 
і вичленовування основних характеристик рин-
ку праці дозволяє виявити, наскільки складна і 
багатопланова задача його упорядкування, ре-
гулювання процесів, що протікають на ньому, 
відстеження механізмів його функціонування. 

Отже, домінуючою рисою в аналізі ринку 
праці повинна виступати його сутність як функ-
ціональної підсистеми ринкової економіки в ці-
лому, а потім характеризувати його відмінні ри-
си в порівнянні з іншими видами ринків [3, с. 
30]. 

Як вважає О. В. Чернявська, основними 
складовими ринку робочої сили є попит, пропо-
зиція і ціна співвідношення яких і визначає його 
кон’юнктуру [4, с. 10]. 

Попит на робочу силу – це суспільна плато-
спроможна потреба в робочій силі. Він визнача-
ється обсягом і структурою суспільного вироб-
ництва, рівнем продуктивності праці, 
кон’юнктурою ринків капіталу, товарів та по-
слуг, ціною робочої сили, а також правовими 
нормами, що регламентують ії використання, та 
іншими умовами. 

Пропозиція робочої сили є контингент пра-
цездатного населення, що пропонує роботодав-
цю свою здатність до праці в обмін на фонд 
життєвих благ [5, с. 64]. 

Вона формується під впливом багатьох 
чинників, а саме: наявна демографічна ситуація, 
стан системи оплати праці, ефективність існую-
чої системи і перепідготовки кадрів, форма і ха-
рактер праці, ймовірне вивільнення робочої си-
ли та ін. [4, с. 10]. 

Поведінка учасників ринку праці обумов-
люється станом попиту і пропозиції робочої си-
ли на ринку праці, ціною робочої сили в даний 
момент, а також умовами досконалої конкурен-
ції. Зміна стану кожного з цих факторів призво-
дить до зміни інших, оскільки вони за своєю 
економічною сутністю є взаємозалежними, що 
доведено неокласичною економічною теорією 
[6, с. 64]. 

Механізм функціонування ринку праці ба-
зується на дії закону попиту та пропозиції. Най-
більш яскраво й чітко взаємозв’язок між попи-
том і пропозицією можна виразити за допомо-
гою побудови класичної моделі ринку праці, 
тобто імітації реально діючого механізму його 
функціонування. 

Розглянемо механізм взаємодії попиту та 
пропозиції за допомогою графічного методу, 
вперше в економічної теорії використаного анг-
лійським вченим А. Маршаллом. 

Узагальнююча класична модель ринку пра-
ці така: попит на працю має графічну форму 
кривої (КЛ) з від’ємним кутом нахилу, що озна-
чає зростання його абсолютного значення при 
падінні ціни на робочу силу і навпаки. Пропо-
зиція зображується кривою (МН) з додатнім ку-
том нахилу, тобто збільшення пропозиції робо-
чої сили зумовлюється зростанням заробітної 
плати. Точка перетину цих кривих (А) дає зна-
чення рівноважного рівня заробітної плати, при 
якому попит і пропозиція урівноважуються і до-
сягається повна зайнятість. У протилежному ра-
зі можливе безробіття або дефіцит працівників 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Попит, пропозиція, рівноважні ціни та обсяг зайнятості робочої сили. 
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Повна зайнятість або трудорівноважна си-
туація можливі скоріш в теоретичному плані, 
оскільки передбачається збіг попиту і пропози-
ції, відповідність їх за обсягом і структурою. 
Такий баланс досягається важко і є нестабіль-
ним у часі. Частіше спостерігаються трудонад-
лишкова та трудонедостатня ситуації. Так, при 
переважанні пропозиції над попитом ціна робо-
чої сили знижується, скорочується зайнятість, 
з’являються безробітні, при зворотній ситуації – 
відчуваються дефіцит робочої сили, зростають ії 
ціна та зайнятість [4, с. 10]. 

В короткотерміновому плані при фіксова-
них обсягах капіталу, інших виробничих ресур-
сів та переміною величиною робочої сили попит 
на неї визначається, насамперед, з розміру гра-
ничного продукту праці – ПП чи граничної про-
дуктивності праці – ПР, а саме, за умови доці-
льності збільшення обсягу виробництва при за-
лученні та використанні додаткової одиниці 
праці. 

Графічно ця залежність описується кривою 
ПП, що підпорядкована дії закону спадаючого 
граничного продукту (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Формування попиту на робочу силу та зайнятості залежно від розмиру  
граничного продукту праці. 

 

Прі цьому ПП = ΔП / ΔЗ, 
де ΔП – збільшення обсягу виробництва; 
ΔЗ – додатково залучені працівники. 

Як видно з графіка, граничний продукт 
праці зростає за рахунок збільшення числа за-
йнятих, їх спеціалізації, кращої розстановки, ор-
ганізації виробництва і досягає свого максима-
льного значення в точці ПП max. Потім падає 
через нестачу капіталу, інших ресурсів вироб-
ництва, а також багатьох інших чинників. 
Аналогічна залежність простежується і за ін-
шим показником – середнім фізичним продук-
том праці, або продуктивністю праці (ПР), що 
дорівнює фізичному обсягу виробництва(П) в 
розрахунку на одиницю праці (З). 

ПР = П / З 
Ця крива теж підпорядкована названому 

вище закону, але поводить себе плавніше. При 
умові, що ПР < ПП – зайнятість (З) зростає, при 
ПР > ПП – падає, а при ПР = ПП досягає свого 
найвищого рівня ( ПРmax). 

Важливим показником – критерієм, що 
впливає на обсяг зайнятості населення, є грани-
чний доход від продукту праці (ПД). Він вимі-
рюється величиною грошових надходжень від 
продажу продукції, створеного додаткового за-
лученою робочою силою (ΔД ) і описується фо-
рмулою: 

ПД = ΔД / ΔЗ. 
Звідси витікає, що доход залежить не лише 

від кількості залучених у виробництво праців-
ників, а й від їх заробітної плати, що впливає на 
отримуваний доход. В даному разі доцільно на-
ймати таку кількість робочої сили, сукупні за-
трати на яку не перевищували закон «прибуток 
максимілізуючої зайнятості» дію якого графічно 
зображено на рис 4. Як видно з графіка, крива 
попиту на робочу силу (ПД) має від’ємний кут 
нахилу, що свідчить про обернену залежність 
між обсягом залучених у виробництво трудових 
ресурсів і розміром їх сукупної заробітної пла-
ти. Фірмам властиве прагнення до зниження за-
робітної плати ( рух донизу). Але цей процес 
безмежний. У точці ПД max досягається рівно-
вага між затратами і виручкою (Ц2З2 = ПДmax), 
тобто найбільший за розміром граничний доход 
і найвища зайнятість, що потім спадають, у ре-
зультаті чого подальше залучення працівників у 
виробництво при існуючій технології, організа-
ції трудових відносин, обсязі капіталу, ринко-
вих цінах на товари, робочу силу стає економіч-
но недоцільним, збитковим. Воно можливе за 
умови підвищення доходу фірми за рахунок 
зниження рівня заробітної плати, удосконалення 
структури, технології виробництва, якості това-
рів додаткових капітальних вкладень тощо. 
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Рис. 4. Формування попиту на робочу силу та зайнятості залежно від розміру заробітної плати. 
 

Попит аграрного сектора економіки на ро-
бочу силу (Т) формується аналогічно наведеним 
вище закономірностям. Він складається із попи-
том на неї всіх сільськогосподарських підпри-
ємств, господарств, організацій, окремих това-
ровиробників і є їх сумою: 

Т = Тк + Тд + Тф + То + Ті, 
де к – колективні, 
д – державні, 
ф – фермерські, 
о – особисті підсобні, 
і – інші господарства, підприємства, організації. 

Дія закону попиту і пропозиції на ринку 
праці багато в чому визначається особливостя-
ми товару «робоча сила».  

На думку А. Д. Чикуркова, на противагу 
іншим товарам його пропозиція не може скоро-
чуватись і очікувати чергового підйому ціни [4, 
с. 11–14]. 

Формування ринкового механізму господа-
рювання неминуче веде і до необхідності фор-
мування ринкової обґрунтованої системи розпо-
ділу робочої сили. У даний час український ри-
нок праці не збалансований, про що свідчить 
серйозний дисбаланс, у першу чергу з боку по-
питу. Криза в економіці, закриття великих про-
мислових підприємств ведуть до безробіття й 
одночасно до необхідності широкомасштабної 
перекваліфікації значної частини робочої сили. 
Особливо важко йдуть ці процеси через слабку 
мобільність робочої сили – міграція залишаєть-
ся великою проблемою [3, с. 42]. 

Висновки. Аграрний ринок праці – це сере-
довище взаємодії продавця і покупця робочої 
сили, які на основі дії правових та економічних 

важелів досягають згоди, що підтверджується 
укладанням відповідних угод. На етапі станов-
лення ринкових відносин ринок праці є одним з 
головних елементів ринкової системи, який ви-
різняється специфічними ознаками та особливо-
стями функціонування в аграрній сфері. Останні 
представлені сезонністю, здрібненням та деін-
дустріалізацією аграрного виробництва, низь-
кою територіальною та професійною мобільніс-
тю селян, зниженням престижності аграрної 
праці та не високою її оплатою, погіршенням 
соціально-економічних умов праці та відпочин-
ку на селі. 
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УДК 330.131.7 
Стефаненко М. М., Яковіна Я. Л. 

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА: МІСЦЕ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНОЮ УСТАНОВОЮ ТА ПРІОРИТЕТИ 
ПОСИЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

Розглянуто бюджетно-фінансову безпеку установи як рівень її фінансової захищеності та 
створення необхідних передумов її стійкого зростання. Запропоновано загальну схему процесу орга-
нізації бюджетно-фінансової безпеки. 

Ключові слова: бюджетно-фінансова безпека, бюджетна установа, суб’єкт господарювання. 
 

Рассмотрена бюджетно-финансовая безопасность учреждения как уровень ее финансовой за-
щищенности и создание необходимых предпосылок ее устойчивого роста. Предложена общая схема 
процесса организации бюджетно-финансовой безопасности. 

Ключевые слова: бюджетно-финансовая безопасность, бюджетная организация, предприятие. 
 

We consider the budget and financial security agencies as the level of financial security and create the 
necessary preconditions of sustainable growth. The general scheme of the process of budgetary and finan-
cial security. 

Key words: Budget and financial security, public organizations that entity. 
 
Постановка проблеми. В умовах сучасної 

економіки, що характеризується швидкими змі-
нами умов і факторів внутрішнього та зовніш-
нього середовища функціонування бюджетної 
установи, загрозами її фінансовим інтересам з 
боку окремих суб’єктів господарювання, висо-
ким рівнем фінансових ризиків, важливим за-
вданням щодо забезпечення життєздатності 
суб’єкта господарювання є гарантування бю-
джетно-фінансової безпеки установи. 

Аналіз останніх наукових досліджень. 
Трансформаційний перехід економіки України 
водночас, по-перше, істотно ускладнює умови 
господарювання і, по-друге, сприяє зростанню 
конкуренції між суб’єктами господарювання, 
що може погіршувати їхній фінансовий стан і 
тим паче – призводити до банкрутства. Тому на 
порядок денний постає проблема гарантування 
в сучасних умовах бюджетно-фінансової безпе-
ки бюджетних установ шляхом запровадження 
відповідного механізму управління. Вивчення 
проблеми засвідчує, що на цей процес істотно 
впливає фінансове убезпечення на рівні націо-
нальної економіки. 

В Україні і за кордоном цією проблемою 
займалися О. І. Барановський, В. В. Бурцев, О. Д. 
Василик, М. Ю. Дмітрієва, М. М. Єрмошенко, 
Я. А. Жаліло, Н. П. Капустін, О. Ф. Новикова, 
Є. А. Олейніков, Г. А. Пастернак-Таранушенко 
та інші. Вирішенню окремих аспектів фінансово-
го убезпечення на рівні суб’єктів господарюван-
ня приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні 
дослідники, як О. В. Ареф’єва, І. О. Бланк, А. Е. 
Воронкова, С. М. Ілляшенко, Г. В. Задорожний, 
Г. В. Козаченко, Л. А. Костирко, В. П. Понома-
рьов, О. О. Терещенко, В. В. Шликов та інші. 

Метою статті є визначення і обґрунтування 
основних складових бюджетно-фінансової без-
пеки та з’ясування основних критеріїв безпеч-
ного фінансового стану установи. 

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«бюджетно-фінансова безпека» як самостійний 
об’єкт управління відносно нове. Його комплек-
сно і досить детально розглядають сучасні до-
слідники на макрорівні в системі більш загаль-
них категорій – «національній безпеці» або 
«економічній безпеці країни». На рівні суб’єктів 
господарювання комплексне дослідження суті 
поняття «бюджетно-фінансова безпека» як са-
мостійного об’єкта управління в сучасній літе-
ратурі вивчено ще не достатньо та ідентифіку-
ється здебільшого звичайно лише як один з еле-
ментів економічної безпеки. 

Так С. Ф. Покропивний вважає, що серед 
функціональних складових (фінансова, інтелек-
туальна й кадрова, техніко-технологічна, полі-
тико-правова, інформаційна, екологічна, бю-
джетна) економічної безпеки саме фінансова 
складова вважається провідною й вирішальною, 
оскільки за сучасних умов господарювання фі-
нанси є «двигуном» будь-якої економічної сис-
теми [1]. Л. Г. Мельник визначає бюджетно-
фінансову безпеку як внутрішньовиробничу 
складову економічної безпеки. У фінансовому 
менеджменті за достатньо глибоких досліджень 
окремих елементів економічної безпеки фінан-
сова безпека установи, що пов’язана із забезпе-
ченням його фінансової стійкості, нейтралізаці-
єю фінансових ризиків, у самостійний об’єкт 
управління також не виділена [2]. На сьогодні 
необхідним є комплексний підхід до уточнення 
методології бюджетно-фінансової безпеки уста-
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нови, що забезпечує захист її фінансових інте-
ресів у процесі розвитку, обумовлює її виокрем-
лення в загальній системі управління устано-
вою. Тому виникає необхідність докладного 
розгляду змісту поняття «бюджетно-фінансова 
безпека установи», виявлення найбільш харак-
терних її особливостей. 

Поняття «бюджетно-фінансова безпека 
установи» є синтезованим, інтегруючим у собі 
важливі характеристики категорій «економічна 
безпека» та «фінанси установи», які досить де-
тально розглядаються в сучасній літературі, що 
дає змогу використовувати їх теоретичну осно-
ву і методологічний апарат під час дослідження 
важливих змістовних характеристик поняття 
«бюджетно-фінансова безпека установи» як 
об’єкта управління. 

Так, І. А. Бланк виділяє такі істотні харак-
теристики поняття «бюджетно-фінансова безпе-
ка установи»: 1) як основа елемента системи її 
економічної безпеки; 2) як базове значення рів-
ня і структури фінансового потенціалу установи 
в забезпеченні цілей її економічного розвитку. 
Ця роль визначається тим, що фінансова діяль-
ність дає змогу реалізувати економічну страте-
гію установи; операції, пов’язані з фінансовою 
діяльністю установи, мають стабільний харак-
тер, тобто здійснюються постійно; фінансова ді-
яльність відіграє велику роль в забезпеченні 
стабілізації економічного розвитку бюджетної 
установи загалом. 

Крім цього, на нашу думку, бюджетно-
фінансова безпека є системою кількісних і якіс-
них параметрів фінансового стану установи, що 
в комплексі відображає рівень її фінансової за-
хищеності. У цій характеристиці поняття «бю-
джетно-фінансової безпеки установи» можна 
виділити такі складові: бюджетно-фінансова 
безпека установи виражає визначений аспект її 
фінансового стану, що відображає той чи інший 
рівень її фінансової захищеності; фінансовий 
стан установи, що характеризує її бюджетно-
фінансову безпеку, відображається визначеною 
сукупністю параметрів; параметри системи бю-
джетно-фінансової безпеки установи потребу-
ють чіткої якісної і кількісної детермінації. 

Як відомо, об’єктом фінансового убезпе-
чення є сформована система пріоритетних зба-
лансованих фінансових інтересів установи, що 
потребують захисту в процесі її фінансової дія-
льності. Обґрунтовуючи цю характеристику по-
няття бюджетно-фінансової безпеки установи, 
варто приділити особливу увагу на такі основні 
моменти: в системі бюджетно-фінансової безпе-
ки установи розглядаються тільки пріоритетні 
фінансові інтереси, що відіграють найважливі-
шу роль в забезпеченні її розвитку; система 

пріоритетних фінансових інтересів повинна 
охоплювати не тільки поточні, але й довготер-
мінові їх види; пріоритетні фінансові інтереси 
установи в системі її фінансової безпеки пови-
нні бути збалансовані з інтересами інших 
суб’єктів її фінансових відносин. Основою фор-
мування бюджетно-фінансової безпеки устано-
ви є ідентифікована система реальних і потен-
ційних загроз зовнішнього і внутрішнього хара-
ктеру її фінансовим інтересам. 

Розглядаючи цю характеристику, потрібно 
акцентувати увагу на таких основних положен-
нях: у системі бюджетно-фінансової безпеки 
установи ідентифікуються не тільки реальні, а й 
потенційні загрози; поняття бюджетно-
фінансової безпеки охоплює захист її пріорите-
тних інтересів від загроз не тільки зовнішнього, 
а й внутрішнього характеру; загрози фінансовим 
інтересам установи генеруються дією не всієї 
сукупності факторів, що впливають на здійс-
нення її фінансової діяльності, а лише окремих, 
які деструктивно впливають і потребують іден-
тифікації; серед усіх ідентифікованих загроз 
особливу увагу в системі фінансового убезпе-
чення установи акцентує на найбільш небезпеч-
них випадках. 

Система бюджетно-фінансової безпеки 
установи припускає диференційований рівень 
кількісних і якісних параметрів захищеності фі-
нансових інтересів, адекватних її фінансовій фі-
лософії. Отже, бюджетно-фінансова безпека 
установи є системою, що забезпечує стабіль-
ність важливих фінансових пропорцій її розвит-
ку, які формують захищеність її фінансових ін-
тересів. 

Водночас, розглядаючи бюджетно-
фінансову безпеку установи як стабільну систе-
му, треба приділити увагу на такі основні моме-
нти: стабільність системи бюджетно-фінансової 
безпеки установи розглядається як її динамічна 
характеристика; стабільність системи бюджет-
но-фінансової безпеки установи не має абсолю-
тного характеру; на окремих етапах свого роз-
витку система бюджетно-фінансової безпеки 
установи може змінюватися, виходячи на новий 
рівень параметрів своєї стабільності. Важливою 
цільовою спрямованістю системи бюджетно-
фінансової безпеки установи є створення необ-
хідних фінансових передумов стійкого зростан-
ня установи в поточному і перспективному пе-
ріодах. 

Таким чином, бюджетно-фінансова безпека 
є універсальною категорією, що характеризує 
захищеність суб’єктів соціально-економічних 
відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і 
закінчуючи кожним її громадянином. Бюджет-
но-фінансова безпека установи відображає за-
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хищеність її діяльності від негативних впливів 
зовнішнього середовища, а також спроможність 
швидко усунути різноманітні загрози або при-
стосуватися до існуючих умов, що не познача-
ються негативно на її діяльності. Зміст цього 
поняття містить у собі систему засобів, які за-
безпечують конкурентоспроможність і фінансо-
ву стабільність підприємства, а також сприяють 
підвищенню рівня добробуту працівників. 

Вартий уваги і ресурсно-фунуціональний 
підхід, у рамках якого бюджетно-фінансову 
безпеку установи розглядають як такий стан 
бюджетних фінансових ресурсів і можливостей, 
за якого гарантується найбільш ефективне їхнє 
використання для стабільного функціонування 
та динамічного розвитку, запобігання внутрі-
шнім і зовнішнім негативним впливам (загро-
зам). Дещо по-іншому можна сформулювати ви-
значення бюджетно-фінансової безпеки устано-
ви, якщо скористатись підходом, що зреалізова-
ний під час обґрунтування суті національної 
безпеки у ст. 8 ЗУ «Про основи національної 
безпеки України», як захищеність життєво важ-
ливих інтересів підприємства, забезпечення йо-
го сталого розвитку, своєчасне виявлення, запо-
бігання і нейтралізація реальних та потенційних 
загроз економічним інтересам [5]. 

Дослідження бюджетно-фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання на сьогодні є доволі 
проблемним. Наукових розробок у цій галузі і 
знань практично немає. Значно більше уваги 
приділяється вивченню економічної безпеки 
установи загалом. Необхідність постійного до-
тримання бюджетно-фінансової безпеки зумов-
люється об’єктивно наявним для кожного 
суб’єкта господарювання завданням забезпе-
чення стабільності функціонування та досяг-
нення головних цілей своєї діяльності. Рівень 
бюджетно-фінансової безпеки установи зале-
жить від того, наскільки ефективне її керівницт-
во і буде спроможним уникнути можливі загро-
зи і ліквідувати шкідливі наслідки окремих не-
гативних складових зовнішнього і внутрішнього 
середовищ. 

Тому важливо зауважити, що джерелами 
негативних впливів на бюджетно-фінансову 
безпеку установи можуть бути 
1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових 

осіб і суб’єктів господарювання (органів 
державної влади, міжнародних організацій,); 

2) збіг об’єктивних обставин (стан фінансової 
кон’юнктури, наукові відкриття та техноло-
гічні розробки, тощо). 
Залежно від суб’єктної обумовленості нега-

тивні впливи на бюджетно-фінансову безпеку 
можуть мати об’єктивний і суб’єктивний харак-
тер. Об’єктивними вважаються такі негативні 

впливи, які виникають не з волі конкретної 
установи чи його працівників. Суб’єктивні 
впливи спостерігаються внаслідок неефективної 
роботи установи загалом або окремих його пра-
цівників. 

Таким чином, головна мета бюджетно-
фінансової безпеки установи полягає в тому, 
щоб гарантувати її стабільне та максимально 
ефективне функціонування тепер і достатній 
потенціал розвитку в майбутньому. Тому до ос-
новних функціональних цілей бюджетно-
фінансової безпеки віднесемо: забезпечення ви-
сокої фінансової ефективності роботи; підтрим-
ку фінансової стійкості та незалежності бюдже-
тної установи. Головна та функціональні цілі 
зумовлюють формування необхідних структу-
ротвірних елементів і загальної схеми організа-
ції бюджетно-фінансової безпеки. Загальна схе-
ма процесу організації бюджетно-фінансової 
безпеки охоплює такі дії (заходи), що здійсню-
ються послідовно або одночасно: 1) формування 
необхідних бюджетних ресурсів; 2) загальност-
ратегічне прогнозування та планування бюдже-
тно-фінансової безпеки; 3) стратегічне плану-
вання фінансово-господарської діяльності уста-
нови; 4) загально-тактичне планування бюджет-
но-фінансової безпеки; 5) тактичне планування 
фінансово-господарської діяльності установи; 6) 
оперативне управління фінансово-господарсь-
кою діяльністю установи; 7) здійснення функці-
онального аналізу рівня бюджетно-фінансової 
безпеки; 8) загальне оцінювання досягнутого рі-
вня бюджетно-фінансової безпеки. 

Висновки. За результатами узагальнення 
теоретичних основ суті поняття «бюджетно-
фінансова безпека установи», виявивши най-
більш характерні її особливості, доцільно ствер-
джувати, що це результат облікової політики 
установи зі забезпечення належного рівня бю-
джетно-фінансової безпеки, який відображаєть-
ся кількісним та якісним детермінованим харак-
теристикам фінансового стану, що забезпечує 
стабільну захищеність пріоритетних фінансових 
інтересів установи від ідентифікованих реаль-
них і потенційних загроз зовнішнього і внутрі-
шнього характеру, параметри якої визначаються 
на основі фінансової філософії і створюють не-
обхідні передумови бюджетно-фінансової під-
тримки стійкого зростання в поточному і перс-
пективному періодах. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

У статті розглянуто необхідність і перспективи формування стратегії фінансової безпеки 
України в умовах глобалізації. Проаналізовано нормативно-правову базу, що регламентує основні 
напрями національної безпеки, і запропоновано посилити її в частині забезпечення фінансової безпе-
ки. 

Ключові слова: національні інтереси, фінансова безпека, стратегія фінансової безпеки. 

В статье рассмотрена необходимость и перспективы формирования стратегии финансовой 
безопасности Украины в условиях глобализации. Проанализированы нормативно-правовую базу, рег-
ламентирующую основные направления национальной безопасности, и предложено усилить ее в 
части обеспечения финансовой безопасности. 

Ключевые слова: национальные интересы, финансовая безопасность, стратегия финансовой 
безопасности. 

In the article a necessity and prospects of forming of strategy of financial safety of Ukraine in the con-
ditions of globalization are considered. A normative-legal base for regulation of basic directions of national 
safety is analyzed. It is offered to strengthen this base in the part of providing of financial safety. 

Key words: national interests, financial safety, strategy of financial safety. 
 
Постановка проблеми. В умовах глобалі-

зації економіки та світової економічної кризи 
забезпечення фінансової безпеки України набу-
ває першочергового значення. Адже світовий 
економічний простір є цілісною глобальною си-
стемою, у якій фінансові системи країн є скла-
довими єдиного механізму, у результаті чого 
змінюється співвідношення впливу ендогенних 
й екзогенних чинників на характер розвитку 
окремих національних економічних систем. Та-
ка ситуація, з одного боку, може сприяти розви-
тку економіки України, а з іншого – бути загро-
зливою для національних інтересів як в еконо-
мічному, так і в політичному аспекті, бо існує 
ризик намагання розвинутих країн підпорядку-
вати економіку менш розвинутих держав своїм 
інтересам. Залежність національної економіки 
від розвитку світового господарства й глобалі-
заційних процесів зумовлює необхідність оцін-
ки, прогнозування та попередження як внутрі-
шніх, так і зовнішніх загроз фінансовій безпеці з 
урахуванням трансформації національних еко-
номік в єдину світогосподарську систему, що 
розвивається за своїми законами. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження цієї проблематики зроби-
ли такі вчені, як Л. Абалкін, О. Барановський, 
А. Градов, Б. Губін, Е. Іванов, А. Колосов, О. 
Ладюк, В. Павлов, А. Сухоруков та інші. 

Метою статті є розкриття інституційної 
основи стратегії фінансової безпеки України. 

Виклад основного матеріалу. На сього-
днішній день науковцями досліджено чимало 
аспектів цієї складної проблематики, а дослі-
дження й далі тривають, украй важливим є за-
конодавче забезпечення фінансової безпеки 
держави та суб’єктів господарювання. У зв’язку 
із цим, необхідним є дослідження основних но-
рмативно-правових актів, що регламентують за-
безпечення фінансової безпеки в контексті наці-
ональних інтересів України з метою розроблен-
ня шляхів її посилення та вдосконалення. 

Серед основних причин виникнення зовні-
шніх загроз фінансовій безпеці України, на на-
шу думку, слід виділити такі як стрімка транс-
націоналізація економічних зв’язків; постійне 
збільшення маси капіталів, висока мобільність 
яких створює напружену ситуацію; автономіза-
ція субдержавних суб’єктів (транснаціональних 
корпорацій), що мають у своєму розпорядженні 
значну фінансову владу, їх вплив на господар-
ські комплекси окремих країн; високий рівень 
мобільності та взаємозв’язку фінансових ринків 
на базі новітніх інформаційних технологій; різ-
номаніття фінансових інструментів і високий 
ступінь їх динамізму; безпрецедентне взаємо-
проникнення внутрішньої й зовнішньої політи-
ки держав, які все більше й більше залежать від 
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світових фінансів; посилення конкуренції між 
державами в економічній та інших сферах, ви-
користання могутніми структурами стратегій 
завоювання світового економічного простору; 
надмірна залежність національних економік (зо-
крема, бюджетного сектора) від іноземного ко-
роткострокового спекулятивного капіталу, що 
робить їх фінансові системи надзвичайно враз-
ливими; глобальне наростання нестійкості сві-
тової фінансової системи, виникнення загрозли-
вих кризових тенденцій, нездатність сучасних 
фінансових інститутів (зокрема міжнародних) 
ефективно їх контролювати. 

За таких умов проблему фінансової безпеки 
України важко переоцінити. Тому в сучасних 
умовах особливо актуальним є наукове обґрун-
тування розробки та втілення в життя державної 
стратегії фінансової безпеки. Ключовими еле-
ментами інституційної бази, яка регламентує 
основні напрями забезпечення національної 
безпеки України, виступають такі правові акти 
[1–7]: Конституція України; Закон України 
«Про основи національної безпеки України»; 

Закон України «Про Раду національної безпеки і 
оборони України»; Указ Президента України 
«Про Стратегію національної безпеки України»; 
Указ Президента України «Про Стратегію еко-
номічного та соціального розвитку України 
«Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 
роки»; Указ Президента України «Про Страте-
гію подолання бідності»; Указ Президента 
України «Питання Міжвідомчої комісії з питань 
фінансової безпеки при Раді національної без-
пеки і оборони України»; Розпорядження Кабі-
нету Міністрів України «Про схвалення Конце-
пції розвитку системи запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму 
на 2005–2015 роки». 

Так, Конституцією України визначено ос-
новні засади забезпечення національної, держа-
вної, економічної, інформаційної, екологічної та 
особистої безпеки людини Водночас, як свід-
чить аналіз статей Конституції, в Основному 
Законі України поняття фінансової безпеки без-
посередньо не згадується (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Конституційні основи окремих складових національної безпеки. 

 

Складова національної 
безпеки 

Стаття Зміст конституційного положення 

Громадська безпека, 
Економічна безпека 

Стаття 13 
Захист прав усіх суб’єктів права власності й господарювання, соці-
альна спрямованість економіки. 

Державна безпека 
Економічна безпека 
Інформаційна безпека 

Стаття 17 
Захист суверенітету й територіальної цілісності України, забезпе-
чення її економічної та інформаційної безпеки. 

Громадська безпека Стаття 41 
Захист прав володіння, користування ї розпорядження власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Державна безпека 
Економічна безпека 
Продовольча безпека 

Стаття 42 
Захист прав здійснення підприємницької діяльності, яка не заборо-
нена законом, прав споживачів щодо якості й безпечності продук-
ції та всіх видів послуг і робіт. 

Державна безпека 
Економічна безпека 
Продовольча безпека 

Стаття 42 
Захист прав здійснення підприємської діяльності, яка не забороне-
на законом, прав споживачів щодо якості й безпечності продукції 
та всіх видів послуг і робіт. 

Економічна безпека Стаття 56 

Захист прав на відшкодування за рахунок держави чи органів міс-
цевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування. 

 

Серед складових національної безпеки, зга-
даних у Конституції, саме економічний та інфо-
рмаційний аспекти, на нашу думку, найбільш 
тісно пов’язані з фінансовою безпекою держави. 
Це зумовлено тим, що фінанси виступають фо-
рмою руху інформації про економічний потен-
ціал окремих осіб і суспільства в цілому, а вар-
тісні показники – мірою цього потенціалу [1]. 

Однак потрібно мати на увазі й можливість 
виникнення та циркуляції дезінформації в еко-
номічній системі, що призводить до спотворе-
ного бачення її потенціалу й, відповідно, хиб-
них управлінських рішень. Як відомо, дезінфо-
рмація може виникати як у результаті помилок, 

так і умисних дій. Вона існує у формі нереаль-
них планів, недостовірних звітів, спотворених 
маніпулюваннями цін, хибних теорій тощо. Не-
достовірні сигнали можуть надходити з підпри-
ємств, державних органів, фінансових і товар-
них ринків, від засобів масової інформації та 
окремих індивідів. Тому рівень позитивного чи 
негативного впливу фінансів на економіку за-
лежить, у першу чергу, від якості інформаційно-
го забезпечення фінансового механізму. 

Важливо також усвідомлювати, що один 
неадекватний сигнал здатний породити подаль-
шу дезінформацію. Наприклад, установивши 
надто високі ставки податків, які не враховують 
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реальні можливості їх платників, держава зму-
шує суб’єктів господарювання переходити в се-
ктор тіньової економіки. Це призводить до спо-
творення статистичної інформації, якою корис-
туються державні органи. У результаті їм стає 
важче приймати правильні управлінські рішен-
ня. Тобто якщо управлінська система продукує 
дезінформацію на виході, то внаслідок зворот-
ного зв’язку вона отримує дезінформацію й на 
вході. Виникає замкнене порочне коло. Певний 
критичний рівень дезінформації здатний знищи-
ти управлінську систему. Це стосується як 
окремих підприємств, так і цілих держав. 

Фінансові ресурси як грошове вираження 
джерел формування засобів (можливостей) 
суб’єктів господарювання виступають посеред-
ницькою ланкою між зміною інформаційних ре-
сурсів у результаті управлінської діяльності та 
зміною матеріальних ресурсів суспільства в ре-
зультаті виконання прийнятих управлінських 
рішень. Хоча зміни в матеріальній базі можуть 
відбуватись і без проведення відповідних фінан-
сових операцій, фінанси, однак, забезпечують 
вищий рівень організації таких змін. У першу 
чергу, це стосується можливостей мобілізації 
різноманітних ресурсів на вирішення певних 
проблем. Зміни у фінансових і матеріальних ре-
сурсах, у свою чергу, ведуть до змін в інформа-
ційних ресурсах. Таким чином, формується 
цикл взаємопов’язаних змін. 

Тому цілком правильно та своєчасно серед 
основною спрямованістю державної політики 
Закон України «Про основи національної безпе-
ки України» [2] вказує такі напрями: 
- удосконалення антимонопольної політики; 

створення ефективного механізму державно-
го регулювання природних монополій; 

- подолання «тінізації» економіки через рефо-
рмування податкової системи, оздоровлення 
фінансово-кредитної сфери та припинення 
відпливу капіталів за кордон, зменшення по-
забанківського обігу грошової маси; 

- забезпечення збалансованого розвитку бю-
джетної сфери, внутрішньої й зовнішньої за-
хищеності національної валюти, її стабільно-
сті, захисту інтересів вкладників, фінансово-
го ринку; 

- здійснення виваженої політики внутрішніх і 
зовнішніх запозичень. 
Також цим Законом визначено об’єкти на-

ціональної безпеки, принципи забезпечення на-
ціональної безпеки, пріоритети національних 
інтересів, загрози національним інтересам і на-
ціональній безпеці України, основні напрями 
державної політики з питань національної без-
пеки. Обумовлено, що національна безпека 
України забезпечується шляхом проведення ви-

важеної державної політики відповідно до при-
йнятих в установленому порядку доктрин, кон-
цепцій, стратегій і програм. Аналіз інших пра-
вових актів, що мають досить тісне відношення 
до питання стратегії фінансової безпеки Украї-
ни, засвідчив таке. 

У Законі України «Про Раду національної 
безпеки і оборони України» визначено функції 
цього координаційного органу, згідно з якими 
він розробляє та розглядає на своїх засіданнях 
питання, що належать до сфери національної 
безпеки й оборони, і подає пропозиції Президе-
нтові України щодо проекту Закону України 
про Державний бюджет України за статтями, 
пов’язаними із забезпеченням національної без-
пеки й оборони України [3, ст. 386]. 

В Указі Президента України «Про Страте-
гію національної безпеки України» окреслено 
принципи, пріоритетні цілі, завдання та механі-
зми забезпечення життєво важливих інтересів 
особи, суспільства й держави від зовнішніх і 
внутрішніх загроз. Головною метою Стратегії 
задекларовано забезпечення такого рівня націо-
нальної безпеки, який би гарантував поступаль-
ний розвиток України, її конкурентоспромож-
ність, забезпечення прав і свобод людини й 
громадянина, подальше зміцнення міжнародних 
позицій та авторитету Української держави в 
сучасному світі. 

Як відзначено Стратегією національної без-
пеки України, складний стан економічної безпе-
ки зумовлений впливом таких чинників [4]: 
- нестійкістю економічного зростання та його 

надмірною залежністю від зовнішніх чинни-
ків; 

- збереженням структурних деформацій у на-
ціональній економіці, неефективністю вико-
ристання матеріальних ресурсів; 

- відсутністю сприятливих умов для форму-
вання необхідного інвестиційного потенціалу 
в національній економіці; 

- недосконалістю податкової системи, низь-
кою ефективністю адміністрування податків і 
контролю за використанням бюджетних аси-
гнувань; 

- низьким рівнем конкурентності та монополі-
зацією окремих галузей промисловості, а та-
кож недосконалістю механізмів захисту вну-
трішнього ринку від несумлінної конкуренції 
з боку імпортної продукції, неефективністю 
боротьби з контрабандою; 

- надмірною залежністю від імпорту енергети-
чних ресурсів, недиверсифікованістю джерел 
енергопостачання; 

- монополізацією іноземним капіталом певних 
стратегічно важливих галузей національної 
економіки; 
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- нерозвиненістю національної інноваційної 
системи та некерованим відтоком за межі 
держави інтелектуальних і трудових ресур-
сів; 

- високим рівнем тінізації економіки, зумовле-
ним, зокрема, поширенням тіньової зайнято-
сті, розповсюдженням напівлегальних мето-
дів ухилення від оподаткування, криміналі-
зацією економічних відносин. 
Відповідно до розпоряджень Президента 

України № 72/2001-рп. від 21.12.2001 р. та № 
385/2002-рп. від 8.11.2002 р. було розроблено 
Стратегію економічного та соціального розвит-
ку України на 2004–2015 роки «Шляхом євро-
пейської інтеграції», згідно з якою визначено 
такі основні завдання [5]: 
- забезпечення сталого економічного зростан-

ня та прискорення подолання на цій основі 
розриву в обсягах ВВП на одну особу між 
Україною й державами-членами Євросоюзу; 

- забезпечення надійних передумов скорочен-
ня розриву в рівні та якості життєвих станда-
ртів з країнами ЄС; 

- поглиблення інтеграційних процесів між 
Україною та ЄС в енергетичній сфері, спів-
робітництво в розвитку транспортно-
комунікаційних мереж, в інформаційній сфе-
рі та сфері високих технологій; 

- опанування інноваційної моделі структурної 
перебудови та зростання, реалізація якої по-
кликана забезпечити підвищення конкурен-
тоспроможності української економіки; 

- адаптація законодавства України, національ-
ної системи права до законодавства та права 
Європейського Союзу. 
Варто відзначити, що в питанні вибору мо-

делі вітчизняної системи господарювання існує 
певна неузгодженість між Конституцією Украї-
ни, стаття 13 якої визначає соціальну спрямова-
ність економіки, і Стратегію економічного та 
соціального розвитку України на 2004–2015 ро-
ки, яка орієнтована на інноваційну модель. 

Указ Президента України «Питання Міжві-
домчої комісії з питань фінансової безпеки при 
Раді національної безпеки і оборони України» 
від 7 травня 2001 року, яким затверджено По-
ложення про Міжвідомчу комісію з питань фі-
нансової безпеки при Раді національної безпеки 
і оборони України, визначає такі основні її за-
вдання [6]: 
- оцінку та прогнозування розвитку ситуації у 

фінансовій і грошово-кредитній сферах, вне-
сення пропозицій щодо комплексного 
розв’язання проблем забезпечення фінансо-
вої безпеки України; 

- виявлення та оцінку загроз фінансовій безпе-
ці України, тенденцій їх виникнення при фо-

рмуванні фінансової та грошово-кредитної 
політики держави; 

- вивчення стану державного регулювання фі-
нансових ринків, тенденцій їх розвитку та 
внесення пропозицій і рекомендацій щодо 
поліпшення ситуації в цій сфері; 

- аналіз діяльності державних органів та орга-
нів місцевого самоврядування щодо додер-
жання ними інтересів національної безпеки у 
фінансовій і грошово-кредитній сферах, вне-
сення відповідних пропозицій і рекоменда-
цій; 

- вивчення та внесення пропозицій щодо вико-
ристання досвіду розвинутих країн у забез-
печенні фінансової безпеки й подоланні ті-
ньової економіки. 
Як показав проведений аналіз, у норматив-

но-правових актах, що регламентують основні 
напрями національної безпеки, аспекти забезпе-
чення фінансової безпеки висвітлені недостат-
ньо. Адже питання забезпечення фінансової 
безпеки в більшості законодавчих актів відсутні 
повністю, а в інших згадуються лише побіжно 
або надто загально й поверхнево. Позитивно, з 
точки зору глибини опрацювання проблеми, ви-
діляється на цьому фоні Концепція розвитку си-
стеми запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, і фінансуванню тероризму на 2005–2015 
роки, розроблена Державним комітетом фінан-
сового моніторингу України та затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України. 
На відповідний період було визначено такі на-
прями розвитку системи запобігання та протидії 
легалізації незаконних доходів і фінансуванню 
тероризму [7]: 
- запобігання виникненню передумов для ле-

галізації незаконних доходів і фінансування 
тероризму; 

- запобігання використанню слабких сторін 
фінансової системи з метою легалізації неза-
конних доходів і фінансування тероризму; 

- удосконалення механізму регулювання та на-
гляду за суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу; 

- підвищення ефективності діяльності право-
охоронних органів; 

- створення ефективної системи взаємодії між 
відповідними органами виконавчої влади; 

- підвищення кваліфікаційного рівня спеціалі-
стів і рівня їх технічного забезпечення; 

- формування в населення усвідомлення необ-
хідності запобігання та протидії легалізації не-
законних доходів і фінансуванню тероризму. 
Відповідно до напрямів розвитку системи 

запобігання та протидії легалізації незаконних 
доходів і фінансуванню тероризму автори цієї 
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Концепції окреслили досить детальний перелік 
конкретних заходів. Окрім того, Кабінет Мініс-
трів України щорічно затверджує програму або 
план заходів із запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, і фінансуванню тероризму. 

Водночас Концепція не охоплює весь 
спектр проблем фінансової безпеки держави. Як 
справедливо зазначає відомий італійський екс-
перт із міжнародних фінансів Фульчері Бруні 
Рочча, фінанси – це канал проникнення, що до-
зволяє контролювати ззовні країну-боржника. 
Зовнішній контроль може швидко поширитися 
на всі сторони економічного, а потім й соціаль-
ного життя. Так набувають рис нові форми ва-
салітету та колоніалізму. Адже якщо в міжнаро-
дних відносинах заборонено застосування вій-
ськових потужностей, то використання фінан-
сових потужностей зумовлює таке ж насильни-
цьке проникнення в країну-суперницю. У 
зв’язку із цим необхідним є посилення вітчиз-
няної законодавчої бази нормативно-правовими 
актами, які б регламентували забезпечення фі-
нансової безпеки, а саме – було б чітко визначе-
но об’єкти та суб’єкти забезпечення фінансової 
безпеки, внутрішні та зовнішні загрози, крите-
рії, на основі яких можна було б робити виснов-
ки про дотримання всіма державними органами, 
а також недержавними господарськими 
суб’єктами вимог фінансової безпеки України. 

Висновки. Фінансова безпека держави – 
основна умова її здатності здійснювати само-
стійну фінансово-економічну політику відпові-
дно до своїх національних інтересів. Вирішення 
цієї проблеми полягає в досягненні та підтримці 
здатності державних органів 
- забезпечувати стійкість економічного розви-

тку держави, платіжно-розрахункової систе-
ми й основних фінансово-економічних пока-
зників; 

- нейтралізувати вплив світових фінансових 
криз і навмисних дій низки офіційних і ті-
ньових структур на національну економічну 
й соціально-політичну систему; 

- запобігати великомасштабному витоку капі-
талів за кордон, «втечі капіталу» з реального 
сектора економіки; запобігати конфліктам 
між інститутами різних рівнів з приводу роз-
поділу й використання ресурсів національної 
бюджетної системи; 

- найбільш оптимально для економіки країни 
залучати й використовувати кошти інозем-
них запозичень; 

- запобігати злочинам та адміністративним 
правопорушенням у фінансових правовідно-
синах, зокрема, відмиванню доходів, одер-
жаних злочинним шляхом. 

Усе перераховане також можна сформулю-
вати як деякі завдання (їх повний перелік досить 
широкий), які повинні вирішувати органи дер-
жавної влади й управління з метою забезпечен-
ня безпечного та ефективного функціонування 
не тільки елементів фінансової системи держа-
ви, але й усіх взаємозв’язаних із нею ланок дер-
жавного управління. 

Першочерговим економіко-правовим актом, 
який необхідно розробити із цією метою, має 
бути Стратегія фінансової безпеки України. У 
ній необхідно чітко окреслити такі напрями: ви-
значення геофінансових зон впливу України; 
ідентифікацію критеріїв і параметрів (кількіс-
них та якісних граничних значень) фінансової 
системи України, що задовольняють вимоги фі-
нансової безпеки на відповідному етапі розвит-
ку держави; розроблення механізмів і заходів 
виявлення загроз фінансовій безпеці України та 
характеристику сфер локалізації цих загроз; 
установлення основних суб’єктів загроз, механі-
змів їх функціонування, критеріїв впливу на фі-
нансову систему; розроблення методології про-
гнозування, виявлення та попередження виник-
нення чинників, що зумовлюють появу загроз 
фінансовій безпеці країни; визначення об’єктів, 
предметів, параметрів контролю за забезпечен-
ням фінансової безпеки України; організацію 
адекватної системи органів забезпечення фінан-
сової безпеки. 

Ми вважаємо, що провідна роль у розробці 
Стратегії фінансової безпеки України та в коор-
динації реалізації положень цього документа 
має належати національному підрозділу фінан-
сової розвідки – Державному комітетові фінан-
сового моніторингу України. 
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УДК 338.24:69 

Мандражи З. Р., Карабаш Э. У. 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГОПРЕДПРИЯТИЯ 

У статті запропонована методичний підхід оцінки та визначення конкурентоспроможності 
будівельних підприємств на основі аналізу ресурсного потенціалу підприємства. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, ресурсний потенціал, еталонна модель, резерви, 
стратегія. 

В статье предложен методический поход к оценке и определению конкурентоспособности 
строительных предприятий на основе анализа ресурсного потенциала предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, ресурсный потенциал, эталонная модель, резервы, 
стратегия. 

This paper proposes a methodical approach to evaluating and determining the competitiveness of con-
struction companies on the basis of analysis of the resource potential of the enterprise. 

Key words: competitiveness, resource potential, the reference model, reserves strategy. 
 
Постановка проблемы. Проблема конку-

рентоспособности в рыночной экономике носит 
универсальный, всеобщий характер. В условиях 
глобализации конкурентоспособность приобре-
тает новые аспекты, характеризующиеся мас-
штабностью, динамичностью и остротой, по-
этому ее анализ и оценка являются объективной 
необходимостью устойчивого развития пред-
приятия. 

Одной из ключевых проблем строительных 
предприятий в условиях конкуренции является 
обеспечение необходимого уровня ресурсного 
потенциала, структура и производственные ха-
рактеристики которого отвечали бы необходи-
мым требованиям в условиях быстрого научно-
технического развития. По мере развития дело-
вой деятельности владельцы и менеджеры 
предприятий стремятся к постоянному укрепле-
нию своего потенциала, а главное – к обеспече-
нию количественного и качественного превос-
ходства над соперниками в объеме и составе 
собственных возможностей ведения дел, обу-
словленных этим потенциалом. Поэтому потен-
циал субъектов предпринимательского бизнеса 
следует всегда рассматривать как необходимую 
предпосылку успешной конкуренции независи-
мо от предмета и содержания деловой деятель-
ности. 

Авторы учебника «Стратегический ме-
неджмент» А. Томпсон и А. Стрикленд относят 
отдельные элементы ресурсного потенциала 

компании к числу ключевых факторов успеха 
этой компании, которые, по их мнению, явля-
ются определяющими для успеха предприятия 
в конкурентной борьбе в долгосрочном плане 
[1]. 

Поэтому одним из эффективных подходов к 
оценке конкурентоспособности предприятия 
является ее оценка через совокупный потенциал 
развития. Этот подход позволяет объективно 
оценивать текущее состояние предприятия, про-
гнозировать его дальнейшее развитие, а также 
формировать управляющие воздействия для 
корректировки курса предприятия. 

Анализ последних публикаций. Пробле-
матичность оценки конкурентоспособности усу-
губляется невозможностью во многих случаях 
законным способом получить достоверную ин-
формацию о различных аспектах производст-
венно-хозяйственной деятельности конкурен-
тов. Однако анализ литературы в данной облас-
ти позволил сделать вывод, что на сегодняшний 
день существует ряд методик в области оценки 
конкурентоспособности предприятия. 

Так, в статье Р. Х. Хасанова «Методика 
оценки конкурентоспособности предприятия» 
предлагается методика, основанная на концеп-
ции ценностной цепи М. Портера [2]. 

Сахненко И. В. предложена методика оцен-
ки конкурентоспособности предприятий, осно-
ванная на определении групповых и единичных 
показателей конкурентоспособности [3]. 
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Однако проблема ресурсного потенциала 
как фактора оценки конкурентоспособности 
строительного предприятия недостаточно изу-
чена. Методика, предложенная Е. А. Яичнико-
вым, и основанная на анализе количества и объ-
ема заказов на производство работ, полученных 
в результате тендерных торгов дает ограничен-
ную оценку деятельности организаций, по-
скольку не учитывает производственные воз-
можности строительных организаций [4]. 

Таким образом, существующие разработки 
главным образом носят фрагментарный харак-
тер, рекомендуя использовать для оценки кон-
курентоспособности предприятия отдельные 
параметры. 

Целью данного исследования является 
разработка методики оценки конкурентоспо-
собности строительного предприятия через ре-
сурсный потенциал, что в свою очередь позво-
лит объективно оценивать текущее состояние 
предприятия, прогнозировать его дальнейшее 
развитие, а также разрабатывать предложения по 
совершенствованию системы управления ресурс-
ным потенциалом строительного предприятия. 

Изложение основного материала. Конку-
рентоспособность предприятия определяется ее 
потенциалом. Поэтому одной из ключевых про-
блем строительных предприятий в условиях 
конкурентной среды является обеспечение не-
обходимого уровня ресурсного потенциала, 
структура и производственные характеристики 
которого должны отвечать требованиям эконо-
мики. 

Само понятие «потенциал» (от лат. «poten-
tia» – «сила») не ново и активно используется в 
различных науках, в том числе экономике. Не-
смотря на множество авторских трактовок, 
практически все они сводятся к тому, что «по-
тенциал» – это комплексное понятие, связанное 
с эффективностью использования доступных в 
данный момент, а также скрытых ресурсов 
предприятия для решения какой-либо оператив-
ной, тактической или стратегической задачи. 

Ресурсный потенциал строительного пред-
приятия – это совокупность накопленных ре-
сурсов хозяйствующего субъекта, характери-
зующих возможности системы по осуществле-
нию целенаправленной деятельности с учетом 
влияния факторов внутренней и внешней среды. 
По мнению Е. В. Драгуновой и Т. А. Финк, со-
став ресурсного потенциала строительного 
предприятия представляет собой совокупность 
имущественного, финансового, кадрового, ор-
ганизационно-технического потенциалов, а 
также потенциал внешней среды, который ока-
зывает существенное влияние на общий потен-
циал предприятия [5]. 

Исследователи подчёркивают, что компо-
ненты потенциала должны рассматриваться не в 
отдельности, а с учетом взаимосвязи между ни-
ми как частями единой системы, а ресурсы оце-
ниваться не только количественно, но и качест-
венно, с учетом рациональности их использова-
ния. 

Оценка экономической конкурентоспособ-
ности ресурсного потенциала строительного 
предприятия состоит из трех этапов. 

Первый этап начинается со сбора финансо-
во-экономической информации о состоянии 
строительного предприятия. Определяются ос-
новные цели предприятия, его исходные и ко-
нечные характеристики финансово-хозяйствен-
ной деятельности. 

Второй этап заключается в расчете факти-
ческого уровня конкурентоспособности пред-
приятия через составляющие ресурсного потен-
циала. Для этого был выбран комплекс показа-
телей для каждой категории составляющих по-
тенциала, а также в соответствии с весомостью 
определены взвешенные баллы по данным пока-
зателям. 

Третий этап, заключительный, позволяет 
выполнить такие мероприятия: 
- проанализировать уровень использования 

ресурсного потенциала исследуемых строи-
тельных предприятий; 

- оценить эффективность сложившейся систе-
мы управления ресурсным потенциалом 
предприятия; 

- разработать реальную стратегию повышения 
конкурентоспособности строительных пред-
приятий. 
На основе выходной информации о разных 

аспектах деятельности объектов оценки – 
строительных предприятий ОАО «Стройком-
плекс», Консоль, ООО «Южстрой» – возможно 
оценить уровень конкурентоспособности каж-
дого предприятия при помощи метода баллов. 
Применение этого метода позволяет не только 
определить основных конкурентов и место в 
конкурентной борьбе предприятия, которое 
оценивается (по критерию максимума набран-
ных баллов), но и количественно оценить отста-
вание от ближайшего конкурентоспособного 
предприятия. Как оценочные ключевые показа-
тели используем коэффициенты, которые опи-
сывают отдельные составляющие потенциала 
предприятия (табл. 1). 

Максимальное количество баллов по каж-
дому оценочному относительному показателю 
должно быть равно 10. Далее необходимо вы-
явить наилучшие значения по каждому показа-
телю и присвоить им 10 баллов и пересчитать 
значения оставшихся соответственно. 
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Таблица 1. 
Результаты расчета оценочных показателей конкурентоспособности ресурсного потенциала. 

 

Значения показателей Составляющие ресурсного потенциала и соот-
ветствующие показатели конкурентоспособности ОАО «Стройкомплекс» Консоль ООО «Южстрой»
1. Имущественный потенциал:    
Фондоотдача 3,36 4,2 2,8 
Рентабельность совокупного капитала 0,2 0,12 0,09 
Доля основных средств в активах 0,46 0,44 0,51 
2. Финансовый потенциал:    
Коэффициент текущей ликвидности 4,23 3,88 3,22 
Коэффициент платежеспособности 4,4 3,95 4,6 
Коэффициент финансовой устойчивости 5,02 6,5 4,28 
3. Кадровый потенциал:    
Уровень производительности труда 0,91 0,86 0,88 
Уровень текучести кадров 9,58 10,64 8,09 
4. Организационно-технический потенциал:    
Фондовооруженность 0,15 0,23 0,10 
Коэффициент частоты травматизма 0,48 0,55 0,43 
Коэффициент ритмичности 0,98 0,95 0,96 
 

Интегральный показатель конкурентоспо-
собности строительного предприятия находится 
как средневзвешенная частных стандартизиро-
ванных показателей. Результаты расчётов, при-

веденные в табл. 2, свидетельствуют о том, что 
уровень конкурентоспособности исследованных 
предприятий характеризуется незначительными 
колебаниями вокруг его среднего значения. 

 

Таблица 2. 
Расчет влияния отдельных составляющих ресурсного потенциала предприятий 

на их конкурентоспособность. 
 

Значение 
показателя 

Баллы по оценоч-
ному показателю 

Взвешенные 
баллы 

 Показатель 

О
А
О

 «
С
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-
к
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с»

 

К
он
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л
ь 
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О
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» 
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с»

 

К
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ь 
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Ю
ж

-
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» 
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С
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-
к
ом

п
л
ек
с»

 

К
он
со
л
ь 

О
О
О

 «
Ю
ж

-
ст
р
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» 

Фондоотдача 3,36 4,2 2,8 8 10 6,7 0,3 2,4 3 2,01 
Рентабельность со-
вокупного капитала 

0,2 0,12 0,09 10 6 4,5 0,3 3 1,8 1,35 
Имущест-
венный по-
тенциал Доля основных 

средств в активах 
0,46 0,44 0,51 9 8,6 10 0,3 2,7 2,58 3 

Средневзвешенный показатель имущественного потенциала 8,1 7,38 6,36 
Коэффициент те-
кущей ликвидности 

4,23 3,88 3,22 10 9 7,6 0,4 4  3,04 

Коэффициент пла-
тежеспособности 

4,4 3,95 4,6 9,6 8,6 10 0,4 3,84 3,44 4 
Финансовый 
потенциал 

Коэффициент фи-
нустойчивости 

5,02 6,5 4,28 7,7 10 6,6 0,4 3,08 4 2,64 

Средневзвешенный показатель финансового потенциала 10,92 11,04 9,68 
Производитель-
ность труда 

0,91 0,86 0,88 10 9,5 9,7 0,2 2 1,9 1,94 
Кадровый 
потенциал Уровень текучести 

кадров 
9,58 10,64 8,09 9 10 7,6 0,2 1,8 2 1,52 

Средневзвешенный показатель кадрового потенциала 3,8 3,9 3,46 
Фондовооруженность 0,15 0,23 0,10 6,5 10 4,3 0,1 0,65 1 0,43 
Коэффициент час-
тоты травматизма 

0,48 0,55 0,43 8,7 10 7,8 0,1 0,87 1 0,78 
Организаци-

онно-
технический 
потенциал Коэффициент рит-

мичности 
0,98 0,95 0,96 10 9,7 9,8 0,1 1 0,97 0,98 

Средневзвешенный показатель организационно-технического потенциала 2,45 2,97 2,19 
Интегральный показатель конкурентоспособности 25,27 25,29 21,69
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Наиболее сильную позицию в конкурентной 
борьбе занимает предприятие Консоль, отстаю-
щую – предприятие ООО «Южстрой». Для са-
мого предприятия данный анализ позволит дать 
количественную и качественную оценку со-
стояния составляющих ресурсного потенциала, 
а также определить конкурентоспособность 
предприятия на определенную дату. 

Данные предприятия нуждаются в проведе-
нии мероприятий по управленческой корректи-
ровке ресурсного потенциала, т. к. ни одно из 
них не набрало максимального значения интег-
рированных оценочных показателей. 

Выводы. Оценка конкурентоспособности, 
построенная на основе анализа ресурсного по-
тенциала предприятия, позволяет проанализи-
ровать уровень использования ресурсного по-
тенциала исследуемых строительных предпри-
ятий; выявить резервы и потери ресурсного по-
тенциала строительных предприятий; оценить 
эффективность сложившейся системы управле-
ния ресурсным потенциалом предприятия; раз-
работать стратегию повышения конкурентоспо-
собности для убыточной категории составляю-
щих ресурсного потенциала строительных 
предприятий. 

В связи с вышесказанным нахождение но-
вых способов повышения привлекательности и 
активности строительного предприятия на ос-
нове эффективного управления их ресурсным 
потенциалом является приоритетным направле-
нием дальнейших разработок в данной области. 
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УДК 351.711:332.83 
Чалий І. Г. 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ СХЕМ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

В СИСТЕМІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

Встановлено особливості визначення ключових показників оцінки діяльності учасників схем до-
вірчого управління майном в системі житлового будівництва, проаналізовано існуючі схеми інвес-
тування в нерухомість на ринку первинного житла, запропоновано алгоритм проектування інтег-
рального рейтингу надійності забудовника при застосуванні механізмів довірчого управління, сис-
тематизовано фінансові показники оцінки управителів ФФБ (ФОН), удосконалено інформаційно-
аналітичне забезпечення учасників схем довірчого управління майном в житловому будівництві. 

Ключові слова: довірче управління майном в житловому будівництві, функціонування системи 
фондів фінансування будівництва і фондів операцій з нерухомістю, інформаційно-аналітична сис-
тема ключових показників оцінки діяльності учасників схем довірчого управління. 

Установлено особенности определения ключевых показателей оценки участников схем довери-
тельного управления имуществом в системе жилищного строительства, проанализированы суще-
ствующие схемы инвестирования в недвижимость на рынке первичного жилья, предложено алго-
ритм проектирования интегрального рейтинга надежности застройщика при применение меха-
низмов доверительного управления, систематизировано финансовые показатели оценки управляю-
щих ФФС (ФОН), усовершенствовано информационно-аналитическое обеспечение участников схем 
доверительного управления имуществом в жилищном строительстве. 

Ключевые слова: доверительное управление имуществом в жилищном строительстве, функ-
ционирование системы фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимо-
стью, информационно-аналитическая система ключевых показателей оценки деятельности участ-
ников схем доверительного управления. 
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On the base of conceptually-methodical generalization of the trusting property management in housing 
building the concepts of the information and analytical providing of trusting property management are de-
veloped in the system of housing building, which includes the analysis of the existent charts of investing in 
the real estate at the market of primary habitation, the algorithm of planning of the integral rating of reli-
ability of the developer, the financial indexes of estimation of managers of the funds of building financing 
and funds of operations with the real estate. The information and analytical providing of participants of 
charts of trusting property management in housing building is improved. 

Key words: trusting property management in housing building, functioning of the system of funds of 
building financing and funds of operations with the real estate, information and analytical system of key in-
dexes of estimation of activity of participants of charts of trusting management. 

 
Постановка проблеми. З метою створення 

умов для реалізації конституційного права кож-
ного громадянина України на житло, поліпшен-
ня забезпечення громадян житлом основною 
метою регуляторних заходів, спрямованих на 
розвиток системи фінансування житлового бу-
дівництва України, має бути перетворення її на 
потужний механізм мобілізації тимчасово віль-
них грошових коштів громадян і підприємств та 
їх трансформації в інвестиційні ресурси. 

З початку 2006 року, до статті 4 Закону 
України «Про інвестиційну діяльність» було 
внесено зміни, які суттєво обмежили джерела 
фінансування житлового будівництва. При цьо-
му значно зросла зацікавленість забудовників у 
використанні ресурсів фондів фінансування бу-
дівництва (ФФБ), механізм діяльності яких вре-
гульований Законом «Про фінансово-кредитні 
механізми і управління майном при будівництві 
житла та операціях з нерухомістю» (Закон про 
управління майном в будівництві), найголовні-
шою особливістю якого є той факт, що відноси-
ни між учасниками будівництва ґрунтуються на 
принципах довірчої власності. 

Інститут довірчої власності є новим для на-
ціональної нормативної системи, а українські 
компанії не мають значного практичного досві-
ду в реалізації проектів, що передбачають залу-
чення коштів за договорами довірчого управ-
ління. Тому дослідження проблем функціону-
вання схем довірчого управління майном в жит-
ловому будівництві є надзвичайно актуальним. 

Аналіз літератури. Теоретико-методоло-
гічним базисом дослідження є праці закордон-
них та вітчизняних науковців і фахівців у різних 
сферах: 
- дослідження ринку житла як елементу сис-

теми управління містом, принципів його фо-
рмування та функціонування, перспектив 
розвитку ринку житла у тісному взаємо-
зв’язку з розвитком будівельної галузі та ри-
нку ріелтерських послуг (Ю. Манцевича [1], 
Г. Онищука [2]); 

- розробки державної стратегії розвитку сфери 
житлового будівництва та інвестиційного за-
безпечення розвитку будівельного комплексу 

(А. Беркути [3], О. Кухленка [4], В. Любаро-
ва [5]); 

- дослідження впливу економічних механізмів 
та факторів на процес відтворення житла (О. 
Бичкова [3], А. Крушевського [6], Р. Тяна [7], 
Л. Шутенка [8]); 

- діяльності управителів ФФБ (ФОН) (В. Они-
щенка [9]); 

- оцінки ефективності використання ресурсів 
будівельного потенціалу підприємств та 
прийняття стратегічних рішень (А. Ачкасова 
[10], О. Тищенка [11], В. Торкатюка [8], С. 
Ушацького [12]); 

- управління інвестиційним процесом та інно-
ваційною діяльністю у будівництві (П. Бубе-
нка [13], А. Воробйова [14]). 
Метта статті – дослідження формування 

системи ключових показників оцінки діяльності 
учасників схем довірчого управління майном в 
системі житлового будівництва. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
особливостей використання механізмів довірчо-
го управління в системі житлового будівництва 
дозволило сформувати інформаційно-аналітич-
ну систему ключових показників оцінки діяль-
ності учасників схем довірчого управління за 
такими структурними елементами: варіативна 
оцінка забудовником існуючих схем інвесту-
вання в нерухомість на ринку первинного жит-
ла; інтегральний показник надійності забудов-
ника; фінансові показники оцінки управителів 
фондів фінансування будівництва та фондів 
операцій з нерухомістю (ФОН). 

Перший структурний елемент системи – ва-
ріативна оцінка забудовником існуючих схем 
інвестування в нерухомість на ринку первинно-
го житла – подано у вигляді SWOT-аналізу 
(табл. 1) за юридичною, маркетинговою, фінан-
совою та регуляторною складовими застосуван-
ня емісії цільових облігацій та залучення коштів 
фондів фінансування будівництва при виборі 
джерел фінансування зведення об’єкту забудов-
ником. 

Проведений SWOT-аналіз дозволяє забудо-
внику обґрунтувати доцільність вибору механі-
зму фінансування будівництва житла. 
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Таблиця 1. 
Вибір джерел фінансування зведення об’єкту забудовником. 

 

Емісія цільових облігацій Залучення коштів фонду фінансування будівництва
Cили Слабкості Можливості Загрози Сили Слабкості Можливості Загрози 

Юридична: 
легітимність 
схеми; 
звичність 
цільових 
облігацій 
для фінан-
сових уста-
нов (банки, 
інститути 
спільного 
інвестуван-
ня); 
 
Маркетин-
гова:  
безпосеред-
ній зв’язок 
зі спожива-
чем – влас-
ником облі-
гацій (відсу-
тність посе-
редника); 
звичність 
цільових 
облігацій 
для грома-
дян; 
 
Фінансова:  
невисокі ри-
зики фіска-
льної неви-
значеності; 
відсутність 
обов’язку 
достроково-
го викупу 
облігацій 

Маркетингова: 
незручність схе-
ми для клієнтів-
юридичних осіб, 
що купують об-
лігації з випла-
тою премії (сума 
премії не вхо-
дить до вартості 
квартири в пода-
тковому обліку 
покупця); 
 

Фінансова: 
значні накладні 
витрати при емі-
сії (реєстрація 
випуску, послу-
ги рейтингуван-
ня цінних папе-
рів, аудит, дер-
жмито, юридич-
ні послуги тощо) 
можуть складати 
біля 1% суми 
емісії; 
придбання про-
фесійних послуг 
при розміщенні 
цінних паперів 
(якщо емітент 
скористається 
відповідними 
послугами); 
можливість ви-
користання облі-
гаційного випу-
ску для фінансу-
вання лише од-
ного об’єкту. 

Юридична:
можливість 
забудовни-
ка залиши-
ти об’єкт за 
собою, і по-
гасити зо-
бов’язання 
перед інвес-
торами 
грошовими 
коштами; 
 
Фінансова: 
значні мож-
ливості по-
даткової 
оптимізації.

Юридична:
правова 
невизначе-
ність у пи-
танні пря-
мої реєст-
рації прав 
власності 
на нерухо-
мість від-
разу на 
власника 
облігації; 
 
Регулято-
рна: мож-
ливість 
втручання 
в діяль-
ність та 
додатково-
го контро-
лю з боку 
ДКЦПФР. 

Юридична:
легітим-
ність схеми;
зрозумі-
лість схеми 
для фінан-
сових уста-
нов (банки, 
інститути 
спільного 
інвестуван-
ня); 
 
Фінансова: 
невисокі 
ризики фіс-
кальної не-
визначенос-
ті. 

Юридична: 
незбалансо-
ваність прав 
та обов’язків, 
що покладені 
на забудов-
ника, який 
функціонує в 
системі ФФБ; 
 
Маркетин-
гова: 
неможливість 
безпосеред-
ніх відносин з 
інвесторами; 
незвичність 
ФФБ-схеми 
для громадян; 
 
Фінансова: 
необхідність 
утримання 
посередника – 
сплата вина-
городи упра-
вителю. 

Маркетинго-
ва: 
можливість 
надання інве-
сторам інфо-
рмації про 
значні зако-
нодавчі гаран-
тії їхніх прав 
(контроль за 
діяльністю за-
будовника з 
боку управи-
теля ФФБ, 
можливість 
дострокового 
розірвання 
договору то-
що); 
 
Маркетинго-
ва: викорис-
тання потен-
ціалу управи-
теля ФФБ для 
додаткового 
залучення ін-
весторів (рек-
лама, експлу-
атація бренду 
тощо) 

Фінансова: 
можливість 
односто-
роннього 
розірвання 
договору 
інвестором, 
та надання 
відповідно-
го відшко-
дування; 
 
Регулятор-
на: можли-
вість втру-
чання в дія-
льність та 
додатково-
го контро-
лю з боку 
управителя 
ФФБ. 

 

Примітка: достовірність визначених показників доведено за допомогою коефіцієнту конкордації, який знахо-
дить в межах від 0,7 до 0,9. 

 

Важливою складовою запропонованої сис-
теми є надійність забудовника, яку визначено як 
спроможність забудовника зберігати у часі у 
встановлених межах значення всіх параметрів, 
необхідних для виконання договірних умов в 
заданих режимах і умовах застосування із за-
безпеченням необхідної якості об’єктів будів-
ництва. 

Узагальнене значення інтегрального показ-
ника надійності забудовника (KH) розраховано 
як сума оцінок показників з урахуванням зна-
чущості кожної компоненти, отриманої експер-
тним шляхом з використанням методу Делфі: 

KH = wбр × Kбр + wфп × Kфп + wпд × Kпд + wбд × 
Kбд + wбз × Kбз + wбп × Kбп, 

де wбр, wфп, wпд, wбд, wбз, wбп – вагові коефіцієнти 
відповідних показників: бізнес-репутації забу-
довника (Kбр), фінансового потенціалу забудов-
ника;(Kфп), прозорості діяльності забудовника 
(Kпд), бізнес-досвіду забудовника (Kбд), бізнес-
зв’язків забудовника (Kбз),бізнес-прак-тики за-
будовника (Kбп). 

Для запропонованої ознакової множини 
розраховані значення еталонних критеріїв і 
шкали стандартизації показників другого ступе-
ню деталізації. У результаті статистичного 
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опрацювання даних опитування отримані вагові 
коефіцієнти кожної компоненти інтегрального 
показника надійності забудовника. Опитування 
було проведене серед 18 управителів ФФБ, 
представників Київського, Харківського, Одесь-
кого і Полтавського регіонів. 

Отримані розрахунки свідчать, що найбільш 
значущою компонентою інтегрального рейтингу 
надійності забудовника є «Фінансовій потенціал 
забудовника» (39,9%), за ним «Прозорість дія-
льності забудовника (16%), «Бізнес-репутація 
забудовника» (13,6%), «Бізнес-досвід забудов-
ника» (13,1%), «Бізнес-практика забудовника» 
(9,9%), «Бізнес-зв’язки забудовника» (8,1%). 

Третій структурний елемент – фінансові по-
казники оцінки управителів фондів фінансуван-
ня будівництва (ФФС) та фондів операцій з не-
рухомістю (ФОН) – систематизовано за даними, 
що регулюються Законом України «Про фінан-
сово-кредитні механізми і управління майном 
при будівництві житла та операціях з нерухомі-
стю» № 978 та Держфінпослуг з визначенням 
алгоритму розрахунку та нормативного значен-
ня показників. 

Ключові показники оцінки забудовника-
учасника ФФБ (ФОН) проекту подано у вигляді 
стратегічної карти (рис. 2), побудованої у фор-
маті збалансованої системи показників за ком-
понентами адаптованими до схем довірчого 
управління майном в житловому будівництві 
(інновації, розвиток, навчання; внутрішні гос-
подарські процеси, інвестори – довірителі, фі-
нансова складова), що дозволяє візуально за до-
помогою причинно-наслідкового ланцюжка ці-
лей визначити стратегію забудовника щодо за-
лучення інвестицій із застосуванням схем дові-
рчого управління майном.  

Сформована модель інформаційно-аналіти-
чної системи ключових показників оцінки дія-
льності учасників схем довірчого управління ін-
тегрує зазначені структурні елементи з визна-
ченням інформаційних потоків інвестора-
довірителя, забудовника та управителя, руху 
грошових коштів і переміщення прав власності 
на нерухомість (рис. 3). 

Запропонована система забезпечує процес 
визначення, вимірювання, аналізу, підготовки, 
інтерпретації та надання інформації, необхідної 
для прийняття обґрунтованих рішень учасника-
ми схем довірчого управління (інвесторами, за-
будовниками, управителями ФФС та ФОН) що-
до доцільності участі і забезпечення контролю 
житлового будівництва із використанням меха-
нізмів довірчого управління коштами. 

Таким чином, в результаті проведення до-
слідження вирішено важливе науково-практич-
не завдання теоретико-методичного обґрунту-

вання та розробки практичних рекомендацій 
щодо інформаційно-аналітичного забезпечення 
довірчого управління майном в системі житло-
вого будівництва. 

У ході проведення дослідження отримано 
такі теоретичні і практичні результати. 

1. На основі систематизації поглядів україн-
ських та закордонних правників на історичні ви-
токи трасту та розгляду розвитку управительсь-
ких відносин в Україні проаналізовано зв’язок 
сучасного законодавчого втілення інституту до-
вірчого управління з його зарубіжними першо-
джерелами та національними нормативними тра-
диціями. Зазначена систематизація дає підстави 
для висновку про те, що інститут довірчого 
управління, запроваджений в національну право-
ву систему, не є досконалим, та наразі може ха-
рактеризуватися як доволі суперечливе явище. 

2. У результаті проведеного дослідження 
особливостей управління майном в сфері жит-
лового будівництва з визначенням прав і 
обов’язків учасників системи функціонування 
ФФБ (ФОН) систематизовано проблеми існую-
чої нормативно-правової неврегульованості 
процесів створення фінансово-кредитних меха-
нізмів в житловому будівництві, а саме узагаль-
нено підходи до визначення дозвільних власти-
востей категорії «забудовник»; систематизовано 
проблеми договірних стосунків між забудовни-
ком і управителем; визначено індикатори «ці-
льового використання» у договорі між забудов-
ником та управителем; досліджено природній 
конфлікт інтересів щодо визначення ризиків 
реалізації проекту, що виникає під час укладан-
ня договорів між забудовниками та управителя-
ми. 

3. Інформаційно-аналітичне забезпечення 
учасників схем довірчого управління майном в 
житловому будівництві характеризується існу-
ванням комплексних інформаційних потоків, що 
впливають на прийняття управлінських рішень 
забудовниками, управителями та довірителями. 
Оптимізація цих потоків з одночасним підси-
ленням їхньої аналітичної складової дозволяє 
підвищити прозорість інвестування та ефектив-
ність будівництва. 

4. Надійність забудовника – учасника схем 
довірчого управління майном розглядається як 
важливий показник сформованого інформацій-
но-аналітичного забезпечення механізмів довір-
чого управління. Згідно з проведеним експерт-
ним аналізом найбільш впливовими компонен-
тами інтегрального показника надійності забу-
довника є фінансовий потенціал забудовника, 
прозорість діяльності забудовника, бізнес-
репутація забудовника, бізнес-досвід забудов-
ника. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Стратегічна карта ключових показників оцінки і моніторингу забудовника-учасника ФФБ проекту. 
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Надійність забудовника Виконання договірних умов Якість збудованого житла 
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будовника 
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Рис. 3. Модель інформаційно-аналітичної системи ключових показників оцінки діяльності 

учасників схем довірчого управління. 
 

5. Удосконалено стратегічне управління 
процесом залучення інвестицій забудовником із 
використанням коштів ФФБ шляхом розробки 
та графічного представлення стратегічної карти 
ключових показників оцінки стратегічних рі-
шень забудовником, що дозволяє цілеспрямова-
но конкретизувати вимоги інвесторів-довірите-
лів за найбільш впливовими за розрахунками 
автора чинниками інтегрального показника на-
дійності забудовника та координувати ресурси 
забудовника для використання потенціалу ФФБ 
для додаткового залучення інвесторів. 

6. Ефективність застосування схем довірчо-
го управління майном в системі житлового бу-
дівництва залежить від якісного інформаційно-
аналітичного забезпечення їх учасників та іден-

тифікації ключових показників для оцінювання 
альтернатив при виборі механізму фінансування 
будівництва об’єкту. Застосування запропоно-
ваної моделі дозволяє комплексно оцінити па-
раметри діяльності всіх учасників системи дові-
рчого управління коштами в будівництві житла. 
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Чекмарева Т. М., Коцюба М. П. 

РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ 
И ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Приведені результати аналізу підходів до сучасної оцінки соціально-економічної ефективності 
природних територій, що особливо охороняються (ПТОО) в Україні. Крім того, визначено значення 
ПТОО у функціонуванні «екологічного каркаса», а також встановлено соціально-економічне значен-
ня ПТОО. 

Ключові слова: природні території, що особливо охороняються, соціально-економічна ефекти-
вність, економічна оцінка природних ресурсів, економічний розрахунок, кадастр природно-
заповідного фонду. 

Приведены результаты анализа подходов к современной оценке социально-экономической эф-
фективности ООПТ в Украине. Кроме того, определено значение ООПТ в функционировании «эко-
логического каркаса», а также установлено социально-экономическое значение ООПТ. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, социально-экономическая эффек-
тивность, экономическая оценка природных ресурсов, экономический расчет, кадастр природно-
заповедного фонда. 

The results of analysis of approaches for modern estimation of socio-economic efficiency of especially 
guarded natural territories (ЕGNT) in Ukraine. In addition, the value of ЕGNT is certain in functioning of 
«ecological framework», and also the socio-economic value of ЕGNT has been set. 

Key words: especially guarded natural territories, socio-economic efficiency, economic evaluation of 
natural resources, economic calculation cadastre of the naturally-protected fund. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время 

отмечается существенное превышение техно-
генного давления на биосферу, даже по сравне-

нию с прошлым веком. Очевидно, что каждое 
последующее поколение живет в условиях и по 
правилам, написанным человечеством сегодня. 
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В этой связи немалое значение имеют новые от-
крытия и изобретения. Однако, что же они оз-
начают для каждого из нас? 

В 2015 году солнечная энергия может впер-
вые стать дешевле энергии, добываемой из неф-
ти и газа, что определит дальнейшее развитие 
энергетики. Металлов и других полезных иско-
паемых хватит совсем ненадолго, например, се-
ребра – на 29 лет, олова – на 40 лет, урана – на 
59 лет. Ухудшение экологии привело к тому, 
что только для остановки прироста углекислого 
газа в атмосфере каждый житель России должен 
сажать в год 545 деревьев. 

Анализ литературы. Существуют публи-
кации целого ряда ученых: Полякова А. Ф., Да-
выденко В. А., Белявского Г. О., Арсенюка С. Ю. 
и других, которые посвящены изучению роли и 
состояния растительного покрова в Украине. 
Как известно, растительность является важней-
шим компонентом биосферы и имеет огромное 
значение как для ее нормального функциониро-
вания, так и для обеспечения жизнедеятельно-
сти человеческого общества. Доминирующим 
по площади и фитомассе типом растительности 
в стране, как и на всем земном шаре, являются 
леса. Преобладают они и на природно-
заповедных территориях. Однако значительные 
площади лесов в той или иной степени охраня-
ются и за пределами объектов природно-
заповедного фонда [1–3]. 

Безусловно, особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) являясь специфическим ви-
дом природопользования нуждается в экономи-
ческой оценке своих ресурсов. Изучением дан-
ной проблемы занимались такие ученые, как 
Андриенко Т. Н., Плюта П. Г., Прядко Е. Н., Ка-
ракуциев Г. Н., Авилова К. В. и другие. В своих 
публикациях они акцентируют внимание на 
том, что на сегодняшний день в стране сущест-
вует достаточно большое количество разнооб-
разных подходов к экономической оценке при-
родных ресурсов. Однако, к сожалению, сложно 
выделить единый [4–7]. 

Целью исследования является определе-
ние роли особо охраняемых природных терри-
торий в «экологическом каркасе» Украины, а 
также анализ существующих подходов к оценке 
социально-экономической эффективности ООПТ 
в стране. 

Изложение основного материала. Естест-
венная растительность на территории Украины 
сохранилась на 19 млн. га и насчитывает свыше 
25 тыс. видов растений. Наиболее богатый ви-
довой состав растительности отмечается в Ук-
раинских Карпатах – более 2 тыс. видов и 
Крымских горах – 2,3 тыс. видов. Несмотря на 
значительное видоизменение растительности, 

вследствие хозяйственной деятельности челове-
ка, флора Украины характеризуется большим 
разнообразием. Из 300–350 тыс. видов высших 
растений Земли на территории страны насчиты-
вается более 25 тыс. Имеют значение и другие 
виды растительности: луговая, водно-болотная 
и т. д. Однако роль природно-запо-ведных тер-
риторий достаточно многогранна. 

Все ООПТ являются ядром «экологического 
каркаса» природных регионов. Их наличие 
обеспечивает экоравновесие, а также возмож-
ность обмена семенными зачатками и миграции 
животных. Как известно, «экологический кар-
кас» состоит из площадных (эталонных) эле-
ментов, которые выполняют роль ядер и линей-
но вытянутых элементов, осуществляющих 
функцию биокоридоров, т. е. формируется еди-
ная взаимосвязанная, функционирующая как 
одно целое сеть. 

Необходимость создания такой сети вызва-
на интенсивным, продолжительным использо-
ванием земель (распашка, застройка, добыча 
полезных ископаемых и т. д.), их окультурива-
нием, что привело к уменьшению биоразнооб-
разия, снижению саморегулирующей и самоста-
билизирующей способности ландшафта. Боль-
шую роль в этой связи играет лесная раститель-
ность (защита от суховеев, эрозии, заморозков, 
высоких температур, половодий). Кроме того, 
наличие природной растительности, ее разме-
щение, состав, степень антропогенной транс-
формации является одним из основных пара-
метров при составлении комплексных схем ох-
раны природы определенных регионов [4]. 

Сеть природно-заповедных территорий 
ООПТ является своеобразным показателем при-
родных систем, который помогает оценивать их 
экоравновесие. При сравнительно небольшом 
количестве сохранившейся природной расти-
тельности в Украине необходимо контролиро-
вать ее состояние, не допускать необратимых 
изменений, при которых экосистемы не смогут 
восстановиться. Искусственное восстановление 
экосистем, в свою очередь, связано со значи-
тельными затратами и требует времени для 
формирования. Кроме того, оно приводит к соз-
данию упрощенных и обедненных сообществ, 
которые не выполняют функций охраны гено-
фонда и ценофонда. 

Необходимо отметить, что все вышепере-
численные и охарактеризованные элементы до-
вольно эффективны по отдельности, но, работая 
как единый взаимосвязанный и взаимодейст-
вующий механизм, они поднимают на качест-
венно новый, более эффективный уровень ре-
шение проблем, связанных с укреплением ста-
бильности геосистем, их устойчивого развития. 
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Для эффективного управления территорией 
необходимо создание взаимосвязанного ком-
плекса, каждый элемент которого должен до-
полнять друг друга с целью оптимизации био-
сферного экоравновесия. 

Возникновение и развитие ООПТ говорит о 
признании их социально-экономической роли. 
Это подтверждается совершенно конкретными 
цифрами. Так, общение с природой увеличивает 
производительность труда и продолжительность 
продуктивной работы людей. Результаты иссле-
дований показали, что только воскресный отдых 
в лесах зеленой зоны приводит к повышению 
среднегодовой производительности труда на 
3%. 

При оценке социальных функций ООПТ 
значимость живого леса оценивается значитель-
но выше, чем стоимость древесины. Полезность 
живого леса в Германии составляет 53 млрд. ев-
ро, а стоимость древесной продукции – 17 млрд. 
евро. При этом водоохранная роль 1 га леса в 
2,8 раз выше, чем стоимость получаемой древе-
сины. А оценка лесов, произведенная Х. Паб-
стом, включала все социальные их функции, в 
том числе водорегулирующие, очищающие и 
рекреационные. В результате расчетов, соци-
альная оценка леса оказалась в 280 раз выше 
стоимости древесины. 

Роль поля и почвозащитных полос обычно 
учитывается по приросту урожаев и повыше-
нию доходности полей. В степных районах лес-
ные полосы, занимающие всего 3% территории, 
повышают урожайность на 20–50%, особенно в 
неблагоприятные годы, а в комплексе с проти-
воэрозионными мероприятиями дают повыше-
ние производительности в 2–2,5 раза. 

В районах, подверженных воздействию 
пыльных бурь, потери зерна на защищенных ле-
сополосами участках в 9 раз меньше, чем при 
отсутствии защиты. Затраты на создание лесо-
полос из тополя окупаются уже на пятый-
шестой год. Суммарный чистый доход увеличи-
вается ежегодно вместе с ростом деревьев. 

Рекреационные оценки ОПТ различны в за-
висимости от применяемых методов расчета и 
полноты учета всех факторов. По официальным 
американским данным рекреационное исполь-
зование лесов дает прибыль в 46 долл. на 1 
долл. затрат. По экономической эффективности 
превышает любую промышленную отрасль, 
кроме электроники. В системе национальных 
парков доходы в 60 раз превышают расходы на 
них. 

Перечисленные данные наводят на мысль о 
необходимости изменить подход к оценке ис-
пользования земель. В частности, лесное хозяй-
ство следовало бы переориентировать с тради-

ционного получения древесины как основного 
продукта на извлечение социальной пользы. 
Бесплатность землепользования, много лет оп-
ределявшая бесхозяйственное отношение к зем-
ле в нашей стране, способствовала расточитель-
ному, нерациональному использованию цен-
нейшего ресурса. 

Переход к рыночным отношениям в сфере 
природопользования связан с формированием 
экономического механизма, призванного соеди-
нить интересы экономики и рационального ис-
пользования природных ресурсов. 

Основные проблемы при оценке природных 
ресурсов возникают из-за отсутствия общепри-
нятой методологии экономических оценок ре-
сурсов и процессов ресурсопотребления, и сла-
бости соответствующей правовой и норматив-
но-методической базы. Это не позволяет учиты-
вать и отражать природные ресурсы в составе 
национального богатства страны, наряду со 
стоимостью основных производственных 
средств, зданий и сооружений. В этой связи 
главная задача состоит в разработке общей кон-
цепции экономической (стоимостной) оценки 
природных ресурсов, которая позволила бы вы-
работать единую систему показателей оценки 
разнообразных природообразующих компонен-
тов, оптимальных, с точки зрения, согласования 
интересов экономики и природопользования. 

В настоящее время в экономической науке 
получили развитие нижеперечисленные основ-
ные подходы социально-экономической оценки 
природных ресурсов для их отражения в струк-
туре национального богатства (по рыночной 
стоимости). 

1. Подход по экономической оценке природ-
ных ресурсов на основе такс возмещения ущер-
ба. Данный подход предполагает экономиче-
скую оценку природных ресурсов (преимущест-
венно биологических) и отдельных их видов на 
основе такс (нормативов) возмещения ущерба, 
убытков и потерь, связанных с нарушением ре-
жимов природопользования, незаконного изъя-
тия природных ресурсов из экосистемы, нару-
шением природоохранных норм и правил, зако-
нодательства в области охраны окружающей 
среды и т. д. 

Достаточно достоверные данные о стоимо-
стных оценках биологических природных ре-
сурсов могут быть получены на основе такс для 
исчисления взыскания за ущерб, причиненный 
незаконной добычей или уничтожением объек-
тов животного и растительного мира, т. е. на ос-
нове прямого ущерба ресурсам. 

2. Подход по оценке ресурса на основе его 
рыночной стоимости, которая определяется ре-
зультатами аукционов, торгов; на основе готов-
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ности населения платить за пользование (рек-
реационные цели, повышение образования и 
экологической культуры и т. п.) определенными 
природными ресурсами и территорией и др. 

Данный подход получил достаточно широ-
кое развитие в последнее время за рубежом, в 
связи с рекреационным использованием терри-
торий национальных природных парков. 

3. Кадастровый подход к оценке природ-
ных ресурсов базируется на совокупности ин-
формации о конкретном виде природного ре-
сурса, включая характеристики его количества 
(запасов), возраста, качественного состава и 
структуры, местоположения и множества иных 
показателей (индикаторов). Кадастровый метод 
обеспечивает детализированную оценку при-
родных ресурсов [5; 6]. 

Необходимо отметить, что оценка природ-
ных ресурсов ООПТ и их объектов может быть 
рассмотрена с точки зрения сохранения богат-
ства и генетического разнообразия мировой 
фауны. 

Таким образом, методы практической охра-
ны невозможны без денежной оценки большин-
ства редких видов, адекватной их ценности для 
общества в настоящее время. 

Экономическая оценка указанных террито-
рий определяется как сумма оценок отдельных 
составляющих. 

1. Оценка редких и исчезающих видов жи-
вотных может производиться двумя способами: 
- методом аналоговых продаж, который ос-

нован на учете цен на объекты животного 
мира, отнесенные к редким и исчезающим, 
складывающихся на нелегальных рынках 
торговли животными; результаты оценки 
данным методом могут быть использованы в 
качестве предварительных показателей при 
установлении нормативных параметров 
стоимости животных того или иного вида; 

- методом восстановительной (воспроизво-
дительной) стоимости, который основан на 
определении затрат, которые бы пришлось 
понести обществу, чтобы полностью возмес-
тить исчезновение этих ресурсов; при таком 
подходе применяется принцип условного за-
мещения одних ресурсов (естественных) 
другими (искусственными); оценка их про-
изводится на основе дисконтированных за-
трат на искусственное разведение или со-
держание в неволе. 

2. Оценка лечебно-оздоровительных и 
рекреационных ресурсов может осуществляться 
на основе готовности населения платить за вос-
становление здоровья, трудоспособности путем 
отдыха на лоне природы или во время туристи-
ческой поездки. При этом готовность населения 

платить за отдых может перекрыть все расходы 
по благоустройству территории, связанные с 
отдыхом. В этом случае, экономическая оценка 
указанных земель может производиться, исходя 
из рентного дохода, получаемого в результате 
использования данной территории:  

R0 = R1 × Д, 
где R0 – рентный доход, получаемый в результа-
те использования территории в морально-
этических, курортных и лечебно-оздорови-
тельных целях, грн./год; 
R1 – среднегодовой рентный доход, получаемый 
территорией от одного человеко-дня организо-
ванного отдыха (лечения), грн./чел.-день; 
Д – годовое количество человеко-дней органи-
зованного отдыха (лечения) на данной террито-
рии [5–7]. 

В последнее время получили развитие 
оценки природных ресурсов через «косвенную 
стоимость использования» – или через опреде-
ление эффекта от лесонасаждения и сохранения 
растительного покрова (углеродный кредит). 
Такой подход может найти применение при ре-
гулировании глобального использования при-
родных ресурсов и управления выбросами пар-
никовых газов на основе продажи квот на за-
грязнение. В данном случае, используется эко-
номическая интерпретация понятия «ассимиля-
ционный потенциал окружающей среды». 

Безусловно, для эколога любой вид живого 
бесценен, особенно редкий или исчезающий. 
Однако экономика оперирует лишь конкретны-
ми величинами, поэтому в практике необходимо 
сопоставить расходы на спасение исчезающего 
вида с его потенциальной стоимостью. 

Исходя из теории поддержания экологиче-
ского равновесия, требуется определенное чис-
ло видов, чтобы экосистема сохраняла надеж-
ность в работе. Согласно «Правилу 10%», сме-
щение энергетических показателей более чем на 
10–20% от существующей нормы считается не-
допустимым. 

Если допустить, что все виды живого име-
ют равное энергетико-функциональное значение 
для биосферы Земли, то потеря пятой части ви-
дов будет означать потерю экологического рав-
новесия. 

Учитывая, что производительные силы об-
щества тесным образом связаны с природным 
балансом, можно условно принять, что оценоч-
ная сумма равна мировому национальному про-
дукту. В этом случае, средняя условная оценка 
одного вида живого составит около 11 млн. 
долл. 

Для объективной экономической оценки 
ООПТ необходимо учитывать следующие фак-
торы. 
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1. Ущербы, наносимые естественным экоси-
стемам, накапливаются, и система выходит 
из состояния равновесия задолго до дости-
жения критической точки. Это значит, что 
фактическая оценка вида значительно выше 
любой расчетной. 

2. Значимость ООПТ возрастает с увеличением 
степени освоенности местности. При этом, 
чем дальше от оптимума соотношение есте-
ственных и освоенных площадей, тем выше 
ценность ООПТ. 

3. Как бы ни была велика экономическая оцен-
ка ООПТ, она не идет ни в какое сравнение с 
эколого-регулирующим и социальным их 
значением. 
Важным средством улучшения деятельно-

сти ООПТ, рационального использования и по-
вышения значения и уровня охраны заповедно-
го природного фонда является система его учета 
и экономической оценки, т. е. кадастр. 

Однако на сегодняшний день кадастр запо-
ведного природного фонда является одним из 
наименее разработанных. Степень изученности 
заповедников Украины весьма неравномерна. 

К числу наиболее хорошо обследованных и 
детально изученных заповедников, которые мо-
гут представить сведения о кадастре своих при-
родных фондов, относится «Аскания-Нова». 
Несмотря на то, что в различных публикациях, 
«Летописях природы», отчетах содержится 
множество сведений о природе заповедников, 
объединение и использование всех этих мате-
риалов довольно затруднительно. 

Кадастр заповедного природного фонда 
должен быть государственным документом, со-
ставленным по единому, четко разработанному 
плану. При этом учитывается, что он дает соци-
ально-экономическую и экологическую оценку 
заповедной природы. 

Организация работ по составлению такого 
кадастра как общегосударственного документа 
имеет большое значение для решения регио-
нальных и биосферных экологических проблем. 

Таким образом, роль природно-заповедных 
территорий достаточно многогранна. Все особо 
охраняемые природные территории являются 
ядром «экологического каркаса» природных ре-
гионов. Их наличие обеспечивает экоравнове-
сие, а также возможность обмена семенными 
зачатками и миграции животных. 

Для эффективного управления особо охра-
няемых природных территорий необходимо 
создание взаимосвязанного комплекса, каждый 
элемент которого должен дополнять друг друга. 
Возникновение и развитие ООПТ говорит о 

признании их социально-экономической роли. 
Основные проблемы при оценке природных 

ресурсов возникают из-за отсутствия общепри-
нятой методологии экономических оценок ре-
сурсов и процессов ресурсопотребления и сла-
бости соответствующей правовой и норматив-
но-методической базы. Это не позволяет учиты-
вать и отражать природные ресурсы в составе 
национального богатства страны, наряду со 
стоимостью основных производственных 
средств, зданий и сооружений. 

В этой связи главная задача состоит в раз-
работке общей концепции экономической 
(стоимостной) оценки природных ресурсов, ко-
торая позволила бы выработать единую систему 
показателей оценки разнообразных природооб-
разующих компонентов, оптимальных, с точки 
зрения, согласования интересов экономики и 
природопользования. 

Важным средством улучшения деятельно-
сти особо охраняемых природных территорий, 
рационального использования и повышения 
значения и уровня охраны заповедного природ-
ного фонда является система его учета и эконо-
мической оценки, т. е. кадастр. 
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Челебджанова Э. Б. 

МОТИВАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

У статті розглянута мотивація економічної активності населення в аграрному секторі еконо-
міки, а також вивчені її передумови і причини мотиваційної кризи. 

Ключові слова: мотивація, економічна активність населення, аграрний сектор економіки. 

В статье рассмотрена мотивация экономической активности населения в аграрном секторе 
экономики, а также изучены ее предпосылки и причины мотивационного кризиса.  

Ключевые слова: мотивация, экономическая активность населения, аграрный сектор экономи-
ки. 

The article deals with the motivation of economic activity in the agricultural sector of economy, its con-
ditions and causes of motivational crisis. 

Key words: motivation, the economic activity, the agricultural sector of economy. 
 
Постановка проблемы. Мотивация эконо-

мической активности населения является важ-
ным атрибутом ускорения роста и осуществле-
ния экономических трансформаций в условиях 
усиления мировых интеграционных процессов. 
Усиление мотивационных основ с целью повы-
шения экономической активности сельского на-
селения, производительности трудовой деятель-
ности напрямую связано с решением научных и 
прикладных задач, в частности формированием 
эффективной системы стимулов, реформирова-
нием оплаты труда в государстве, реализацией 
действенной политики доходов. Это требует 
применения качественно новых подходов к 
формированию мотивационных механизмов и 
путей усовершенствования государственной по-
литики рынка труда, от совершенства и гибко-
сти организационно-экономического механизма 
во многом будет зависеть эффективность функ-
ционирования трудового потенциала в аграрном 
секторе экономики. 

Анализ литературы. Среди факторов аг-
рарного производства решающее значение при-
надлежит трудовой деятельности человека. В 
свою очередь уровень эффективности труда за-
висит от полноты использования фактора моти-
вации к ней. Изучению этого вопроса посвяще-
ны труды многих украинских ученых: Д. П. Бо-
гини, О. А. Бугуцкого, В. В. Витвицкого [1], B. C. 
Диесперова [2], A. M. Колота, М. И. Малика, 
П. Т. Саблука, Л. П. Червинской, О. Г. Шпику-
ляка [3], В. В. Юрчишина [4] и др. 

Целью статьи является изучение мотива-
ции экономической активности населения в аг-
рарном секторе экономики. 

Изложение основного материала. Моти-
вация экономической активности сельского на-
селения, формирующаяся на макроуровне, от-
ражает интересы всех субъектов рынка труда: 
работодателей – в части их стимулирования к 

повышению результативности хозяйственной 
деятельности, роста ее доходности, содействие 
социальному партнерству; наемных работников – 
к профессиональному и служебному росту, 
улучшению материального благосостояния; 
безработных – к поиску подходящего рабочего 
места, повышению квалификационно-образо-
вательного уровня. С точки зрения обеспечения 
экономической активности населения целесооб-
разно различать внутреннюю и внешнюю моти-
вации. Внутренняя мотивация побуждает ра-
ботников к продуктивной деятельности и фор-
мируется за счет действующей системы оплаты 
труда, микроклимата в коллективе, степени 
комфортности условий труда, возможностей 
профессиональной самореализации. Среди 
внешних мотиваторов выделяют среднеотрасле-
вой уровень заработной платы, специфику тру-
доустройства и занятости в аграрном секторе 
экономики, квалификационные требования, со-
циальные трансферты. 

По мнению Чемякиной С. С., мотивацион-
ный механизм в аграрном секторе экономики 
можно представить как процесс комплексного, 
материального, духовного и социального воз-
действия на занятое в трудовом процессе сель-
ское население с целью ориентации его на по-
вышение экономической активности, способст-
вующее повышению производительности и ка-
чества труда. В отличие от других отраслей 
экономики, реализация такого механизма в аг-
рарном секторе экономики связана с факторами 
природного, технологического и техногенного 
характера, что неизбежно снижает роль сово-
купности мотивов [5, с. 364]. 

Формирование современного мотивацион-
ного механизма экономической активности 
сельского населения должно предусматривать 
объективное выявление первопричин недоста-
точно высокой заинтересованности квалифици-
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рованных работников в легальной занятости, в 
официальном секторе экономики; содействие 
развитию новых прогрессивных форм трудовой 
деятельности сельского населения; уменьшение 
чрезмерной территориально-отраслевой диффе-
ренциации доходов номинальной и заработной 
платы сельского населения; определение пер-
спективных направлений и путей обеспечения 
высокопроизводительной занятости населения 
на новых мотивационных началах. 

Предпосылками эффективной мотивации 
экономической активности населения являются: 
- предоставление равных возможностей для 

всех субъектов рынка труда по формирова-
нию, реализации и развитию трудового по-
тенциала; 

- согласование уровня оплаты труда с его ре-
зультатами на основе нормирования труда и 
внедрения адекватных инструментов оценки 
производительности труда; 

- создание надлежащих условий для социаль-
ной защиты, безопасности труда и благосос-
тояния экономически активного сельского 
населения, в том числе социально уязвимых 
категорий; 

- обеспечение качества и доступности высше-
го и профессионально-технического образо-
вания, создание соответствующих условий 
для переквалификации экономически актив-
ного сельского населения; 

- развитие социального партнерства, повыше-
ние роли отраслевых и территориальных со-
глашений в регулировании социально-
трудовых отношений в аграрном секторе 
экономики [6, с. 67]. 
Мотивационные основы экономической ак-

тивности сельского населения формируются на 
уровне первичных субъектов хозяйствования и 
представлены следующими формами: 
- заработная плата с доплатами и премиями 

включительно; 
- участие в прибылях; 
- льготы работникам (получение жилья, в том 

числе на условиях льготного кредитования; 
полная или частичная оплата транспортных 
расходов, предоставление беспроцентных 
ссуд; страхование здоровья за счет предпри-
ятия); 

- нематериальные льготы и привилегии работ-
никам (право на гибкий график работы, пре-
доставление дополнительных отпусков; дос-
рочный выход на пенсию и т. д.); 

- оплата образовательных услуг, повышение 
квалификации, перспектива карьерного рос-
та; 

- моральное поощрение и формирование про-
зрачной социальной атмосферы. 

Как отмечают Т. А. Заяц и В. Л. Жаховская, 
несмотря на положительные структурно-
динамические сдвиги в национальной экономи-
ке (макроэкономическая стабилизация, про-
зрачность нормативно-правового поля, расши-
рения сферы занятости населения), длительное 
время сохраняются признаки мотивационного 
кризиса, обусловленного следующими причи-
нами: 
- во-первых, для значительной части трудо-

способного населения трудовая деятельность 
в сфере официальной экономики сочетается с 
нерегламентированной; 

- во-вторых, в случаях утраты работниками 
профессионального интереса к трудовой дея-
тельности, которая перестала быть эффек-
тивным средством удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей, по сути, 
происходит отчуждение от трудового про-
цесса; 

- в-третьих, на трудовую мотивацию негатив-
но влияет низкая дифференциация заработ-
ной платы в зависимости от квалификации 
работника, а поэтому ее преодоление должно 
рассматриваться как необходимое условие 
для утверждения принципиально новых мо-
тивационных основ; 

- в-четвертых, достаточно низкий уровень со-
циальной защищенности сельского населе-
ния и предоставляемых государством соци-
альных гарантий свидетельствует и о соот-
ветствующем уровне реализации социальных 
потребностей, интересов работника [6, с. 68]. 
Одним из важных элементов современного 

мотивационного механизма экономической ак-
тивности сельского населения является удовле-
творенность санитарно-гигиеническими усло-
виями труда. Трансформация форм собственно-
сти почти не изменила сложившиеся в преды-
дущие годы условия труда на большинстве 
предприятий в аграрном секторе экономики. 

На фоне современного невысокого уровня 
жизни подавляющего большинства сельского 
населения, источником массового отчуждения 
работников от производительного труда стано-
вится низкая стоимость рабочей силы, препят-
ствующая полной реализации ее потенциальных 
возможностей в процессе трудовой деятельно-
сти и повышению конкурентоспособности. Од-
новременно со снижением мотивации при от-
сутствии адекватного вознаграждения за труд 
происходит снижение производительности тру-
да, сокращение объемов производства, ухудше-
ние трудовой дисциплины, замедление темпов 
развития экономики в целом. Признаки таких 
разрушительных процессов негативно сказыва-
ются на трудовой ментальности сельского насе-
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ления на государственном и региональном 
уровнях. Основным элементом системы стиму-
лирования экономической активности сельского 
населения является заработная плата, которая 
выполняет основную – стимулирующую функ-
цию относительно высокопроизводительного 
труда только в том случае, когда между резуль-
татами трудовой деятельности и вознагражде-
нием установлена тесная зависимость, что по-
зволяет существенно влиять на производитель-
ность в аграрном секторе экономики. 

По мнению Петренко Н. О., по мере повы-
шения материального благосостояния работни-
ков, необходимо обязательно обращать внима-
ние на условия и содержание труда, мотивация 
должна осуществляться комплексно, а именно – 
включать материальную и моральную стороны. 
Применение комплексного подхода к мотива-
ции работников в аграрном секторе экономики, 
который состоит в моральном поощрении и 
обеспечении эквивалентной выполненной рабо-
ты оплаты труда, способствует созданию усло-
вий для оптимизации и повышения эффектив-
ности механизма мотивации [7, с. 134]. 

Трансформация социально-экономической 
среды изменяет трудовой менталитет сельского 
населения в определенном направлении: спо-
собствует приближению к трудовому сознанию 
рыночного типа с ориентацией на постоянный 
рост конкурентоспособности рабочей силы. 
Имущественное расслоение является объектив-
ным процессом, обусловленным как формиро-
ванием рыночной системы, в которой работник 
рассчитывает на результаты собственной трудо-
вой деятельности, так и различиями между ра-
ботниками в уровне образования, профессио-
нальной подготовки, трудовой активности и т.п. 
Одновременно этот процесс находится под зна-
чительным влиянием осуществляемой социаль-
но-экономической политики, которая должна 
управлять им и удерживать в социально прием-
лемых пределах. 

Как отмечает В. М. Мороз, необходимо по-
вышать уровень конкурентоспособности трудо-
вых ресурсов, в контексте развития их качест-
венной составляющей (уровень образования, 
состояние здоровья, социально-психологи-
ческое состояние и т. д.) с целью развития тру-
довых возможностей работника, то есть чем 
больше трудовой потенциал работника, тем 
больше вероятность возникновения желания его 
использования [8, с. 99]. 

Мотивационная составляющая является од-
ним из эффективных элементов современной 
государственной социально-экономической по-
литики, которая формируется под влиянием 
трансформации отношений собственности, ме-

ханизма распределения денежных доходов 
сельского населения и социальных гарантий со 
стороны государства в целях стимулирования 
экономической активности сельского населения 
и достижения их соответствия общественно не-
обходимым потребностям. Важно обеспечить 
наращивание потенциала экономической актив-
ности сельского населения в пользу продуктив-
ной занятости, ограничения застойной безрабо-
тицы на основе совершенствования механизмов 
управления социально-экономическими процес-
сами, начиная с отдельного рабочего места в аг-
рарном секторе экономики и заканчивая орга-
нами власти. 

Выводы. Формирование эффективной сис-
темы мотивации экономической активности 
сельского населения, ориентированной на эко-
номический рост, должно предусматривать реа-
лизацию трудовой активности трудоспособного 
сельского населения; оплату труда наемного ра-
ботника, занятого выполнением работы даже 
самой низкой сложности, на уровне, который бы 
был достаточным для нормального воспроиз-
водства его рабочей силы; высокую конкурен-
тоспособность рабочей силы, ее заинтересован-
ность в повышении профессионально-квалифи-
кационного уровня и достижении более весо-
мых результатов труда; мобилизацию всех фак-
торов роста производительности и эффективно-
сти труда. В этой связи необходимо усилить со-
циальную ответственность работодателей по 
созданию социально привлекательных рабочих 
мест с достаточно высокой заработной платой и 
социальным пакетом (система поощрения высо-
ких результатов трудовой деятельности, коллек-
тивный отдых, оплата питания и т. п.). 

Учитывая современные проблемы форми-
рования мотивационного механизма производи-
тельной трудовой деятельности сельского насе-
ления, целесообразно на государственном уров-
не определить оптимальные соотношения меж-
ду разными направлениями, формами и систе-
мами оплаты труда и ее стимулирования. Вме-
сте со своевременной индексацией заработной 
платы это не только будет укреплять социаль-
ные гарантии в оплате труда, но и постепенно 
позволит восстановить необходимую основу 
для поддержки научно обоснованных и эконо-
мически целесообразных соотношений в оплате 
труда различной сложности в аграрном секторе 
экономики. 
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