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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному економічному просторі фінансо-

ва діяльність банків стрімко набуває ознак інтен-
сивного характеру, що зумовлює формування но-
вих концепцій організації та управління її розвит-
ком. В умовах ринкової системи господарювання
при обслуговуванні суб'єктів аграрної сфери де-
далі більше значення відіграють інноваційно-
фінансові технології, зокрема аутсорсинг, які за-
безпечують прибутковість і фінансову стабільність
банків у конкурентному середовищі. Комерційно-
го успіху досягають лише ті банки, які гарантують
високу якість банківських продуктів і послуг при
мінімальному обсязі інвестиційних вкладень. Од-
нак умови прийняття фінансових рішень усклад-
нюються, оскільки постійно необхідно використо-
вувати інноваційно-фінансові технології, шукати
шляхи збільшення ефективності [11]. Однією з
інноваційних технологій підвищення ефективності
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OUTSOURCING AS INNOVATIVE TECHNOLOGY OF INCREASE OF EFFICIENCY OF BANK
SERVICING OF SUBJECTS OF AGRARIAN SPHERE

У статті досліджено генезис і специфіку поняття "аутсорсинг", основні види аутсорсингових послуг й можли-
вості їх отримання з метою посилення конкурентних позицій банку на фінансовому ринку. Узагальнено рушійні
мотиви та детально проаналізовано етапи механізму впровадження аутсорсингу в практику діяльності банківських
установ. Визначено проблеми широкого застосування аутсорсингу в умовах реалій сучасного економічного просто-
ру. Окреслено комплекс його переваг і недоліків при обслуговуванні банками суб'єктів агросфери. Викладено ав-
торське бачення та оригінальні підходи до вирішення актуального наукового завдання.

In this article genesis and specificity of concept "outsourcing", main kinds of outsourcing services and possibility of
their reception for the purpose of strengthening of competitive positions of bank in the financial market are investigated.
Leading motives are generalized and stages of mechanism of introduction of outsourcing in practice of activity of banking
establishments are analysed in detail. Problems of wide application of outsourcing in the conditions of realities of modern
economic space are defined. The complex of its advantages and drawbacks at servicing by banks of subjects of agrosphere
is outlined. Author's vision and original approaches to the solution of actual scientific problem is presented.

Ключові слова: фінансові інноваційні технології, банківський аутсорсинг, аутсорсер,
бізнес-процеси, суб'єкти аграрної сфери.

Key words: financial innovative technologies, bank outsourcing, outsourcer, business processes,
subjects of agrarian sphere.

обслуговування суб'єктів агросфери, що сприяє
розвитку фінансової діяльності й можливості по-
силення конкурентних переваг банку на ринку че-
рез оптимізацію бізнес-процесів та якості про-
дуктів і послуг, вважається аутсорсинг. Для Украї-
ни ця інноваційна технологія є відносно новою та
не повністю вивченою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Спроби дослідити аутсорсинг та виявити про-
блеми його застосування постійно робилися в
низці наукових праць наступними вченими: Б. Ан-
ікіним, О. Білорусом, О. Бовсуновським, С. В'ялим,
Т. Гавриленко, О. Гаврилюком, М. Євдокимовим,
М. Йохною, С. Календжяном, Т. Колодізєвою,
О. Манойленком, Н. Молотковою, І. Сахаровим,
К. Таньковим, О. Тридідом та ін. Водночас, відно-
шення до позитивних і негативних аспектів вико-
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ристання аутсорсингу банками при обслугову-
ванні суб'єктів аграрної сфери є неоднозначним.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою представленої статті є визначення сут-

ності аутсорсингу та можливості його за-
стосування як інноваційної технології підвищен-
ня ефективності обслуговування суб'єктів аграр-
ної сфери банками, демаскування ряду переваг і
недоліків аутсорсингу, здійснення комплексного
моніторингу існуючих проблем його використан-
ня в контексті банківських реалій та сучасного
фінансового простору, а також розробка науко-
вих підходів до їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аутсорсинг (від англ. outsourcing (outer-

source-using) — залучення зовнішніх ресурсів) —
це передавання стороннім організаціям частини
функцій з обслуговування діяльності підприєм-
ства, які гарантують відповідний рівень якості та
ефективності їх виконання на основі трансфор-
мації чи оновлення бізнес-процесів і технологій.
Тому під терміном "аутсорсинг" зазвичай розумі-
ється передача сторонній організації деяких
бізнес-процесів або частини виробничих функцій.
Аутсорсинг у найбільш поширеному тлумаченні
означає передачу другорядних функцій чи бізнес-
процесів господарюючого суб'єкта і пов'язаних із
ними активів в управління професійному підряд-
нику (аутсорсеру) [3].

Метою аутсорсингу є збільшення прибутко-
вості економічного суб'єкта шляхом поліпшення
результативності діяльності, зниження ризиків і
витрат, підвищення конкурентоспроможності по-
слуг та продукції завдяки залученню зовнішніх
контрагентів, що спеціалізуються на виконанні
непрофільних для підприємства функцій.

У 30-х роках XX ст. почали з'являтись перші
приклади аутсорсингу, коли на заводах Г. Форда
використовували послуги сторонніх організацій
для зниження витрат на внутрішні постачально-
збутові операції. Проте вже у 80-х роках спостер-
ігається активне його застосовування іноземними
корпораціями як інструменту зменшення витрат і
підвищення якості послуг. Нині близько 54% за-
гальних витрат зарубіжних компаній на закупів-
лю ресурсів складають витрати на оплату аутсор-
сингових послуг, вартість яких у 2 рази перевищує
суму на придбання сировини й виробничих матер-
іалів. Як відомо, найбільш популярними сферами
діяльності аутсорсерів є: ІТ-послуги, бухгалтерія,
управління кадрами, маркетинг, логістика, доку-
ментообіг, впровадження проектів (програмні про-
дукти для ефективного розподілу та зберігання
інформації в архівах) і т.д. [7].

Сукупність аутсорсингових послуг умовно
можна поділити на такі види: аутсорсинг у сфері
інформаційних технологій; аутсорсинг бізнес-
процесів, які не є основними у діяльності еконо-
мічного суб'єкта (аутсорсинг постачально-збуто-

вих операцій, управління персоналом і рекламни-
ми акціями, маркетинг, ведення бухгалтерського
обліку, прибирання приміщень (клінінг), органі-
зація громадського харчування, надання охорон-
них послуг, озеленення території); виробничий
аутсорсинг; аутсорсинг персоналу (аутстафінг)
тощо. На думку віце-президента TietoEnator
Banking & Insurance М. Йліламмі, аутсорсинг у
Західній Європі — швидко зростаючий сегмент
ринку послуг (за даними різних дослідних ком-
паній річний приріст складає від 8 до 11%). Він
найбільш затребуваний у таких галузях, як вироб-
ництво, державний сектор економіки й банківсь-
ка галузь. При цьому найчастіше використовуєть-
ся передача функцій з управління інфраструкту-
рою [9].

Домінуючими спонукальними мотивами при
прийнятті рішення щодо застосування аутсорсин-
гу для економічних суб'єктів є потреба покращен-
ня обслуговування клієнтів, зниження витрат,
підвищення гнучкості діяльності та концентрація
на основних її видах, уникнення додаткових капі-
таловкладень, мінімізація ризиків. Вважається, що
використання аутсорсингу ефективне на етапі
внутрішніх змін економічного суб'єкта (реструк-
туризація, реорганізація, процес злиття і погли-
нання), розширення діяльності, коли вартість нео-
сновних бізнес-процесів є непропорційно висо-
кою, а також, якщо економічний суб'єкт не спро-
можний забезпечити відповідний рівень сервісу
для своїх клієнтів.

Деякі дослідники стверджують, що послугами
аутсорсерів економічно доцільно та вигідно ско-
ристатися лише за наявності значних проблем у
банківській діяльності. Інші вчені впевнені, що аут-
сорсинг повинен бути стратегічною основою фун-
кціонування кожного банку, а для цього необхід-
но правильно вибрати процеси, які краще будуть
виконані спеціалізованими організаціями. На нашу
думку, поняття аутсорсингу не варто спрощува-
ти, розуміючи його як купівлю операцій в сто-
ронніх організацій, що могли б здійснюватися бан-
ком самостійно [5]. Підтримуємо позицію С. Ка-
ленджяна, який наполягає на тому, що аутсорсинг
є частиною стратегії управління, а не просто ви-
дом партнерської взаємодії чи кооперації [6]. Так,
на противагу субпідряду, аутсорсинг — це стра-
тегія управління компанією, що припускає певну
реструктуризацію внутрішньокорпоративних про-
цесів та зовнішніх її відносин [1].

Тобто аутсорсинг передбачає передачу обо-
в'язків й відповідальності за надання компаніям-
партнерам по бізнесу певних послуг. Основним
фактором щодо залучення сторонніх організацій
до банківських операцій є недостатність внут-
рішніх можливостей, визначеної кількості та
якості ресурсів. Таким чином, екстерналізація
функцій стороннім виконавцям існує тривалий
період часу і аутсорсинг вважається логічним про-
довженням принципів, закладених в ідею поділу
праці.
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О. Манойленко узагальнено наводить такі ос-
новні підходи до дефініції поняття "аутсорсинг": за-
лучення зовнішніх джерел для ведення роботи, яка
зазвичай виконувалась наявним персоналом із вико-
ристанням власних ресурсів; передавання окремих
функцій зовнішнім виконавцям; політика менедж-
менту компанії, що передбачає управління важли-
вими, але не основними напрямами її діяльності,
спеціалізованими субпідрядниками; стратегія зни-
ження витрат за рахунок делегування деяких сфер
діяльності стороннім організаціям; атрибут сучасної
моделі господарювання, що базується на міжна-
родній спеціалізації та поділі праці; механізм пере-
дачі сторонній фірмі частини бізнес-процесів, а та-
кож прав, обов'язків і відповідальності стосовно кон-
кретного виду роботи; різновид комп'ютерних по-
слуг, які надають спеціалізовані організації своїм
клієнтам (банкам, страховим компаніям і т.д.) [8].

Для досягнення ефективності процес впровад-
ження аутсорсингу банками доцільно розділити на
певні блоки: перевірка процесів і функцій; визна-
чення критеріїв оцінки щодо необхідності передачі
бізнес-процесів чи функцій на аутсорсинг; зістав-
лення витрат за різними схемами передачі та ви-
конання; оцінка наслідків застосування аутсор-
сингу; добір аутсорсера; встановлення відповідно-
го рівня взаємозв'язків аутсорсера і банку; укла-
дання договору з аутсорсером; моніторинг діяль-
ності аутсорсера; аналіз результатів і розробка ко-
ригуючих заходів [4].

У ході реалізації банківського аутсорсингу при
обслуговуванні суб'єктів аграрної сфери виділя-
ють наступні етапи: формування аутсорсинг-за-
мовлення; вибір постачальника аутсорсингових
послуг; підписання угоди про співпрацю; контроль
дотримання вимог контракту та економічна оцін-
ка ефективності. До найвагоміших стимулюючих
чинників введення аутсорсингу можна віднести:
прописати в договорі розмір премії за перевищен-
ня зафіксованих нормативів; передбачити санкції
за порушення умов угоди; постійно проводити тен-
дери та конкурси; вибір опції "VIP-клієнт"; мож-
ливість передачі іншій стороні частини власних ак-
тивів; порядок утворення спільного підприємства.

У довгостроковій перспективі використання
банківського аутсорсингу при обслуговуванні
суб'єктів аграрної сфери спрямовано на утриман-
ня стабільних ринкових позицій, що виражається
у формуванні репутації надійного банку, розши-
ренні клієнтської бази, налагодженні міцних парт-
нерських зв'язків із сільськогосподарськими під-
приємствами.

На переконання А. Купера, основою економі-
чного зростання є підвищення привабливості та
якості банківських продуктів або послуг, що не-
можливо за рахунок зменшення витрат [13]. Вод-
ночас, IT-менеджер Ford Motor Company (Росія)
І. Ковальов стверджує: "Зниження витрат є важ-
ливим спонукаючим фактором до аутсорсингу.
Проте не слід його застосовувати з єдиною метою
— зекономити. Основна ціль — не займатися не-

профільним бізнесом і тим самим зняти з компанії
пов'язані з цим турботи" [12]. Авторитетний діло-
вий журнал Fortune інформує, що нині 90% фінан-
сових установ використовують аутсорсинг хоча б
одного бізнес-процесу.

В Україні банківський аутсорсинг перебуває на
початковій стадії свого розвитку. Характерною
особливістю є фрагментарність та епізодичність
його застосування, тоді як специфіка даної опе-
рації лежить у комплексності й інтегральному
підході до вирішення проблем. Бізнес-процеси, які
найчастіше передаються аутсорсерам передбача-
ють управління персоналом, фінансовий аналіз,
ІТ-забезпечення, проведення маркетингових дос-
ліджень, рейтингові та транспортні послуги тощо.

Аутсорсинг має як очевидні переваги, так і
певні недоліки порівняно з іншими формами об-
слуговування клієнтів. До якісних його переваг
відносять: зростання показників рентабельності та
прибутку; залучення прогресивного досвіду;
стійкість і надійність діяльності; підвищення темпів
розвитку та ін. Серед явних недоліків аутсорсин-
гу можна відмітити: порушення договору конфі-
денційності; дещо вища вартість аутсорсингових
послуг; можливість банкрутства аутсорсера; ри-
зик низькоякісного сервісу; ймовірне подальше
підвищення цін; загроза втрати контролю над ок-
ремими видами діяльності; аутсорсинг може дати
лише разовий фінансовий ефект. Результати дос-
ліджень міжнародної компанії Deloitte Consulting
LLP засвідчують, що впровадження аутсорсингу
супроводжується деякими проблемами: непо-
рядність підрядників або ділових партнерів, низькі
стандарти якості та ефективності аутсорсингових
послуг, складність прийняття управлінських
рішень, обмежений доступ і втрата інформації,
відсутність економії та приховані витрати, низь-
кий рівень гнучкості системи управління та керів-
ництва, одностороння зміна умов контракту [8].

Отже, ринок аутсорсингу в Україні перебуває
на етапі формування, тому вітчизняні банки не
змогли оцінити переваги застосування цієї інно-
ваційної технології. Крім того, неврегульованими
залишаються правові відносини між замовником і
виконавцем аутсорсингових послуг, відсутній
чіткий розподіл ризиків між сторонами тощо.

ВИСНОВКИ
Обслуговування суб'єктів аграрної сфери бан-

ками повинно базуватися на сучасних інновацій-
но-фінансових тенденціях, що актуально в умовах
посилення конкуренції на ринку, коли негнучкість
і повільна адаптація банків до змін зовнішнього
середовища, а також нерішучість щодо передачі
частини функцій спеціалізованим компаніям руй-
нівним і стримуючим чином позначається на підви-
щенні їх конкурентоспроможності. Аутсорсинг є
новою і достатньо потужною інноваційною техно-
логією, ефективне застосування якої вимагає про-
ведення глибокої аналітичної й організаційної
роботи, об'єктивного оцінювання очікуваних по-
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точних результатів і довгострокових наслідків.
Така співпраця між діловими партнерами гаран-
тує додаткові можливості залучення фінансових,
матеріальних і нематеріальних резервів інших
суб'єктів з метою досягнення успіху в бізнесі [8].

Експерти вважають, що використання аутсор-
сингу може значно підвищити ефективність банк-
івського обслуговування суб'єктів аграрної сфе-
ри. При цьому не можна розглядати ефективність
лише одного бізнес-процесу, що делегується аут-
сорсеру, необхідно порівняти, як зміниться ефек-
тивність діяльності в цілому [2]. Очевидно, що в
плані організаційного розвитку корпоративної
культури, оснащеності сучасною технікою та об-
сягу фінансових ресурсів банки помітно виперед-
жають суб'єктів агросфери. Введення аутсорсин-
гу спрощує процедуру отримання доступу до гро-
шових коштів, які мають аутсорсери. Проте не ви-
стачає єдиного методологічного підходу, що доз-
воляє об'єктивно оцінити рівень ефективності са-
мостійного виконання бізнес-функцій та із залу-
ченням сторонніх виконавців.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах функціонування націо-
нального господарства при постійному наро-
щенні загроз і ризиків збалансованому та на-
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СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В
ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
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STRUCTURAL AND DYNAMIC TRANSFORMATION IN THE OPERATING SYSTEM
OF ENTERPRISES BUSINESS RESULTS BY IMPLEMENTING TECHNOLOGY
MANAGEMENT RESTRUCTURING

Стаття присвячена визначенню та розробленню заходів, методів та процедур у межах технології управління реструк-
туризацією підприємств в України. Їхнє формування здійснено за результатами економіко-статистичного аналізу резуль-
тативності стратегічного управління сімома пріоритетними напрямами реструктуризації: оновлення, реформування, ре-
організації, модернізації, інжинірингу, реінжинірингу та кросінжинірингу виробничо-господарських і техніко-техноло-
гічних процесів. Визнано, що нарощення в межах реального сектору економіки держави суспільно-політичних, соціаль-
но-економічних та екологічних ризиків збалансованості функціонування, призводять до появи різноманітних видів
реальних загроз сталому розвитку регіонів та держави у цілому.

Підтверджено, що недостатність теоретичних, методологічних і методичних розробок з цього питання обумовили
необхідність удосконалення системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств, реалізованих за синх-
ронного використання принципів системного, комплексного та процесного підходів до розбудови архітектури останньої.
Засвідчено потребу у розробленні: а) методичного підходу щодо оцінювання результативності стратегічного управління
реструктуризацією за результатами агрегації структурно-динамічних зрушень у межах семи її підсистем за використання
єдиного критерію ідентифікації відповідної природи параметрів розвитку підприємств; б) концептуальної моделі страте-
гічного управління реструктуризацією підприємств при інкорпорації її домінант до положень Стратегій соціально-еко-
номічного та сталого розвитку певного регіону.

The article is devoted to the definition and development of measures, methods and procedures within the Technology
Management Enterprise Restructuring in Ukraine. Their formation by the results of economic and statistical analysis of the
impact of strategic management restructuring seven priority areas: updating, reforming, restructuring, modernization,
engineering, reengineering and kross-engineering industrial and economic and technical processes. It is recognized that
accumulation within the real economy of the state of socio-political, socio-economic and environmental risk balance function,
leading to the emergence of various kinds of real threats to the sustainable development of the regions and the state as a whole.

Lack of theoretical, methodological and methodical developments on this issue led to the need to improve the strategic
management of enterprise restructuring implemented by the simultaneous application of principles of systematic, integrated
and process approaches to the development of the architecture of the latter.

Been shown need to develop: а) methodological approach for evaluating the effectiveness of strategic management
restructuring the results of aggregation of structural and dynamic changes within seven of its subsystems by using a uniform
criteria for identifying the appropriate nature of business settings; b) conceptual model of Strategic management in restructuring
enterprises incorporation of dominants to the strategies of socio-economic and sustainable development of a given region.

Ключові слова: технологія управління реструктуризацією підприємств, концептуальна мо-
дель стратегічного управління, результативність управління реструктуризацією, виробниц-
тво інноваційно-інформаційне типу.

Key words: technology management enterprise restructuring conceptual model of strategic
management, performance management restructuring, production of innovative information type.

дійному функціонуванню реальному сектору
економіки держави пріоритетним завданням у
контексті розбудови теорії та економіки управ-
ління підприємствами є розв'язання проблем за-
безпечення результативності стратегічного уп-
равління реструктуризацією виробничо-еконо-
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мічних систем, що функціонують в умовах ресур-
сних обмежень. Зазначене обумовлює потребу у
визначені та розробленні комплексу заходів, ме-
тодів та процедур задля формування дієвої тех-
нології управління реструктуризацією підпри-
ємств в України. Однак реалізація цих завдань
стає можливим лише у разі проведення об'єктив-
ного економіко-статистичного аналізу результа-
тивності стратегічного управління за сімома пріо-
ритетними напрямами реструктуризації, а саме:
оновлення, реформування, реорганізації, модер-
нізації, інжинірингу, реінжинірингу та кросінжи-
нірингу виробничо-господарських і техніко-тех-
нологічних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ

ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Визнано, що нарощення в межах реального

сектору економіки держави суспільно-політич-
них, соціально-економічних та екологічних ри-
зиків збалансованості функціонування, призво-
дять до появи різноманітних видів реальних заг-
роз сталому розвитку регіонів та держави, у ціло-
му і, відповідно, надійності цілеорієнтованого
розвитку підприємств у межах регіональних соц-
іально-економічних систем. Теоретичним і нау-
ково-прикладним аспектам дослідження про-
блем цілеорієнтованого управління структурно-
динамічними трансформаціями в межах операц-
ійної системи підприємств за результатами впро-
вадження технології управління реструктури-
зацією присвячено праці вчених-економістів:
О. Алимова, О. Амоші, В. Геєця, Б. Данилишина,
Л. Дейнеко, Л. Кузьменко, В. Микитенко, С. Шкар-
лета та ін. (методологічні основи їхніх розробок
приведено і деталізовано у окремих наукових
роботах, наприклад, у [1—3]). Однак, віддаючи
належне теоретичній і практичній цінності попе-
редніх наукових здобутків, існує гостра потреба
у формуванні та розбудові в Україні концеп-
туальної моделі стратегічного управління рест-
руктуризацією підприємств із інкорпорацією її
базових положень до домінант сучасної Стратегії
соціально-економічного розвитку певного регі-
ону і, відповідно, Стратегії забезпечення його
сталого розвитку в умовах ресурсних обмежень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка теоретико-методо-

логічних і науково-прикладних засад формуван-
ня дієвої технології стратегічного управління
реструктуризацією підприємств за результатами
економіко-статистичного аналізу ефективності
їхнього функціонування при синхронному вико-

ристанні, для побудови адекватної реальним про-
цесам концептуальної моделі стратегічного уп-
равління, принципів системного, комплексного та
процесного підходів до ідентифікації конститу-
тивно-ключових вимірів результативності реалі-
зації специфічних функцій суб'єктами управлін-
ня у площині розбудови промислового виробниц-
тва інноваційно-інформаційного типу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Слід зазначити, що відомим зокрема є досвід
реалізації політики реструктуризаціє під-
приємств, яку в межах різних регіональних про-
мислових комплексів Асоціація теплоенергетич-
них компаній України (АТЕКУ). До її складу афілі-
йовано п'ятдесят вісім провідних промислових
об'єднань (доступ до інформаційної бази АТЕ-
КУ — за електронним ресурсом [4]), які викону-
ють виробничо-господарські завдання за такими
видами економічної діяльності: промислової теп-
лоенергетики, енергетичного наукоємного маши-
нобудування, електроенергетики, важкого маши-
нобудування тощо. Ці підприємства здійснюють
виробничо-господарську, науково-технологічну,
енерго-економічну та зовнішньоекономічну
діяльність у межах дванадцяти сучасних регіо-
нальних промислових комплексів (РПК) Украї-
ни, а саме: Київському, Донецькому, Чернігівсь-
кому, Луганському РПК, Дніпропетровському,
Вінницькому, Житомирському, Запорізькому,
Одеському, Полтавському, Харківському та Хер-
сонському, а також у промисловому комплексі
м. Київ. Поряд із цим, дванадцять підприємств,
що інкорпоровано до складу АТЕКУ, функціо-
нують у Російській Федерації та Білорусії (відпо-
відно, сім та п'ять). Автором, за результатами
їхнього функціонування протягом 2011—2013
рр., проводилися системні економіко-статистичні
дослідження характеру й спрямованості реалі-
зації стратегії реструктуризації АТЕКУ. При цьо-
му слід відмітити, що сучасний досвід запровад-
ження у практику господарювання стратегічно-
го інструментарію управління реструктуризацією
підприємств є особливо актуальним, з огляду на
свідчення, які обчислено, проаналізовано та
представлено автором статті у таблиці 1 (зокре-
ма, див. данні, приведені у ст. 3—5 за металургій-
ним виробництвом, машинобудуванням і добув-
ною промисловістю), які обчислено за викорис-
тання статистичної інформації [6—8] та методич-
ного підходу розробленого дослідником і пред-
ставленого у [9; 10 ].

Поряд із зазначеним, необхідно вказати, що
результативність реалізації політики реструкту-
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ризації підприємств, що входять до складу Асо-
ціації теплоенергетичних компаній України убез-
печено, наразі, вертикальною і горизонтальною
інтеграцією учасників процесу "виробництво —
переробка — споживання" на різних рівнях уп-
равління [5]. При цьому результативність вико-
ристання цього інструментарію є відмінною для
виробничо-економічних систем, що функціону-
ють у інших регіонах держави. Хоча, за кожним
із регіонів стратегічний набір (сукупність інстру-
ментарію, що убезпечує результативність рест-
руктуризації) має свої відмінності, проте, досвід
співпраці з суб'єктами управління АТЕКУ засві-
дчує про наступне: розробка і обгрунтування ос-
новних положень Стратегії управління реструк-
туризацію повинні: а) передбачати умови функц-
іонування певного виду економічної діяльності,
в межах якого підприємство виконує свої
функції; б) враховувати вимоги до результатив-
ності реалізації модернізаційних процесів, які
визначені державними програмами розвитку як
окремого регіону, так і промисловості у цілому;
в) положення Директив ЄС, які затверджено й об-
грунтовано для національної промисловості в
контексті забезпечення сталого розвитку держа-
ви та її інкорпорації до передових країн світу,
залучених до європейського співтовариства; г)
зважати на рівень дієвості сучасного механізму
реструктуризації в контексті нагальності потреб
щодо удосконалення нормативно-правового за-

безпечення інноваційно-інвестиційної діяльності,
добору прогресивних проектів, затвердження
цільових програм тощо; д) фіксувати ступінь до-
ступності інформаційно-методичних ресурсів та
наявність інтелектуалізованих баз знань (загаль-
них і спеціалізованих) задля забезпечення об-
'єктивності обгрунтування відповідної системи
показників та розробки методичних підходів до
оцінки і прогнозування стратегічного управлін-
ня реструктуризацією підприємств.

Передусім, зазначимо, що досвід апробації
авторських рекомендацій щодо розробленої і
обгрунтованої у роботі Концепції стратегічного
управління реструктуризацією підприємств в
контексті розбудови промислового виробницт-
ва інноваційно-інформаційного типу пов'язані із:
а) різноманітною специфікою функціонування
сучасних РПК та наявністю відмінних за дієвістю
і результативністю систем стратегічного управ-
ління реструктуризацією підприємств, що нале-
жать до різних галузей промисловості; б) і, як
відомо, з особливостями реалізації простору
цільових функціоналів сучасної системи страте-
гічного управління реструктуризацією як на рівні
регіону (яка є наразі не однозначною за своїми
потенційними здатностями і функціональними
характеристиками), так і в межах кожного ПП
(у т.ч., і наукоємних ПП), так і на рівні певної ви-
робничо-економічної системи; в) використовува-
ною і визнаною суб'єктами управління моделлю

Таблиця 1. Вагомість впливу ключових факторів і незалежних змінних
на процеси реструктуризації підприємств та виміри інноваційної здатності

виробничо-економічних систем України, 2008—2013 рр.

Джерело: систематизовано та розраховано автором за використання методичних підходів, які представлено у джерелах [9; 10];
 * Попередні дані, обчислені за свідченнями, наведеними у джерелах [6 — 8];
** k — коефіцієнт кореляції; R2 — коефіцієнт детермінації часового тренду; k/K — коефіцієнт кореляції між незалежною змінною

і залежною; R2/K — коефіцієнт детермінації впливу незалежної змінної на залежну;  i

i
k

1+
 — парний коефіцієнт кореляції.

Період, 

роки 

Випуск промислової продукції і витрат  
за окремими видами економічної діяльності  

за статтями впливу, млн грн. 
Інформа-
ційно-
управлін-

ський 

потенціал * 

Ефективність 
інноваційних 

витрат на  
1 працівника 
промисло-
вості 

ВВП, 

млрд грн. 

Ефективність 
управління 
інноваційним 

розвитком * 

Індекс 
зростання 
ВВП, % 

обсяг 
ви-

пуску 
про-
дукції 

мета-
лур-

гійне 
вироб-

ництво 

добувна 
промис-
ловість 

машино-
буду-
вання 

інформатиза-
цію та 

інформаційно-
методичне 

забезпечення * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Т k1 k2 k3 k4 k5 k6 k11 k13 k14 K 

Ідентифікація трендів незалежних змінних 

2008 1 197,6 256,2 108,7 154,4 0,6 3,58 1,3 481,6 1,49 113,0 

2009 908,8 154,8 73,6 93,9 0,4 3,70 1,2 537,7 1,52 112,0 

2010 1 202,5 21,9 118,0 127,1 0,5 3,91 1,0 422,7 1,58 116,0 

2011 1 190,1 99,7 113,5 128,7 0,5 3,92 0,9 467,5 1,61 115,9 

2012 1 290,1 100,7 113,5 128,7 0,5 3,94 0,8 469,5 1,60 115,4 

2013* 1 232,5 102,7 118,2 125,1 0,5 3,99 0,8 465,0 1,64 115,0 

Коефіцієнти кореляції та детермінації** 

k 0,96 0,98 0,96 0,96 0,69 0,88 -0,98 0,75 0,95 0,67 

R
2
 0,93 0,96 0,93 0,92 0,47 0,77 0,96 0,57 0,91 0,44 

k/K 0,81 0,80 -0,77 0,79 0,78 0,64 0,86 0,64 0,85 0,67 

R
2
/K 0,66 0,64 0,59 0,61 0,61 0,40 0,58 0,48 0,72 0,54 

i

i
k

1+  0,59 0,94 0,99 0,89 0,89 0,96 -0,69 -0,70 -0,98 0,63 
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утримання/ підтримання достатнього рівня кон-
курентоспроможності кожного підприємств і
окремих видів економічної діяльності. При цьо-
му, маємо на увазі також і специфічність за-
проваджуваних у державі фіскального механіз-
му, політики кредитування, нормативно-право-
вого забезпечення і підтримки наукоємних вироб-
ництв, а також об'єктивністю науково-дослідних
галузевих розробок, дієвістю стратегічних про-
грам, яких наразі у реальному секторі економіки
налічується понад двохсот дванадцяти.

У цій відповідності, зазначимо, що підтверд-
жений суб'єктами управління підприємствами,
які входять до складу АТЕКУ [5; 9], позитивний
досвід розробки та реалізації політики реструк-
туризації засвідчує потребу і нагальну не-
обхідність використовувати у практиці господа-
рювання наступні аргументи на користь застосу-
вання певного складу технології стратегічного
управління задля термінового запровадження
доктринальних положень обгрунтованої у авто-
ром статті Концептуальної моделі стратегічного
управління реструктуризацією підприємств і,
відповідного, прикладного інструментарію забез-
печення результативності, а саме:

1) при застосування вихідних положень Кон-
цепції стратегічного управління реструктуриза-
цією підприємств в Україні імовірнісною є висо-
ка погодженість характеристик і цільових орієн-
тирів, визнаних у межах як у Стратегії промис-
лового зростання промисловості, так і в межах
Стратегії соціально-економічного розвитку пев-
ного регіону та Стратегії забезпечення сталого
розвитку останнього. Зазначене передбачатиме
врахування усієї сукупності важелів та регуля-
торів, сформованих у межах організаційно-еко-
номічного механізму стратегічного управління
реструктуризацією підприємств та реалізації
його дії за використання сучасних принципів про-
сторової кластеризації РПК (за трьома групами
розмежування каскадних форм організації
міжгалузевої і міжрегіональної взаємодії) із ура-
хуванням вимог до забезпечення збалансовано-
го рівня конкуренції у галузях та виробництвах
і, відповідно, з можливістю залучення до модер-
нізаційних процесів наявного стратегічного по-
тенціалу підприємств та їхнього потенціалу сис-
темно-універсального функціонування задля
формування стратегічних і конкурентних пере-
ваг виробничо-економічних систем;

2) ущільнення міжгалузевої та міжрегіональ-
ної взаємодії з поширенням досвіду використан-
ня результативних технологій стратегічного уп-
равління реструктуризацією підприємств і впро-
вадження новацій в контексті кардинальної мо-
дернізації й оновлення промислового виробниц-

тва (а також, реформування, реорганізації, інжи-
нірингу тощо);

3) можливість здійснення внутрішньогалузе-
вої та внутрішньоорганізаційної спеціалізації і
стандартизації в межах підприємств при підви-
щенні продуктивності праці та забезпеченні зба-
лансованості функціонування суміжних вироб-
ництв;

4) максимізація прибутку при мінімізації вит-
рат на впровадження нововведень, інновацій чи
реалізації того чи іншого типу політики реструк-
туризації як на макро-, так і на мікро рівнях;

5) можливість реалізації дієвих функцій
співробітництва між державою й суб'єктами
бізнесу у сфері стратегічного управління ре-
структуризацією підприємств задля усунення
загальних проблем інноваційного зростання в
межах певного регіону, корегування змісту не
лише його Стратегії соціально-економічного роз-
витку, а й Стратегії забезпечення сталого розвит-
ку.

Таким чином, на рисунку 1 у загальному виді
автором статті представлена концептуальна мо-
дель стратегічного управління реструктуриза-
цією підприємств, що використовується суб'єкта-
ми управління АТЕКУ для інкорпорації приват-
ного організаційно-економічного стратегічного
управління реструктуризацією підприємств до
загальнодержавного інструментарію Стратегій
соціально-економічного та сталого розвитку пев-
ного регіону.

Як видно зі свідчень, наведених на рисунку
1, домінанти організаційно-економічного меха-
нізму стратегічного управління реструктуриза-
цією підприємств повинні буди інкорпоровани-
ми (і адаптованими) детермінант Державної
цільової економічної програми розвитку про-
мисловості України до 2017 року та затвердже-
них на державному рівні моделей Стратегії со-
ціально-економічного розвитку та Стратегії за-
безпечення сталого розвитку певного регіону
держави. Відтак, за їхнього урахування і надалі
слід суб'єктам управління підприємств реалізо-
вувати й визначати зміст і склад технології уп-
равління виробничо-господарською, техніко-
технологічною, організаційно-, енерго- й еко-
логічною та зовнішньоекономічною діяльністю
у цілому, а також процесами реструктуризації,
зокрема (її запропоновано у практику для ви-
користання корелянтами АТЕКУ у 2010 р.).
Об'єктивність і адекватність технології управ-
ління реструктуризацією та авторські тверд-
ження засвідчено і економіко-статистичними
результатами провадження фінансово-еконо-
мічної діяльності підприємствами АТЕКУ
(табл. 2) протягом 2011—2013 рр.
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Певним чином підсумовуючи результати оці-

нювання структурно-динамічних зрушень на
підприємствах АТЕКУ, визнаємо, що відповідно-
го типу технологією управління слід передбачи-
ти наступне:

1) запровадження у практику визначені, а та-
кож прийнятні для усіх суб'єктів господарювання
і затверджені для кожного регіону, де функціо-
нують підприємства АТЕКУ, процедури із роз-
робки їхнього організаційно-економічного меха-

нізму стратегічного управління реструктуриза-
цією, а також уточнення алгоритму реалізації дії
останнього;

2) оперативний добір стратегічного інстру-
ментарію (певного типу регіональної політики ре-
структуризації підприємств), які убезпечують
результативність реалізації на практиці Стратегії
соціально-економічного та Стратегії забезпечен-
ня сталого розвитку певного регіону із узгоджен-
ням визначальних характеристик за міжгалузе-
вими балансами в межах Державної економічної
програми розвитку промисловості України до
2017 р.;

Рис. 1. Концептуальна модель інкорпорації організаційно-економічного механізму
стратегічного управління реструктуризацією підприємств до інструментарію

Стратегії соціально-економічного розвитку регіону

Побудова організаційно-економічного 
механізму реструктуризації 
підприємств певного регіону  

Формування стратегічного набору 
реалізації стратегії 

реструктуризації підприємств 

Концепції: 
а) управління 
потенціалом 

сталого роз-
витку; 

б) стратегічного 
управління рест-
руктуризацією  

Загальнодержавна цільова економічна програма розвитку промисловості 
України до 2017 р.  

Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів.  
Стратегія забезпечення сталого розвитку  певного регіону 

Міжгалузе-
вий баланс і 
паливно-

енергетичний 

баланс (ПЕБ) 

країни  

Промислові, 
технологічні  
Соціальні, 
енергетичні  

Природоохоронні 
й екологічні  

Регіональні 

Генеруючі 

Транспортуючі  

Споживчі  

Територіальні 

Функціональні 

Оперативні й 

ресурсні  

Регіональні стратегії 
розвитку промисловості 

Енергетичні та екологічні 
стратегії регіону 

Організаційно-економічний 

механізм стратегічного 

управління 
реструктуризацією 

підприємств   

Аналіз регіонального 
міжгалузевого балансу та 
залучення масштабів страте-
гічного потенціалу АТЕКУ для 

його забезпечення   

Пошук резервів 
реструктуризації 
підприємств 
АТЕКУ 

Аналіз структури 

втрат і наявних 

можливостей 

підприємств АТЕКУ 

Регіональні 
міжгалузеві 
баланси і ПЕБ 

певного та 
суміжних 
регіонів 

Регіональний ПЕБ плановий План заходів із 
реструктуризації  

Цільові показники 

результативності  

Виробники ПЕР 

Споживачі ПЕР 

Регіональні промислові 
агрегації 

Окремі підприємства 
регіону  

Підприємства АТЕКУ 

Об’єднання 
теплоенергетичних, 

машинобудівних і 
генеруючих ПП, що входять 

до складу АТЕКУ 

Аналіз відхилень і вибір 
оптимізаційного складу засобів 
для стратегічного управління ІР 

ПП АТЕКУ 

Моніторинг результатів стратегічного управління 
реструктуризацією підприємств АТЕКУ  

Регіональних: Стратегії  соціально-економічного  

і сталого розвитку 

Розповсюдження інформації 

Взаємозалежність документообігу  

Деталізація нормативів  
та стандартів, галузевих вимог  

і положень усталеного нормативно-
правового забезпечення 

Інформаційні   

Реструктури-

зації тощо   
Модернізації, 

реформування ін. 

Домінанти Концепції стратегічного управління реструктуризацією підприємств АТЕКУ, що 
передбачають генерування алокаційного ефекту при проваджені семи пріоритетних напрямів  
реструктуризації за рахунок залучення до відповідної технології засобів управління процесами 

формування, нарощення й освоєння стратегічного потенціалу підприємств АТЕКУ  

Технологія стратегічного управління реструктуризацією за комплексом заходів 
:   
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 3) розбудову семи наступних базових
підсистем у межах оновленої структури систе-
ми стратегічного управління цими процесами,
а саме: а) ущільнення виробничо-господарсь-
ких, суспільно-політичних, еколого-економіч-
них та техніко-технологічних зв'язків; б) забез-
печення та раціоналізації освоєння природо-
ресурсних (матеріальних), системно-універ-
сальних, глобальних и факторних потенціалів;

в) удосконалення регулювання, координації та
взаємодії; г) підвищення інноваційної здатності
та нарощення когнітивно-інформаційного за-
безпечення на підприємстві; д) оптимізації
підсистеми контролювання і коригування; ж)
забезпечення об'єктивності інформаційно-ме-
тодичної бази підприємства; з) регенерації та
консолідації діяльності суб'єктів управління —
структурно-динамічних параметрів розвитку

Таблиця 2. Фінансово-економічні показники результативності функціонування підприємств
АТЕКУ за наслідками реалізації технології стратегічного управління реструктуризацією

(тис. грн., у цінах 2012 р.)

Джерело: обчислено та систематизовано автором статті за свідченнями, викладеними у статистичних джерелах, які репрезен-
тують результати діяльності досліджуваної кількості підприємств АТЕКУ [4; 5; 9].

Показники 
доходів  

і залучень  
та витрат  

ПП «Київ»,  
НВВМК 

«Електромеханіка» 

ЗАТ «Украгро- 
Промкомплекс» 

АТЕКУ 

Філія ПП 
Енергоремонт АЕК 

«Київенерго» 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Дохід (виручка) 
від реалізації 
продукції (товарів, 
робіт і послуг) 

30206,035683,044485,042361,0 51560,1 69559,0 20021,030231,036225,0

Операційні доходи 1321,1 1702,1 423,0 4245,0 4979,0 8002,0 1009,0 1205,0 923,0 

Доход: участь у 
капіталі 302,1 332,1 332,0 223,4 - 890,0 201,0 301,0 312,0 

Інші фінансові 
доходи 

122,0 187,0 19070,0 8534,6 104886,6 46536,0 1677,0 1853,0 3453 

Усього 
надходжень 

31951,1 37904,2 64310,055364,0 161425,7 133987,022908,0 33590,040913,0

Матеріальні 
затрати 

3234,0 3873,0 3300,0 3452,0 4963,0 5347,5 3004,0 3134,0 3278,0 

у т.ч.: інноваційні 
витрати 

підприємств  

924,0 1021,0 1311,0 1211,0 1543,2 1743,1 565,0 1322,1 1431,0 

внутрішні науково-

дослідні розробки 
- 534,0 722, 522,0 654,0 632,0 - 564,0 689,0 

придбання машин, 

обладнання та 

програмного 

забезпечення 

564,0 - 221,0 467,0 256,0 324,0 245,0 287,1 241,0 

придбання 

зовнішніх знань 
- 235,0 152,0 - 324,0 389,0 - 126,0 225,0 

навчання та 

підготовка 

персоналу 
- 152,0 180,0 - 208,0 220,1 256,0 289,0 125,0 

ринкове 

провадження 

інновацій 

360,0 100,0 36,0 222,0 102,2 181,0 64,0 56,0 151,0 

Витрати на оплату 
праці 

4221,0 5389,0 5234,0 4532,0 6221,0 6214,5 4672,0 5823,0 5641,0 

Соціальні 
відрахування  

1287,0 1879,0 1837,0 1324,0 1921,0 2060,0 1674,0 1945,0 2113,0 

Амортизація 1265,0 1386,0 1888,0 1276,0 1412,0 1489,5 1356,0 1578,0 1889,0 

Інші операційні 
витрати 

7564,0 8669,0 15785,0 8643,0 9001,0 8371,5 6865,0 9221,0 10547,0

Адміністративні 
витрати 

4765,0 5231,0 4907,0 657,0 632,5 614,0 4311,0 5780,0 5694,0 

Витрати на збут 327,0 229,0 226,0 356,0 322,5 336,0 - 121,0 130,0 

Інші операційні 
витрати 

1347,0 1567,0 635,0 1359,0 1641,0 1591,0 1026,0 1987,0 1689,0 

Усього витрат 24012,028223,033812,021599,0 26114,0 26024,0 29589,029589,030081,0
Результативність 
управління 
фінансово-
економічною 

діяльністю 

підприємств  

1,3 1,4 1,9 2,6 6,2 5,2 1,0 1,1 1,4 
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кожного підприємства, за результатами реалі-
зації дії яких буде здійснюватися реалізація
технології стратегічного управління реструк-
туризацією виробничо-економічних систем.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Застосування теоретичних засад інститу-

ціонального підходу в економічній теорії до
досліджень бухгалтерського обліку розкриває
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СЕГМЕНТАЦІЯ
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INSTITUTIONAL SEGMENTATION OF THE ACCOUNTING INSTITUTION

У статті розглядаються питання регулювання бухгалтерського обліку як соціально-економічної діяльності та
особливості диференціації регулюючих норм. Проведено аналіз правил інститут бухгалтерського обліку на предмет
виявлення інституціональних сегментів цілісного соціально-економічного інституту. Інституціональний сегмент
бухгалтерського обліку розглядається як окремий підвид діяльності у сфері бухгалтерського обліку, інституціона-
лізація якого відповідає загальним принципам інституціональної моделі, регулювання якого здійснюється поглибле-
ним регламентуванням спеціалізованими формальними і неформальними правилами, які не суперечать базовим ре-
гулюючим нормам інституту. Встановлено, що сукупність правил, які регулюють бухгалтерський облік у державно-
му секторі, за МСФЗ та П(С)БО формують автономні підвиди діяльності в межах інституту бухгалтерського обліку,
які відповідають ознакам інституціональних сегментів. Правила, якими встановлюються особливості ведення бух-
галтерського обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності виходячи з об'єкту обліку (державний бюджет),
видів діяльності (банківська, страхова, надання інших фінансових послуг, сільськогосподарська, будівельна), об-
сягів підприємницької діяльності (бухгалтерський облік в малих і мікропідприємствах), а також організаційно-пра-
вових форм суб'єкта господарювання (публічні акціонерні товариства, державні підприємства) визначають окремий
порядок обліку в межах єдиної методологічної основи бухгалтерського обліку, відповідно формують інституціо-
нальні сегменти другого рівня. Доведено, що диференціація і спеціалізація правил інституту бухгалтерського обліку
за інституціональними сегментами спрямована на підвищення якості і достовірності економічної інформації з одно-
часним врахуванням особливих вимог користувачів фінансової звітності.

The article deals with the issues of regulation of accounting as social and economic activities and features of
differentiation of regulatory norms. The analysis of the rules of an accounting institution was conducted to identify
institutional segments of a holistic socio-economic institution. Institutional segment of accounting is regarded as a separate
subspecies in the field of accounting, its institutionalization corresponds to the general principles of institutional models
of regulation, it is regulated by deep specialized formal and informal rules that are not inconsistent with the basic governing
norms of an institution. It is proved that a set of rules governing the accounting in the public sector according to IFRSs
and accounting pronouncements (standards) form autonomous subspecies of activities within the accounting institution
that match the attributes of institutional segments. Rules that establish the features of accounting and disclosure in the
financial statements based on the accounting object (the state budget), activities (banking, insurance, provision of other
financial services, agriculture, construction), the volume of business (accounting in small and micro enterprises) as well
as organizational and legal forms of the entity (public joint stock companies, state-owned enterprises) define separate
accounting procedure within a single methodological basis of accounting and form institutional segments of the second
level correspondingly. It is also proved that the differentiation and specialization of the accounting institution rules by
institutional segments are aimed at improving the quality and reliability of economic data while taking into account the
special requirements of users of financial statements.

Ключові слова: бухгалтерський облік, соціально-економічний інститут, інституціо-
налізм, інституціональний сегмент, МСФЗ, сільськогосподарська діяльність.

Key words: accounting, social and economic institution, institutionalism, institutional segment,
IFRSs, agricultural activity.

нові аспекти цього об'єкта пізнання. Накопи-
чення нових знань за результатами таких дос-
ліджень забезпечує формування цілісного
сприйняття бухгалтерського обліку через фор-
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ми його прояви як процесу, системи, науки та
соціально-економічного інституту.

Складність соціально-економічної діяль-
ності в певних інституціоналізованих сферах
зумовлює необхідність додаткової регламен-
тації окремих відносин індивідуумів та суб'єктів
господарювання (суб'єктів економічних відно-
син) в її межах, при цьому це відбувається на
єдиних засадах визначених соціальними норма-
ми цього інституту. У цьому разі відбувається
сегментація соціально-економічного інституту.
Тобто соціальний інститут може бути пред-
ставлений як сукупність видів діяльності, які
мають особливості у регулюванні, але єдині за
походженням і соціально-економічним зміс-
том, а особливості не виходять за межі базо-
вих норм інституту.

Тому актуальним є завдання виявлення ін-
ституціональних сегментів інституту бухгал-
терського обліку та обгрунтування критеріїв їх
ідентифікації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню інституціонального аспекту
бухгалтерського обліку присвячені праці Кі-
рейцева Г.Г., Жука В.М., Петрука О.М. та ін-
ших. Проте недостатньо висвітленим зали-
шається питання формування інституціональ-
них сегментів та обрання критеріїв для їх іден-
тифікації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз регулюючих норм

бухгалтерського обліку на предмет виявлення
інституціональних сегментів цілісного соціаль-
но-економічного інституту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз структури соціально-економічного
інституту бухгалтерського обліку [1, с. 101—114]
виявив неоднорідність регулювання діяльності у
цій сфері. Насамперед слід виділити три види
формальних правил: МСФЗ, П(С)БО, національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку
в державному секторі (далі —НП(С)БОДС), які
є методологічними основами для ведення бухгал-
терського обліку та складання фінансової
звітності. При цьому відповідно до встановлених
правил для складання фінансової звітності може
бути застосована лише одна методологічна ос-
нова.

Крім того, законами встановлюються особ-
ливі норми бухгалтерського обліку та складан-
ня фінансової звітності для окремих категорій
підприємств, зокрема банків, страховиків й

інших фінансових установ, публічних акціонер-
них товариств, бюджетних установ, суб'єктів
малого підприємництва, інститутів спільного
інвестування, угод про розподіл продукції.
МСФЗ та П(С)БО встановлені методологічні
особливості бухгалтерського обліку, пов'язані
із провадженням певних видів господарської
діяльності, зокрема страхової, будівельної,
сільськогосподарської.

Відповідно наявні ознаки внутрішньої сег-
ментації інституту бухгалтерського обліку.
Проте однозначних критеріїв для виокремлен-
ня інституціональних сегментів не можна вия-
вити. В науковій літературі з інституціоналіз-
му також відсутні єдині критерії виокремлен-
ня інституціональних сегментів соціально-еко-
номічного інституту.

Поширеним до останнього часу був підхід,
за яким інституціональні сегменти виділялись
за масштабом бізнесу та організаційно-право-
вою формою суб'єктів господарювання, зокре-
ма пропонувалась така сегментація: облік для
корпоративного сектору, малого і середнього
бізнесу, державного сектору [2, с. 20].

Дійсно у господарському законодавстві
існує абстрактна та узагальнююча категорія
"юридична особа", щодо якої визначено за-
гальні критерії, які її характеризують. У гос-
подарську практику юридична особа має бути
імплементована в конкретній організаційно-
правовій формі, які відрізняються не тільки
правовим регулюванням та організацією еко-
номічних відносин, але й характером діяль-
ності.

Проте такий підхід більшою мірою грун-
тується на технології облікового процесу і не
враховує інституціонального аспекту, а саме:
те що суб'єкти господарювання корпоративно-
го сектору та малого і середнього бізнесу ма-
ють виконувати одні правила з регулювання
бухгалтерського обліку, а відповідно складати-
муть фінансову звітність на єдиній методо-
логічній основі — П(С)БО або МСФЗ. При цьо-
му власну методологічну основу і склад фор-
мальних правил з ведення бухгалтерського об-
ліку відмінні від тих, які застосовують інші су-
б'єкти господарювання мають тільки бюджетні
установи.

Розглядаючи питання сегментації, слід ви-
ходити з того, що інституціональний сегмент є
частиною цілісного інституту, який дозволяє
реалізувати диференціацію і спеціалізацію
діяльності з встановленням відповідних правил
регулювання.

Відтак, на базовому рівні інституціоналі-
зації через теорію бухгалтерського обліку, За-



16
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2014

кон України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", частково госпо-
дарське та цивільне законодавство, закріплю-
ються підвалини інституту бухгалтерського
обліку, визначається розподіл повноважень
між органами з встановлення формальних пра-
вил, встановлюються єдині методологічні заса-
ди провадження і регулювання цього виду
діяльності.

Відповідно інституціональний сегмент
бухгалтерського обліку — це окремий підвид
діяльності у сфері бухгалтерського обліку,
інституціоналізація якого відповідає загаль-
ним принципам інституціональної моделі, ре-
гулювання якого здійснюється соціально-
економічним інститутом з поглибленим рег-
ламентуванням спеціалізованими формаль-
ними і неформальними правилами, які не су-
перечать базовим регулюючим нормам інсти-
туту.

Виходячи з контексту нашого дослідження
пропонуємо критеріями виокремлення інститу-
ціональних сегментів визначити формальні
правила, які встановлюють методологічну ос-
нову складання фінансової звітності — МСФЗ,
П(С)БО, НП(С)БОДС. Відповідно логічним є
припустити про можливість формування трьох
інституціональних сегментів: бухгалтерський
облік за МСФЗ, бухгалтерський облік за
П(С)БО та бухгалтерський облік у державно-
му секторі.

Серед інституціональних сегментів най-
більш методологічно відмінним є бухгалтерсь-
кий облік у державному секторі, що зумовле-
но традиціями побудови обліку у цій сфері, а
також особливим статусом суб'єктів, які до
нього відносяться.

Бухгалтерський облік у державному секторі
є сукупністю діяльності з бухгалтерського об-
ліку виконання державного і місцевих бю-
джетів, який ведуть органи Державної казна-
чейської служби України та бухгалтерського
обліку виконання кошторисів бюджетних ус-
танов.

Бюджетні установи разом з Державною
казначейською службою України становлять
суб'єктів державного сектору. З набуттям чин-
ності НП(С)БОДС передбачається розширен-
ня складу суб'єктів державного сектору за ра-
хунок фондів загальнодержавного соціально-
го страхування.

Склад суб'єктів державного сектору визна-
чає сферу застосування спеціалізованих фор-
мальних правил з регулювання бухгалтерсько-
го обліку в межах цього інституціонального
сегменту.

Особливості бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі зумовлені тим, що його су-
б'єкти є складовими системи державних фінан-
сів, а відповідно мета обліку забезпечити орга-
ни управління і суспільство достовірною інфор-
мацією про надходження і використання бюд-
жетних коштів, виконання бюджетів всіх рівнів,
а також активи і зобов'язання держави і місце-
вого самоврядування.

Розмежування формальних правил з регу-
лювання бухгалтерського обліку комерційної
діяльності та бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі не є унікальною вітчизняною
практикою, а поширено як в інших країнах, так
й на рівні наднаціональних правил. Так, Радою
з міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку приймаються МСФЗ, а Міжнародною фе-
дерацією бухгалтерів приймаються міжнародні
стандарти фінансової звітності для державно-
го сектору.

Таким чином, діяльність з ведення бухгал-
терського обліку в державному секторі та скла-
дання фінансової звітності бюджетних установ
має всі ознаки інституціоналізації, однак, не
може бути визнана окремим соціально-еконо-
мічним інститутом, оскільки методологічні
підвалини цієї діяльності закладені на іншому
рівні інституціоналізації — базовому, правила
поведінки є конкретизацією і продовженням
загальних правил. Діяльність з ведення бухгал-
терського обліку в державному секторі відпо-
відає національній інституціональній моделі
бухгалтерського обліку та забезпечує дотри-
мання спеціальних процедур і методів прита-
манних тільки діяльності у сфері бухгалтерсь-
кого обліку. Проте глибина відмінностей зу-
мовлює виокремлення цієї діяльності в окремий
інституціональний сегмент з метою формуван-
ня спеціалізованої моделі професійної поведі-
нки суб'єктів економічних відносин у цій сфері.

Наступні два інституціональні сегменти —
бухгалтерський облік за МСФЗ та бухгалтерсь-
кий облік за П(С)БО є методологічно спорід-
неними. Первинно П(С)БО розроблялись на ос-
нові МСФЗ і відповідно до закону не можуть
їм суперечити. Проте у процесі адаптації
МСФЗ до інституціональної системи України
все таки не вдалося уникнути виникнення пев-
них відмінностей. Однак наявність таких від-
мінностей істотно не впливає на якість еконо-
мічної інформації та рівень похибки є прийнят-
ним для макроекономічного узагальнення по-
казників фінансової звітності складеної як за
МСФЗ, так й П(С)БО.

МСФЗ та П(С)БО є рівноцінними альтерна-
тивами вибору методологічної основи складан-
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ня фінансової звітності. Вони не мають мето-
дологічних обмежень для застосування в су-
б'єктах господарювання різних організаційно-
правових форм та секторів економіки (крім
суб'єктів державного сектору).

Незважаючи на методологічну єдність в
інституціональному аспекті формальні прави-
ла, які визначають спеціалізацію діяльності і
формують методологічну основу складання
фінансової звітності є принципово відмінними
за порядком прийняття, внесення змін та фор-
мою викладення. МСФЗ — це наднаціональні
формальні правила, дозволені до застосуван-
ня в України, а П(С)БО — це національні фор-
мальні правила, порядок встановлення і зміна
яких перебуває в компетенції органів влади
України.

Сфера охоплення суб'єктів господарюван-
ня інституціональним сегментом бухгалтерсь-
кого обліку за міжнародними стандартами ви-
значається Законом України "Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні", в
якому встановлено, що публічні акціонерні то-
вариства, банки, страховики, а також підприє-
мства, які провадять господарську діяльність за
видами, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України, складають фінансову
звітність та консолідовану фінансову звітність
за МСФЗ. Також, крім зазначених суб'єктів,
інші підприємства самостійно визначають
доцільність застосування МСФЗ для складан-
ня фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності.

П(С)БО зобов'язані застосовувати всі інші
суб'єкти господарювання, які не віднесені до
державного сектору та не застосовують МСФЗ.

П(С)БО приймаються національним орга-
ном, який встановлює формальні правила, тому
враховують особливості інституціональної си-
стеми, а також частково траєкторію розвитку
вітчизняного інституту бухгалтерського об-
ліку.

Таким чином, сукупність правил, які регу-
люють бухгалтерський облік в державному сек-
торі, за МСФЗ та П(С)БО формують автономні
підвиди діяльності в межах інституту бухгал-
терського обліку, які відповідають ознакам
інституціональних сегментів. Інституціональні
сегменти бухгалтерського обліку за МСФЗ та
за П(С)БО, так само як і бухгалтерський облік
в державному секторі мають чітко виражене
розмежування за формальними правилами, які
застосовуються для ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності. Фор-
мальні правила, які регулюють діяльність в ме-
жах інституціональних сегментів бухгалтерсь-

кого обліку за МСФЗ та за П(С)БО методоло-
гічно споріднені, але порядком встановлення
правил, внесення до них змін, можливістю
впливу груп спеціальних інтересів є принципові
відмінними. Формальні правила, які регулюють
бухгалтерський облік в державному секторі
мають національний порядок встановлення од-
наковий з формальними правилами інститу-
ціонального сегмента бухгалтерського обліку
за П(С)БО, але методологічно принципово від-
мінні від правил інших інституціональних сег-
ментів.

Формальні правила, якими встановлюють-
ся особливості ведення бухгалтерського обліку
та розкриття інформації у фінансовій звітності
виходячи з об'єкту обліку (державний бюджет),
видів діяльності (банківська, страхова, надан-
ня інших фінансових послуг, сільськогоспо-
дарська, будівельна), обсягів підприємницької
діяльності (бухгалтерський облік у малих і мік-
ропідприємствах), а також організаційно-пра-
вових форм суб'єкта господарювання (публічні
акціонерні товариства, державні підприємства)
визначають окремий порядок обліку в межах
окремої методологічної основи бухгалтерсько-
го обліку, тобто є окремим випадком, загаль-
них правил.

Відповідно зазначені правила не формують
окремий підвид діяльності у сфері бухгалтерсь-
кого обліку, проте ними поглиблюється спе-
ціалізація в межах інституціонального сегмен-
ту. Тому за такими правилами можуть бути ви-
ділені інституціональні сегменти, але вони не
можуть бути визнані аналогічними інституціо-
нальним сегментам виділеним за методологіч-
ною основою складання фінансової звітності.
По суті ці сегменти є результатом диферен-
ціації основних інституціональних сегментів
відтак їх доцільно класифікувати як інститу-
ціональні сегменти другого рівня з обов'язко-
вою прив'язкою до основного інституціональ-
ного сегменту.

Враховуючи методологічну спорідненість
інституціональних сегментів бухгалтерського
обліку за МСФЗ та П(С)БО, в їх межах мож-
ливо виділення єдиних інституціональних сег-
ментів другого рівня.

З огляду на наведене можна виділити на-
ступні інституціональні сегменти другого рівня:
в інституціональному сегменті бухгалтерсько-
го обліку в державному секторі — бухгалтерсь-
кий облік державного і місцевих бюджетів; в
інституціональних сегментах бухгалтерського
обліку за МСФЗ та П(С)БО — бухгалтерський
облік сільськогосподарської і будівельної
діяльності, для малих підприємств, суб'єктів
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державного і комунального секторів економі-
ки; в інституціональному сегменті бухгалтерсь-
кого обліку за П(С)БО — бухгалтерський облік
для мікропідприємств; в інституціональному
сегменті бухгалтерського обліку за МСФЗ бух-
галтерський облік банків та страховиків (рис.
1).

Виділення в окремий інституціональний сег-
мент другого рівня бухгалтерського обліку су-
б'єктів малого підприємництва обумовлено
встановленням спрощеного порядку регулю-
вання бухгалтерського обліку для цих суб'єктів
МСФЗ та П(С)БО. Для суб'єктів малого під-
приємництва в межах інституціонального сег-
мента бухгалтерського обліку за МСФЗ прий-
нято окремий стандарт "МСФЗ для малих і се-
редніх підприємств", в якому визначено коло
норм загального обсягу МСФЗ, які є прийнятні
для застосування суб'єктами господарювання
з невеликим рівнем суспільного значення. Будь
яке вітчизняне мале підприємство, віднесене до
таких відповідно до законодавства, з урахуван-
ням сфери застосування цього МСФЗ може
перейти на його застосування. При цьому ме-
тодологічною основою для складання фінансо-
вої звітності будуть МСФЗ.

Для суб'єктів малого підприємництва Зако-
ном України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" передбачено пра-
во складати фінансову звітність у скорочено-

му обсязі у складі балансу та звіту про фінан-
сові результати. При цьому суб'єкти господа-
рювання цієї категорії не звільняються від обо-
в'язку застосувати П(С)БО при визнанні і
оцінці активів, зобов'язань, власного капіталу,
доходів, витрат інших об'єктів, процесів і явищ.

Відповідно формальні правила з регулюван-
ня бухгалтерського обліку для малих під-
приємств є окремим випадком МСФЗ або
П(С)БО, тому цей інституціональний сегмент
другого рівня є складовою двох відповідних
інституціональних сегментів першого рівня.

Відносно нещодавно розпочався процес
закріплення формальними правилами особли-
востей методології бухгалтерського обліку
сільськогосподарської діяльності. Взагалі цей
процес не можна назвати новацією, оскільки і
раніше особливості бухгалтерського обліку
сільськогосподарської діяльності регулюва-
лись нормативно-правовими актами, проте, у
реформованому інституціональному сегменті
бухгалтерського обліку за П(С)БО у цьому на-
прямі здійснюються тільки перші кроки.

Разом з тим, слід зазначити, що бухгал-
терський облік сільськогосподарської діяль-
ності давно сформувався як спеціалізований
вид діяльності у сфері бухгалтерського обліку.
При чому не тільки як практична діяльність, але
й науковий напрям з багатою історією та ваго-
мими теоретичними здобутками.
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Рис. 1. Інституціональні сегменти інституту бухгалтерського обліку
в Україні
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Основні методологічні особливості бухгал-
терського обліку сільськогосподарської діяль-
ності обумовлені специфічними об'єктами об-
ліку, якими є живі тварини та рослини, а також
суттєвим впливом на процес сільськогоспо-
дарського виробництва зовнішніх чинників об-
'єктивного характеру. Традиційні чинники ви-
робництва у цій сфері є не настільки визначаль-
ними, як в інших секторах економіки, як ре-
зультат фактично відсутня пряма залежність
між ними та результатами діяльності.

Бухгалтерський облік сільськогосподарсь-
кої діяльності як інформаційна система не
може врахувати всі чинники, які беруть участь
у процесі виробництва, оскільки значна їх час-
тина не має грошового виміру, а саме сонячна
енергія, опади, природні якості грунтів тощо.

Відповідно при оцінці сільськогосподарсь-
ких активів за собівартістю, характерною є си-
туація, коли однорідні активи, які мають одна-
кові якісні характеристики та ціну реалізації, в
балансах сільськогосподарських товаровироб-
ників відображаються за різною оцінкою. Вра-
ховуючи ліквідність цих активів, такі підходи
до їх оцінки знижують цінність фінансової
звітності агарних підприємств.

У МСФЗ відстежується стійка тенденція на
розширення кола активів, які оцінюються і,
відповідно, відображаються у фінансовій звіт-
ності за справедливою вартістю. При форму-
ванні групи активів, щодо яких пріоритетною
визначається оцінка за справедливою варті-
стю, є закономірність, а саме: значний вплив
зовнішніх чинників на формування вартості
таких активів та низький рівень зв'язку між по-
несеними витратами і ринковою вартістю от-
риманого продукту. Відповідно включення до
цієї групи активів біологічних активів і
сільськогосподарської продукції є обгрунто-
ваним і закономірним.

На основі зазначеного МСБО 41 "Сільське
господарство" [3] було розроблено і прийнято
П(С)БО 30 "Біологічні активи" [4]. Принципо-
вими змінами, внесеними новим стандартом
стали виділення рослин і тварин, які є об'єкта-
ми сільськогосподарської діяльності, в окрему
облікову категорію — "біологічні активи", оці-
нка біологічних активів і сільськогосподарсь-
кої продукції за справедливою вартістю та
особливий порядок визначення фінансових ре-
зультатів.

Національний стандарт не являє собою до-
слівний переклад МСБО 41. Він не тільки адап-
тований до вітчизняної облікової практики, але
й удосконалює окремі положення міжнародно-
го стандарту.

Перше, що звертає на себе увагу при прове-
денні аналізу це не відповідність у назві МСБО
41 "Сільське господарство" та П(С)БО 30 "Біо-
логічні активи". Зміна назви обумовлена низ-
кою чинників. Насамперед, усталеною практи-
кою як міжнародних стандартів, так і вітчиз-
няного бухгалтерського обліку та нормо-про-
ектувальної техніки. Всі стандарти можна по-
ділити на дві групи, перша з яких загальномето-
дологічна і спрямована на регулювання питань
організації обліку та встановлює порядок скла-
дання фінансової звітності, друга — визначає
методологію обліку окремих груп активів та
розкриття відповідної інформації про них.
Об'єктом регулювання МСБО 41 є біологічні
активи, як специфічний об'єкт обліку, особ-
ливість якого обумовлена його біологічною
природою. Разом з тим, сільськогосподарські
підприємства є рівноправними суб'єктами гос-
подарювання з іншими галузями. Облік біоло-
гічних активів є складовою загальної системи
бухгалтерського обліку на підприємстві, яка
охоплює всі сфери його економічної діяльності
та має єдину з іншими суб'єктами господарю-
вання методологічну основу складання фінан-
сової звітності, зокрема П(С)БО. Тому у назві
П(С)БО було запропоновано відобразити
об'єкт його регулювання без обмеження га-
луззю.

Незважаючи на певні відмінності, націо-
нальні правила регулювання бухгалтерського
обліку в агарній сфері за суттю і основними
підходами до визнання активів, доходів і ви-
трат, їх класифікації і оцінки відповідають
міжнародними стандартам. У сукупності націо-
нальні і міжнародні правила регулювання бух-
галтерського обліку сільськогосподарської
діяльності формують інституціональний сег-
мент другого рівня.

Так само як для сільськогосподарської
діяльності особливості бухгалтерського об-
ліку П(С)БО і МСФЗ встановлені для буді-
вельної діяльності. Зокрема формальними
правилами встановлені певні особливості оц-
інки доходів за будівельними контрактами та
формування витрат. Незважаючи на невели-
кий обсяг особливих правил з регулювання
бухгалтерського обліку будівельної діяль-
ності, на нашу думку, вони є достатніми для
виділення їх в інституціональний сегмент
другого рівня.

У МСФЗ за особливостями видів діяль-
ності виділяється регулювання складання
фінансової звітності для банків і страхо-
виків. Враховуючи, що відповідно до націо-
нального законодавства суб'єкти цих видів
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діяльності мають обов'язково складати
фінансову звітність за МСФЗ, правила з ре-
гулювання цих сфер можуть бути виділені в
окремий інституціональний сегмент друго-
го рівня пов'язаного з основним інституціо-
нальним сегментом — бухгалтерським об-
ліком за МСФЗ.

Встановлення окремих формальних правил,
які встановлюють особливість бухгалтерсько-
го обліку для суб'єктів державного і комуналь-
ного секторів економіки обумовлено правовим
статусом державного і комунального майна та
законодавчим регулюванням діяльності суб'єк-
тів державного, комунального секторів еконо-
міки і управління об'єктами державної влас-
ності, а також реалізації державою функцій
власника.

При цьому спеціальне регулювання спрямо-
вано на цільову аудиторію суб'єкти господарю-
вання державного, комунального секторів еко-
номіки, господарські організації, які володіють
та/або користуються об'єктами державної,
комунальної власності та поширюються на об-
межене коло об'єктів і операцій. Норми цих
правил повинні застосовуватися щодо поряд-
ку відображення окремих активів та операцій
суб'єкти господарювання незалежно від засто-
совуваної методологічної основи складання
фінансової звітності.

Зазначені правила встановлюють специфі-
ку бухгалтерського обліку, яка не врегульо-
вується МСФЗ та П(С)БО, і обумовлена особ-
ливостями інституціональної системи, відпо-
відно формують інституціональний сегмент
другого рівня.

Виділення інституціональних сегментів
інституту бухгалтерського обліку окреслює
межі поглибленої спеціалізованої інституц-
іоналізації окремих сфер діяльності з бух-
галтерського обліку і визначає порядок фор-
мування пакету цільових формальних пра-
вил обов'язкових до застосування окремим
суб'єктом господарювання залежно від фор-
ми власності, організаційно-правової фор-
ми, масштабу бізнесу, виду господарської
діяльності, яка ним провадиться, володіння/
користування активами особливого характе-
ру.

ВИСНОВКИ
Диференціація і спеціалізація правил

інституту бухгалтерського обліку за інститу-
ціональними сегментами спрямована на під-
вищення якості і достовірності економічної
інформації, яка формується у процесі її про-
вадження та створює умови для оптимізації

регулювання діяльності суб'єктів економічних
відносин у цій сфері шляхом обмеження пра-
вил обов'язкових до застосування базовим
рівнем і відповідним інституціональним сег-
ментом, формуванням цільових груп суб'єктів
економічних відносин за інституціональними
сегментами. Цільовий характер формальних
правил з обмеженою сферою застосування
дозволяє реалізувати завдання з отримання
економічної інформації в залежності від спец-
іальних вимог користувачів фінансової
звітності з додержанням базових правил і єди-
них методологічних засад бухгалтерського
обліку.
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ВСТУП
Постійний пошук банківського інновацій-

ного сегмента посідає важливе місце у проце-
сах інвестиційного циклу, що відбуваються в
період дієвості проектного фінансування.
Адже в умовах ринкової економіки керівники
банківських установ, головні бухгалтери і ме-
неджери різних рівнів мають приділяти більше
уваги вирішенню стратегічних проблем на базі
інноваційних підходів. У фінансовому ринко-
вому середовищі пошук інноваційного сегмен-
та має відбуватись як з позиції банківського
продукту, стратегії його розвитку та наявного
кадрового складу, тобто людського ресурсу,
котрий має творчі і креативні здібності. Вітчиз-
няний та зарубіжний досвід банківської діяль-
ності показує, що вміння якісно оцінити рівень
ефективності роботи персоналу забезпечує
чітке виконання різних інноваційних рішень, а,
як наслідок, сприяє досягненню намічених інве-
стиційних рішень.

УДК 336.71
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INNOVATION REGULATOR EVALUATION OF HUMAN RESOURCE BANKS — PARTICIPANTS
OF PROJECT FINANCING

Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам оцінення людського ресурсу банків у контексті проект-
ного фінансування. Запропоновано авторський варіант моделі оцінення із врахуванням інноваційного підходу.

The article is devoted to theoretical and methodological aspects of the evaluation of human resource banks in the
context of project financing, proposed draft of model evaluation, taking into account innovative approach.
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Виникає питання пошуку інноваційної лан-
ки в оцінці діяльності персоналу банків, який
виступає учасником механізму побудови різних
управлінських сфер. Актуалізується проблема
проектного інвестиційного фінансування, яке
має спиратися на інноваційні елементи не лише
у сфері оптимізаційного варіанту банківсько-
го ресурсу, а й в контексті професіоналізму,
креативності і творчих навичок задіяного
людського ресурсу. Безумовно, дослідження
доводять наявність різних методологічних оці-
нок рівня ефективності персоналу суб'єктів
господарювання, проте відокремленого паке-
ту визначення дієвості (ефективності) персона-
лу, який задіяний у проектному фінансуванні
на базі інноваційного сегменту не існує. На дум-
ку авторів, саме кризові явища, що охопили
сучасну банківську систему України, вказали
на загострення поставленої проблеми і наявну
потребу її вирішення. Враховуючі існуючі пра-
вила наукового дослідження, автори обрали
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напрям теоретичного пошуку методики оцінен-
ня ключового предмету вивчення, а саме банк-
івської інновації в підходах до визначення
ефективності (дієвості) персоналу в сфері про-
ектного фінансування, що має надати платфор-
му для прикладної основи впровадження ідеї.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Сучасні економічні теорії формують мето-

дологічні підходи, що є основою наукового по-
шуку і вибору напрямів інноваційного сегмен-
ту оцінення ефективності людського ресурсу,
який задіяний в банківському секторі економі-
ки та має прямий вплив на адаптацію циклів
проектного фінансування. Теоретичні здобут-
ки зарубіжних вчених таких, як Д. Норткотт [1],
М. Бромвіч [2], У. Шарп, Г. Дж. Александер,
Д. Бейлі [3], Е. Найтман [4], Ф. Рут, А. Філіпен-
ко [5], котрі забезпечили якісну наукову плат-
форму управління інноваційно-інвестиційними
циклами з різних позицій, дають можливість
більш предметно розкрити проблему.

Дослідження інноваційного сегмента в кон-
тексті банківського управління присвячено
праці таких науковців, як В.С. Котковський [6],
Б.Л. Луців [7], Т.В. Майорова та А.А. Пересада
[8]. У наукових розробках вищеназваних вче-
них обгрунтовується необхідність, доцільність
і методологічний аспект взаємозв'язку інно-
вацій та банківської стратегії. Можливості про-
ектного фінансування як результату фахово-
го розподілу інвестиційного ресурсу банків
розглянуто в дослідженнях О.П. Гузенко [9],
Т.П. Куриленко [10], В.В. Жукова [11]. При ви-
вченні методичних аспектів оцінення ефектив-
ності персоналу у розрізі впливу на результа-
тивність діяльності суб'єктів господарювання
були враховані здобутки А.М. Турило, О.В. Кор-
нух [12], Л.В. Балабанова, О.В. Сардак [13],
В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк [14],
Б.Г. Базилюк, О.О. Герасименко [15]. Науковці
звертають увагу на позитивний вплив якісної
та своєчасної оцінки роботи персоналу на
прийняття різних економічних рішень, особли-
во в інноваційно-інвестиційній сфері.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ

Не зважаючи на значну кількість наукових
праць, присвячених інноваційно-інвестиційним
аспектам банківської діяльності та методоло-
гіям оцінення рівня ефективності людського
капіталу, мало досліджень проблеми банківсь-
кого інвестиційного сегмента проектного фі-
нансування з позиції методології оцінки ефек-
тивності залученого людського ресурсу. По-

требують обгрунтування та розвитку питання
формування методологічної основи оцінки
ефективності використання людського ресур-
су з урахуванням інноваційного сегмента, на
базі протікання циклів проектного фінансуван-
ня.

Важливість та актуальність завдань оцінен-
ня із залученням інноваційного сегменту, рівня
ефективності залученого людського ресурсу
банку обумовило вибір напрямку дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Ключовою метою наукової розробки є

вдосконалення існуючої методологічної осно-
ви оцінення ефективності залученого людсько-
го ресурсу за рахунок розробки інноваційного
підходу із обгрунтуванням доцільності його
адаптації в циклах проектного фінансування.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Банківська діяльність займає провідне

місце в економічному секторі країни. Як пра-
вило, банківський сектор виступає "кровонос-
ною" системою життєдіяльності країни вза-
галі. Така ситуація свідчить про рольовий ас-
пект банківських установ не лише у розвитку
економіки країни, а й при протіканні процесів
інноваційно-інвестиційного спрямування. До-
ведено, вчасно впроваджена інновація дає по-
зитивний поштовх для виконання інвестицій-
них стратегій, котрі намічені тими банківськи-
ми установами, які обрали шлях ринкового,
конкурентоспроможного та креативного роз-
витку.

Як правило, негативні тенденції в інвес-
тиційній сфері обумовлені наступними чинни-
ками:

— підвищення ризиків інвестування через
відсутність стабільної економічної політики;

— різка зміна умов функціонування комер-
ційних банків, які постійно вимушені адаптува-
тися до існуючих кризових явищ у фінансово-
му середовищі країни;

— різке коливанням інвестиційної складо-
вої бюджетних видатків;

— нерозвиненість фінансових ринків в
Україні;

— недостатній розвиток ринку цінних па-
перів та інших фінансових інструментів, систе-
ми захисту прав акціонерів, що не дозволяє
більшості підприємств залучати фінансові ре-
сурси через механізм фінансового ринку.

Наслідком зазначених чинників є наявний
негативний ефект інвестиційної стагнації, кот-
рий посилює падіння інноваційної активності
промислових підприємств, які є безпосередні-
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ми учасниками проектного фі-
нансування, що забезпечують
банківські установи.

Враховуючи вищевикладену
ситуацію, автори вважають за
доцільне та необхідне вдоскона-
лювати не лише цикли залучення
інвестицій як на макроекономіч-
ному, так і на мікроекономічно-
му рівні, а й, перш за все, підви-
щувати рівень ефективності про-
ектного фінансування. Доведено,
проектне фінансування являє со-
бою форму реалізації фінансово-
кредитних відносин учасників,
які пов'язані з організацією та
фінансуванням інвестиційного
проекту за умови, що джерелами
погашення заборгованості є гро-
шові потоки, генеровані проек-
том при поєднанні різноманітних
фінансових інструментів [9, с. 10].
У нашому випадку сфера дослід-
ження спрямована на оцінення
рівня ефективності діяльності
людських ресурсів, які представлені банківсь-
кими працівниками, котрі виступають, у певній
мірі, пасивним учасниками проектного фінан-
сування.

Безумовно, існують різні наукові розробки,
котрі висвітлюють цикли оцінення роботи пер-
соналу різних суб'єктів господарювання, про-
те відзначається наявність недостатньої уваги
до методології оцінення того виду людського
ресурсу, який займається обслуговуванням
різних операцій банку. Мається на увазі пер-
сонал обліковців, аналітиків, менеджерів і ке-
рівництво банку.

Практика показує, що банки, котрі беруть
участь у проектному фінансування, визнача-
ються з колом осіб, які сприяють його прове-
денню. В даному випадку стає зрозумілим, що
банки потребують наявного методичного апа-
рату для можливості оцінення діяльності даних
осіб. Цей методичний пакет, на думку авторів,
має спиратися на існуючі алгоритми оцінення
ефективності роботи персоналу, проте, вклю-
чати інноваційну складову, яка здатна врахо-
вувати певні специфічні риси роботи менед-
жерів банку, залучених для проведення комп-
лексу дій у проектному фінансуванні.

Автори вважають, на першому етапі доціль-
но дещо розширити існуючий понятійний апа-
рат для циклу оцінення. При цьому слід нага-
дати, що "… інновації стали суттю сучасного
розвитку в усіх сферах економіки, у тому числі

і в банківській сфері" [6, с. 19]. У монографіч-
ному дослідженні В.С. Котковського [6, с. 24]
справедливо відзначено той факт, що "… роз-
виток на основі активізації інноваційної діяль-
ності повинен здійснюватись не тільки в області
базових наукоємних галузей народного госпо-
дарства, …, але і в банківській сфері, що забез-
печує функціонування економічної системи в
цілому". Разом з тим, цінність зазначеного мо-
нографічного дослідження лежить в площині
авторського трактування поняття "банківські
інновації". Зазначену категорію пропонується
визначати як "… систему різноаспектних ново-
введень в будь-якій сфері функціонування бан-
ку …" [6, с. 41].

Отже, спираючись на таке твердження, ав-
тори вважають за доцільне визначити зміст
такої дефініції, як "людський ресурс банку".
Зокрема, нагадаємо, що дефініція "людський
ресурс" (від фран. ressource — ресурси, запа-
си) аж до кінця ХХ століття найчастіше ото-
тожнювалася з категорією "трудові ресурси" і
трактувалася як людські запаси (резерви), що
є в наявності. Проте сучасність висуває не-
обхідність зміни поглядів на роль людини в си-
стемі суспільного виробництва. Стає зрозумі-
лим, що змістовне навантаження дефініції
"людський ресурс" наповнюється новим зміс-
том, а саме: акценти, на думку авторів, мають
зміщуватися у бік повного використання всіх
потенційних можливостей людини, тобто люд-
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Авторська пропозиція.
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ського потенціалу. Зазначені міркування нада-
ють можливість авторам навести власне бачен-
ня розширеної сутнісної характеристики, зап-
ропонованої дефініції "людський ресурс бан-
ку" (рис. 1).

Автори вважають, розробка інноваційного
підходу до оцінення людського ресурсу банку
неможлива без надання оновленого змісту
даної дефініції. Запропонований авторами ва-
ріант її трактування має декілька переваг:

— по-перше, розкриття змісту дефініції ба-
зується на всіх існуючих сегментах, що прита-
манні індивідуумам суспільства взагалі, а, як
наслідок, в залежності від потреби використан-
ня категорії може залучатися різними суб'єкта-
ми господарювання, за умови зміни об'єкту
дослідження;

— по-друге, вперше людський ресурс бан-
ку розглядається з позиції соціально-економі-
чної категорії, що з позиції авторів засвідчує
єдність всіх рис індивідуумів від професійності
(кваліфікації) до творчості (креативності) на
базі стійких індивідуальних психологічних яко-
стей;

— по-третє, має місце інноваційний підхід,
який полягає в розкритті дефініції через су-
купні підходи, а саме: людський потенціал бан-
ку; призначення особистості діяльності банку;
реалізацію поставленої мети банку тощо.

Викладена інформація надає можливість
перейти до ключової мети дослідження з по-
зиції оцінення людського ресурсу банку із вра-
хуванням інноваційного сегмента, в межах про-
ектного фінансування.

За результатами проведених досліджень
авторами було встановлено той факт, що
більшість наукових праць у сфері оцінки людсь-
кого ресурсу обмежуються визначенням рівня
його ефективності, проте в контексті проект-
ного інвестування, котре відбувається при за-
лученні банківських працівників досить обме-
жене подано в розробках вчених. Актуалізацію
людських ресурсів у сфері оцінення персоналу
підкреслює доволі предметне визначення сут-
ності категорії "ефективність менеджменту
персоналу" групою вітчизняних вчених під ке-
рівництвом В.М. Данюка та В.М. Петюха. Нау-
ковці пропонують наступний зміст зазначеної
категорії: характеристика якості, корисності
управління людськими ресурсами на підпри-
ємстві, здатність забезпечувати потрійний
ефект у вигляді економічної вигоди для підпри-
ємств, удосконалення організації виробництва,
праці та соціальної вигоди для працівників [14,
с. 380]. На погляд більшості науковців "… усі
три складники ефективності менеджменту пер-

соналу (економічний, організаційний і соціаль-
ний) тісно пов'язані та взаємодіють, хоча дея-
ка перевага належить організаційній ефектив-
ності".

Звичайно, на ефективність діяльності справ-
ляють свій вплив різні чинники, серед яких до-
волі вагомим є людський фактор. Повертаю-
чись до предмету дослідження, стає зрозумі-
лим, що в межах проектного фінансування оц-
інення людського ресурсу банку має відбува-
тись з урахуванням як існуючої класичної
практики, так і з урахуванням інноваційного
сегмента. Безумовно постає питання обгрунту-
вання такого твердження. Міркування авторів
витікають з наступного:

— зацікавленість людського ресурсу банку
результативності проектного фінансування
має оцінюватись в контексті підвищення твор-
чості, креативності та інноваційності в прий-
нятті управлінських рішень;

— підвищення якісного сегмента, протікан-
ня проектного фінансування може відбуватись
лише на базі впровадження інноваційних
підходів у період оцінення результатів поточ-
ної діяльності персоналу банку. Без впровад-
ження новітнього коефіцієнту оцінення діяль-
ності людського ресурсу банку втрачається
можливість адекватної позиції керівництва
щодо окремо взятого фахівця в системі проек-
тного фінансування.

Автори поділяють наукову позицію В.М. Пе-
тюха, Б.Г. Базилюка та О.О. Герасименко сто-
совно того, що "… під час розгляду методів оці-
нення персоналу слід визначати методи, які на
сьогоднішній день є найбільш значущими …"
[15, с. 33]. На наш погляд, враховуючи спе-
цифічні риси проектного фінансування в
банківській сфері та людського потенціалу до-
цільно впроваджувати інноваційний індикатор,
в контексті критерію оцінення. З цього приво-
ду цікавою є точка зору А.М. Турило та О.В. Кор-
нух, котрі пропонують визначати коефіцієнт
економічної ефективності раціональних ідей
[12, с. 164]:

К
е
 = Е

і
 / В

і
(1),

де К
е
 — коефіцієнт економічної ефектив-

ності раціональних ідей;
Е

і
 — економічний ефект, отриманий від за-

стосування раціональної ідеї;
В

і
 — витрати підприємства на розробку й

впровадження раціональної ідеї.
Науковці стверджують, суть даного коефі-

цієнта полягає в тому, що кожна грошова оди-
ниця, витрачена на розробку й впровадження
раціональної ідеї, забезпечувала збільшення
прибутку підприємства.
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На нашу думку, коефіцієнт може бути об-
раний в тому випадку, якщо людський ресурс
банку є носієм раціоналізації циклу оптималь-
ного фінансування проекту на базі позиково-
го інвестиційного ресурсу.

Водночас, при розробці інноваційного по-
казника оцінення людського ресурсу банку,
автори звернулись до існуючого підходу сто-
совно комплексної оцінки персоналу. Він фор-
малізується так [14, с. 274]:

К
ОП

 = 0,5 × К
П

 × Д
П

 + С
Ф
 × Р

р
(2),

К
П

 = (О + С + А) / 85 (3),
де К

ОП
 — комплексна оцінка працівника;

К
П

 — професійно-кваліфікаційний рівень
працівника;

Д
П

 — ділові якості працівника;
С

Ф
 — складність виконання функцій (робо-

ти);
Р

р
 — результати роботи;

О, С, А — відповідна оцінка освіти (О), ста-
жу роботи за спеціальністю (С), активності в
підвищення кваліфікації, професіоналізмі (А);

0,5 — емпіричний коефіцієнт, який посилює
значущість оцінка складності та результатів
праці;

0,85 — максимальна бальна оцінка профе-
сійно-кваліфікаційного рівня.

У певній мірі ця методика комплексної оці-
нки може застосовуватись для оцінення всіх
категорій персоналу, в чому й полягає її цін-
ність для циклу проектного фінансування, кот-
рий протікає при залученні людського ресурсу
банку. Крім того, ця методика передбачає вим-
ірювання діяльності та впливу людського кри-
терію за допомогою чітко визначеної системи
балів. З одного боку, таке явище є позитивним,
оскільки з'являється можливість включити
власні конкурентні інноваційні ознаки оцінен-
ня людського ресурсу банку, з іншого боку, є
певні застереження. На думку авторів, сфера
цих застережень лежить в площині індивідуаль-
ності кожного проекту, котрі підлягають кре-
дитуванню, а, як наслідок, критерій оцінення
не може бути універсальним. Така ситуація
спонукає до наявності плаваючого коефіцієн-
та.

Результати проведених досліджень нада-
ли можливість авторам запропонувати на-
ступний алгоритм оцінення людського ресур-
су, котрий задіяний у проектному фінансу-
ванні банку із врахуванням інноваційного сег-
менту. В основу алгоритму покладено мето-
дологічний аспект середньої арифметичної
простої:

 

nKKKi n

n
/2

1
1 ,...,, 





 ∑= (4),

де  i  — середній інноваційний критерій
якості людського ресурсу банку;

К
1
, К

2
, …, К

п
 — обсяг критеріїв оцінення в

моделі оцінення людського ресурсу банку;
п — обсяг задіяних сукупностей оцінення

людського ресурсу банку.
Зрозуміло, що запропонована модель може

мати різну змістовність, чим підтверджується
її універсальність. Проте з позиції поставленої
проблеми, автори пропонують надати їй на-
ступного змісту:

 ( ) 3/
...).( КККбрЛ пруеопін

++= (5),

де  .).( брЛ
ін
 — інноваційний критерій оцінки

людського ресурсу банку в проектному фінан-
суванні;

К
оп

 — комплексна оцінка учасника проект-
ного фінансування в банку;

К
е
 — коефіцієнт економічної ефективності

раціональних ідей кредитування проекту;
К

у.пр
 — коефіцієнт людського ресурсу бан-

ку в обслуговуванні циклу проектного фінан-
сування;

3 — кількість залучених критеріїв для оці-
нення людського ресурсу банку в сфері проек-
тного фінансування.

Запропонований критерій автори вважають
комплексним, бо спирається вже на існуючі, ап-
робовані на практиці коефіцієнти, котрі допов-
нені коефіцієнтом участі людського ресурсу
банку в обслуговуванні циклу проектного фі-
нансування. Зокрема останній визначається як
співвідношення кількості кредитних менед-
жерів банку, які обслуговують проект до за-
гальної кількості професійного апарату банку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, враховуючи вищевикладене в

межах обраної проблеми, автори зробили ряд
висновків. По-перше, специфіка банківської
діяльності викликає нагальну потребу постій-
ного пошуку інноваційних сегментів, що здатні
впливати на результативність роботи. По-дру-
ге, пріоритетність впровадження інноваційних
елементів варто надавати людським ресурсом
банку. По-третє, сучасність доводить не-
обхідність вдосконалювати цикли оцінення
участі людського ресурсу банку у проектному
фінансуванні. По-четверте, розробку іннова-
ційної моделі оцінення людського ресурсу бан-
ку варто супроводжувати як вже існуючими
критеріями, так і специфічними, в залежності
від напряму та змісту роботи. По-п'яте, по-
єднання інноваційного та людського сегментів
має стати основою в розробці стратегічних на-
прямів розвитку сучасного банку.
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Така теза обгрунтовується існуючою пря-
мою залежністю новацій банку від якісного та
креативного надбання людського ресурсу. На-
прямом подальших досліджень має стати роз-
робка меж запропонованого інноваційного
критерію для управлінських рішень банку в
майбутньому.

Література:
1. Норткотт Д. Принятие инвестиционных

решений. Пер. с англ. под ред. А. Н. Шохина. —
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 247 с.

2. Бромвич М. Анализ экономической эф-
фективности капиталовложений; Пер. с англ.
— М.: Инфра-М, 1996. — 432 с.

3. Шарп Ф. Уильям, Инвестиции / Уильям Ф.
Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В.
Бэйли; Пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васи-
на: учебник. — М.: Инфра-М, 2001. — 1035 с.

4. Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор: научно-
практическое издание. — К.: ВИРА-Р, 2000. —
640 с.

5. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгів-
ля та інвестиції / Пер. з англ. — К.: Основи,
1998. — 743 с.

6. Котковський В.С. Інноваційність банківсь-
кої діяльності: [монографія]. — Кривий Ріг: Ви-
давець ФОП Чернявський Д. О., 2010. — 224 с.

7. Банківська діяльність у сфері інвестицій
/ Б.Л. Луців; Терноп. акад. нар. госп- ва. — Т.:
Економічна думка: Карт-бланш, 2001. — 320 c.

8. Пересада А.А., Майорова Т.В. Управлін-
ня банківськими інвестиціями: монографія. —
К.: КНЕУ, 2005. — 388 с.

9. Гузенко О.П. Проектне фінансування
[практикум]. — Львів: Магнолія-2006, 2009. —
336 с.

10. Куриленко Т.П. Проектне фінансуван-
ня / Т.П. Куриленко. — К.: Кондор, 2006. —
208 с.

11. Жуков В.В. Проектне фінансування:
[навчальний посібник]. — Х.: ІНЖЕК, 2004. —
248 с.

12. Турило А.М. Інтелектуальний капітал —
основа інноватизації, ефективності і корпора-
тивної стратегії підприємства: монографія /
А.М. Турило, О.В. Корнух. — Кривий Ріг: Ви-
давничий дім, 2012. — 228 с.

13. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управлін-
ня персоналом: [навч. посіб.] / Л.В. Балабано-
ва, О.В. Сардак. — К.: ВД "Професіонал", 2006.
— 512 с.

14. Данюк В.М., Петюх В.М. Менеджмент
персоналу: [навч. посіб.] / В.М. Данюк, В.М. Пе-
тюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Да-
нюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. — 398 с.

15. Петюх В.М. Управління персоналом:
[навч.-метод. посібник для самостійного ви-
вчення дисципліни] / В.М. Петюх, Б.Г. Базилюк,
О.О. Герасименко. — К.: КНЕУ, 2007. — 320 с.

References:
1. Northcott, D. (1997), Prinyatie investit-

cionnyh resheniy: [Investment decisions], Banki I
Birzhi, YUNITI, Moscow, Russia.

2. Bromwich, М. (1996), Analiz ekonomi-
cheskoy efektivnosti kapitalo vlozheniy: [Analysis
of the economic efficiency of capital investments],
Infra-M, Moscow, Russia.

3. Sharpe, F. William, Alexander, J. Gordon
and Bailey, W. Jeffrey (2001), Investitciy:
[Investments], Infra-M, Moscow, Russia.

4. Naiman, E. L. (2000), Treyder-Investor:
[Trader-Investor], VIRA-R, Kyiv, Ukraine.

5. Ruth, F. and Filippenko, A. (1998), Mizhna-
rodna torgivlya ta investiziy: [International Trade
and Investment], Osnovy, Kyiv, Ukraine.

6. Kotkovskyy, V. S. (2010), Innovaziynict
bankivskoy diyalnosti: [Innovative Banking],
Vidavez FOP Chernyavskiy D. O., Kriviy Rig,
Ukraine.

7. Lutsiv, B. L. (2001), Bankivska diyalnist u
sferi investitciy: [Banking in investment],
Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.

8. Peresada, A. A. (2005), Upravlinnya
bankivskimi investitciyami: [Management of bank
investments], KNEU, Kyiv, Ukraine.

9. Guzenko, E. P. (2009), Proektne finan-
suvannya: [Project Financing], Magnoliya-2006,
Lviv, Ukraine.

10. Kyrilenko, T. P. (2006), Proektne finansu-
vannya: [Project Financing], Kondor, Kyiv, Uk-
raine.

11. Zhukov V. V. (2004), Proektne finansu-
vannya: [Project Financing], INZHEK, Kharkiv,
Ukraine.

12. Turilo, A. M. and Kornuh, O.V. (2012), In-
telektualniy capital — osnova innovatizatciy,
efektivnosti i korporativnoy strategiy pidpri-
emstva: [Intellectual capital — the basis inno-
vation, efficiency and corporate business strategy],
Vidavnithiy Dim, Kriviy Rig, Ukraine.

13. Balabanova, L. V. and Sardak, O. V. (2006),
Upravlinnya personalom: [Management Perso-
nnel], VD "Profesional", Kyiv, Ukraine.

14. Danyuk, V. M. and Petyuh, V. M. (2004),
Menedzhment personalu: [Management Person-
nel], KNEU, Kyiv, Ukraine.

15. Petyuh, V. M. (2007), Upravlinnya perso-
nalom: [Management Personnel], KNEU, Kyiv,
Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 18.08.2014 р.



27
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2014

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сфера послуг сьогодні є однією із найперс-
пективніших галузей економіки, яка щороку
набирає обертів та швидко розвивається. В
індустрії послуг діє значна частина комерцій-
ного сектора: транспортні компанії, фінансові
установи, комп'ютерні, страхові, юридичні,
консалтингові фірми, освітні, медичні устано-
ви та компанії з торгівлі нерухомістю.

Історично кожний вид послуг у 80-х роках
розглядався окремо як особлива сфера діяль-
ності з лише їх властивими особливостями, а
вся сфера послуг визначалася як сукупність
цих видів діяльності і фактично зводилася до
їх переліку. Перехід економіки країни до рин-
кових методів господарювання спричинив
появу нових видів послуг, що посилило конку-
ренцію між підприємствами сфери послуг. У
зв'язку зі швидким розвитком та збільшенням
питомої ваги послуг в економіці загострилася
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проблема статистичної оцінки діяльності в
даній сфері. Україна поступово переходить на
міжнародну методологію обліку і статистики
"2014 Україна-Євро-Вектор", тому проблема
статистичної оцінки сфери послуг є актуаль-
ною сьогодні для України. Це зумовило не-
обхідність у визначенні найважливіших харак-
теристик послуг, які відрізняють послугу одну
від одної та в узагальненні відмінних ознак
кожного виду послуг.

AНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ

ДАНА ПРОБЛЕМА
І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Зростаюча роль ринку послуг у світовій еко-
номіці характеризує підвищений інтерес уче-
них-економістів до теоретичних і практичних
аспектів щодо особливостей та різновидів по-
слуг як об'єкта комерційної діяльності. В Ук-
раїні сьогодні існує незначна кількість дослід-
жень та публікацій щодо визначення особли-
востей та різновидів послуг як об'єкта комер-
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ційної діяльності. Серед українських та закор-
донних вчених досить вичерпно розкривають
проведення наукових досліджень з даних пи-
тань такі вчені, як Евдокимова І.М. [2], Жу-
ков С.В. [3], Комаров В.Е. [4], Корягина Т.И.
[10], Кочерга А.И. [5], Рутгайзер В.М. [10], Си-
дорова А.В. [7], Співак Л.С. [8], Стаханов В.Н.
[9], Ткаченко Л.В. [12] та інші. З огляду на не-
значну кількість наукових досліджень можна
стверджувати про недостатність приділення
уваги важливості ролі послуг в економіці Ук-
раїни та узагальненості відмінних ознак кож-
ного виду послуг.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Актуальність і невідкладність вирішення

проблем статистичної оцінки сфери послуг при
переході на міжнародну методологію обліку і
статистики "2014 Україна-Євро-Вектор" окрес-
лити коло цілей щодо обгрунтування необхід-
ності у визначенні найважливіших характери-
стик послуг та дослідження узагальнених від-
мінних ознак кожного виду послуг як важли-
вого об'єкта комерційної діяльності.

Основні результати дослідження з повним об-
грунтуванням отриманих наукових результатів.

Суттєвою особливістю послуги є економіч-
на цінність, що робить її об'єктом комерційної
діяльності. Послугу як об'єкт комерційної
діяльності характеризують певні особливості.

У значній мірі послуги не можуть накопи-
чуватись, не підлягають зберіганню, а їх реалі-
зація націлена на вузькообмежені локальні
ринки. Особливістю послуг виступає також їх
індивідуалістичний характер, що й впливає на
цінність та ціну послуг.

Зазначимо, що "послугою" може називатись
те, що прийнято, присвоєно споживачем, тоб-
то послуга, як така, з'являється на стадії її спо-
живання, у власності останнього споживача.
Тому плата за послугу виступає як вартісна
узгодженість з виробником і в той же час, як
узгодженість споживача "з самим собою". Іна-
кше кажучи, оцінка результату обслуговуван-
ня включає здатність сприйняти ту або іншу
послугу, отримати корисний ефект.

Послуги мають локальний характер. Тоб-
то процеси надання і споживання послуг
відбуваються в одному і тому ж місці (або на
недалекій відстані) і часі. Це має велике зна-
чення для розвитку регіонів, міст, сіл і т.д. Ха-
рактер, рівень соціально-економічного роз-
витку регіону, функції, які виконує регіон у те-
риторіальному поділі праці, рівень життя меш-
канців даного регіону значною мірою визна-
чаються кількістю і видами послуг, які нада-
ються.

Отже, послуги характеризуються такими
основними рисами, як:

— нематеріальність (intangibility);
— мають локальний характер;
— індивідуальність;
— безпосередній контакт між продавцем

послуг і їх споживачем, тобто збіг місця і часу,
надання і споживання послуг;

— компліментарність, тобто послуги є взає-
мозалежними;

— субституційність, тобто можливість за-
міни одних послуг іншими;

— ризик отримувача послуги, необхідність
довіри до того, хто її надає;

— велика диференціація та індивідуалізація
окремих видів послуг.

Найважливішою характеристикою послуг є
їх невідчутність, тобто нематеріальний харак-
тер. Нематеріальні послуги можна оцінити
навіть після їх отримання і при цьому важко
підтримувати постійний рівень обслуговуван-
ня. Порівняння послуг за ступенем їх невідчут-
ності показане в таблиці 1.

До вторинних рис належить неможливість
перепродажу послуг.

На практиці сфера послуг є сукупністю ба-
гатьох видів діяльності, що в свою чергу поро-
джує велику різноманітність видів послуг: вони
можуть надаватися підприємствам чи задо-
вольняти особисті потреби; можуть не потре-
бувати високого рівня кваліфікації виконавця
або навпаки; для надання одних послуг необ-
хідні значні капіталовкладення, в той час, як
для інших — тільки невеликий початковий ка-
пітал.

Таблиця 1. Порівняння послуг за їх невідчутністю
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Традиційно найбільш повний перелік послуг
включає: страхування, банківські та інші фінан-
сові операції, будівництво, зв'язок, інформац-
ійно-обчислювальні послуги, операції з найму
робочої сили, рекламу, бухгалтерську справу,
освіту, консультування з питань управління,
юридичні, технічні та інші професійні послуги.
Надання послуги може бути, а може і не бути
пов'язане з матеріальним продуктом.

У залежності від витрат праці послуги на-
селення поділяються на матеріальні та немате-
ріальні [1, с. 140].

До матеріальних відносять ті послуги, праця
на виробництво яких пов'язана з доведенням ма-
теріальних благ до споживача або відновленням
споживчої вартості товарів, які знаходяться в
населення житлово-комунальні послуги; послу-
ги з ремонту і виготовлення меблів, одежі, взут-
тя; послуги з ремонту і технічного обслуговуван-
ня автомобілів, радіо- і телевізійної апаратури;
послуги з ремонту взуття і т.д.

До нематеріальних або чистих послуг відно-
сять послуги, які не набувають матеріальної
форми, а також ті, праця по виконанню яких
не пов'язана з доведенням до споживачів ма-
теріальних благ: послуги, культури, фізкульту-
ри, спорту, охорони здоров'я, а також немате-
ріальні побутові послуги (послуги бань, саун і
т.п.) та інші послуги.

З числа матеріально-побутових зі ступеня
задоволення потреб пріоритет належить побу-
товим послугам (близько 60 % нормативу), на
другому місці — послуги транспорту (40 %), на
третьому — житлово-комунальні (35 %) і, на-
решті, на четвертому — послуга зв'язку (неба-
гато чим більше 30 %) [11, с. 19].

Розглядаючи послугу як продукцію, здійс-
нюється її поділ на [11, с. 6]:

— основну послугу;
— допоміжну послугу, від якої неможливо

відмовитися;
— підтримуючу послугу (не є необхідною,

але допомагає формувати конкурентну перева-
гу).

У загальному обсязі послуг можна виділи-
ти дві частини. Одна частина послуг призначе-
на для виробничого споживання галузями сфер
виробництва матеріальних благ та послуг (зв'я-
зок, транспорт, послуги матеріально-технічно-
го забезпечення і т. д.). Друга частина послуг,
що виробляються, призначена для кінцевого
споживання допоміжними господарствами,
тобто для невиробничого споживання [1, с.
140].

У залежності від характеру задоволення
сферу послуг можна поділити на дві. Перша

направлена на задоволення соціально-культур-
них, духовних, інтелектуальних потреб люди-
ни, підтримка її нормальної життєдіяльності.
Друга охоплює задоволення потреб в матері-
ально-побутовому обслуговуванні. Тобто пер-
ша група послуг створює умови для життєді-
яльності людей, а друга група впливає на задо-
волення духовних потреб і здоров'я населен-
ня, створюючи тим самим час для дозвілля [10,
с. 90].

На наш погляд, такий поділ послуг є досить
вдалим, оскільки задовольняє потреби населен-
ня в різних потребах. Така класифікація вклю-
чає наступні види послуг:

— житлово-комунальні послуги;
— послуги культури, відпочинку та спорту;
— послуги освіти, навчання та дошкільного

виховання;
— побутові послуги;
— медичні та санаторно-курортні послуги;
— послуги транспорту;
— послуги зв'язку.
Виходячи з суті трансформаційних процесів

в економіці України та враховуючи досвід за-
рубіжних країн із запровадженню Класифіка-
тора видів економічної діяльності, класифіка-
ція послуг здійснюється згідно з трьома най-
важливішими критеріями [8, с. 53]:

— згідно КВЕД (класифікатора видів еко-
номічної діяльності);

— за джерелом оплати послуг;
— за характером споживання та інституці-

ональної структури.
Згідно з КВЕД (класифікатора економічної

діяльності) всі послуги необхідно класифікува-
ти за видами економічної діяльності, який стан-
дартизований і уніфікований у відповідну сис-
тему, де кожний вид діяльності отримує свій
номер і приналежність до секції, а також до від-
повідного сектору економіки [6, с. 15].

Класифікація видів економічної діяльності
України (КВЕД), що гармонізована з Номенкла-
турою усіх видів економічної діяльності Євро-
пейського Союзу (NАСЕ), призначена для ство-
рення основи нової державної системи статис-
тики через класифікацію різних статистичних
одиниць за видами їх економічної діяльності. Ре-
зультатом цієї діяльності є продукція у вигляді
товарів та послуг, що класифікуються в ДКПП.

ДКПП включає, на відміну від загальносо-
юзного класифікатора, нові види послуг: по-
слуги з фінансового посередництва, послуги у
сфері державного управління і оборони, послу-
ги з нерухомістю, здавання під найм, послуги
домашньої прислуги, послуги екстериторіаль-
них організацій та органів [8, с. 57].
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Очевидно, що можуть бути різні підходи до
класифікації послуг. Найзагальніший підхід зап-
ропонував Лавлокк [12, с. 18]. Головне в цій кла-
сифікації на кого? (на що?) направлені послуги,
чи є вони відчутними чи ні. Така класифікація
послуг є основою у сфері нематеріального вироб-
ництва. Послуги, що надаються в процесі прода-
жу товарів, пов'язані з експлуатацією товару,
його ремонтом та передбачають наявність реаль-
ного об'єкта, мають відчутний характер. Харак-
теристика таких послуг показана в таблиці 2.

В.Д. Маркова класифікує послуги, вихо-
дячи з критерію їх відчутності [12, с. 19]. Та-
кож В.Д. Маркова виділяє п'ять видів послуг:

1) виробничі (обслуговування обладнання,
лізинг і т.д.);

2) розподільчі (торгівля, транспорт, зв'я-
зок);

3) професійні (банки, страхові, фінансові та
інші фірми);

4) споживчі (масові) послуги (пов'язані з
домашнім господарством);

5) громадські (телебачення, радіо, культура,
освіта).

Нематеріальні послуги (подорож, лікуван-
ня, стрижка та ін.) можна оцінити тільки після
їх отримання. При цьому важко підтримувати
постійний рівень обслуговування споживачів,
які користуються певною послугою.

В.Е. Комаров поділяє послуги на [4, с. 11]:
виробничі та особисті. Він також об'єднує по-
слуги в такі групи [4, с. 16]:

1. Соціально-культурні (охорона здоров'я,
культура).

2. Інтелектуальні послуги (наукова діяль-
ність, освіта, мистецтво).

3. Послуги пов'язані з побутовим обслуго-
вуванням населення (житлово-комунальні, по-
бутові, транспорт, зв'язок, відпочинок і ту-
ризм).

Перші дві групи задовольняють соціально-
культурні та інтелектуальні потреби людини.
Вони відіграють досить велике значення в жит-
тєдіяльності суспільства, оскільки виконують
певні функції в сфері споживання та прийма-
ють участь нагромадженні суспільного багат-
ства.

Третя група — це послуги, які задовольня-
ють побутові потреби населення. Тут необхід-
но відмітити той фактор, що саме в цій групі
найбільш повно задовольняються особисті по-
треби індивіда.

С.В. Жуков об'єднує всі послуги в наступні
групи [3, с. 119]:

1. Послуги, які пов'язані з розвитком і удос-
коналенням людського фактору (освіта, охо-
рона здоров'я, рекреація).

2. Послуги, які завершують або випереджа-
ють процес продуктивного виробництва, а та-
кож наступне споживання (торгівля, транс-
порт, зв'язок, фінанси, кредит, банківська
діяльність).

3. Послуги держави, які пов'язані з госпо-
дарським регулюванням і адміністративним
контролем.

4. Послуги, які пов'язані з нерухомістю.
Е.Г. Решетнікова подає дві групи послуг [5,

с. 80]:

№ 

з/п 
Основні види послуг Сфера послуг 

1 
Відчутні послуги, спрямовані на тіло 
людини 

Охорона здоров’я, кафе, ресторани, пасажирський транспорт, 
салони краси, перукарні, спортивні заклади та ін. 

2 
Відчутні послуги, спрямовані на товари та 
інші фізичні об’єкти 

Вантажний транспорт, ремонт і утримання устаткування, охорона, 
хімчистки, пральні та ін. 

3 
Невідчутні послуги, спрямовані на 
свідомість людини 

Освіта, навчанні, інформаційні послуги, музеї, театри, радіо- і 
телевізійне віщання та ін. 

4 
Невідчутні послуги з невідчутними 

активами 

Банки, юридичні і консультаційні послуги та ін. 

Таблиця 2. Класифікація послуг у залежності від спрямування

Таблиця 3. Класифікація послуг у залежності від призначення

№ 

з/п 
Види послуг Різновиди послуг 

1 

Ділові:  

а) виробничі 
ремонт і обслуговування обладнання, лізинг, 
факторинг і т.д. 

б) розподільчі торгівля, транспорт, зв’язок 

в) функціональні 
фінансові, банківські, маркетингові, рекламні, 
страхові і т.д. 

2 Соціальні: освіта, культура, радіо, телебачення, друк і т.д. 

3 

Особисті:  

а) споживчі організація відпочинку, комунальні послуги і т.д. 

б) індивідуальні медичні, психологічні, туристичні і т.д. 
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1. Виробничі послуги:
— послуги, які обслуговують виробництво

(матеріально-технічне забезпечення, ремонт
обладнання, вантажний транспорт і зв'язок);

— послуги, які обслуговують населення (ко-
мунальні послуги, побутові послуги, торгівля,
пасажирський транспорт громадське харчуван-
ня).

2. Невиробничі послуги:
— особисті послуги;
— соціальні послуги;
— освітні послуги;
— послуги, які покращують побут;
— послуги, які пов'язані з розвитком фізич-

них і духовних потреб людини.
Л.В. Ткаченко подає наступну класифікацію

послуг (табл. 3) [12, с. 20].
Подібної класифікації дотримується Л.С.

Співак поділяючи всі послуги на дві великі гру-
пи: особисті послуги — освіта, охорона здоро-
в'я, побутові послуги і т. і. та ділові послуги —
послуги матеріальному і нематеріальному ви-
робництву. Що стосується особистих послуг,
то це традиційна сфера малого бізнесу, особ-
ливо побутові послуги.

Усі ці види послуг важливі компоненти
споживчого комплексу, тому від рівня їх роз-
витку в значній мірі залежить підвищення
рівня життя населення. Житлово-комунальні
послуги переважно платні, а тому безпосеред-
ньо впливають на збалансованість доходів і
витрат населення. Поряд із економічними дані
послуги виконують і ряд важливих соціальних
функцій.

Ділові послуги — це порівняно нова сфера
діяльності і саме тут в останній час особливо
яскраво проявляються винахідливість і фанта-
зія підприємців. Це обліково-бухгалтерські,
допомога в складанні фінансової звітності, в
організації виробництва, збуту, підбору і роз-
становки кадрів, їх навчання, розрахунок по-
датків, поштові відправлення. Існує безліч рек-
ламних агентств і юридичних консультацій,
копіювально-друкуючих бюро і навіть компанії
по знищенню документів.

О.І. Кочерга всі послугу, які надаються нині
в такі групи [5, с. 4]:

— послуги, які пов'язані з розподілом і об-
міном (торгівля, кредит, страхування);

— споживчі послуги (громадське харчуван-
ня, побутове обслуговування, житлово-кому-
нальне господарство, транспорт, зв'язок);

— соціально-культурні (охорона здоров'я,
фізкультура і спорт, соціальне забезпечення,
освіта, культура);

— послуги по охороні громадського поряд-
ку.

І.М. Євдокимова виділяє такі послуги [2, с.
8]:

— послуги для домашніх господарств;
— послуги для підприємств, установ, орга-

нізацій усіх галузей народного господарства;
— послуги для всього суспільства.
В.Н. Стаханов всю класифікацію послуг

групує за певними ознаками (табл. 4) [9, с. 7].
А.В. Сидорова класифікує послуги по гру-

повим ознакам [7, с. 13]:
1. За економічним змістом: нематеріальні,

матеріальні.
2. За призначенням: виробничі, невироб-

ничі.
3. За джерелами фінансування:
— платні, безкоштовні, пільгові;
— ринкові, неринкові.
4. За видами потреб:
— культурно-побутові, соціальні;
— громадські.
5. За характером споживання: особисті (ін-

дивідуальні), громадські (колективні).
6. За видами: побутові, транспорт, зв'язок,

житлово-комунальні, культура, спорт, охоро-
на здоров'я, туристичні, правові, фінансові.

7. За суб'єктами, які надають послуги: по-
слуги державних установ, послуги підпри-
ємств різних форм власності, послуги фізич-
них осіб.

Звичайно класифікацію послуг можна до-
повнювати і розвивати. Скажімо, послуги мож-
на класифікувати за ступенем контакту зі спо-
живачем, за ступенем регулювання законодав-

№ 

з/п 
Класифікаційні ознаки Види послуг 

1 Економічна природа Абсолютні, утилітарні 
2 Призначення Особисті, колективні 
3 Сфера розповсюдження Виробничі, невиробничі 
4 Степінь комерції Комерційні, некомерційні 
5 Форма організації Державні, недержавні 
6 Способи виробництва Чисті, змішані 
7 Рівень абстракції Ідеальні, реальні 
8 Легітимність  Легітимні, нелегітимні  
9 Екстерналізм   Громадські блага, приватні блага 

Таблиця 4. Класифікація послуг за певними класифікаційними ознаками
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чими та нормативними актами, за трудоміст-
кістю, за сегментами споживачів та за іншими
характеристиками.

ВИСНОВКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ З НАУКОВОЮ
НОВИЗНОЮ, Й ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, за результатами досліджен-
ня можна зробити наступні висновки:

— суттєвою особливістю послуги є еконо-
мічна цінність, що робить її об'єктом комер-
ційної діяльності;

— на теоретичному рівні існують найваж-
ливіші характеристики послуг;

— класифікація послуг різноманітна, її
можна доповнювати і розвивати.
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ВСТУП
Необхідність перебудови національних

фінансових систем та товарних ринків лежить
у площині таких причин: стримування необ-
грунтованих коливань цін на життєво важливі
для багатьох людей продовольчі товари; кон-
троль за цінами на сировинні продукти для
запобігання цінових сплесків на рівні товаро-
виробників; сприяння прозорому ціноутво-
ренню на основні сировинні товари та забез-
печення виконання біржею своїх ціноуста-
новчих функції; забезпечення скоординова-
ного розвитку товарних та фінансових ринків
з метою недопущення дисбалансів у торгівлі

УДК 336
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товарними активами та похідними на них і
скорочення проявів фінансіалізації. У кон-
тексті останньої причини слід підкреслити
необхідність комплексного характеру рефор-
мування як фінансового ринку, так і товар-
ного ринків. Оскільки випущені національни-
ми та наднаціональними регуляторами у
відповідь на подолання наслідків світової
фінансової кризи програмні документи спря-
мовані передусім на реформування фінансо-
вого ринку, вони не містять положень, які б
враховували виклики фінансіалізації ринків
реальних товарів. Вищенаведене обумовлює
актуальність теми дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЧИ ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням перебудови фінансових систем,
товарних та фінансових ринків присвячено
наукові праці багатьох вітчизняних та зару-
біжних науковців (Т. Васильєвої, С. Козьмен-
ко, І. Бурденко, І. Макаренко, О. Козьменко,
В. Опарін, Д. Дмитренко, Ченг Інг-Хау, Йонг
Вей та інших). Хоча й досі не існує однознач-
ної систематизації напрямів перебудови
фінансових систем, фінансових і товарних
ринків на основах комплексності, а тому ви-
никає необхідність дослідження даного пи-
тання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробити ряд напрямів перебудови

фінансових систем, товарних та фінансових
ринків у сучасних умовах господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою розробки комплексних заходів з
перебудови національних фінансових і товар-
них ринків узагальнимо існуючі ініціативи з
обмеження деструктивного впливу ринків по-
хідних інструментів на фінансові системи та
товарні біржі на національному та наднаціо-
нальному рівнях.

Серед основних заходів слід назвати
ініціативи щодо регулювання фінансових си-
стем та ринків деривативів, які містяться у
Директивах ЄС (Міfid ІІ, EMIR — 2010—2012),
Законі Дода-Френка, 2010 (США) — на націо-
нальному рівні, вимогах Група 20 (G 20) та
Ради з фінансової стабільності (2009), IOSCO
— на наднаціональному.

На наднаціональному рівні G20 у 2008 році
з метою подолання наслідків світової фінан-
сової кризи взяла на себе зобов'язання з ре-
формування світової фінансової системи як
більш надійного і безпечного джерела фінан-
сових ресурсів для реального сектору еконо-
міки. Для реалізації цієї мети у 2009 році була
створена Рада з фінансової стабільності, до
повноважень якої віднесено розробку ново-
го всеохоплюючого регулювання глобальної
фінансової системи. Наприклад, ключовими
напрямами реформування позабіржового
сегмента світового ринку деривативів, які у
подальшому визначили зміни у законодав-
ствах країн великої 20-ки, зокрема Законі
Дода-Френка у США, EMIR у ЄС, було вста-
новлено наступні: стандартизація позабіржо-
вих деривативів; переведення торгів з ними на
біржові ринки чи електронні торгові плат-
форми; забезпечення клірингу позабіржових

деривативів з використанням механізму цен-
трального контрагента; інформація за поза-
біржовими деривативами повинна розкрива-
тись у торгових репозитаріях, доступ до яких
мають регулятори; зростання вимог до капі-
талу та маржинального покриття для тих де-
ривативів, які не клірингуються централізо-
вано. Серед заходів, що передбачаються
Міжнародного організацією комісій з цінних
паперів — IOSCO, необхідно зробити наго-
лос на нове розуміння структури ринків де-
ривативів з виділенням специфічної категорії
посередників на ринку деривативів. Рекомен-
дації щодо їх регулювання зосереджуються
навколо сфер, де капітал, гроші контрагентів
чи клієнтів та впевненість громадськості мо-
жуть зазнавати ризиків, зокрема прийняття
посередниками на ринку деривативів зобов'-
язань щодо нівелювання системного ризику;
дотримання вимог щодо управління ризиком
контрагента на позабіржових ринках дерива-
тивів; захисту учасників позабіржових ринків
деривативів від нечесної, неналежної чи шах-
райської поведінки інших учасників [1].

Від реформ ринку деривативів на наднац-
іональному рівні перейдемо до національно-
го рівня. Відповідно до прийнятих зобов'я-
зань у рамках G20 у країнах ЄС також відбу-
вається впровадження заходів щодо перебу-
дови архітектури фінансового ринку, у тому
числі і ринку деривативів. Прийняття Дирек-
тиви щодо регулювання ринкової інфраст-
руктури — EMIR (European Market
Infrastructure Regulation) та Директиви щодо
ринків фінансових інструментів (MiFID ІІ)
цілком узгоджується з висунутими G20
ініціативами, зокрема посилення нагляду,
регулювання та прозорості на ринку позабі-
ржових деривативів та фінансового сектору
в цілому, зміцнення його фінансової
стійкості; зниження кредитного ризику кон-
трагента; зміцненню стабільності та посилен-
ня нагляду за учасниками ринку зі значними
позиціями; застосування централізованого
клірингу за усіма категоріями фінансових по-
середників та видами інструментів при пере-
вищенні ними певного порогу номінальної
вартості договору; вимога щодо надання
інформації за похідними в торгові репози-
тарії; встановлення процедур і обов'язкових
заходів щодо зниження кредитних і операц-
ійних ризиків за операціями, які не підпада-
ють під вимогу про кліринг та більш жорсткі
вимоги до капіталу; вимоги щодо розкриття
інформації і за опціонами та угодами типу
"своп". Загалом MiFID II та EMIR концент-
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руються навколо більш високого захисту спо-
живачів фінансових послуг та забезпечення
прозорості ринків.

Прийняття нової основи для регулюван-
ня позабіржового ринку деривативів у ЄС, як
зазначають понад 50% респондентів —
інституційних інвесторів (пенсійних фондів,
хедж-фондів,страхових компаній) — зумов-
лює їх переорієнтацію з позабіржового рин-
ку на біржовий передусім через здорожчан-
ня позабіржових операцій. Реформування ре-
гулювання ринку похідних у Європі є менш
жорстким, ніж, наприклад, у США. Крім того,
за деякими питаннями щодо впровадження
більш жорстких вимог до учасників ринків
деривативів серед країн-учасниць ЄС відсут-
ня одностайність. Так, Великобританія, що
має один з найбільших центрів торгівлі ПФІ
як у Європі, так і в усьому світі, не вислов-
лює принципової згоди з усіма регуляторни-
ми нововведеннями. Що стосується США, то
прийняття Закону Дода-Френка враховує усі
ініціативи, висунуті G 20, щодо позабіржових
деривативів: їх централізований кліринг, пе-
реміщення на біржові ринки, розкриття
інформації у торгових репозитаріях та зрос-
тання маржинальних і капітальних вимог.
Поряд з цим, названий закон встановлює
більш деталізовані та жорсткі вимоги й у
інших аспектах регулювання ринку дерива-
тивів. Серед них можна назвати такі: виведен-
ня торгових операцій з окремими деривати-
вами в окрему організацію, зокрема операції
з найбільш ризиковими деривативами мають
бути відокремлені в новостворену юридичну
особу від традиційної банківської діяльності;
заборона торгівлі похідними за власний кошт
банківським установам (так зване правило
волкера); вимоги щодо поділу великих по-
купців і продавців на американському ринку
деривативів на великих учасників своп-угод
(Major Swaps Participant — MSP) і своп-ди-
лерів (SwapsDealer — SD), які зумовлюють не-
обхідність реєстрації окремих категорій
учасників в Комісії зі строкової торгівлі і дот-
римання ними специфічних правил торгівлі
деривативами. Ці правила передбачають вста-
новлення більш високих порогових значень
на торгівлю певними деривативами, зокрема
сировинними, виключення операцій з по-
хідними на валюту, свопів з афілійованими
особами з контрольною участю, здійснення
операцій на спеціалізованому ринку (Desi-
gnated Contract Market — DCM) чи майдан-
чику своп-угод (Swaps Execution Facility —
SEF), швидке оновлення інформації за опера-

ціями типу своп у спеціальному репозитарії
(Swaps Data Repository — SDR). На думку
представників Міжнародної асоціації дилерів
свопів та деривативів, виконання вимог Зако-
ну Дода-Френка зумовлюють перехід на ф'ю-
черсні ринки з позабіржових не лише процен-
тних чи енергетичних свопів, але й кредитних
свопів та свопів на дефолт.

Систематизація сучасних ініціатив щодо
реформування фінансового сектору дозволи-
ла зробити висновок щодо здійснення світо-
вим співтовариством та окремими регулято-
рами фінансового сектору поступальних
кроків у бік забезпечення стабільності, про-
зорості та ефективності функціонування
фінансового сектору у взаємозв'язку з реаль-
ним.

У той же час, на думку Ради з фінансової
стабільності, залишаються певні виклики у
реформуванні позабіржового ринку дерива-
тивів серед країн-учасниць групи. До них слід
віднести: регуляторам варто використовува-
ти будь-яку можливість підвищення кількості
деривативів, що клірингуються централізова-
но; їм слід активізувати зусилля з переорієн-
тації ринкової діяльності на біржові ринки та
електронні платформи і фазове впроваджен-
ня більш високих вимог до капіталу та по-
криття; запровадження прозорих вимог щодо
реформування інфраструктури фінансових
ринків, у тому числі й біржових, за кращими
світовими стандартами; з метою уникнення
регулятивного арбітражу посилити увагу до
питань транскордонного регулювання поза-
біржових ринків; забезпечення повного вико-
ристання даних, отриманих з торгових репо-
зитаріїв з метою своєчасної ідентифікації
ринкових ризиків у ході їх перманентного
моніторингу; CPSS (Commiteon Paymentand
Settlement Systems) та IOSCO слід розпочати
моніторинг стану виконання Принципів
інфраструктури фінансових ринків; Ба-
зельському комітету з банківського нагляду
та IOSCO необхідно проводити моніторинг
стану впровадження та застосування їх стан-
дартів з вимог щодо покриття для позабіржо-
вих деривативів, які не клірингуються цент-
ралізовано [2].

Недостатня увага приділена проблемам
зниження негативного впливу фінансіалізації
товарних ринків зокрема та координації ре-
формування регулювання фінансового сек-
тору з реальним. З урахуванням існуючих ре-
гулятивних ініціатив, кращої практики їх
імплементації та необхідності реформування
фінансових і товарних ринків розвинемо кон-
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кретні напрями перебудови фінансових і то-
варних ринків на основах комплексності:
підвищення ринкової транспарентності
(зменшення асиметрії інформації та мораль-
них ризиків; сприяння вільному ціноутворен-
ню на усіх видах ринків), посилення регулю-
вання ринків товарних деривативів з метою
пригнічення надмірних спекуляцій (суттєве
обмеження спекулятивної діяльності на
біржових ринках, зближення центрів біржо-
вої торгівлі, використання фінансового інжи-
нірингу для створення уніфікованих індика-
торів і контрактів), впровадження інституту
"кредитора останньої інстанції" (перехрес-
ний нагляд і контроль та згладжування кон'-
юнктурних шоків), обмеження монополізації
торгівлі як сировинними товарами, так і по-
хідними на них (диференційоване оподатку-
вання спекулятивних і хеджевих операцій,
обмеження торгівлі за власний кошт), заохо-
чення здійснення хеджувальних операцій
(чітке визначення хеджувальних операцій,
визначення ефективності хеджування, єдині
стандарти обліку і звітності). Для України
вказані напрями удосконалення є виключно
важливими, оскільки повноцінне становлен-
ня ф'ючерсної торгівлі товарними деривати-
вами, як власне і біржової торгівлі базовими
активами до цього часу не відбулося. Існую-
ча система біржового регулювання в Україні
розрізнена, фрагментарна та не враховує су-
часних викликів, що стоять перед комплекс-
ним реформуванням фінансіалізованих то-
варних ринків у світі. Вказані напрями удос-
коналення зможуть сформувати підгрунтя
для скоординованого розвитку фінансового
та товарного ринку в Україні з урахуванням
вимог щодо запобігання надмірній фінансіа-
лізації останнього та виникнення цінових
бульбашок на ньому.

Необхідність посилення ринкової прозо-
рості (транспарентності) на усіх видах ринків,
особливо на позабіржовому, пов'язане з існу-
ванням значної асиметрії інформації на цих
ринках, що призводить до зростання невиз-
наченості при прийнятті рішень щодо купівлі-
продажу товарних активів чи похідних на
них, наростання стадних ефектів та провоку-
вання надмірних спекуляцій на їх фоні. Ос-
новними напрямами підвищення прозорості
на позабіржових товарних та фінансових
ринках (за структурою активів), спотових та
ф'ючерсних (за часовою структурою) є безу-
мовна заборона торгівлі товарними дерива-
тивами на позабіржових ринках, недопущен-
ня проведення торгів ними без центрального

контрагенту та реєстрації угод у торговому
репозитарії, дані якого доступні безпосеред-
ньо регуляторам. Особливої актуальності
вказана пропозиція набуває для хеджерів —
учасників сировинних ринків, тому що дозво-
ляє мінімізувати ризик контрагента за не-
ліквідними, нестандартними позабіржовими
товарними похідними. Що стосується підви-
щення прозорості на біржових товарних та
фінансових, спотових та насамперед строко-
вих ринках, необхідне формування загально-
доступних баз даних у режимі реального часу
як про здійснені угоди та їх кліринг через
механізм центрального контрагента (з метою
поліпшення інформованості регуляторів та
своєчасного прийняття ними регулятивних
рішень), так і про фундаментальні фактори
для здійснення операцій з купівлі-продажу з
боку учасників ринку.

Щодо України пропозиції з підвищення
ринкової транспарентності актуалізуються
через необхідність консолідації біржової
торгівлі фінансовими інструментами в ціло-
му та потребою у розвитку сегменту товар-
них похідних зокрема. Серед 10 організаторів
торгів на українському фондовому ринку
найбільш дієвою є строкова секція на Ук-
раїнській біржі, проте і тут торгівля здій-
снюється виключно похідними на індекс UX,
тобто похідними фінансовими інструмента-
ми, та носить суто спекулятивний характер,
відірваний від потреб реального сектору. В
силу причин організаційного, нормативного,
інфраструктурного характеру виробники си-
ровинних товарів в Україні позбавлені ефек-
тивних механізмів хеджування власних ри-
зиків через відсутність ліквідних товарних
похідних, що знаходяться в біржовому обігу,
одночасно з відсутністю добре організовано-
го спотового ринку базових активів. Пооди-
нокі угоди, які здійснюються на позабіржо-
вому ринку, не можуть бути ні орієнтирами
для ціноутворення, ні забезпечувати хоча б
мінімальний рівень ринкової прозорості. По-
вноцінне запровадження механізму цент-
рального контрагенту не лише на Українській
біржі дозволить регуляторам фінансового
ринку отримувати своєчасні дані про стан
ринку та підгрунтя для здійснення регулятив-
них заходів.

Таким чином, формування біржового рин-
ку як базових активів, так і похідних на них,
що враховує кращі світові напрацювання у
цьому напряму сприятимуть підвищенню рин-
кової прозорості в Україні та формуванню
ринкової інфраструктури, що діє в інтересах



37
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2014

не лише фінансового, а й реального сектору
економіки. Позитивним ефектом від підви-
щення ринкової прозорості на обох типах
ринків стане зростання якості консолідова-
ної та своєчасної ринкової інформації про
попит та пропозицію на ринках реальних то-
варів, що зменшить невпевненість та ризики
учасників ринків, зокрема моральні, та ризи-
ки викликані зі зростанням асиметрії інфор-
мації.

Впровадження більш жорстокого регулю-
вання на товарних ринках як спотового, так і
строкового сегменту є нагальним як у ЄС (з
порівняно слабшими регулятивними ініціати-
вами), так і США (де процеси регулювання
біржової та позабіржової торгівлі є більш по-
ширеними). Зазначений напрям має як жоден
інший відповідати окресленій вище ознаці
комплексності, тобто охоплювати як фінан-
сові ринки похідних, так і відповідні товарні
базових інструментів, а також ознаці збалан-
сованості. Регулятори мають віднайти баланс
між забезпеченням виконання ринками своїх
інформаційних функцій, функції трансляції
ризиків та їх хеджуванням і обережним об-
меженням спекулятивних операції, які все ж
залишаються джерелом ліквідності для хед-
жерів та генераторами певних цінових
імпульсів. Що ж стосується конкретних за-
ходів у межах цього напряму слід зауважи-
ти, що лімітування позицій має торкатися не
лише окремих учасників (за критерієм обся-
гу угод), належністю до певного виду фінан-
сових посередників (пенсійні фонди) чи ви-
дом здійснюваних операцій (пасивні інвес-
тиції в індексні фонди), але й щодо частки
ринку таких учасників, коридору зміни цін на
активи протягом торгової сесії, кількості спе-
кулятивних операцій на усіх ринках, на яких
представлений учасник.

Важливим напрямом перебудови націо-
нальних фінансових систем, фінансових та
товарних ринків є вирішення проблеми над-
мірних спекуляцій, що пригнічують діяльність
хеджерів через зростання цін, вимог щодо по-

криття та вартості хеджування ризиків в ціло-
му. Крім того, безпоставочний характер
більшості похідних контрактів, що є переду-
мовою для спекуляцій пов'язаний передусім
з тим, що більшість центрів торгівлі реальни-
ми сировинними товарами та похідними на
них не збігаються з центрами їх виготовлен-
ня, виробництва чи збору.

Крім удосконалень на інституційному
рівні, доцільним є впровадження окремих
фінансових новацій на рівні окремих інстру-
ментів. Запровадження глобальних ф'ючерс-
них контрактів чи зближення центрів біржо-
вої торгівлі з одночасним обмеженням спе-
куляцій на них дозволило б сприяти вільно-
му ціноутворенню на ринках, надало б дер-
жавним регуляторам додатковий інструмент
контролю над цінами на ринку продовольства
та змогу не допустити монополізації галузі
чи завищення цін при змові учасників ринку
з метою спекуляції. Більш того, у виграші за-
лишилися б і виробники продукції, які б от-
римали більш прогнозовані цінові сигнали та
ув'язку фінансових факторів з реальним ви-
робництвом своєї продукції, а також це спро-
стило б порядок здійснення хеджування ри-
зиків, зокрема ринкових (цінових). У кон-
тексті розроблюваного напряму удоскона-
лення необхідно зосередити увагу на розме-
жуванні операцій спекуляції і хеджування на
балансах учасників ринку, оскільки на сьо-
годні відсутні єдині підходи та критерії до їх
розмежування, окрім цільової настанови
учасника ринку.

Відсутність чітких критеріїв не дозволяє
регуляторам проводити стимулювальну пол-
ітику чи надавати пільги хеджерам, у той час
як і проводити рестрикційну політику віднос-
но спекулянтів. Первинно класифікована як
хеджувальна операція з товарними деривати-
вами у разі сприятливих змін ринкових фак-
торів може бути використана учасником рин-
ку як спекулятивна.

На нашу думку, до обов'язків кожного
учасника ринку товарних дериватів повинна

Учасник ринку 
Строк 

обов’язкового 
переходу 

Банки з 1.01.11 

Публічні акціонерні товариства 
Страховики  

з 1.01.12 

Інші окремі суб’єкти фінансового сектору 
(небанківська складова) 

з 1.01.13 

з 1.01.14 

Кредитні спілки 

Компанії з управління активами 
з 1.01.15 

Таблиця 1. Перехід на МСФЗ в Україні за окремими учасниками ринку

Джерело: [4].
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бути віднесена облігаторна система ризик-
менеджменту, стан та результати функціону-
вання якої повинні оприлюднюватися учасни-
ком та подаватись за визначеною формою та
визначеними строками регуляторам.

Документально закріплена політика та
опис функціонування системи ризик-менед-
жменту за товарними похідними повинна
містити визначення механізмів нівелюван-
ня ризиків, прийнятих учасником, підходи
до стрес-тестування позицій, опис методик
оцінки та переоцінки операцій з товарними
деривативами, обгрунтування доцільності
п роведення тих чи інших оп ерацій  та
підтвердження адекватного розуміння уп-
равлінським персоналом учасника застосо-
ваних технологій торгівлі деривативами.
Ключове місце у цій політиці має бути відве-
дене розмежуванню спекулятивних та хед-
жувальних операцій. Основою для їх відок-
ремленого обліку та розкриття інформації
можуть бути критерії, надані в МСБО 39
"Фінансові інструменти: визнання та оцін-
ка" [3].

При цьому, ефективність хеджування —
ступінь, в якій зміни справедливої вартості
або потоків грошових коштів за об'єктом
який хеджується, компенсуються змінами
справедливої вартості або грошових потоків
по інструменту хеджування (застосовувано-
му похідному фінансовому інструменту) [3].
Україна перебуває на шляху реформування
національної системи обліку і звітності на ос-
нові впровадження міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) з 1998 р.
Найбільш активні дії з імплементації цих
стандартів такими регуляторами, як Мініс-
терство фінансів України, Національний
банк України, комісії, що регулюють фінан-
совий сектор, спостерігаються з 2011 р. Зок-
рема окремі учасники фінансового ринку зо-
бов'язані використовувати ці стандарти у
чітко визначені строки. Диференціація
строків для різних категорій учасників рин-
ку (табл. 1).

Однак, крім прямого копіювання стан-
дартів учасникам ринку бракує практичного
досвіду їх застосування та розуміння, у т.ч. й
в частині обліку операцій хеджування. Зас-
тосування таких стандартів є основою для
підвищення прозорості фінансового ринку,
рівня довіри до його учасників, ліквідності та
доступу до фінансування. Відповідно опера-
ція хеджування, на відміну від спекуляції, має
бути строго задокументованою, оцінка ре-
зультатів надійною, а сама операція — ре-

зультативною. Перспективне та ретроспек-
тивне тестування ефективності операцій
хеджування та застосування товарних де-
ривативів у них повинно відповідати показ-
нику ефективності хеджування від 80 % до
125 %.

Що стосується наступного напряму удос-
коналення, пов'язаного з стримувальним
ефектом оподаткування спекулятивних опе-
рацій, слід відзначити, що ідея обмеження
рівня спекулятивних операцій, що є основою
фінансіалізації не нова. Її виникнення пов'я-
зують з іменем Дж.М. Кейнса, а розвиток —
з ім'ям Дж. Тобіна, який у 70-х роках ХХ ст.
запропонував стягувати 0,05-1% податку з
усіх фінансово-валютних операцій, що но-
сять транскордонний характер. Обсяг над-
ходжень від такого податку міг би дорівню-
вати 150 млрд дол. щорічно на світовому рівні,
а його користь би полягала в обмеженні спе-
куляцій до припустимого рівня та у захисті
від спекулятивних атак економік країн, що
розвиваються. Варто зауважити, що впровад-
ження такого податку має бути суцільним —
на усіх без винятку ринках товарних дерива-
тивів незалежно від їх територіальної належ-
ності. Лише за такої умови можна буде уник-
нути регулятивного арбітражу, який спричи-
нив масовий відтік інвесторів зі Стокгольмсь-
кої біржі до Лондона під час дії у Швеції у
1985—1992 рр. податку на біржовий обіг. У
цьому контексті будуть доречні заходи з
впровадження так званих "китайських стін"
між інвестиційними підрозділами таких учас-
ників та їх традиційними лінійками бізнесу.
Для України питання впровадження додатко-
вого податку на фінансові транзакції в умо-
вах нестабільності податкового законодав-
ства та становлення фінансового ринку ма-
ють розглядатися виважено.

Зокрема, на нашу думку, операції, що ма-
ють документально підтверджений на основі
зазначених стандартів обліку і звітності ха-
рактер хеджування як на фінансових, так і на
товарних ринках, мають звільнятися від опо-
даткування. Спекулятивні операції з фінан-
совими активами та реальними товарами ма-
ють оподатковуватися залежно від ринку, де
вони відбуваються — на біржовому — на рівні
0,01% від обсягу операції, на позабіржовому
— 0,1% з урахуванням досвіду європейських
регуляторів. Необхідно також зазначити, що
Державна фіскальна служба має перегляну-
ти підходи до оподаткування операцій з
цінними паперами та деривативами як на
фінансових, так і на товарних ринках в бік
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мінімізації інших видів податків і зборів, зок-
рема для фізичних осіб.

Участь регуляторів у згладжуванні кон'-
юнктурних шоків (шоків попиту чи пропо-
зиції) через стабілізаційні механізми інтер-
венцій на ринки тих чи інших реальних товарів
та застосування механізмів перехресного ре-
гулювання не може бути недооцінена. Маю-
чи запаси у держрезервах чи створюючи
віртуальні резерви,  засновані на global
intelligence unit [5], регулятори матимуть змо-
гу виходити на ринки з метою недопущення
надування та схлопування цінових "бульба-
шок" та зниження цінової волатильності.
Варто зауважити, що ці інтервенції мають
носити епізодичний характер, інакше спотво-
рення ринкового механізму може стати знач-
ним і перманентним.

Слід зауважити, що для Національного
банку України, регуляторних органів фінан-
сового ринку, Мінекономрозвитку та торгівлі
необхідно координувати свою діяльність з
розробки спільних заходів з комплексного
регулювання базових ринків реальних то-
варів, фінансового ринку, недопущення
фінансіалізації товарного ринку, як і кризо-
вих явищ на фінансовому.

ВИСНОВКИ
Розуміючи масштаби деструктивного

впливу фінансового сектору на реальний
сектор економіки в цілому та ринку дери-
вативів зокрема у відповідь на фінансову
кризу 2007—2009 рр. відбувається посилен-
ня їх регулювання на наднаціональному
(вимогах G20 та Ради з фінансової стабіль-
ності (2009), IOSCO) та національному (Ди-
рективи ЄС (Міfid ІІ, EMIR — 2010—2012),
Закон Дода-Френка, 2010 (США)) рівнях.
Зазначені  вимоги  торкають ся п ерео-
рієнтації позабіржових деривативів на
біржові ринки, їх централізований кліринг
та звітування про них у торгові репозитарії.
Проте зазначені кроки, спрямовані на ре-
формування насамперед фінансової архі-
тектури, не повною мірою дозволяють по-
слабити вплив фінансіалізації саме товар-
них ринків. У статті нами розвинуто ряд на-
прямів перебудови фінансових систем, то-
варних та фінансових ринків, які стосують-
ся підвищення їх прозорості, посилення ре-
гулювання ринків товарних деривативів та
наділення регуляторів правами "кредитора
останньої інстанції", розмежування спеку-
лятивних та хеджувальних операцій, вве-
дення додаткового оподаткування фінансо-

вих транзакцій. Зазначені заходи сприяти-
муть зменшенню асиметрії інформації та
моральних ризиків, вільному ціноутворен-
ню на товарних та ф'ючерсних ринках, не-
допущенню надмірної їх фінансіалізації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діагностика фінансового потенціалу в системі

фінансового менеджменту сьогодні набуває особли-
вої актуальності. Це зумовлено тим, що параметри
фінансового потенціалу визначають можливості та
інтенсивність подальшого розвитку виробничої, со-
ціальної та інших сфер підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначенню сутності та проблемам оцінювання
фінансового потенціалу підприємства присвячені на-
укові роботи таких вчених-економістів, як О. Белінсь-
кої, Р. Гильфердинга, А. Загороднього, В. Кунцевича,
О. Мельник, П. Пузирьової, Р. Толпежнікова та ін.
[1—9]. Однак, незважаючи на вагомі результати та до-
сягнення в теорії фінансового потенціалу підприєм-
ства, залишається низка проблем, а саме: об'єктом го-
стрих дискусій є сутність категорії "фінансовий по-
тенціал підприємства" та обгрунтування ключових
індикаторів його оцінювання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі аналізу економічних джерел та прак-

тики з поданої проблематики:

УДК 658.14
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THE SYSTEM OF INDICATORS OF EVALUATION OF FINANCIAL CAPACITY OF ENTERPRISES

У науковій статті уточнено сутність категорії "фінансовий потенціал підприємства". Представлено систему ключо-
вих індикаторів оцінювання фінансового потенціалу підприємств, яка містить такі групи індикаторів: індикатори: фінан-
сової результативності; платоспроможності підприємства; кредитного забезпечення; облігаційного забезпечення підприє-
мства; інвестиційного залучення; резервного забезпечення; фінансової безпеки підприємств; балансової та ринкової вар-
тості компанії; сукупної акціонерної дохідності та інвестиційної віддачі; виявлення загрози банкрутства; технологічного
та кібернетичного уявлення про систему індикаторів оцінювання фінансового потенціалу підприємств.

In this scientific paper it is clarified the essence of the category "financial strength of the company."It is presented system
of key indicators of evaluation of financial potential of the companies comprising the following groups of indicators — indicators:
financial performance; solvency; collateral; bond provision enterprise; attracting investment; backup software; financial security
of companies; book and market value of the company; total shareholder return on investment and return; detection bankruptcy;
technological and cybernetic understanding of the system of indicators of evaluation of financial capacity of enterprises.

Ключові слова: фінансовий потенціал персоналу, діагностика, індикатори, розвиток,
підприємство.

Key words: financial potential of staff, diagnostics, indicators, development, enterprise.

— уточнити сутність категорії "фінансовий потен-
ціал підприємства";

— представити систему ключових індикаторів
оцінювання фінансового потенціалу підприємств. Для
довідки [2, с. 49]: індикатори — це ключові (базові)
показники, які формують орієнтири та відображають
тенденції розвитку окремих сфер підприємства чи
суб'єкта господарювання загалом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті аналізу літературних джерел з по-
даної проблематики [1—7] та існуючої практики, од-
нозначно необхідно погодитись з висновками П. Пу-
зирьової [7, с. 4], що у поглядах вчених-економістів
щодо тлумачення категорії "фінансовий потенціал"
існує неоднозначність та розбіжність. Одна група на-
уковців фінансовий потенціал ототожнює з фінансо-
вим капіталом ("становить гроші, що дають гроші" [8]),
а інша — з фінансовими ресурсами (сукупність коштів,
що перебувають у розпорядженні суб'єктів господа-
рювання і є джерелом їх виробничого та соціального
розвитку [9, с. 496]). Проте між поняттями "фінансо-
вий потенціал", "фінансові ресурси" та "фінансовий
капітал" є суттєва відмінність, яка проявляється че-
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рез: а) елементний склад; b) структуру; с) джерела
формування; d) фактори впливу (або чинники) на них
[2; 3, с. 267—268; 6, с. 6; 7, с. 4].

Поряд з тим, необхідно зазначити, що у науковій
літературі існує також математичний опис (або виз-
начення) фінансового потенціалу розвитку підприє-
мства набуває вигляду — формула (1) (В. Кунцевич)
[5, с. 127 — 129]:

FDP = f (A1, A2, A3) (1),
де FDP — фінансовий потенціал розвитку є пев-

ною функцією від аргументів А1, А2, А3;
А1 — наявні фінансові ресурси, їх обсяг, умови

залучення (у т.ч. власні та позикові), структура та ди-
наміка капіталу, а також її відповідність стратегічній
меті;

А2 — можливості щодо залучення фінансових
ресурсів у майбутньому (у коротко- та довготерміно-
вому періодах), сукупність факторів, які обумовлю-
ють таке залучення;

А3 — ефективність використання фінансових ре-
сурсів (поточна та прогнозована, яка визначає дина-
міку освоєння потенціалу та досягнення стратегічної
мети підприємством), у т.ч. прогнозовані та фактичні
показники результатів діяльності [5, с. 127—129].

Тут варто погодитись з думкою О. Мельник [2, с.
48], що запропоноване В. Кунцевичем тлумамення
категорії "фінансовий потенціал розвитку підприєм-
ства", є дещо суперечливим, оскільки у категорії "по-
тенціал" вже закладено передумови для розвитку.
Поряд з тим, в результаті опитування керівників ви-
робничо-господарських структур, встановлено, що
формула (1) характеризується низькою ймовірністю
її застосування в практичній діяльності через немож-
ливість формалізації окремих незалежних змінних
моделі, представлених науковцем.

Як свідчать результати вивчення та аналізу літе-
ратурних джерел за проблемою [1 — 9], визначення
поняття "фінансовий потенціал" концентрується на
таких ключових аспектах (підходах) [2, с. 49; 4, с. 278;
6, с. 7]:

— сукупність фінансових ресурсів (можливостей)
підприємства;

— можливості підприємства щодо залучення та
ефективного управління фінансовими ресурсами (ка-
піталом; грошовим капіталом; грошовими потоками;
фондами грошових коштів);

— забезпечення поточної та перспективної діяль-
ності підприємства;

— забезпечення досягнення тактичних та страте-
гічних цілей підприємства.

Узагальнюючи вищевикладені підходи, однознач-
но необхідно підтримати думку О. Мельник [2, с. 49],
що фінансовий потенціал підприємства — сукупності
наявних фінансових ресурсів та можливостей щодо
їхнього залучення, позики, нарощення та відтворен-
ня з метою досягнення стратегічних та тактичних
цілей суб'єкта господарювання (підприємства). Крім
цього, варто зазначити, що важливе місце у системі
забезпечення досягнення цілей підприємства (тактич-
них та стратегічних) належить людському чинникові
(освітньо-фаховому потенціалу (ОФП) персоналу).

"ОФП персоналу — можливості (природні
здібності, обдарованість), знання та уміння (освіта),
компетентність і практичні навички (фах), якими лю-
дина (найважливіший ситуаційний фактор) оволоді-
ла у навчальних закладах — НЗ (виходячи зі структу-
ри освіти) та за допомогою самоосвіти (теоретичний
аспект), а також у ході трудової діяльності (практич-
ний досвід) і які можна застосувати (або використа-
ти) у необхідному соціально-економічному спряму-
ванні, а саме для забезпечення формування та роз-
витку підприємства в перспективі" (!) (Р. Скриньковсь-
кий) [10, с. 6].

Аналіз літературних джерел [1—9] та виконані
дослідження дають змогу стверджувати, що система
індикаторів оцінювання фінансового потенціалу
підприємств включає (містить 11 груп індикаторів) [1,
с. 181—183; 2]:

1. Індикатори фінансової результативності (при-
буток, збиток).

2. Індикатори платоспроможності підприємства
(показники ліквідності, кредиторська заборгованість,
залишок коштів на розрахунковому рахунку та в касі
підприємства, сальдо бюджету руху грошових коштів
на кінець бюджетного періоду).

3. Індикатори кредитного забезпечення (балан-
сова вартість існуючого та потенційного майна
підприємства, обсяги депозитних резервів у банках,
фінансово-кредитних установах тощо).

4. Індикатори облігаційного забезпечення
підприємства (балансова вартість існуючого та потен-
ційного власного капіталу підприємства, обсяги га-
рантійного забезпечення 3-х осіб, витрати, пов'язані
з емісією облігацій).

5. Індикатори інвестиційного залучення (по-
тенційний обсяг інвестицій (реальних, фінансових),
обсяг прибутку на вкладений інвестиційний капітал,
структура власності).

6. Індикатори резервного забезпечення (обсяги
внутрішніх цільових фондів підприємства: інновацій-
ного, амортизаційного, резервного тощо).

7. Індикатори фінансової безпеки підприємств
(індикатори автономії, фінансового левериджу, кон-
трольний та блокуючий пакети акцій тощо).

8. Індикатори балансової та ринкової вартості
компанії (балансова та ринкова вартість компанії).

9. Індикатори сукупної акціонерної дохідності та
інвестиційної віддачі (рентабельність капіталовкла-
день, чистий дохід від інвестиційних вкладень, рин-
кова та номінальна вартість акцій).

10. Інтегральні індикатори виявлення загрози бан-
крутства (інтегральні індикатори банкрутства — двох-
факторна модель прогнозування банкрутства, модель
Альтмана — розрахунок Z показника; модель
Спрінгейта; прогнозна модель Таффлера; R-модель
прогнозування ризику банкрутства підприємства; мо-
дель Р. Ліса; модель Давидової—Бєлікова).

11. Індикатори технологічного та кібернетично-
го уявлення про систему індикаторів оцінювання
фінансового потенціалу підприємств, виходячи із
сутності, ролі та місця ОФП персоналу у даному
процесі [10].
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ
Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досв-

іду показало, що найбільш вдалим є трактування
фінансового потенціалу підприємства як сукупності
наявних фінансових ресурсів та можливостей щодо
їхнього залучення, позики, нарощення та відтворен-
ня з метою досягнення стратегічних та тактичних
цілей суб'єкта господарювання (підприємства). З'ясо-
вано, що система індикаторів оцінювання фінансово-
го потенціалу підприємств включає такі групи інди-
каторів: фінансової результативності; платоспромож-
ності підприємства; кредитного забезпечення; обліга-
ційного забезпечення підприємства; інвестиційного
залучення; резервного забезпечення; фінансової без-
пеки підприємств; балансової та ринкової вартості
компанії; сукупної акціонерної дохідності та інвес-
тиційної віддачі; виявлення загрози банкрутства
(інтегральні); технологічного та кібернетичного уяв-
лення про систему індикаторів оцінювання фінансо-
вого потенціалу підприємств.

 Перспективи подальших розвідок в обраному
напрямі полягають у формуванні методичних реко-
мендацій обчислення узагальнюючого (інтеграль-
ного) показника фінансового потенціалу підприє-
мства.
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З давніх-давен тваринництво, а разом із ним
і скотарство, як його невід'ємна складова по-
сідають вагоме місце у сільському господарстві
України. Будучи джерелом незамінних та над-
звичайно важливих у раціоні людини продуктів
харчування таких, як молоко і червоне м'ясо,
скотарство відіграє провідну роль у процесі
продовольчого самозабезпечення держави.
Проте на сьогоднішній день виробництво про-
дукції скотарства супроводжується негативни-
ми явищами та тенденціями, котрі не найкращім
чином позначились як на чисельності поголів'я
худоби та обсягах виробництва, так і на за-
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MAIN DEVELOPMENT TRENDS OF CATTLE BREEDING INDUSTRY AT THE NATIONAL
AND REGIONAL CONTEXTS

У статті виявлено та проаналізовано основні тенденції розвитку галузі скотарства на національному рівні та на
рівні Харківської області. Визначено, що період 1990—2012 рр. був не дуже сприятливим для галузі як у національно-
му, так і в регіональному масштабі. Протягом зазначених років зафіксоване стрімке скорочення поголів'я худоби у
господарствах усіх категорій, котре негативним чином позначилося і на обсягах виробництва продукції, а відповідно
і на задоволенні потреб населення у незамінних життєвонеобхідних продуктах харчування. При цьому, на нашу дум-
ку, у ситуації, що склалась, окрім економічних чинників, є істотна доля впливу і соціальних чинників, і це підтверди-
лося результатами аналізу залежності тенденцій розвитку галузі від чисельності сільського населення. Разом із тим,
виявлено, що за останні роки відбувся докорінний перерозподіл виробництва продукції між сільськогосподарськими
підприємствами та господарствами населення.

In the article detected and analyzed the main trends of cattle breeding industry at the national level and at the level
of the Kharkiv region. Was determined that the period of 1990-2012, wasn't very favorable for the industry as a national
and regional scale. So, for the specified years has been recorded a sharp reduction in livestock farms of all categories,
which adversely effect on the volume of production and, consequently, on satisfying of needs of the population in essential
and vital necessary food. Thus, in our view, the situation which has developed, in addition to economic factors, there is
substantial interest influence and of social factors, and this is confirmed by the analysis of trends in the industry, depending
by the size of the rural population. However, it was found that at recent years there has been a radical redistribution of
production between farms and households.

Ключові слова: скотарство, тенденції розвитку, динаміка, чисельність поголів'я, обсяг
виробництва.

Key words: cattle breeding, development trends, dynamics, herd size, volume of production.

гальній ефективності виробничого процесу.
Причиною цьому стало багато чинників, котрі
мають як економічне, так і соціальне походжен-
ня.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Наведені проблеми потребують невідклад-
ного вирішення задля ефективного функціону-
вання та сталого розвитку агропромислового
виробництва, що й привертає увагу багатьох
дослідників. Аналіз тенденцій розвитку, визна-
чення та підвищення ефективності виробницт-
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ва агропромислової продукції є основою праць
вітчизняних науковців, значних результатів у
дослідженні проблем, притаманних сучасній
галузі скотарства, та способів їх подолання до-
сягли: П.С. Березівський [1], С.В. Васильчак [2],
О.І. Гуторов [3], О.П. Комарницька [4], Н.С. Ля-
ліна [5], В.Я. Месель-Веселяк [6], В.О. Пабат [7],
М.К. Пархомець [8], Н.І. Шиян [9], С.П. Яро-
шенко [10] та інші вчені, котрі наполягають на
думці, що негативна економічна ситуація вима-
гає об'єктивної ретроспективної оцінки тен-
денцій, котрі мають місце у галузі, для її по-
дальшого сталого розвитку в сучасних умовах
господарювання.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТІ
Зважаючи на вищезазначені аргументи, ме-

тою представленого дослідження стало визна-
чення та дослідження основних сучасних тен-
денцій розвитку галузі скотарства як на загаль-
нодержавному рівні, так і на рівні Харківської
області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практика показує, що за останні десяти-

ліття тваринництво, зокрема скотарство, у світі
перетворилось у провідну галузь сільського
господарства, яка розвивається стрімкими тем-
пами [11]. Так, за даними FAOSTAT (2012 р.)
провідними виробниками яловичини у світі є
США (понад 11848 тис. т), Бразилія (9307 тис.
т), Китай (близько 6266 тис. т); світовими ж
лідерами у виробництві коров'ячого молока є
США (90865 тис. т), Китай (37768 тис. т) та Індія
(54000 тис. т) [12].

Таким чином, у країн-лідерів за останнє де-
сятиріччя відбувається стрімке нарощення об-

сягів виробництва
продукції скотарства
насамперед за раху-
нок переходу до інду-
стріального вирощу-
вання худоби із зас-
тосуванням провід-
них методів селекції,
утримання, годівлі, а
також виготовлення
товарної продукції, її
транспортування,
зберігання та збуту
[13].

У той час як на
вітчизняних теренах
інноваційні методи
господарювання ду-
же повільно впровад-

жуються у сільськогосподарський виробничий
процес, особливо при виробництві продукції
скотарства. Тому за роки незалежності ця га-
лузь стала неприбутковою та неефективною,
що й знайшло своє відображення у щорічному
зменшенні поголів'я ВРХ у тому числі й корів,
та обсягу виробленої продукції.

Так, за інформацією Держкомстату Украї-
ни, поголів'я ВРХ у всіх категоріях господарств
зменшилося з 24623,4 тис. гол. у 1990 р. до 4645,9
тис. гол. у 2012 р., тобто більш ніж на 81%, що
само по собі є дуже невтішною тенденцією.
Негативні зміни торкнулися також і поголів'я
корів, котре за ці роки також істотно скороти-
лося з 8378,2 тис. гол. у 1990 р., до 2554,3 тис.
гол. у 2012 р, або склало 30% від показників 1990
р. Проте варто зауважити, що за наведений пе-
ріод значно зросла питома вага корів у за-
гальній чисельності поголів'я ВРХ, це можна
аргументувати тим, що господарства більш ви-
важено підходять до забою молочної худоби.
Разом із тим, протягом 1990—2012 рр. відбули-
ся істотні зміни у структурі розподілу поголі-
в'я ВРХ між сільськогосподарськими підприє-
мствами та господарствами населення. Так, у
1990 р. сільськогосподарськими підприємства-
ми утримувалося 85,6 % загального поголів'я
худоби, а у 2012 р. на їх долю припало лише
32,4 %.

При цьому скорочення чисельності поголі-
в'я відбувалося не лише у сільськогосподарсь-
ких підприємствах, які протягом 1990—2012 рр.
втратили майже 93% поголів'я ВРХ та 90,7 %
поголів'я корів. Господарства населення після
деякого нарощення поголів'я ВРХ та корів у
період 2000—2005 рр., до 2012 р. теж втратили
значну кількість поголів'я і в 2012 мали лише

Джерело: розроблено автором на основі офіційних даних Державного комітету статистики Ук-
раїни.

Рис. 1. Динаміка поголів'я ВРХ та корів в Україні за 1990—2012 рр.
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88,7 % від поголів'я 1990 р. Ця тенденція, на
нашу думку, обумовлена сукупністю чинників
соціально-економічного характеру, значними
з яких є, по-перше, демографічна та соціальна
криза, котра має місце у вітчизняному селі і ха-
рактеризується зменшенням кількості сіль-
ського населення та не престижністю для мо-
лоді сільськогосподарської праці; другим знач-
ним фактором є те, що у сучасних ринкових
умовах, коли переробні підприємства ведуть
жорстку цінову політику, маленьким господар-
ствам просто не лишається можливості для ви-
живання, а ставки робляться на великотоварні
виробництва, котрі за рахунок впровадження
новітніх технологій та методів господарюван-
ня можуть досягти більшої рентабельності та
соціально-економічної ефективності [14].

У процесі визначення загальних тенденцій
у зміні чисельності поголів'я ВРХ та корів ви-
рівнювання динамічних рядів лінійна функція
(рис. 1). Так, для поголів'я ВРХ віна мала виг-
ляд: у = -962,61х + 23040, а для поголів'я корів
у= — 307,02х + 8852,6. При цьому коефіцієнти
детермінації становили відповідно 0,9064 та
0,9725.

Значним, на нашу думку, є той факт, що
зменшення кількості поголів'я ВРХ, котре по-
чалося ще у 1987 р. та корів (зниження чисель-
ності відбувалося з 1979 р.), в 1990—2012 рр. на-
було таких загрозливих масштабів, що показ-
ники чисельності поголів'я ВРХ та корів вия-
вилися меншими від показників 1945 р., коли
значна кількість тварин була втрачена під час
Великої Вітчизняної Війни.

На нашу думку, у процесі аналізу чисель-
ності поголів'я ВРХ та корів логічно брати до
уваги не тільки економічні, а ще й соціальні по-
казники, тому що, як було встановлено, за ос-
таннє десятиріччя більша кількість від загаль-
ного поголів'я худоби утримується господар-
ствами населення, котрі являють собою в пер-
шу чергу соціально-побутові організації, котрі
у більшій мірі залежать від соціальних і демог-

рафічних чинників, ніж спеціалізовані
сільськогосподарські підприємства. Як ре-
зультат, у контексті даного дослідження
доцільним є виявлення кореляційної залеж-
ності між чисельністю сільського населен-
ня та поголів'ям ВРХ у тому числі корів
(табл. 1).

Як бачимо, існує значна різниця між ко-
ефіцієнтами парної кореляції першого та
другого підперіодів. Так, зв'язок у першо-
му підперіоді виявився не дуже сильним,
проте у другому підперіоді ситуація докор-
інно змінилася і залежність стала надзви-

чайно великою. Ця ситуація, на нашу думку,
виникла по-перше, через те, що 1990—2000 рр.
це період, коли окрім соціально-демаграфічних
змін, відбувалися ще й значні політичні та
інфраструктурні перетворення, котрі позначи-
лися на усіх галузях національного господар-
ства; а по-друге, як було виявлено раніше, по-
чинаючи з 2000 р. власником більшої частини
поголів'я худоби виявилися господарства на-
селення, котрі є здебільшого явищем соціаль-
ним, ніж економічним.

Під час аналізу зміни поголів'я галузі ско-
тарства, на наш погляд, на увагу заслуговує
існування ще однієї тенденції, суть якої поля-
гає в тому, що поступове зменшення поголів'я
ВРХ та корів у господарствах усіх категорій
також спричиняє зниження обсягів виробленої
продукції, що унеможливлює забезпечення
потреб населення у молоці та м'ясі.

Так, за період з 1990 по 2012 р. обсяги ви-
робництва молока усіма категоріями госпо-
дарств знизилися на 13130,7 тис. т і в 2012 р.
склали лише 46,4 % від обсягу виробництва 1990
р. При цьому найгірша тенденція спостерігаєть-
ся в сільськогосподарських підприємствах,
котрі знизили обсяги виробництва молока у
2012 р. порівняно з 1990 р. у 7,3 рази, тобто ви-
робництво становило лише 13,6 % від рівня 1990
р. Також варто зауважити, що у загальному
обсязі виробництва істотно скоротилася доля
молока виробленого сільськогосподарськими
підприємствами. Якщо у 1990 р. доля їхньої
продукції складала 76%, то вже у 2012 р. вона
становила лише 22,3 %, у той час, як решта про-
дукції була вироблена господарствами насе-
лення, котрі у 1990—2005 рр. стрімко нарощу-
вали обсяги виробництва, але вже починаючи з
2006 р. у господарствах населення теж спосте-
рігається тенденція до скорочення обсягів ви-
робництва молока.

Щодо виробництва яловичини і телятини, то
становище було ще більш складним. Протягом
1990—2012 рр. обсяги виробництва яловичини

Період 

Коефіцієнт парної 
кореляції між 

чисельністю поголів'я 
ВРХ та кількістю 

сільського населення 

Коефіцієнт парної 
кореляції між 

чисельністю поголів'я 
корів та кількістю 

сільського населення 

1990-2012 рр. 0,895 0,962 

1990-2000 рр. 0,5215 0,489 

2000-2012 рр. 0,9812 0,9915 

Таблиця 1. Коефіцієнти парної кореляції між
чисельністю поголів'я ВРХ та корів й кількістю

сільського населення України

Джерело: розраховано автором за даними Державного комітету
статистики України.
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і телятини у всіх категоріях господарств змен-
шилися більше ніж у 5 разів.

Разом із тим, тенденції зафіксовані на за-
гальнодержавному рівні не оминули стороною
і Харківську область. Як свідчать статистичні
дані, за період з 1990 по 2012 рр. виробництво
молока у Харківській області зменшилося на
757,3 тис. т тобто на 59,6 %. При цьому отрима-
на у результаті вирівнювання динамічного ряду
функція (рис. 2), котра має вигляд: у = — 28,405х
+ 1015,2 при коефіцієнті детермінації 0,7563,
вказує на те, що за аналізований період серед-
ньорічне вирівняне скорочення обсягів вироб-
ництва молока у регіоні за усіма категоріями
господарств становило 28,4 тис. т.

У той же час, у регіоні разом із загальною
тенденцією скорочення обсягів виробництва
молока, теж відбувалися доволі суттєві зміни
й у структурі виробництва, а саме у співвідно-
шенні виробленої продукції сільськогоспо-
дарськими підприємствами та господарствами
населення. Ситуація проілюстрована на рисун-
ку 3.

Так, за досліджений період питома вага
сільськогосподарських підприємств у загаль-
ному обсязі виробленого у регіоні молока ско-
ротилася із 89,2 % у 1990 р. до 40,9 % у 2012 р,
що, на нашу думку, і є однією із головних ха-
рактеристик кризи у молочному підкомплексі
скотарства Харківської 28,4 тис. т.

Джерело: розроблено автором на основі даних Державного комітету статистики України.

Рис. 2. Динаміка виробництва молока усіма категоріями господарств за 1990—2012 рр.

Рис. 3 Питома вага окремих категорій господарств у загальному виробництві молока
у 1990—2012 рр.

Джерело: розроблено автором на основі даних Державного комітету статистики України.
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Аналогічна ситуація складалася і у м'ясному
підкомплексі скотарства регіону. Виробництво
приросту ВРХ у живій масі на території Харкі-
вської області у 1990—2012 рр. скоротилося на
115,7 тис. т, тобото майже на 74%. А вирівнювання
динамічного ряду на основі лінійної функції, зоб-
ражене на рисунку 4 показує, що у даному ви-
падку рівняння має вигляд: у = — 3,5836х + 102,69,
при R2 = 0,5455. Таким чином, розмір середньор-
ічного спаду виробництва приросту ВРХ у живій
масі дорівнював 3, 6 тис. т.

При цьому м'ясний підкомплекс, аналогіч-
но до молочного, теж зазнав значних структур-
них змін у співвідношенні виробленої продукції
між сільськогосподарськими підприємствами
та господарствами населення.

На рисунку 5 чітко вбачається, що у загаль-
ному обсязі виробленого на території Харкі-
вської області приросту живої ваги ВРХ пито-
ма вага сільськогосподарських підприємств за
період 1990—2012 рр. скоротилася з 87,1 % до
27,8 %.

Таким чином, спираючись на вищенаведені
аргументи, можна констатувати той факт, що
у період з 1990 р. по 2012 р. для скотарства Хар-
ківської області характерна тенденція до змен-
шення обсягів виробництва продукції. При цьо-
му у 1990—1997 рр. скорочення відбувалось
більш швидкими темпами, аніж у наступні роки,
коли ситуація дещо стабілізувалася. Принци-
повим моментом також є те, що за аналізова-
ний період докорінно змінилось співвідношен-

Рис. 4. Динаміка виробництва приросту ВРХ усіма категоріями господарств
за 1990—2012 рр.

Джерело: розроблено автором на основі даних Державного комітету статистики України.

Рис. 5. Питома вага окремих категорій господарств у загальному виробництві приросту
ВРХ у 1990—2012 рр.

Джерело: розроблено автором на основі даних Державного комітету статистики України.



48
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2014

ня обсягів виробленої продукції між господар-
ствами населення та сільськогосподарськими
підприємствами, котрі зазнали більш масштаб-
ного скорочення виробництва.

При цьому варто наголосити, що одним з
головних завдань "Державної цільової про-
грами розвитку українського села на період
до 2015 р." та національного проекту "Відрод-
жене скотарство", є збільшення виробницт-
ва продукції скотарства до рівня 1990 р. Че-
рез це визначення та характеристика тен-
денцій, що відбуваються у скотарстві Харкі-
вської обл. було здійснене саме на основі по-
рівняння та зіставлення основних сучасних
показників з показниками 1990 р., рівня кот-
рих задля задоволення загальнодержавних
інтересів Харківський регіон має досягти най-
ближчим часом. А основою цьому у нинішній
ситуації, на нашу думку, має стати, насампе-
ред, поступове збільшення поголів'я ВРХ та
корів. Проте на сьогодні особливо в умовах
сільськогосподарських підприємств відбу-
вається зовсім протилежна тенденція, що
само по собі є дуже несприятливою обстави-
ною для подальшого розвитку скотарства у
регіоні. Разом із тим, стабільне збільшення
обсягів виробництва продукції скотарства є
основою збільшення його економічної та со-
ціальної ефективності.

ВИСНОВКИ
Для тваринницької галузі сільського госпо-

дарства скотарство є одним із провідних на-
прямів. Проте в умовах загальної кризи у роз-
витку сільськогосподарського виробництва,
котра найбільш гостро вдарила по скотарству,
сучасний стан якого, як було виявлено, харак-
теризується стрімким зменшенням чисельності
поголів'я ВРХ та корів, що само по собі, особ-
ливо в умовах фізичної та моральної застарі-
лості виробничих технологій, веде до істотно-
го скорочення обсягів виробництва продукції
галузі.

У цих умовах підвищується роль стратегіч-
них змін задля забезпечення сталого розвитку
і підвищення конкурентоспроможності галузі.
При цьому під сталим розвитком нами перш за
все розуміється багатоаспектна категорія, яка
охоплює такі складові: фінансово-економічне
забезпечення ресурсами для розширеного
відтворення; розвиток виробництва на основі
науки й інновацій; підвищення якості продукції;
поліпшення екології і родючості землі на основі
внесення органічних добрив; соціальний розви-
ток сільських територій. Повна реалізація усіх
перерахованих заходів здатна забезпечити кон-

курентоспроможність продукції м'ясного ско-
тарства на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Сьогодення вимагає рішучих заходів у першу
чергу з боку держави для забезпечення умов
відродження скотарства за рахунок пільгового
фінансування сільськогосподарських підпри-
ємств, яке в Україні є значно нижчим у порівнянні
з країнами з розвиненою економікою.

Також доцільним з соціально-економічної
точки зору є формування механізму цінотво-
рення на засадах соціального партнерства,
який би дозволив кожному громадянину спо-
живати яловичину в достатній кількості, при
цьому, який би сприяв й відшкодуванню сіль-
ськогосподарським товаровиробникам витрат
і підтримував би одержання прибутку.

Разом із тим, Україні для реалізації потен-
ціалу країни-експортера, який, на думку бага-
тьох вчених, є досить значним, необхідно ство-
рити умови для розширення кооперації між
господарствами різних форм власності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
(АКТУАЛЬНІСТЬ)

Трансформація системи господарювання,
шлях до розвитку ринкової економіки, об'єктивно
зумовили необхідність створення системи страте-
гічного управління на мікрорівні. За багаторічний
період ринкових реформ, зокрема в аграрному
секторі економіки, здійснено ряд об'єктивно не-
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SOCIAL ENTERPRISE COMPETITIVENESS STRATEGIES AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

Питання формування та розвитку конкурентних стратегій входять до компетенції завдань стратегічного управ-
ління і можуть бути успішно вирішені при функціонуванні системи стратегічного управління організаціями в кон-
тексті соціальної відповідальності. Конкурентна стратегія являє собою план дій підприємства, спрямований на до-
сягнення успіху в конкурентній боротьбі на даному ринку. При розробці конкурентних стратегій основну увагу в
ході аналізу зовнішнього середовища агропідприємства необхідно приділити оцінці та визначенню напрямів розвит-
ку кон'юнктури агропродовольчого ринку, а також діагностиці його конкурентного середовища.

Однією з найбільш важливих на нинішньому етапі розвитку економіки є соціальна конкурентоспроможність.
Соціальна конкуренція бізнесу — це процес досягнення конкурентних переваг на основі системи взаємовідносин, що
існують між суб'єктами господарювання і суспільством, в якому вони функціонують, з метою досягнення взаємного
економічного та соціального ефекту. Соціальна стратегія — це система стратегічних рішень, які націлені на задово-
лення соціальних потреб суб'єктів взаємодії ринку, з метою забезпечення оптимального відтворення робочої сили,
сприятливого психологічного мікроклімату і підвищення ефективності підприємницької діяльності. У статті розгля-
нуто соціальні аспекти стратегій конкурентоспроможності, викладено авторське бачення соціальної стратегії кон-
курентоспроможності та соціальної конкуренції бізнесу, визначено фактори мікро- та макросередовища соціальної
діяльності підприємства, напрями та складові соціальної стратегії.

The formation and development of competitive strategies within the scope of the tasks of strategic management and
can be successfully addressed in the functioning of the strategic management of organizations in the context of social
responsibility. Competitive strategy is a plan of the enterprise to achieve the success in the competition in this market. In
developing competitive strategies focuses on the analysis of the environment should be given to agricultural enterprises
in the sector and assessing the situation of agricultural markets, and the diagnosis of his competition. One of the most
important at the present stage of economic development is a social competitiveness. Social Business competition — the
process of achieving competitive advantage on the basis of relationships that exist between the entities and the society in
which they operate in order to achieve mutual economic and social impact. Social strategy — a system of strategic decisions
that focus on the social needs of subjects interaction market, in order to ensure optimal reproduction of the labor force,
favorable psychological microclimate and increase business efficiency. The most common areas of social The article
deals with the social aspects of competitiveness strategies, the author sets out a vision of social strategy for competitiveness
and social competition of business, the factors of micro and macro social enterprise, social trends and the components of
strategy.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, соціальна
конкуренція, соціальна стратегія.

Key words: competition, competitive, competitive advantage, social competition, and social
strategy.

обхідних економічних та організаційних перетво-
рень, що змінили характер конкурентних відносин
між аграрними товаровиробниками: відбувся пе-
рехід до багатоукладної економіки; регулювання
агропродовольчого ринку з боку держави зведе-
на до мінімуму; ринок продовольства та сільсько-
господарської сировини відкритий для іноземних
учасників; у зв'язку зі збільшенням диференціації
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доходів населення змінилася структура попиту на
продукти харчування; сільськогосподарські това-
ровиробники вільні у виборі системи управління
та методів господарювання. Все це обумовлює не-
обхідність розробки конкурентних стратегій гос-
подарюючими суб'єктами агропррдовольчої сфе-
ри. Питання формування та розвитку конкурент-
них стратегій входять до компетенції завдань стра-
тегічного управління і можуть бути успішно вирі-
шені при функціонуванні системи стратегічного
управління організаціями в контексті соціальної
відповідальності. Без стратегічного управління
господарюючий суб'єкт здатний приймати лише
короткострокові рішення. Становище значно уск-
ладнюється нестабільністю зовнішнього середови-
ща, швидким темпом його змін, що вимагає пост-
ійного перегляду існуючих та розробки нових
стратегій. Таким чином, теоретичні та практичні
проблеми, пов'язані з обгрунтуванням і реаліза-
цією конкурентних стратегій підприємств аграр-
ного сектору, необхідність актуалізації методич-
них і методологічних підходів до визначення кон-
курентного потенціалу аграрних організацій в
умовах нестабільного зовнішнього середовища
визначили актуальність дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання управління конкурентоспроможні-
стю підприємства знайшли широке відображення
в роботах зарубіжних і вітчизняних учених. Тео-
ретичні та методологічні основи сучасної теорії
конкуренції та конкурентоспроможності були
закладені в працях провідних зарубіжних авторів:
Портера М., Ансоффа І., Котлера Ф., Стрікленд А.
та інших. Заслуженим авторитетом користуються
праці Гришової І.Ю., Кужеля В.В., Шабатури Т.С.,
Чирви О.Г., Гнатьева Т.Н., наукові розробки яких
в аспектах формування інноваційного потенціалу
підприємств, фінансового забезпечення їх страте-
гічного розвитку, державної підтримки іннова-
ційного розвитку підприємств аграрного сектора
базуються на досвіді зарубіжних країн і моделях
соціальної відповідальності.

Разом з тим, незважаючи на велику кількість
наукових публікацій, а також тривалу, глибоку і
всебічну розробку теорії конкурентоспромож-
ності, на сьогоднішній день серед вчених немає
єдності в застосовуваних підходах, стратегіях уп-
равління конкурентоспроможністю; недостатня
увага приділяється розробці єдиного розуміння
проблеми управління конкурентоспроможністю
аграрних підприємств в контексті соціальної
відповідальності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Агропромисловий комплекс має стати найваж-

ливішим високоприбутковим сектором економіки.
До найважливіших завдань, що стоять перед агро-
промисловим комплексом країни на сучасному
етапі розвитку, відносяться: по-перше, забезпечен-

ня продовольчої безпеки країни, по-друге, наро-
щення експортного потенціалу, по-третє, розви-
ток переробних галузей. Конкуренція — це не-
від'ємна складова підприємницького середовища
та системи відносин між економічно самостійни-
ми агроформуваннями. Загострення конкурентної
боротьби та динамічне ринкове середовище обу-
мовили необхідність акцентування уваги на роз-
робці підприємствами аграрного сектора економ-
іки стратегій розвитку [6].

Конкурентна стратегія являє собою план дій
підприємства, спрямований на досягнення успіху
в конкурентній боротьбі на даному ринку. При
розробці конкурентних стратегій основну увагу в
ході аналізу зовнішнього середовища агропідприє-
мства необхідно приділити оцінці та визначенню
напрямків розвитку кон'юнктури агропродоволь-
чого ринку, а також діагностиці його конкурент-
ного середовища. Конкурентна стратегія має зас-
новуватися на глибокому розумінні таких визна-
чальних моментів, як структура аграрного секто-
ра економіки і позиція, яку підприємство займає в
межах галузі. Тому в умовах конкурентного сере-
довища кожному агроформуванню необхідне ви-
роблення чіткої конкурентної стратегії з ураху-
ванням шляхів і методів підвищення конкурентос-
проможності підприємства, наявності конкурент-
них переваг і ретельного аналізу діяльності своїх
конкурентів.

Ігор Ансофф у своїй моделі "товар — ринок"
виділяв 4 можливих стратегії зростання бізнесу:
стратегія проникнення на ринок (market
penetration strategy): означає, що зростання буде
відбуватися в напрямі збільшення частки ниніш-
нього товарного ринку стратегія розвитку ринку
(market development strategy): означає, що компа-
нія буде рости за рахунок розвитку попиту на но-
вих ринках стратегія розвитку товару (product
development strategy): означає, що джерелом зро-
стання компанії є зростання попиту на нові про-
дукти стратегія диверсифікації (diversification
strategy) означає оновлення товарного ряду і вихід
на нові ринки одночасно [1].

Основними причинами, що спонукають фірми
приділяти особливу увагу питанням соціальної
відповідальності є: глобалізація та по пов'язане з
нею загострення конкуренції; зростаючі розміри
та вплив контрагентів; конкуренція компаній за
залучення кваліфікованого персоналу; підвищен-
ня суспільної активності; зростаюче значення не-
матеріальних активів таких, як імідж, бренд.

Вибір конкурентної стратегії господарюючих
суб'єктів агропродовольчого комплексу повинен
проводитися з урахуванням факторів як макросе-
редовища, так і мікросередовища. Вивчення кон-
курентного середовища має включати такі етапи:
виявлення переліку господарюючих суб'єктів, що
діють на даному ринку; визначення ємності рин-
ку, ступеня його насиченості, розрахунок ринко-
вих часток господарюючих суб'єктів; оцінку еко-
номічного концентрації, властивої ринку агро про-
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довольчої сфери; аналіз бар'єрів входу на ринок;
визначення ступеня відкритості ринку для участі
у міжрегіональній та міжнародній торгівлі; побу-
дова конкурентних карт ринку з урахуванням ре-
зультатів оцінки інтенсивності конкуренції на ньо-
му. При аналізі конкурентних позицій
підприємств-виробників доцільно також проводи-
ти маркетингові дослідження ринку, засновані пе-
реважно на анкетуванні споживачів.

Однією з найбільш важливих на нинішньому
етапі розвитку економіки є соціальна конкурен-
тоспроможність. Соціальна конкуренція бізнесу —
це процес досягнення конкурентних переваг на
основі системи взаємовідносин, що існують між
суб'єктами господарювання і суспільством, в яко-
му вони функціонують, з метою досягнення взає-
много економічного та соціального ефекту.

Соціальна стратегія — це система стратегічних
рішень, які націлені на задоволення соціальних
потреб суб'єктів взаємодії ринку, з метою забез-
печення оптимального відтворення робочої сили,
сприятливого психологічного мікроклімату і
підвищення ефективності підприємницької діяль-
ності. До найбільш поширених напрямів соціаль-
ної стратегії відносяться такі, як система трива-
лого найму, допомога в придбанні житла, навчан-
ня фахівців, щедрі вихідні допомоги, корпоративні
пенсії. До внутрішньої соціальної відповідальності
відносять безпеку праці, стабільність заробітної
плати, медичне та соціальне страхування, розви-
ток людських ресурсів (програми підготовки та
підвищення кваліфікації), допомоги працівникам
у критичних ситуаціях. Зовнішня складова соц-
іальної відповідальності бізнесу включає: спонсор-
ство і корпоративну благодійність, охорону навко-
лишнього середовища, взаємодію з місцевою вла-
дою, випуск якісних товарів.

Екологічна складова соціальної стратегії на-
цілена на розробленя довгострокового плану фор-
мування і реалізації системи охорони навколиш-
нього природного середовища. Пріоритетним її
напрямом вважається екологізація виробництва,
яка означає гармонізацію взаємовідносин підприє-
мства і природи, забезпечення екологічної безпе-
ки продукції, виробничих систем і великих техно-
генних утворень, нейтралізацію і максимально
можливе зменшення обсягів викидів у довкілля
забруднюючих та отруйних речовин, здійснення
заходів з раціонального природокористування й
переходу до екологічнобезпечної життєдіяльності
людини.

Соціальна стратегія фірми включає такі скла-
дові: удосконалення соціально-кваліфікаційної
структури персоналу, поліпшення умов і охорони
праці персоналу підприємства, поліпшення жит-
лово-побутових умов, надання необхідного ком-
плексу з медичного обслуговування, дозвілля,
відпочинку, належний розвиток соціальної інфра-
структури, соціальний захист працівників тощо.

Соціальне спрямування умов колективного
договору підприємств агро продовольчої сфери

сприяє розвитку в колективі соціально-позитив-
ного налаштування. У колективному договорі вста-
новлюються взаємні зобов'язання сторін щодо ре-
гулювання виробничих, трудових, соціально-еко-
номічних відносин, зокрема: нормування і оплата
праці, встановлення мінімальних гарантій заробі-
тної плати відповідно до кваліфікації на основі
єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та
мінімальних розмірів доплат і надбавок з ураху-
ванням специфіки, умов праці окремих професій-
них груп і категорій працівників; встановлення
мінімальних соціальних гарантій, компенсацій,
пільг; умов і охорони праці; житлово-побутового,
медичного, культурного обслуговування, органі-
зації оздоровлення і відпочинку; умов зростання
фондів оплати праці; встановлення міжкваліфіка-
ційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті
праці.

Зацікавленість працівників у роботі на під-
приємстві і його успішної економічної діяльності
тим вище, чим більше кількість наданих пільг і по-
слуг, а також залежить від того, наскільки сума
виплат перевищує встановлений законом розмір,
при цьому скорочується плинність кадрів. Соціаль-
не забезпечення працівників, розвиток їхньої осо-
бистості, збереження здоров'я є умовою успішної
діяльності аграрного підприємства. Реалізація
соціальної стратегії підприємства забезпечує зро-
стання соціальної активності персоналу, що спри-
чиняє підвищення відповідальності, зростання по-
казників ефективності та продуктивності праці,
скорочення втрат робочого часу, тобто забезпе-
чує додатковий економічний ефект і виступає дже-
релом економічного розвитку підприємства. Фор-
мується відповідний взаємозв'язок економічного
та соціального розвитку підприємства: економіч-
ний розвиток фірми — соціальний розвиток фірми
— соціальна активність персоналу — економічний
розвиток фірми на новому, більш високому рівні.

На успішність реалізації соціальної стратегії
аграрних формувань впливає внутрішнє і зовнішнє
соціальне середовище підприємства. Внутрішнє
соціальне середовище утворює персонал підприє-
мства, об'єкти соціального призначення, які забез-
печують належні умови праці та побуту праців-
ників і членів їх сімей, складові якості трудового
життя, які в першу чергу визначаються матеріаль-
ною винагородою праці, атмосферою співробіт-
ництва, взаєморозуміння і взаємодопомоги, сту-
пенем згуртованості колективу, соціальним парт-
нерством і престижністю спільної праці. Зовнішнє
соціальне середовище представлено споживачами,
контрагентами, громадськістю тощо [3].

В умовах динамічного зовнішнього середови-
ща реалізацію соціальних стратегій аграрних
підприємств слід розглядати як здійснення кіль-
кісних, якісних і структурних організаційних змін,
спрямованих на вдосконалення соціального се-
редовища підприємства і сфери соціальної взає-
модії між власниками, персоналом, споживачами,
громадськістю, бізнес-партнерами.
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Соціальні стратегії сучасного підприємства
агропродовольчлї сфери необхідно розробляти на
довгострокову перспективу з обов'язковим ураху-
ванням інтересів соціальних партнерів для підви-
щення соціально-економічної ефективності гос-
подарської діяльності підприємства та досягнен-
ня соціальної стабільності у суспільстві в цілому.

ВИСНОВКИ
Беручи до уваги принципово нову роль

підприємства в умовах соціально орієнтованої еко-
номіки, реалізацію соціальних стратегій
підприємств агропродовольчої сфери слід віднес-
ти до ключових складових забезпечення успіху
діяльності. Соціальна стратегія аграрного підприє-
мства розглядається як запровадження заходів
щодо задоволення соціальних потреб працівників,
споживачів, бізнес-партнерів та громадськості з
метою досягнення оптимального розвитку фірми.
Детальних досліджень потребує питання методи-
ки вибору оптимального варіанту стратегії та фор-
мування комплексної системи показників для оц-
інювання соціальної стратегії підприємств агро-
продовольчої сфери.
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Сучасні умови ведення бізнесу характеризу-
ються значним рівнем нестабільності та підвищен-
ня конкурентної боротьби, що детермінує важ-
ливість стратегічного планування ведення бізне-
су. Однієї зі складових стратегічного планування
є оцінка вартості бізнесу та окремих його складо-
вих, зокрема репутаційного капіталу, який за ос-
танніми оцінками може становити до 80% вартості
компанії в залежності від галузі, в якій вона фун-
кціонує.

На сьогоднішній день питання пов'язані з ре-
путаційним капіталом є надзвичайно актуальними
і кількість публікацій у даній сфері збільшуються
рік від року. Питання дотичні до формування та
оцінки репутаційного капіталу розглянуто в пра-
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Одним з ключових моментів якісного процесу стратегічного планування будь-якого суб'єкта господарювання є
оцінка вартості бізнесу. У статті розглянуто поняття репутаційного капіталу компанії як важливого елементу вар-
тості бізнесу та описано основні методи оцінювання репутаційного капіталу та його складових, які поділено на чо-
тири основні групи методів оцінки вартості репутаційного капіталу, серед них: методи надлишкових прибутків;
офіційні/облікові методи; методи соціологічних опитувань, експертні методи. Незважаючи на те, що дані методи
дозволяють провести як кількісну, так і якісну оцінку такого важливого для суб'єктів господарювання активу, як
репутаційний капітал, вони дають лише часткове уявлення про розмір досліджуваного активу. Відповідно існує не-
обхідність у подальших дослідженнях питання оцінки репутаційного капіталу суб'єктів господарювання.

Current business conditions could be characterized by a significant level of uncertainty and increased competition,
these determines the importance of strategic business planning. One of the components of strategic planning is to estimate
the value of a business and its individual components, including reputational capital. Today there is no clear understanding
of the concept of "reputational capital" and optimal methods for its evaluation. All these could be explained by the
specific nature of reputational capital and the fact that most of its components cannot be described in physical or value
terms. However, according to most scholars, reputational capital can be measured by qualitative and quantitative
indicators. After analyzing the research in the area of determining the value of reputational capital can be identified four
main groups of methods for calculating the value of corporate reputation: Methods of excess profits; Official / accounting
methods; Methods of opinion polls; Expert modes.

But none of these methods is not perfect, and explores the value of corporate reputation by some aspects due to the
lack of standardized understanding of the concept and essence of reputational capital. However, each allowing at least
partly to conduct this evaluation and demonstrates a significant role of reputational capital in the value of the business
as a whole. Accordingly there is a need for further research on this subject.
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цях таких учених, як Г. Даулінг, П. Дойль, Ч. Фом-
брун, Д. Харріс, В. Новік, Л. Новіченкова, С. Ре-
зонтов, Т. Соломанідіна, М. Стародубська, В.
Самсонов, С. Харченко та Г. Глуха, Д. Берниць-
ка, Н. Кравчук, О. Нусінова та інші. Та і досі не
існує чіткого розуміння як самого поняття "репу-
таційний капітал", так і оптимальної методики
його оцінки. Це пояснюється специфічною приро-
дою репутаційного капіталу та тим, що більшість
його складових не мають матеріального та вартіс-
ного вираження. Однак, на думку більшості вче-
них, репутаційний капітал можна виміряти якіс-
ними та кількісними показниками.

Так, за визначенням Г. Даулінга, репутаційний
капітал — це сума нематеріальних активів, зовніш-
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ніх (імідж) і внутрішніх характеристик суб'єкта, що
збільшують акціонерну вартість підприємства і є
частиною її ринкової вартості [1]. Капітал репу-
тації, на думку Л. Новіченкової, має схоже визна-
чення — це грошова вартість репутації як немате-
ріального активу підприємства [2]. В. Самсонов і
С. Харченко, розуміють капітал репутації як не-
матеріальні активи, які є невіддільними від
підприємства, як-от: наявність персоналу, який на-
вчили; досягнення у сфері реклами і просування
своєї продукції; переваги територіального розта-
шування; репутація бізнесу [3]. Згідно з цими трак-
туваннями, оцінка вартості репутаційного капіта-
лу повинна мати комплексний характер не обме-
жуючись якісними чи кількісними методами.

Проаналізувавши дослідження у галузі ви-
значення вартості репутаційного капіталу [1—9],
можна виділили чотири основні групи методів об-
рахунку вартості ділової репутації:

— Методи надлишкових прибутків.
— Офіційні/облікові методи.
— Методи соціологічних опитувань.
— Експертні методи.
1. Методи надлишкових прибутків. Перш за

все, в даній групі методів варто виділити метод,
розроблений на основі технологій компаній Brand
Finance і Interbred. Він грунтується на визначенні
репутації як бренда, який допомагає компанії от-
римувати більше прибутку у порівнянні з ситуа-
цією, якщо б вона продавала товар без бренда.

За цієї моделі розрахунок вартості репутації
відбувається в два етапи. На першому виявляють-
ся надлишкові доходи, що з'явилися за рахунок
роботи гудвіла. На другій стадії отриманий резуль-
тат множиться на спеціальний коефіцієнт, спосіб
знаходження якого ноу-хау компаній Brand
Finance і Interbred. Але відомо, що він розрахо-
вується експертами за такими критеріями, як
лідерство, інтернаціональність, стабільність [4].

Послідовником даного методу стала російська
стала компанія V-RATIO. Згідно з їх баченням на
першому етапі з загального обсягу продажів вид-
іляється частина, отримана за рахунок роботи
факторів бренда, але, на відміну від зарубіжних
технологій, поділ відбувається не на основі аналі-
зу капіталомісткості галузі, а базується на аналізі
реальної купівельної поведінки споживачів. На
другому етапі, отримані від "роботи" фактора
бренду продажі діляться ще на дві групи. У першу
потрапляють продажі, що забезпечені поточним
стимулюванням купівельної активності (рекла-
мою, промо-акціями), а в другу — продажі, що
виникають у результаті впливу на поведінку по-
купців через їх внутрішню прихильність до даної
конкретної марки [5].

Також за методом надлишкових прибутків,
пропонує визначати ділову репутацію Єлісєєв
В.М.:

(1),

де V — вартість компанії, MA — вартість ма-
теріальних активів, NOI — чистий операційний
дохід, Re — коефіцієнт капіталізації чистого при-
бутку від основної діяльності, Rg — коефіцієнт ка-
піталізації нематеріальних активів [6].

Однією з модифікацій цього методу є метод
надлишкових ресурсів, за якого при розрахунку
вартості, що створено за рахунок ділової репу-
тації, слід враховувати ефект застосування не
тільки власних, а й залучених коштів. Враховуючи
це доповнення, вартість ділової репутації розра-
ховується наступним чином:

(2),

(3),
де М — чистий прибуток, R — рентабельність

загальних активів, ТА — вартість загальних ак-
тивів, ω — частка власного капіталу в структурі
пасивів компанії [7].

 2. Офіційні/облікові методи. Вони грунтують-
ся на оцінці ділової репутації через положення
бухгалтерського обліку. Згідно з цим, ділова ре-
путація або ж "гудвіл" — це різниця між ціною
підприємства (як купованого майнового комплек-
су в цілому) і вартістю всіх його активів з бухгал-
терського балансу.

За міжнародними стандартами фінансової
звітності, гудвілом називається перевищення вар-
тості купівлі активів над їх балансовою вартістю
на день проведення угоди [8]. Недоліком методів
обрахунку репутаційного капіталу за вартістю
гудвілу є те, що він можливий лише за умови про-
дажу компанії і не дає реального уявлення про
вартість репутаційного капіталу за інших умов.

3. Методи соціологічних опитувань. При зас-
тосуванні методу соціологічних опитувань дослі-
джується думка про компанію людей, що відно-
сяться до її цільових аудиторій. Ними можуть бути
представники виконавчої та законодавчої влади,
аналітики ринку, інвестори та акціонери, засоби
масової інформації, споживачі продукції.

4. Експертні методи, які в свою чергу діляться на
два підвиди: рейтинговий і рекомендаційний. До пер-
шого відноситься складання рейтингів репутації не-
залежними організаціями. Рекомендаційний метод
полягає в аналізі ділової репутації експертами з по-
дальшим виробленням відповідних рекомендацій.

 Головна особливість рейтингових методів по-
лягає в тому, що компанія, яка хоче оцінити свою
ділову репутацію, сама нічого не робить. Рейтин-
ги складають шановні незалежні організації. Че-
рез це попадання в подібний рейтинг підвищує
ділову репутацію оцінюваної компанії.

Репутаційні рейтинги складають такі відомі
американські видання, як "Fortune", "Harris
Interactive", "Financial Times", "Banker". Осоливої
уваги заслуговує щорічний рейтинг компаній, що
діють на території України, "Goodwill-фактор" —
спільний проект дослідницької компанії "NOKs
fishes" та журналу "Власть денег".
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Крім рейтингів репутації існують близькі до
них рейтинги корпоративного управління, на при-
клад Standard & Poor's, Moody's Investors Service,
Fitch Ratings та інші.

В рамках складання рейтингів ділової репутації
отримують оцінку багато факторів, що безпосеред-
ньо впливають на рівень ділової репутації компанії.
Наприклад, у ході аналізу досліджуються взаєми-
ни між акціонерами, менеджментом, радою дирек-
торів та іншими фінансово зацікавленими особами.

Найбільшої популярності у світі набула рей-
тингова методика оцінки ділової репутації розроб-
лена дослідниками Reputation Institute "Rep
Trak™". За цією методикою виділяють такі фак-
тори ділової репутації:

— результативність (прибуткова; результати
перевищують очікування; сильні перспективи зро-
стання);

— продукти/послуги (висока якість; спів-
відношення ціна — якість; відповідальність за то-
вари/послуги; задовольняє потреби);

— інновації (інноваційна; перша виходить на
ринок; швидка адаптація до змін);

— умови праці (справедлива заробітна плата;
добробут працівників; рівні можливості);

— корпоративне управління (відкритість та
прозорість; етична поведінка; чесний бізнес);

— соціальна відповідальність (охорона навко-
лишнього середовища; підтримання доброчин-
ності; позитивний вплив на суспільство);

— лідерство (гарна організація; сильний лідер;
сильний менеджмент; чітке уявлення про своє май-
бутнє) [9].

Аналізуючи представлені групи методів ви-
значення вартості репутаційного капіталу ком-
панії варто зазначити, що жоден з методів не є
досконалим та досліджує вартість ділової репу-
тації поаспектно, що спричинено відсутністю стан-
дартизованого розуміння самого поняття та сут-
ності репутаційного капіталу. Тим не менше кожен
дозволяє хоча б частково провести дану оцінку та
демонструє значну роль репутаційного капіталу в
вартості бізнесу загалом. Відповідно існує не-
обхідність подальших досліджень даної тематики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційна діяльність сільськогосподарсь-

ких підприємств відіграє дуже важливу роль як
у розвитку та процвітані аграрного сектору еко-
номіки, так і у конкурентоздатності держави на
світовому рівні. Адже саме держава повинна
формувати та регулювати інноваційну модель
розвитку в країні. Успішність даної моделі дасть
поштовх до стрімкого покращення становища та
зростання впливу науки на соціально-економіч-
ний розвиток країни. На жаль сьогодні Україна
відноситься до країн з перехідною економікою,
яка не має можливості фінансувати та стимулю-
вати інноваційну діяльність не лише національ-
ної економіки, а й сільськогосподарських
підприємств. Як показує міжнародний досвід,
саме фінансування інноваційної діяльності є клю-
човим чинником у розвитку країни та в подаль-
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шому можливості зайняти вагоме місце у світо-
вому співтоваристві. Перейняття позитивного
досвіду зарубіжних країн у питаннях фінансу-
вання інноваційної діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств дозволить сформулювати
ключові напрями розвитку в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням дослідження та впровадження за-
рубіжного досвіду фінансування та здійснення
інноваційної діяльності в Україні займалися такі
вітчизняні вчені, як Н. Сіренко, К. Ільїна, О. Гра-
бова, М. Клапів, І. Кобушко, О. Головінов, А. Ков-
тун, І. Власова, Н. Зінько, С. Пономаренко, Н. При-
тула, В. Білан, Г. Андрощук, В. Коваленко,
М. Мельник, О. Нів'євський, С. Таран, Н. Лещен-
ко, Г. Черевко, П. Гарасим, Г. Калитка та ін. Але
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потрібно зазначити, що не всі аспекти даного
складного та багатогранного питання знайшли
своє кінцеве вирішення, тому тема статті є акту-
альною та заслуговує на подальше вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розглянути та виявити пози-

тивний міжнародний досвід фінансування інно-
ваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, а також оцінити можливості за-
стосування його в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Роль інноваційної моделі розвитку у світовій

економіці є вагомою, що підтверджується резуль-
татами наукових досліджень вітчизняних та за-
рубіжних вчених. На сьогодні лідерами фінансо-
вої підтримки сільського господарства серед
країн-членів СОТ є США, ЄС та Японія [1, с. 141].
Натомість, у практиці фінансування вітчизняної
науки відчутний дефіцит прямого бюджетного
фінансування [2]: державні витрати на інно-
ваційні проекти в розвинутих країнах становлять
2,18—3,7% ВВП, що значно нижче за вітчизняні
обсяги (у 2012 р. становив 0,8% ВВП) [3]; держав-
не фінансування одного вітчизняного вченого на
рік становить 15 тис. дол., а у Європейському
Союзі 50—55 тис. дол. [4]; в Україні інвестиції
бізнесу у розвиток науки становлять 35% їх бюд-
жету, а у розвинутих країнах 70% [5]. Варто звер-
нути увагу, що відсутність прямого державного
фінансування інноваційного розвитку не впливає
на стабільно високий рівень фінансування
НДДКР у високорозвинених країнах, але разом
з тим частка бюджетного фінансування у них
зменшується у бік збільшення ролі приватних
фінансових ресурсів, що відрізняє їх від країн із
перехідною економікою, частка приватних кош-
тів у яких є низькою.

Для країн з перехідною економікою прита-
манна "централізована фінансова підтримка
інноваційної діяльності за рахунок запроваджен-
ня системи державних бюджетних і позабюджет-
них фондів" [6, с. 42—43], а у розвинених краї-
нах привілеюють не прямі методи фінансування
та стимулювання інноваційного розвитку пере-
важно пільговою податковою політикою, засто-
суванням пришвидшеного методу амортизації,
залученням широкої мережі банківських і небан-
ківських фінансових інститутів, а також венчур-
них та інших фондів до фінансування інновацій-
них проектів тощо [7, с. 197].

Крім того, не зважаючи на рівень розвитку
економіки, саме державне регулювання визначає
стан та рівень розвитку фінансування інновацій-
ної діяльності у сільському господарстві, оскіль-
ки через особливості виробництва аграрний сек-
тор вимагає значної участі державних органів у
своїй діяльності. У світі на сьогодні функціонує

два найбільш ефективних підходи до державно-
го регулювання: північноамериканський та євро-
пейський [8, с. 80]. Їх головними відмінностями
варто назвати більшу соціальну орієнтованість
другого підходу та підвищення конкурентоспро-
можності й захист фермерів першого підходу.

Головними напрямами державної підтримки
сільськогосподарського виробництва у світі є:
розвиток сільськогосподарського машинобуду-
вання; цінове регулювання окремих видів сіль-
ськогосподарської продукції; розвиток ринкової
інфраструктури; зміцнення конкурентоспро-
можності сільського господарства; підтримка
дрібних товаровиробників, починаючих підпри-
ємств, кооперативних об'єднань та сімейних
ферм; раціональне використання сільськогоспо-
дарських угідь та ресурсів; розвиток сільських
територій та покращення якості життя на селі;
розвиток аграрної науки, запровадження техні-
ко-технологічних інновацій у тваринництві й рос-
линництві; сприяння органічному виробництву
тощо.

Натомість, практика державного регулюван-
ня світової економіки свідчить, що найбільш
дієвим важелем є оптимізація фіскальної по-
літики держави, про що свідчить досвід застосу-
вання дослідницького податкового кредиту як
чиннику стимулювання фінансування інновацій-
ної діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств, застосований Італією, Бельгією, Японією,
Канадою, Угорщиною, США, Австрією та інши-
ми країнами. Його суть полягає у зменшенні суми
нарахованого податку на прибуток, що надаєть-
ся суб'єкту господарювання в обсязі, який дорі-
внює встановленому відсотку від обсягу витрат
суб'єкта господарювання на НДДКР у поточно-
му році, що не перевищує встановленого відсот-
ка річного прибутку підприємства [2, с. 127—128].

Зауважимо, що дослідницький податковий
кредит відрізняється схемою розрахунку асигну-
вань, а саме:

— за даними сукупних щорічних витрат на
інноваційну діяльність (Канада, Італія, Нідерлан-
ди, Норвегія, Фінляндія, Франція із 2008 р.);

— на основі збільшення витрат підприємств
на інноваційну діяльність у поточному році по-
рівняно із середньорічними витратами поперед-
нього року (Японія, Мексика, США, Франція до
2004 року);

— комбінований підхід, що передбачає роз-
рахунок однієї частини асигнувань за першим
принципом, а іншої за другим (Португалія, Іспа-
нія, Корея, Франція у 2004—2008 рр.).

Крім того, широкий асортимент фіскальних
пільг (більше ста різновидів) для стимулювання
інновацій та НДУ діє у США. Наприклад, під-
приємствам дозволено до 20 % витрат на НДДКР
компенсувати з податку на прибуток [7]. Слід
зазначити, що сума недоотриманих у бюджет по-
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даткових надходжень відповідає сумі інвестова-
них у інноваційну діяльність фінансових ресурсів
приватного сектора.

Уряд Німеччини обрав стратегію відповід-
ності податкової політики та інноваційної полі-
тики, яка передбачала підпорядкування фіс-
кальної політики вимогам інновацій, що дозво-
лило знизити за 15 років співвідношення між пря-
мим державним фінансуванням науки та надан-
ням різноманітних пільг із 15 до 2,4 [9, с. 35]. У
якості економічного стимулятора фінансування
інноваційної діяльності у Норвегії використову-
валася програма податкового стимулювання
"Податковий фонд" [9, с. 304], яка дозволяла за
рахунок податкового кредиту зменшувати до 20
% витрат на НДДКР.

Слід звернути увагу, що у країнах Західної
Європи використовується два види податкових
пільг: екстраконцесії (специфічні пільги, які доз-
воляють сільськогосподарським підприємствам із
власної податкової бази фінансувати понад 100
інноваційних витрат) та податковий кредит
(пільга, яка дозволяє фінансувати певну частину
інноваційних витрат за рахунок податкових зо-
бов'язань сільськогосподарських підприємств).

Крім того варто врахувати досвід Франції, яка
для стимулювання фінансування інноваційної
діяльності використовує близько 20 різних подат-
кових заходів [4], серед яких "Дослідницький по-
датковий кредит" (Crеdit d'impоt recherche або
CIR) та "Молоді інноваційні підприємства" (YIC).
Завданням CIR є заохочення підприємств до
здійснення інноваційної діяльності шляхом надан-
ня доступних кредитних фінансових ресурсів, об-
сяг яких становив 10 % витрат на НДДКР та 40 %
обсягу їх зростання порівняно з середнім значен-
ням за останні два роки. Практика використання
CIR виявила високу ефективність, оскільки:

— має автоматичний, неупереджений та де-
мократичний характер пільг, який позбавлений
процедури попереднього узгодження;

— має високий рівень взаємодії з іншими ви-
дами фінансової допомоги;

— дозволяє сільськогосподарським підприє-
мствам добровільно визначати напрям іннова-
ційної діяльності;

— надає вагому фінансову допомогу під-
приємству, що розширює або переорієнтовує
свою діяльність;

— створює умови для НТР малих та середніх
підприємств;

— доступний для тих сільськогосподарських
підприємств, що мають дефіцит бюджету шляхом
створення умов для покриття 30—50% їх витрат
на інноваційну діяльність;

— має чіткий механізм дії, визначений та зат-
верджений на законодавчому рівні;

— схема розрахунку є простою і зрозумілою,
оскільки грунтується лише на обсязі коштів, вит-

рачених на фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарським підприємством;

— створює інвестиційно сприятливий клімат
у країні для фінансування інноваційної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств зокре-
ма за рахунок іноземних інвестицій тощо [7].

У практиці Франції значного ефекту у фі-
нансуванні інноваційної діяльності сільськогос-
подарських підприємств досягли завдяки засто-
суванню таких податкових заходів, як "Молоді
інноваційні підприємства" (YIC). Його суть по-
лягає у випадку використання молодим підприє-
мством (до 8 років) не менше 15% витрат на інно-
ваційну діяльність надання пільг, що передбачає:

— звільнення від сплати соціальних платежів
на працівників, зайнятих у дослідних розроблен-
нях;

— звільнення на перші три роки роботи від
сплати корпоративного прибуткового податку, у
наступні два роки сплачується тільки половина з
його основної ставки;

— також передбачалося звільнення від дея-
ких місцевих податків.

Стимулювання розвитку фінансування ін-
новаційної діяльності за допомогою фіскальних
заходів відбувається і у інших країнах. У Бельгії
дозволено зменшувати оподатковуваний прибу-
ток на 13,5% інвестиційних витрат для малих і се-
редніх компаній та у стовідсотковому обсязі інве-
стиційних витрат, пов'язаних із нововведеннями
для всіх компаній. Крім того, малі суб'єкти гос-
подарювання, які впроваджують чи реалізують
інновації, отримують можливість зменшити по-
даток на 110 % [7].

Розвиток фінансування інноваційної діяль-
ності Японії передбачає можливість зниження
податку на прибуток, яка становить 7% [3]. У Гол-
ландії з оподатковуваного прибутку можна
відраховувати частину інвестиційних витрат —
близько 20—25% [3]. Для канадської податкової
системи притаманні й інші пільги: податковий
кредит на 20 % від вартості НДДКР, швидке спи-
сання капітальних вкладень на НДДКР, негайне
списання інвестицій в обладнання і техніку для
НДДКР [7]. В Індії експортери мають можливість
зменшення податків від експортних доходів, за-
стосування десятирічних "податкових канікул",
якщо 100% продукції експортується або якщо
підприємство діє у сфері експортної продукції
[2]. У Великій Британії 10 % корпоративного по-
датку може бути використано для фінансування
визначених у законодавстві інвестицій [3].

Англійська податкова система малим та се-
реднім суб'єктам господарювання дає змогу
знімати з оподатковуваного доходу 150 % витрат
на НДДКР, а великим — 125 %. Також дозволено
негайне списання капітальних інвестицій, пов'я-
заних з НДДКР. Австралійська податкова систе-
ма також передбачає значні пільги — з оподат-
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ковуваного доходу можна вираховувати 150 %
витрат на НДДКР [7].

Із метою покращення фінансування інновац-
ійної діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств у світовій практиці також застосовують
механізм страхування фінансових ризиків, досвід
використання якого необхідно адаптувати до
України. Варто зауважити, що у розвинених краї-
нах ефективно функціонує страховий ринок,
який дозволяє убезпечити фінансові результати
інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств шляхом державної підтримки не
лише підприємств, а й страхових компаній. Особ-
лива увага в цьому процесі належить питанню
страхування врожаю, яке базується на міцній
державній підтримці та організації системи га-
рантійного захисту сільськогосподарських
підприємств. Крім того, функція зменшення
впливу ризику й часткове покриття вартості стра-
хування покладена на державне регулювання.

У залежності від стану розвитку економіки,
ролі аграрного сектора в національній економіці
та існуючих традицій, змінюється принцип побу-
дови системи страхування ризиків фінансування
інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств. Так, у Канаді, Росії, Іспанії, США
державою здійснюється субсидування програм
мультиризикового страхування; у Франції та
Австрії передбачено субсидування страхових
премій за окремими страховими послугами; у
Швеції страхування здійснюється приватними
страховими компаніями без допомоги держави.
У Північній Америці використовуються такі ос-
новні типи полісів страхування сільськогоспо-
дарських культур як мультиризик, страхування
від граду і страхування від пойменованих ризиків
[2]. У США фермери для страхування сільсько-
господарських культур звертаються до незалеж-
них агентів, що працюють від імені приватних
страхових компаній.

Натомість найбільш ефективною вважають
модель системи аграрного страхування з держав-
ною участю, яка успішно функціонує у багатьох
країнах, зокрема у Канаді. Зауважимо, що ка-
надська система субсидованого сільськогоспо-
дарського страхування, функціонування яких
здійснюється через королівські корпорації, на
сьогодні вважається найбільш розвиненою у світі,
що дозволяє використовувати її досвід для по-
кращення фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств в Україні. Він
передбачає використання комплексної програми
страхування, побудованої на програми страху-
вання врожаю, що включає: програму стабілізації
доходу; програму весняного авансування та осі-
ннього авансування сільгоспвиробників Канади;
провінційні програми підтримки фермерів. Та-
кож позитивний вплив на розвиток фінансуван-
ня інноваційної діяльності сільськогосподарсь-

ких підприємств здійснює запроваджена в Канаді
система страхового захисту врожаю за індекса-
ми погоди та врожайності.

У зарубіжних країнах питання фінансування
інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств регулюється також за допомогою
венчурних фондів, формування і функціонуван-
ня яких є ефективним. Наприклад, у США фінан-
сування венчурних фондів здійснюється завдяки
законодавчому зобов'язанню пенсійних фондів
інвестувати не менше 15% доходів у практичну
економічну діяльність [9]. Також ще одним
свідченням значної ролі держави у розвитку
фінансування інноваційної діяльності сільсько-
господарських підприємств є досвід безпосеред-
ньої її участі у створенні позабюджетних та вен-
чурних фондів, який стимулює приватних інвес-
торів до їх фінансування.

Окрім цього, для налагодження ефективного
взаємозв'язку науки і бізнесу, а також з метою
підвищення якості комерціалізації інновацій про-
водили конкурси на визначення найкращих нау-
кових закладів, навчальних установ й кращу
співпрацю кластерів з науковими осередками.
Однією із найбільш вдалих ми вважаємо іннова-
ційну практику Німеччини в частині обміну ква-
ліфікованих кадрів між науково-дослідними ус-
тановами та підприємствами-практиками. На
сьогодні в Україні НДУ та сільськогосподарські
підприємства функціонують відокремлено один
від одного, що окрім усього іншого, знижує фі-
нансову зацікавленість господарюючих суб'єктів
у результатах наукових розробок, який призво-
де до падіння попиту на інновації, низький рівень
адаптивності аграрного сектору і науки, не-
стабільність продовольчої безпеки та незадовіль-
ний стан вітчизняної економіки. Тому вважаємо
доцільним адаптувати практику розвитку фінан-
сування інноваційної діяльності Німеччини шля-
хом запровадження обміну кваліфікованих спе-
ціалістів сільськогосподарських підприємств та
науково-дослідних установ, що підвищить фі-
нансування інноваційної діяльності сільськогос-
подарських підприємств за рахунок приватного
сектора. Запропоновані заходи дозволять всім
учасникам процесу комерціалізації інновацій
зрозуміти, відчути й усвідомити проблемні пи-
тання.

У Японії, в якій через особливість природно-
географічного положення переважає дрібното-
варне виробництво, значна фінансова підтримка,
направлена на електрифікацію та механізацію ви-
робництва, що дозволило за рахунок субсидій
створити високомеханізоване виробництво. По-
рівнюючи стан фінансування інноваційної діяль-
ності вітчизняних сільськогосподарських під-
приємств із підприємствами Японії, варто звер-
нути увагу на умови кредитного забезпечення ви-
робництва. У Японії для оновлення машинно-
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тракторного парку фермерських господарств пе-
редбачено кооперативними банками кредити під
4,8% річних, з яких 50% субсидується державою,
терміном 5—20 років із особливим пільговим пе-
ріодом від 2 до 7 років [10]. Натомість умови кре-
дитування в Україні є надзвичайно складними і
не сприяють розвитку фінансування інновацій-
ної діяльності галузі. Тому вважаємо доцільним
при реформуванні системи фінансування аграр-
ного сектора залучити досвід Японії і сприяти
зниженню вартості кредитних ресурсів шляхом
зменшення реальної відсоткової ставки до 7%
річних за рахунок бюджетних дотацій.

Аналіз міжнародного досвіду фінансування
інноваційної діяльності виявив, що його адапта-
ція до умов функціонування аграрного сектора
України можлива з дотриманням принципів сис-
темності, комплексності, ринкової орієнтова-
ності та гнучкості. Вважаємо, що головними на-
прямами пристосування умов зарубіжного дос-
віду до вітчизняних реалій повинні бути (рис. 1):

1. Кредитування: зниження відсоткових ста-
вок за кредитами до 7% річних на фінансування
інноваційної діяльності шляхом використання
державних дотацій (досвід Японії, США); ство-
рення фінансового тандему страхових компаній,
комерційних банків та приватних інвесторів для
залучення фінансових ресурсів (США, Німеччи-
на, Канада та ін.).

2. Інвестиційна політика: зниження сукупно-
го податкового навантаження на 7% для інвес-
торів, які фінансують інноваційну діяльність
сільськогосподарських підприємств (Японія); по-
кращення умов інвестування інноваційної діяль-
ності через лібералізацію законодавства (Голлан-
дія, Польща); сприяння залученню іноземного "не
офшорного" капіталу за допомогою жорсткого
державного контролю за рухом активів підпри-
ємств (ЄС), створення сприятливого інвестицій-
ного клімату за допомогою урядових програм та
особливих умов кредитування й фінансування
(Франція, США, Індія та ін.).

3. Альтернативні джерела фінансування: ак-
тивізація залучення іноземного капіталу завдя-
ки удосконаленню вітчизняного законодавства й
податкових стимулів (Індія, США, ЄС); стимулю-
вання використання венчурних фондів як джерел
фінансування інновацій шляхом їх страхового за-
хисту (Канада, США, ЄС та ін.); створення меха-
нізму залучення заощаджень домогосподарств
для фінансування інноваційної діяльності галузі
(США, Німеччина, ЄС та ін.); сприяння викорис-
тання можливостей фондового ринку для фінан-
сування інноваційної діяльності та виходу
сільськогосподарських підприємств на IPO (ЄС,
Канада); зміна амортизаційної політики іннова-
ційно-активних підприємств шляхом застосуван-
ня прискореного методу амортизації за умови
інноваційної активності підприємства (країни

ЄС); сприяння залучення лізингу як джерела
фінансування інноваційно-активних підпри-
ємств, використовуючи урядові програми, стра-
хові, кредитні та податкові пільги, (Японія, США
та ін.).

4. Державна підтримка: сприяння залученню
іноземного капіталу у процес фінансування інно-
ваційної діяльності (США, Канада); налагоджен-
ня зв'язку науки та виробництва, шляхом запро-
вадження обміну кваліфікованими кадрами
(Німеччина); сприяння електрифікації та механ-
ізації інноваційного виробництва за рахунок 5%
кредиту (Японія).

5. Фіскальна політика: запровадження до-
слідницького податкового кредиту обсягом 10%
витрат на інноваційну діяльність (Франція); зни-
ження податкового тиску для інноваційно-актив-
них підприємств за рахунок списання до 20% по-
датку (Норвегія); застосування пільгових умов
оподаткування (їх зниження на 10%) для с.-г. під-
приємств, які мають іноземне фінансування інно-
ваційної діяльності (ЄС, США); для малих сіль-
ськогосподарських підприємств знизити суму по-
даткового навантаження рівну 150% фінансових
затрат на інноваційну діяльність (Австралія,
Франція).

6. Фінансові інвестиційні фонди: участь дер-
жави у створенні та фінансуванні венчурних
фондів (США); регулювання законодавчої бази
функціонування венчурних фондів (ЄС, Індія);
створення механізму страхового захисту венчур-
них фондів (США); мінімізація податкового на-
вантаження на 20% за умови інвестування не мен-
ше 15% доході на інноваційну діяльність (США).

7. Страхування ризиків: гарантійний захист
інноваційно-активних сільськогосподарських
підприємств (ЄС, Канада); державна підтримка
не лише інноваційно-активних сільськогоспо-
дарських підприємств, а й страхових компаній,
які надають їм послуги страхування (США,
Франція, Австрія, Швеція); запровадження прак-
тики весняного та осіннього авансування (Кана-
да, ЄС); застосування індексу погоди та врожаю
при страхуванні інноваційно-активних підпри-
ємств (Канада).

Крім того, у результаті дослідження міжна-
родного досвіду фінансування інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств
виявлено, що для його регулювання використо-
вують широкий асортимент інструментів впливу,
які виконують регулюючу, координуючу й сти-
мулюючу функції, а саме:

— у державній політиці: узгодження урядо-
вих програм та планів із науковцями та практи-
ками галузі, визначення стратегічним національ-
ним пріоритетом інноваційний розвиток сіль-
ського господарства, формування законодавчої
бази відповідно до вимог й особливостей галузі
(Німеччина, Японія, ЄС, Канада);
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— у ціновій політиці: використання цінових
методів регулювання інноваційної діяльності,
компенсація частини собівартості продукції за
умови використання інновацій у виробництві,
державні закупівлі та прийняття на зберігання в
державні овочесховища продукції за вигідними
умовами для сільськогосподарських виробників
(США);

— у аграрній політиці: розробка стратегічних
завдань, сприяння вирішенню проблем галузі, а
також координація співпраці виробників та нау-
ковців, організація дорадчої діяльності й впро-
вадження обміну кваліфікованими кадрами між
підприємствами й науковцями (США, країни ЄС,
Голландія);

— у податковій політиці: використання подат-
кових методів стимулювання впровадження інно-
вацій та їх фінансування серед яких застосуван-
ня дослідного податкового кредиту, зниження
податкового навантаження тощо (США, Фран-
ція, Німеччина, Норвегія, Австрія, Швеція);

— у кредитній політиці: відшкодування час-
тини відсоткової ставки за рахунок державних
субсидій, стимулювання шляхом запровадження
пільгових відсоткових ставок кредитування ок-
ремих напрямів інноваційної діяльності тощо
(Японія, країни ЄС, Норвегія);

— у інвестиційній політиці: сприяння залучен-
ня внутрішніх та іноземних інвестицій шляхом
лібералізації законодавства, податкових пільг та
урядових програм тощо (США, Японія, Голлан-
дія, Індія, країни ЄС);

— у фінансовій політиці: засто-
сування політики стабілізації роз-
витку сільського господарства
шляхом посилення державної
фінансової підтримки, викорис-
тання спеціального режиму опо-
даткування, кредитування та стра-
хування тощо (Росія, країни ЄС,
Австралія);

— у інноваційній політиці: сти-
мулювання інноваційного розвит-
ку сільськогосподарських підпри-
ємств, сприяння його фінансуван-
ню за рахунок податкових й кре-
дитних пільг (країни ЄС, Канада,
США та ін.).

Запропоновані заходи сприя-
тимуть підвищенню рівня конку-
рентоздатності виробництва; по-
кращенню адаптивності та гнуч-
кості сільськогосподарських під-
приємств; налагодженню позитив-
ного інвестиційного клімату; зміц-
ненню фінансового стану країни;
забезпеченню високого рівня про-
довольчої безпеки країни та зміц-
ненню сучасної економіки країни.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз міжнародного досвіду фінансування
інноваційної діяльності виявив, що його адап-
тація до умов функціонування аграрного секто-
ра України можлива з дотриманням принципів
системності, комплексності, ринкової орі-
єнтованості та гнучкості. Вважаємо пристосуван-
ня умов зарубіжного досвіду до вітчизняних ре-
алій повинно бути комплексним і системним, за
відповідними запропонованими напрямами.
Отже, адаптований до України міжнародний
досвід фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств дозволить
знизити фінансові ризики, що допоможе залучи-
ти додаткові інвестиції, а також розширити асор-
тимент джерел фінансування. Разом з тим, наго-
лошуємо на необхідності поглиблення даного
питання в частині формування інноваційного век-
тора розвитку сільськогосподарських підпри-
ємств як фундаментального, базового й страте-
гічного напряму державної політики. Окреслені
заходи забезпечать реалізацію існуючого потен-
ціалу країни й галуззі, допоможуть зміцнити
продовольчу безпеку і, як наслідок, покращити
національну економіку.

Подальші дослідження повинні бути спрямо-
вані у таких напрямах як розроблення ефектив-
ної державної політики щодо інноваційної мо-
делі розвитку, удосконалення процесу страху-
вання ризиків фінансування інноваційної діяль-

Рис. 1. Напрями адаптації міжнародного досвіду
фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств

Розроблено автором.
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ності сільськогосподарських підприємств та ви-
користання альтернативних джерел фінансуван-
ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток фермерських господарств в Україні

значним чином залежить від ефективності управ-
ління їх діяльністю з боку галузевого міністерства.
Результативність такого управління пов'язана з
інформаційним забезпеченням процесу прийнят-
тя управлінських рішень на галузевому рівні.

Оскільки на законодавчому рівні фермерські
господарства визнані такими, що потребують дер-
жавної підтримки та регулювання, органам дер-
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ
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CHALLENGES IN STATISTICAL ACCOUNTING FORMATION UNDER THE CONDITIONS
OF DOMESTIC FARMING

Стаття присвячена розкриттю питання про порядок подання статистичної звітності фермерськими господар-
ствами. Автор обгрутновує необхідність подання статистичної звітності фермерськими господарствами, що забезпе-
чує здійснення комплексних досліджень стану аграрного сектора економіки, а також створення необхідного масиву
інформації для забезпечення інформаційних запитів органів державного управління про результати господарської
діяльності фермерських господарств. Однак, разом з тим, автор наголошує, що надмірна завантаженість фермера
формуванням звітних показників при невеликих обсягах виробництва може відволікати від завдань виробничо-гос-
подарської діяльності, що стоять перед ним. Виходячи з цього, доведено необхідність обгрунтування відповідних
методичних підходів до формування статистичної звітності фермерських господарств, виходячи з особливостей ве-
дення обліку різними категоріями фермерських господарств з врахуванням їх обліково-інформаційних можливос-
тей. Обгрунтовано доцільність спрощення статистичної звітності для сімейних фермерських господарств, зокрема
наведено пропозиції спрощення та скорочення форми № 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фер-
мерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві".

The present article is concerned with the issue development on the procedure for the statistical accounting by farming
enterprises. The author proves the necessity to provide statistical accounting, that guarantees the integral study of economy
agricultural sector condition, by farming enterprises, as well as to create a required information file to provide information
inquiry by state administrative bodies concerning the results on farming enterprises' business activity. Nevertheless,
along with that, the author points up in case of a farmer's excessive load with reporting indicators formation under small
overall production, it may distract them from production and commercial operation challenge which is set upon them.
Within this framework, the need to justify the corresponding methodological approaches to statistical accounting
formation by farming enterprises on the assumption of accounting keeping particularities by different farming enterprises
categories including their accounting and data capability has been proved. The reasonability to simplify the statistical
accounting for domestic farming enterprises, in particular some propositions to simplify and abridge the No 2-ferm
form "The Core Indicators of the Farming Enterprises' Business Activity, Small Business in Agriculture" has been
substantiated.

Ключові слова: статистична звітність, фермерські господарства, бухгалтерський облік.
Key words: statistical reporting, farmers, accounting.

жавного управління необхідна всебічна інформа-
ція про результати їх фінансово-господарської
діяльності та майновий стан. Інформація про стан
діяльності фермерських господарств надходить у
вигляді фінансової та статистичної звітності до
органів статистики та до галузевого міністерства.
Відповідно до потреб користувачів статистичної
інформації й будуються форми звітності та показ-
ники. На сьогоднішній день фермерські господар-
ства формують значну кількість форм статистич-



65
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2014

ного спостереження. Як правило,
бухгалтерський облік на сімей-
них фермерських господарствах,
яких є більшість, веде сам фермер
або член сім'ї, які не мають бух-
галтерської підготовки. Тому,
враховуючи особливості ведення
обліку в таких господарствах та
орієнтуючись на їх обліково-
інформаційні можливості, мето-
дичні підходи формування показ-
ників статистичної звітності фер-
мерських господарств, потребу-
ють перегляду та спрощення, що
дозволить уникнути формування
зайвих звітних показників та зни-
зить трудомісткість обліково-
звітного процесу в умовах неве-
ликих обсягів виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми обліку господарської діяльності
фермерських господарств у тій чи іншій мірі досл-
іджували зарубіжні та вітчизняні вчені-економі-
сти, серед яких М. Бакетті, Ф.Ф. Бутинець, П.І.
Гайдуцький, Л.Б. Гнатишин, Л.В. Гуцаленко, Д.І.
Дема, М.Я. Дем'яненко, В.А. Дерій, В.М. Жук, Н.Г.
Здирко, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, О.С. Кри-
воконь, Я.І. Костецький, М.Ф. Кропивко, В.Г.
Лінник, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, М.М.
Коцупатрий, Т.Г. Маренич, Н.Л. Правдюк, П.Т.
Саблук, В.В. Сопко, Т.М. Сторожук, Л.К. Сук,
Л.А. Суліменко, Н.М. Ткаченко, П.Я. Хомин, М.Г.
Чумаченко, Ю.С. Цаль-Цалко та інші. Віддаючи
належне науковим дослідженням вчених, варто
зазначити, що останнім часом питанням форму-
вання статистичної звітності сімейних фермерсь-
ких господарств приділялось недостатньо уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням дослідження є вивчення існуючих

проблем формування показників статистичної
звітності сімейних фермерських господарств з
орієнтацією на їх обліково-інформаційні можли-
вості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для здійснення комплексних досліджень ста-

ну аграрного сектора економіки одним з головних
джерел інформації є статистична звітність, не-
від'ємна складова інформаційної системи АПК, що
використовується на всіх рівнях державного уп-
равління. Статистика підприємств передбачає
інтеграцію потоків інформації для організації на-
скрізного спостереження за процесами вироб-
ництва та продажу продукції, за фінансово-май-
новим станом підприємств, за витратами на вироб-
ництво та реалізацію продукції, станом розра-
хунків, інвестиціями, наявністю персоналу та його
використанням.

Організація статистичної звітності й управлі-
ння нею покладено на Державний комітет статис-
тики України. Усі форми статистичної звітності
затверджують органи державної статистики, а
форми річних бухгалтерських звітів — Міністер-
ство фінансів України за погодженням із Держав-
ним комітетом статистики України. Найбільш по-
вне та всебічне відображення результатів діяль-
ності фермерських господарств узагальнюється
шляхом статистичних спостережень. Статистична
інформація, яка має внутрівідомчий характер і ви-
користовується для подальших розрахунків зведе-
них статистичних даних, розробки звітностатис-
тичної та іншої документації, державних класиф-
ікаторів техніко-економічної та соціальної інфор-
мації, що передує їх прийняттю або затверджен-
ню, не підлягає наданню за запитами. На рисун-
ку1 представлені користувачі статистичної звіт-
ності фермерського господарства.

Кожне фермерське господарство подає в орга-
ни державної статистики України декілька видів
різних форм звітності, що характеризують її
діяльність. У кожній формі звітності мають бути
обов'язкові реквізити: назва форми; номер і дата
затвердження форми; період за який подаються
дані; термін подачі звітності; найменування орга-
нізації; посади осіб, що підписали звітність; дата
складання звітності.

Відповідно загального табеля (переліку) форм
державних статистичних спостережень, який
складається Державним комітетом статистики
України для фермерських господарств до перед-
бачено такий обсяг форм (табл. 1).

Дані, наведені в таблиці, свідчать, що фер-
мерські господарства в залежності від обсягів
діяльності та галузі виробництва подають значну
кількість форм статистичної звітності. З одного
боку, це є позитивним і сприяє всебічному статис-
тичному спостереженню за діяльністю фермерсь-
ких господарств, оскільки для прийняття рішень
на макрорівні є необхідною інформація, що забез-
печується наскрізним спостереженням за проце-

Користувачі статистичної звітності 
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Рис. 1. Користувачі статистичної звітності фермерського
господарства

Джерело: досліджено автором.
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сами виробництва та продажу продукції, за фінан-
сово-майновим станом фермерських господарств,
за витратами на виробництво і реалізацію товарів
і послуг, станом розрахунків, інвестиціями, наяв-
ністю земельних, майнових і трудових ресурсів.
Однак з іншого боку, надмірна завантаженість
фермера формуванням звітних показників при
невеликих обсягах виробництва може відволікати
від завдань виробничо-господарської діяльності,
що стоять перед ним.

Беручи до уваги значну кількість форм стати-
стичного спостереження діяльності фермерських
господарств доцільно окремі форми об'єднати,
інші — скоротити. Виходячи з цього, на нашу дум-
ку, дрібні фермерські господарства, які відносять-
ся до суб'єктів мікропідприємництва слід звільни-
ти від подання місячних форм статистичної
звітності. Так, місячну форму № 4-мтп "Звіт про
залишки та використання енергетичних матеріалів
і продуктів перероблення нафти" та "Стан тварин-
ництва" доцільно подавати до органів статистич-
ної звітності один раз в рік.

На нашу думку, дані про виробництво кормо-
вих культур, які використовуються на внутрішнє
споживання в фермерському господарстві, є не-
суттєвими на макрорівні. Виходячи з цього, в
формі 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських

культур", 37-сг "Сівба та збирання врожаю
сільськогосподарських культур, проведення інших
польових робіт" та в формі 29-сг "Підсумки збору
врожаю сільськогосподарських культур, плодів,
ягід та винограду" варто скоротити рядки , що доз-
волить спростити процес формування статистич-
ної звітності фермерських господарств шляхом
скорочення рядків, де наводиться інформація
щодо кормових культур, сіножатей та пасовищ.

Також слід звернути увагу на той факт, що при
формуванні звіту про стан тваринництва фер-
мерські господарства часто приховують дійсну чи-
сельність поголів'я тварин, щоб забезпечити мож-
ливість уникнення в подальшому податкових зо-
бов'язань з ПДВ при їх реалізації. Такі випадки пе-
решкоджають фермерським господарствам отри-
мувати державну підтримку на розвиток тварин-
ництва. Адже для її отримання в набір документів,
які подають до Управління агропромислового роз-
витку районної держадміністрації входить копія
Звіту про стан тваринництва.

За формою державного статистичного спосте-
реження 50 с.-г. "Основні економічні показники
роботи сільськогосподарських підприємств" звіту-
ють ті господарства, в яких площа сільгоспугідь по-
над 1000 га, а кількість працюючих — понад 50 осіб.
Ті господарства, які не відповідають цим критері-

Таблиця 1. Перелік форм статистичної звітності фермерських господарств

№ 

п/п 
Найменування форми Індекс форми Періодичність 

Для всіх фермерських господарств 
1 Посівні площі сільсько-господарських культур під урожай  4-сг Річна 

2 Баланс сільськогосподарської продукції 16-сг Річна 

3 Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, 
ягід та винограду  

29-сг Річна 

4 Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__ року 
з политих зрошуваних земель, з осушених земель 

29-сг 
(м.) 

річна 

5 Переробка винограду на виноматеріали  ф. № 1-виноград річна 
6 Наявність і надходження зернових та олійних культур  1-зерно місячна, піврічна 
7 Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів  1-риба річна 
8 Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів  1-риба місячна 
9 Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і 

продуктів перероблення нафти  

4-мтп місячна 

10 Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і 
продуктів перероблення нафти 

4-мтп річна 

Для фермерських господарств за встановленим переліком підприємств 
11 Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, 

проведення інших польових робіт  
37-сг місячна 

12 Стан тваринництва  24-сг місячна 

13 Стан тваринництва  24 річна 
14 Реалізація сільськогос-подарської продукції за січень – 21-заг місячна 

15 Реалізація сільськогосподарської продукції  21-заг річна 
16 Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та 

вапнування ґрунтів під урожай  

9-б-сг річна 

17 Наявність сільськогос-подарської техніки в сільськогосподарських 
підприємствах  

10-мех річна 

18 Основні показники господарської діяльності фермерського 
господарства, малого підприємства у сільському господарстві  

2-ферм річна 

19 Основні економічні показники роботи сільськогосподарських 
підприємств за 20 __ рік  

50-сг річна 

20 Звіт про результати використання палива, теплоенергії та 
електроенергії 

11-мтп річна 

21 Надходження цукрових буряків на переробні підприємства  4-заг місячна 
22 Надходження худоби та птиці на переробні підприємства  11-заг квартальна 
23 Надходження молока на переробні підприємства  13-заг квартальна 
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ям, підпадають під статистичне спостереження за
формою № 2-ферм.

Оскільки середня кількість працівників у 789
фермерських господарств Житомирської області (99
%) не перевищує 50 чол., то основною статистичною
формою сільськогосподарських підприємств є "Ос-
новні показники господарської діяльності фермерсь-
кого господарства, малого підприємства у сільсько-
му господарстві" (форма 2-ферм). Вона містить
найбільш різноманітну і різнобічну інформацію про
діяльність фермерських господарств як за обсягами
виробництва і реалізації продукції, витратами на її
виробництво, так і за іншими аспектами.

При заповненні даної форми підприємства ке-
руються Положеннями (стандартами) бухгалтерсь-
кого обліку: 9 "Запаси", 15 "Дохід", 16 "Витрати" зі
змінами та доповненнями. Інструкцією щодо запов-
нення форми державного статистичного спостере-
ження № 2-ферм "Основні показники господарсь-
кої діяльності фермерського господарства". Інфор-
маційним забезпеченням при складанні звіту за
формою № 2-ферм є дані первинного обліку, дані
документів обліку робочого часу, кількісного скла-
ду працівників, документів з обліку земель, розра-
хунки по закриттю операційних рахунків, заключ-
ний Баланс та облікові регістри [64].

Таблиця 2. Вдосконалення форми № 2 — ферм "Основні показники господарської діяльності
фермерського господарства" для сіменейних фермерських господарств

Джерело: запропоновано автором.

Структура Зміст Удосконалено 

Розділ 1 «Загальні 
показники» 

Наводяться дані про середню кількість 
працівників, їхні витрати робочого часу та оплату 
праці за звітний рік, а також дані про площу землі 
та площу водних об'єктів фермерського 
господарства 

Скоротити колонки 3 

«Відпрацьовано людино днів» і 
4 «Фонд оплати праці» 

Розділ 2 «Витрати на 
виробництво продукції 
сільського господарства і 
послуг» 

У даному розділі фермерське господарство 
наводить дані про прямі витрати, пов'язані з його 
виробничою діяльністю, за календарний рік з 1 

січня до 31 грудня звітного року. Інформація 
подається в групуванні за елементами витрат, які 
пов'язані з виробництвом продукції, уключаючи 

витрати на повністю загиблі посіви 

сільськогосподарських культур і на окремі види 

тварин, що не дали тваринницької продукції 
протягом року 

Матеріальні витрати доцільно 
не деталізувати за їх видами 

(рядки 211–217), а слід 

орієнтуватись склад витрат, 
наведений в Книзі обліку 
доходів і витрат 

Розділ 3 «Реалізація 
продукції сільського 
господарства і послуг» 

У цьому розділі відображається інформація щодо 
реалізації господарством у звітному році всієї 
власно виробленої сільськогосподарської 
продукції за її видами як юридичним і фізичним 

особам. У графі 1 «Кількість, центнерів» за 
відповідними кодами наводять дані про 
реалізацію продукції власного виробництва як 
звітного року, так і попередніх років, у фізичній 

масі (у натуральному виразі). У графі 2 "Чистий 

дохід (виручка) від реалізації" відображають 
дохід (виручку) від реалізації продукції без ПДВ, 

акцизного збору, інших вирахувань, дотацій і 
доплат. У графі 3 відображають повну 
собівартість продукції, реалізованої фермерським 

господарством протягом звітного року, яка 
складається з її виробничої собівартості, 
нерозподілених постійних загальновиробничих та 
наднормативних виробничих витрат, а також 

адміністративних витрат, витрат на збут, інших 

операційних і фінансових витрат, які цілком 

обґрунтовано можна віднести на виробництво і 
реалізацію власно виробленої 
сільськогосподарської продукції, тобто повні 
витрати на виробництво реалізованої продукції 

Замінити колонку 3 «Повна 
собівартість продукції, 
гривень», оскільки в сімейному 
фермерському господарстві в 
основній мірі не ведеться за 
видами продукції, а за їх 

загальною сумою витрат 
шляхом накопичення в Книзі 
обліку доходів і витрат. 
Собівартість видів продукції 
при потребі радимо визначати 

пропорційно до цін її 
реалізацій. За такої умови 

заповнення колонки 3 «Повна 
собівартість продукції, 
гривень» буде відбуватись на 
основі умовних даних, що є 
недоречним при опрацюванні 
звітних даних органами 

статистики для аналізу даних 
показників  
 

Розділ 4 «Унесення 
органічних, мінеральних 

добрив та обробка 
хімікатами» 

Наводяться дані про кількість мінеральних і 
органічних добрив, унесених під урожай звітного 
року, незалежно від часу їх внесення, а також про 
фактичну площу, оброблену органічними і 
мінеральними добривами та хімікатами  

Інформація «перекликається» з 
формою 9-б-сг «Внесення 
мінеральних, органічних 

добрив, гіпсування та 
вапнування ґрунтів під 

урожай», де наводяться 
деталізовані дані щодо 
внесення добрив та 
отрутохімікатів. З огляду на це, 
сімейне фермерське 
господарство доцільно 
звільнити від подачі форми 9-б-
сг і обмежитись формуванням 

даних внесення добрив та 
отрутохімікатів в даному 
розділі форми 2-ферм 



68
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2014

Аналіз форми № 2 — ферм "Основні показни-
ки господарської діяльності фермерського госпо-
дарства, малого підприємства у сільському госпо-
дарстві" дає змогу дійти висновку, що так як про-
цес її заповнення є трудомістким і потребує веден-
ня обліку деталізованого обліку витрат та кальку-
лювання собівартості продукції. На нашу думку,
формування форми 2-ферм є обтяжливим для
сімейного фермерського господарства, оскільки
підставою для заповнення даної форми є дані роз-
рахунків по закриттю операційних рахунків, зак-
лючний Баланс та облікові регістри. Сама назва
даної форми статистичної звітності свідчить, що
вона зорієнтована на малі сільськогосподарські
підприємства, і аж ніяк не на дрібні сімейні фер-
мерські господарства з обмеженими обсягами
діяльності. В умовах сімейного фермерського гос-
подарства, де дані в регістрах обліку узагальню-
ються без застосування подвійного запису і обме-
жується застосуванням для узагальнення даних
Книги обліку доходів і витрат, сформувати дану
форму обліку непросто. Тому, на нашу думку, до-
цільно було б спростити дану форму статистич-
ної звітності (табл. 2).

Так, у Розділ І "Загальні показники", можна
скоротити колонки 3 "Відпрацьовано людино днів"
і 4 "Фонд оплати праці". В розділі 2 "Витрати на
виробництво продукції сільського господарства і
послуг", на нашу думку матеріальні витрати мож-
на не деталізувати за їх видами (рядки 211—217),
а слід орієнтуватись склад витрат, наведений в
Книзі обліку доходів і витрат.

У розділі 3 "Реалізація продукції сільського
господарства і послуг" замінити колонку 3 "По-
вна собівартість продукції, гривень", оскільки в
сімейному фермерському господарстві в основній
мірі не ведеться за видами продукції, а за їх за-
гальною сумою витрат шляхом накопичення в
Книзі обліку доходів і витрат. Собівартість видів
продукції при потребі радимо визначати пропор-
ційно до цін її реалізацій. За такої умови запов-
нення колонки 3 "Повна собівартість продукції,
гривень" буде відбуватись на основі умовних да-
них, що є недоречним при опрацюванні звітних
даних органами статистики для аналізу даних по-
казників.

Варто звернути увагу на те, що інформація,
яка наводиться в розділі 4 "Унесення органічних,
мінеральних добрив та обробка хімікатами" "пе-
рекликається" з формою 9-б-сг "Внесення міне-
ральних, органічних добрив, гіпсування та вапну-
вання грунтів під урожай", де наводяться біль
розгорнуті й деталізовані дані щодо внесення
мінеральних та органічних добрив та отрутохімі-
катів. З огляду на це, сімейне фермерське госпо-
дарство доцільно було б звільнити від подачі фор-
ми 9-б-сг і обмежитись формуванням даних вне-
сення добрив та отрутохімікатів в даному розділі
форми 2-ферм.

Також у зв'язку з внесення зазначених вище
змін у форму 2-ферм "Основні показники госпо-

дарської діяльності фермерського господарства,
малого підприємства у сільському господарстві"
для сімейних фермерських господарств, її слід
перейменувати з метою уникнення плутанини при
зведенні і обробці інформації, що наводиться в
формі, на 2-ферм (сімейне) "Основні показники
господарської діяльності сімейного фермерсько-
го господарства".

ВИСНОВКИ
Запропоновані зміни щодо форм статистичної

звітності дозволять спростити статистичну
звітність, зменшити витрати часу на її заповнення
обліковими працівниками, а також збільшити її
аналітичність, покращити якість сформованої на
її основі статистичної інформації.

Разом з тим, наголошуємо на потребі гармоні-
зації різних статистичної, фінансової та податко-
вої звітності фермерських господарств, адже од-
нією з найбільш значущих проблем стає забезпе-
чення зіставності даних і недопущення викривлен-
ня показників, що має досягатися дотримуванням
уніфікації форм різних видів звітності та їх роз-
робкою за єдиною методологічною основою.
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ВСТУП
Динамічне зростання обсягів світової тор-

гівлі, включаючи торгівлю агропромисловою про-
дукцією, кризові явища в світовій економіці, по-
силення взаємозалежності агропромислового та
паливно-енергетичного комплексів та стрімкі
інтеграційні процеси стали основною причиною
підвищення ролі регулювання зовнішньої торгівлі
для забезпечення стійкого економічного розвит-
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ку світової економіки в цілому та окремих націо-
нальних господарств. Враховуючи той факт, що
Україна має досить активну позицію у світовій
торгівлі аграрною продукцією, входить до 13 кра-
їн-лідерів виробництва молока та молочної про-
дукції у світі, є шостою по експорту пшениці та
першою по експорту ячменю, насіння соняшни-
ку та соняшникової олії, дослідження питання
регуляторної політики у сфері зовнішньої тор-
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гівлі сільськогосподарською продукцією є над-
звичайно актуальним.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наявність сприятливих умов для розвитку

сільського господарства і харчової промисло-
вості (родючі землі, м'який клімат, працелюбне
населення, достатні виробничі потужності та
розвинена інфраструктура) дозволяє забезпечу-
вати як внутрішнє споживання якісної та еколо-
гічно чистої продукції АПК, так і поставки на
зовнішній ринок. Назріваючий дефіцит продо-
вольства у світі та наявність можливостей
збільшення обсягів його постачання з України
сприяють визначенню цього сегменту світового
ринку як пріоритетного для національних еконо-
мічних інтересів.

У зв'язку з цим провідне місце має належати
регуляторній політиці держави у сфері зовніш-
ньої торгівлі сільськогосподарською продукцією,
зокрема, у частині розвитку інституцій реалізації
сільськогосподарської продукції, функціонуван-
ня системи цін та ціноутворення на сільськогос-
подарську продукцію, забезпечення відповід-
ності технічних норм щодо якості та безпечності
харчових продуктів міжнародним вимогам. Крім
цього, постає завдання визначення першочерго-
вих заходів державної політики щодо підвищен-
ня ефективності використання інструментів ре-
гулювання сільськогосподарського ринку на ос-
нові врахування європейського досвіду у цій
сфері та проблем, які виникають при просуванні
вітчизняних с/г товарів на світові ринки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед робіт, які стосуються дослідження ре-
гуляторної політики в сфері зовнішньої торгівлі
сільськогосподарською продукцією, слід виділи-
ти праці П.Т. Саблука [5], Є.М. Кирилюка [1],
В. Олійника [7] та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проаналізувати та системати-

зувати проблеми у сфері регулювання виробниц-
тва і торгівлі сільськогосподарською продукцією
України, розглянути вплив співвідношення світо-
вих і внутрішніх цін на ставки мита за деякими
сільськогосподарськими товарами та запропону-
вати заходи державної політики сприяння екс-
порту сільськогосподарської продукції спрямо-
вані на поліпшення цінової та якісної конкурен-
тоспроможності української сільськогоспо-
дарської продукції.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Регулювання зовнішньої торгівлі напряму по-

в'язано з регулюванням виробництва, тому сис-
тематизуємо проблеми у цій сфері.

Протягом останнього десятиліття посилю-
ється негативна тенденція щодо спрямування то-
варопотоків до комерційних каналів збуту з не-
прозорими умовами купівлі-продажу, визначен-
ня якості продукції та цін, що призводить до
значних фінансових втрат виробників.

Особливістю функціонування сільськогоспо-
дарського ринку в Україні є невелика ємність пер-
винного ринку реалізації сільськогосподарської
продукції, тобто поставок продукції товарови-
робниками безпосередньо переробним підприє-
мствам, і зростаючий із року в рік обсяг вторин-
ного ринку — посередництва [1]. Так, якщо у 2000
р. сільськогосподарські підприємства реалізову-
вали переробним підприємствам 21% продукції,
то у 2012 р. — лише 13%. Частка продукції, що
реалізується на ринку, скоротилась за аналізо-
ваний період з 37 % до 5 %. За іншими напрямами
у 2000 р. було реалізовано 19 % продукції, а у 2012
р. — 80 % (у т. ч. 86,3 % зернових, 91,8 % олійних,
68,3 % баштанних культур, 85,8 % картоплі, 69,6
% худоби та птиці, 61,4 % вовни).

За таких умов важливим інструментом регу-
лювання агарного ринку має бути розвиток інсти-
туцій реалізації сільськогосподарської продукції
(оптових ринків, аграрних бірж, агроторгових
домів, обслуговуючих кооперативів, виставок,
ярмарків тощо), функціонування яких забезпе-
чує вільний прозорий рух аграрної продукції. Су-
часний стан їх розвитку в цілому дозволяє
здійснювати торговельно-обмінні операції між
виробниками сільгосппродукції та її споживача-
ми, водночас існує ряд недоліків діяльності цих
інституцій, зокрема:

— недосконалість функціонування оптових
ринків сільськогосподарської продукції, на яких,
крім оптових партій, можна придбати продукцію
вроздріб. Нині оптові ринки — це, насамперед,
організовані майданчики для реалізації сільгос-
ппродукції виробниками, які не завжди забезпе-
чують формування оптової ціни;

— недосконалість функціонування організо-
ваного біржового ринку сільськогосподарської
продукції (який останніми роками виконував пе-
реважно функції реєстратора зовнішньоеконо-
мічних контрактів), нерозвиненість хеджування,
а також форвардної та ф'ючерсної біржової
торгівлі, що не сприяє формуванню довгостро-
кових планів розвитку сільгосппідприємств у ча-
стині гарантування одержання прийнятної ви-
ручки від реалізації продукції;

— відсутність налагодженого постійного ка-
налу реалізації продукції для більшості сільгос-
ппідприємств, що призводить до ускладнення
процесу планування й управління збутовою по-
літикою підприємства;

— недостатній рівень технічного супрово-
дження лабораторіями з контролю за якістю про-
дукції при її реалізації на ярмарках сільсько-
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господарської продукції, внаслідок чого спожи-
вачі можуть придбати неперевірені, небезпечні
для здоров'я продукти харчування;

— недосконала та неефективна робота агро-
торгових домів, які у переважній більшості є
дрібноторговими посередниками, що не сприяє
раціоналізації каналів просування продукції від
товаровиробників до споживачів [2].

Одним із ключових інструментів регулюван-
ня аграрного ринку є система цін та ціноутворен-
ня на сільськогосподарську продукцію. Основні
засади цінової політики та здійснення держав-
ного регулювання, контролю (нагляду) й спосте-
реження у сфері ціноутворення здійснюються
відповідно до Законів України "Про ціни і ціно-
утворення" [3], "Про державну підтримку сіль-
ського господарства України" [4], а також Гос-
подарського кодексу України.

В Україні процес ціноутворення на сіль-
ськогосподарську продукцію на аграрному рин-
ку має ряд проблемних питань, основними серед
яких є:

— постійне недофінансування і замалі обся-
ги закупівель Аграрним фондом, що призводить
до неможливості забезпечувати державне регу-
лювання цін на сільськогосподарську продукцію,
яка є об'єктом державного цінового регулюван-
ня. Так, для формування державного інтервенц-
ійного фонду держбюджетом України на 2013 р.
було передбачено виділення Аграрному фонду
7,2 млрд грн., фактично ж надійшли кошти в об-
сязі 1,6 млрд грн. (22 % від запланованого фінан-
сування), у 2012 р. з передбаченого фінансуван-
ня обсягом 7,2 млрд грн. фактично було одержа-
но 3,7 млрд грн. (51 %);

— обсяги закупівлі зернових культур у 2012
р. не перевищували 1,5 % усього їх валового збо-
ру та 10,6 % внутрішнього споживання. Це супе-
речить ст. 9 Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України", в
якій визначено, що інтервенційний фонд стосов-
но кожного об'єкта державного цінового регу-
лювання не може бути меншим, ніж 20 % обсягів
їх річного внутрішнього споживання за попе-
редній маркетинговий період;

— диспаритет цін на продукцію сільського
господарства і промислові товари, що спожива-
ються сільським господарством. Існування чітко-
го механізму регламентації процесу державного
цінового регулювання на окремі види сільсько-
господарської продукції та відсутність такого
щодо промислових товарів, які споживаються у
процесі сільськогосподарського виробництва,
призводить до зростання собівартості та знижен-
ня прибутковості аграрного бізнесу. Запровад-
ження інструментарію еквівалентної ціни1 доз-
волить забезпечити об'єктивні співвідношення у

цінах на промислову і сільськогосподарську про-
дукцію, створити умови еквівалентності міжга-
лузевого обміну, підвищити мотивацію виробни-
чої діяльності [5, c. 275];

— відсутність в Україні поширеної у світовій
практиці системи продовольчого субсидування
населення. Наприклад, у США механізм надан-
ня адресних дотацій малозабезпеченим верствам
населення діє вже близько 30 років і розпов-
сюджується на 10 % громадян. За останні 5 років
67 % бюджету Міністерства сільського господар-
ства США використовується на фінансування про-
грами підтримки споживання бідними верствами
населення, що складає в середньому 35 млрд дол.
США на рік [6]. У Мексиці з кінця 1930-х рр. дер-
жава субсидує постачання продукції для мало-
забезпечених верств населення, поширюючи його
через мережу спеціальних магазинів Diconsa дер-
жавної компанії народного харчування Co-
nasupo, яка скуповує сільгосппродукцію у
дрібних виробників. Політика продовольчого
субсидування споживачів також поширена серед
країн Африки, Азії, Латинської Америки [7].

 Інтеграційні процеси, лібералізація торго-
вельних режимів, підвищення відкритості еко-
номіки сприяє дедалі більшому проникненню дії
світових цін та інших складових світової кон'-
юнктури на внутрішні сільськогосподарські рин-
ки. Тому з посиленням впливу світової кон'юн-
ктури на внутрішній ринок особливо важливим
є питання підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних сільськогосподарських товарів як
для продажу на внутрішньому українському
ринку, так і на зовнішніх ринках. Крім цього,
слід зазначити той факт, що зниження середнь-
ого рівня митного обкладання по галузі ще не
дає підстав для твердження, що реальний захист
внутрішнього ринку відповідно зменшився. В
зв'язку з цим розглянемо вплив співвідношення
світових і внутрішніх цін на ставки мита за дея-
кими сільськогосподарськими товарами (табл.
1).

Розрахунок ефективних ставок імпортних та-
рифів (ефективна ставка — це розмір ставки,
який реально та ефективно захищає внутрішній
ринок) у таблиці 1 показав, що ситуація в сфері
захисту внутрішнього ринку сільськогосподарсь-
кої продукції хоча і зазнає змін в кращу сторо-
ну, однак, залишаються товарні групи з нефек-
тивною тарифною ставкою і ринки їхні не захи-
щені, що не сприяє конкурентоспроможності
вітчизняного виробника за ціновими параметра-
ми. В таблиці зазначено номінальні ставки мита
(реально діючі на даний момент часу).

Якщо вони виконують свої функції, то но-
мінальні ставки можуть бути одночасно й ефек-
тивними. У разі неефективності існуючої, номі-

_______________________________
1 Еквівалентна ціна формується на основі середньогалузевих нормативів витрат і середньої по економіці країни норми прибут-

ку на авансований капітал, включаючи вартість землі.
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нальної ставки мита, розраховується рівень
ефективної ставки. Ефективність ставки мита за-
лежить не від її рівня (чим вище — тим краще), а
визначається співвідношенням цін на даний то-
вар на внутрішньому і світовому ринку.

Ефективну ставку мита розраховано за фор-
мулою:

(1),

де ER
i
 — ефективна ставка митного тарифу і-

го товару;
P

di
 — внутрішня ціна і-го товару;

P
wi

 — світова ціна і-го товару.
Як показали розрахунки, у 2005 році пе-

релік с/г товарів, по яким діяли ефективні став-
ки імпортного тарифу був ширшим, порівняно
з 2012 роком. Це овес, цукор, свинина, м'ясо
птиці та яйця. У 2012 році неефективна серед-
ньозважена ставка мита стосувалася м'яса сви-
нини та птиці. Розрахунок показав, що вони б
мали бути дещо вищими (11,92% проти 10,25%
по свинині та 36,94% проти 9,37% по м'ясу
птиці), щоб стати ефективним бар'єром на шля-
ху ввезення цих товарів, оскільки вона підви-
щить ціну товару до рівня внутрішнього ринку
і зробить для конкурента експорт економічно
недоцільним.

Внутрішні резерви підвищення конкурентос-
проможності українських сільськогосподарсь-
ких товарів на світових ринках порівняно з ана-
логічними товарами іноземного виробництва по-
лягають у:

1) ефективному застосуванні заходів внутрі-
шньої підтримки цих секторів;

2) підвищенні якості та безпечності продукції
під час руху товару від вирощування до столу
споживача;

3)  підвищенні продуктивності праці та про-
дуктивності тварин, у тому числі за рахунок удос-
коналення селекції,

4) покращенні умов логістики; оптимізації
транспортних та портових послуг.

Для забезпечення ефективної зовнішньотор-
говельної діяльності зернових компаній держа-
ва може сприяти у таких заходах:

— створенні прозорих умов для вчасного і по-
вного повернення експортного ПДВ;

— зниженні інфраструктурних витрат, пов'я-
заних із відправкою продукції на експорт;

— оптимізації тарифів на перевезення ван-
тажів залізницями, впорядкуванні станційних
зборів (як варіант, включення їх до тарифів) і ро-
боті підприємств промислового залізничного
транспорту;

— спрощенні процесу отримання дозвільних
документів на експорт;

— максимальному скороченні усіх необхід-
них формальностей щодо заходу і обробки су-
ден.
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Для цукрової галузі Уряд має попрацювати
над програмою реформування галузі та перепро-
філювання неперспективних заводів, викорис-
тання потужностей та продуктів переробки цук-
рових буряків для виробництва біопалива. Ці
зміни необхідні для підвищення цінової конку-
рентоспроможності цукру та збільшення його
експорту з України.

Для того, щоб продукція молочного сектора
країни успішно конкурувала із зарубіжними ана-
логами, необхідно терміново підвищувати техні-
чну та економічну ефективність переробного сек-
тора, збільшувати концентрацію виробництва та
адаптувати сектор до вимог законодавства ЄС з
гігієни та якості. Без об'єднання зусиль влади та
бізнесу цього не зробити.

Перспективи нарощування експорту молоч-
них продуктів є позитивними лише за умови пол-
іпшення якості цих продуктів та виконання сані-
тарних, вимог країн-імпортерів. Навіть можли-
вості розширення експорту молочних продуктів
до країн Митного союзу (Росія, Казахстан, Біло-
русь) перебувають у прямій залежності від дот-
римання підвищених вимог до якості молочних
продуктів2.

Також через проблему низької якості молоч-
ної сировини ринки країн Європейського Союзу
все ще залишаються недоступними для українсь-
ких молочних, продуктів, не зважаючи на те, що
молоко екстра-класу включено згідно з рішенням
СК 2007/115/ЄС до переліку продукції тварин-
ництва, яку дозволяється імпортувати країнами
ЄС з України.

Для того, щоб молочна промисловість Украї-
ни могла успішно конкурувати на ринках Євро-
пейського Союзу, доцільна її подальша концен-
трація. Порівняно а західними конкурентами се-
редній обсяг валового виробництва на одне
підприємство в Україні с нижчим. Продук-
тивність праці у молочному секторі Україні ста-
новить близько 7 тис. євро, тоді як в країнах Цен-
трально-Східної Європи — 45 тис. євро (валова
продукція на 1 працюючого в середньому за рег-
іоном). Підвищення продуктивності в молочній
галузі потребує зростання інвестицій в техно-
логії.

Щорічне скорочення обсягів молочної сиро-
вини та високі витрати з переробки через низьку
завантаженість потужностей негативно вплива-
ють на конкурентоспроможність молочної про-

мисловості. В Україні за наявності переробних
потужностей на 20 млн т молока їх завантажен-
ня не перевищує 30%. На промислову переробку
постачається від загального виробництва близь-
ко 50%, тоді як в ЄС ця частка становить 95%. Той
факт, що близько 80% поголів'я корів утримуєть-
ся в господарствах населення, спричиняє високі
витрати щодо збору та доставки молока на мо-
локозаводи.

У м'ясному секторі, особливо у виробництві
свинини та м'яса птиці, нереалізовані резерви
праці та продуктивності тварин, покращення се-
лекції, а також — у підвищенні урядом ветери-
нарно-санітарних вимог до м'ясної продукції, від
утримання худоби до продажу на прилавках ма-
газину.

У результаті застосування розвиненими
країнами експортних субсидій світові ціни на
більшість сільськогосподарської продукції є за-
ниженими. Якщо домовленості країн-членів
СОТ на Гонконгській конференції міністрів
(грудень 2005 р.) та Делійського раунду (триває
з 2001 р.) щодо повної відмови країн від субси-
дування експорту почнуть реалізовуватися, то
це сприятиме підвищенню світових цін та роз-
ширить можливості нашої країни з використан-
ня конкурентних переваг при експорті сільсько-
господарської продукції. Україна при вступі до
СОТ також взяла на себе зобов'язання не зас-
тосовувати експортні субсидії до сільськогос-
подарських товарів. За умови відмови від зас-
тосування експортних субсидій для більшості
конкурентоспроможних за ціною агропродо-
вольчих товарів очікується збільшення номі-
нальних світових цін, а саме: на пшеницю, фу-
ражні зернові, насіння соняшника, рослинну
олію, яловичину та свинину.

Крім того, в Україні існує нерівномірний
розподіл коштів на підтримку сільськогоспо-
дарських виробників. Більшість субсидій спря-
мовується великим підприємствам, у той час,
коли саме малі та середні виробники виконують
соціальну функцію забезпечення культури зем-
леробства, збереження культурних та госпо-
дарських традицій сільського розвитку, утри-
мання зайнятості у сільській місцевості та вно-
сять значний вклад у формування продовольчих
ресурсів держави.

Аграрна політика підтримки має бути більше
сфокусована на питанні ефективності бюджет-

_______________________________
2 Так, у Російській Федерації з 26 липня 2011 р. набрав чинності повий технічний регламент на молоко і молочну продукцію

відповідно до Федерального закону від 22.06.2010 р. № 2010 № 163-ФЗ "Про внесення змін у Федеральний закон Технічний регла-
мент на молоко і молочну продукцію". У нову редакцію технічного регламенту внесено обмеження щодо заміни молочного жиру в
кількості, що не перевищує 50% загальною вмісту жиру у молочних продуктах, виключно його замінником. Крім того, заборонено
використання немолочних білків як замінника молочного білку. Більш жорсткими стали вимоги до молочних продуктів дитячого
харчування, найменувань та маркування продуктів, які містять молоко. Набуття чинності новим технічним регламентом на молоч-
ну продукцію збіглося у часі з охолодженням торговельних відносин з Росією у зв'язку з реальною перспективою завершення
створення ЗВТ між ЄС та Україною (середина 2011 р.). За підсумками інспекції українських підприємств, які спеціалізуються на
виробництві продукції тваринного походження Митний союз ухвалив рішення тимчасово обмежити імпорт м'ясо-молочної про-
дукції деяких підприємств України. А у лютому 2012 р. Росія ввела заборону на ввезення сирів і окремих молочних підприємств
України через використання у їхньому виробництві пальмової олії.
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них програм підтримки, чіткому визначенні інди-
каторів для оцінки результативності кожної бюд-
жетної програми, ніж на збільшенні бюджетно-
го фінансування галузі. В останні роки збільшен-
ня Міністерством аграрної політики та продо-
вольства України видатків на бюджетні програ-
ми не вирішувало проблемних питань галузі та
сільської місцевості.

Отже, мають бути змінені принципові підхо-
ди до формування державної аграрної політики
в експортоорієнтованих секторах. Перші роки
членства України у СОТ показали, що державна
політика підтримки сільського господарства по-
требує суттєвої модернізації. Вступ України до
Світової організації торгівлі, урядові зобов'язан-
ня перед цією міжнародною організацією вима-
гають нових підходів до формування державної
політики підтримки сільського господарства Ук-
раїни, а саме:

— аграрна політика підтримки має бути сфо-
кусована на питанні ефективності бюджетних
програм підтримки, чіткому визначенні індика-
торів для оцінки результативності кожної бюд-
жетної програми;

— розроблення та впровадження нових про-
грам "зеленої скриньки" має стати визначальним
напрямом державної політики підтримки сіль-
ського господарства;

— в основу нового підходу щодо надання дер-
жавної підтримки через загальні послуги "зеле-
ної скриньки" має бути покладено принцип
збільшення безкоштовних державних послуг для
вітчизняних сільськогосподарських виробників
та експортерів, зменшення їхніх витрат на отри-
мання дозвільних документів.

Серед урядових заходів із сприяння експор-
ту сільськогосподарської продукції мають бути
реалізовані також:

— створення державної системи ринкової
інформації та торгових новин, яка містить аналіз
поточної ситуації на світових ринках, оцінку по-
тенціального попиту на готову харчову продук-
цію;

— створення постійнодіючої державної опе-
ративної системи цінового моніторингу внутрі-
шнього продовольчого ринку України;

— розроблення відповідної державної про-
грами щодо зменшення цінових, погодних та
інших ризиків для сільського господарства Ук-
раїни як експортоорієнтованої галузі, яка знач-
ною мірою залежить від швидкозмінних тен-
денцій світового ринку;

— поширення досвіду щодо переваг запро-
вадження сільськогосподарськими та перероб-
ними підприємствами міжнародних стандартів
впровадження системи менеджменту та конт-
ролю за якістю продукції ISO, надання інфор-
мації про приватні міжнародні схеми сертифі-
кації;

— проведення консультаційної та освітньої
підтримки первинних виробників для забезпечен-
ня екологічно чистої добросовісної сільсько-
господарської практики (GAP) та інших заходів
із забезпечення якості на фермах; а також
підтримки виробників харчових продуктів у
справі впровадження таких систем контролю
якості, які базуються на НАССР (система аналі-
зу ризиків і контролю у критичних точках) або
на альтернативних системах управління продо-
вольчою безпекою;

— запровадження експрес-методики та при-
ладів з програмним забезпеченням контролю без-
пеки та якості продовольчої сировини, допомі-
жних матеріалів та харчових продуктів;

— прискорення гармонізації систем сертиф-
ікації та стандартизації України з міжнародни-
ми та європейськими;

— прискорення розроблення технічних рег-
ламентів, що мають стати обов'язковими для дот-
римання. Законодавче закріплення міжнародно-
го принципу добровільного вибору для застосу-
вання тих чи інших стандартів в Україні;

— активізація наукових досліджень у напрямі
збільшення частки наукомістких, ресурсозбері-
гаючих та екологічно безпечних технологій, у
тому числі органічного землеробства;

— поширення досвіду впровадження
новітніх технологій вирощування та підвищен-
ня продуктивності праці та якості робочої сили
в сільському господарстві для підвищення кон-
курентоспроможності української продукції;

— сприяння реалізації перспективних інвес-
тиційних проектів, орієнтованих па експорт;

— своєчасне вирішення питання заборгова-
ності з експортного відшкодування ПДВ та за-
безпечення подальших виплат цього відшкоду-
вання;

— підтримка створення об'єднань експор-
терів, проведення постійного діалогу та консуль-
тацій з цими громадськими організаціями;

— для запобігання поновлення практики
встановлення експортних обмежень чи ліцензу-
вання експорту, або встановленням експортних
мит, що може відбуватися при зменшенні врожаїв
через несприятливі погодні умови, проведення
державної політики створення та утримання за-
пасів (резервів) продукції, яка в розвинених краї-
нах є складовою національних програм з продо-
вольчої та торгової безпеки.

Усі ці заходи державної політики підтримки
експорту сільськогосподарської продукції спря-
мовані на поліпшення цінової та якісної конку-
рентоспроможності українських продовольчих
продуктів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, збільшення у загальному об-

сязі українського експорту частки продукції з
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високим ступенем переробки; диверсифікація
зовнішньоекономічної діяльності з метою ви-
ключення можливості використання в торго-
вельних відносинах інструмента політичного
тиску; досягнення санітарних стандартів та
стандартів безпеки Європейського Союзу; оп-
тимізація системи логістики експорту та якіс-
не інформаційне забезпечення всіх суб'єктів
ринку — від виробників до споживачів, сприя-
тимуть зростанню експорту агропродукції,
збільшенню присутності українських сільсько-
господарських товарів на європейському рин-
ку та інших розвинених країн світу, підвищать
конкурентні переваги української агропро-
дукції в торгівлі на ринках Азії, Африки та
Близького Сходу.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Необхідним є подальше удосконалення на-
прямів регуляторної політики в сфері зовніш-
ньої торгівлі та виробництва сільськогоспо-
дарської продукції з метою активізації експор-
ту агропродовольчої продукції та покращенню
конкурентоспроможності вітчизняних сільсь-
когосподарських виробників на світових рин-
ках.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансова криза зазвичай значно впливає на

короткостроковий рівень цін на золото, тому
цей метал часто розглядають у якості інстру-
менту хеджування від фінансових ризиків. У
періоди фінансового стресу попит на золото
може піднятися завдяки цілому ряду причин.
Враховуючи, що золото відіграє роль альтер-
нативної валюти і безпечних інвестицій, мож-
на стверджувати, що одним із найбільших фак-
торів, який впливає на попит і пропозицію на
ринку золота є страх інвестора. Оскільки зо-
лото діє як страхування від основних видів не-
впевненості, воно як правило демонструє чу-
дові результати, коли страхи інвесторів стають
екстремальними.

Вважаємо доцільно розглянути як пово-
диться ринок золота під час економічних ре-
цесій та проаналізувати, як на ринок золота
впливає фактор страху інвестора.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Джон Джагерсон та Уєйд Хансен у своїй

праці "Все про інвестиції в золото" розглянули
фактори впливу на ринок золота через вплив
на страх інвестора. Миронов Д.І. також дослі-
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джував страх інвестора. Джедрзей Бялковсь-
кий , Мартін Т. Бол, Патрік М. Стефан і Томаш
П. Вишневський у своїй праці "Ціна на золото
в часи кризи" зосередили свою увагу на інвес-
тиціях в золото під час останньої кризи. Вони
досліджують, чи є адекватною нинішня ціна на
метал або ж можливо вона роздута, як мильна
бульбашка. Чайкіна Е.В. у своїй праці "Особ-
ливості функціонування світового ринку золо-
та під час економічної кризи" дослідила особ-
ливості світового ринку золота, його структу-
ру і функціонування в умовах світової фінан-
сової кризи.

Невирішена раніше частина глобальної про-
блеми. У опублікованих вітчизняних працях не-
достатня увага приділена впливу економічних
рецесій на ринок золота. Не повністю розкри-
то значення фактора страху інвестора для рин-
ку жовтого металу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Золото розглядається як всесвітньо визна-

на валюта, яка ніколи не втрачає свою купівель-
ну спроможність і зберігає своє значення навіть
в умовах ерозії грошових або банківських сис-
тем. Під час останньої економічної кризи ми
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спостерігали шалено зростаючий попит на зо-
лото і це не дивно, оскільки воно вважається
найстабільнішою інвестицією під час фінансо-
вих потрясінь. У цьому контексті ми вважаємо
за потрібне розглянути, як поводився ринок
золота під час економічних рецесій.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах підвищення інтересу до золота з

початком економічної кризи у США у 2007
році, доцільно коротко розглянути фактори,
що впливають на формування ціни на метал.

Всесвітня рада по золото характеризує такі
основні фундаментальні фактори впливу на ри-
нок золота: коливання валютних курсів, інфля-
ція, відсоткові ставки США, пропозиція мета-
лу на ринку золота, споживчі витрати та зрос-
тання доходу, короткострокове зростання
інвестицій, системні ризики [1].

Миронов Д.І. розширює список факторів і
розрізняє біржові і позабіржові. Біржові чин-
ники включають в себе:

— золотовалютні операції держав маркет-
мейкеров на ринку золота;

— спекуляції маркетюзеров на ринку золо-
та;

— зміна вартості акцій золотодобувних під-
приємств;

— очікування інвесторів;
— вартість долара США;
До позабіржові факторів належать:
— обсяги видобутку золота;
— собівартість видобутку золота;
— обсяги споживання золота;
— Зацікавленість ювелірною промислові-

стю;
— політичні кризи, економічні кризи, при-

родні катаклізми, війни у видобувних країнах;
— сезонність.
Джон Джагерсон та Уєйд Хансен пропону-

ють розглянути фактори, що впливають на
страх інвестора, і відповідно на ринок золота.
Вони визначають п'ять факторів, а саме:

1. Інфляція.
2. Коливання курсів валют.
3. Ризик глобального спаду.
4. Відсоткові ставки.
5. Попит і пропозиція на ринку золота.
Пропонуємо детальніше зупинитися на

"Індексу страху". Він вимірює відносне значен-
ня золота в грошовій системі США і розрахо-
вується шляхом помноження золотого резер-
ву США (тобто ваги золота, що знаходиться в
розпорядженні державного казначейства
США) на ціну золота, щоб отримати його по-
вну ринкову вартість, і ділення отриманого ре-

зультату на загальний обсяг грошової маси
(М3), що знаходиться в обігу.

 Наприклад, показник 2% означає, що на
кожні 100 доларів знаходиться в обігу грошо-
вої маси МЗ припадає на 2 долари золота, що
зберігається в підвалах казначейства США.
Таким чином, золото забезпечує тільки 2% вар-
тості долара, а інші 98% залежать від "фінан-
сових активів Федерального резервного банку
та інших банків США". З початку 2006 р. ФРС
США перестала публікувати дані по агрегату
М3. Тим самим підтвердивши, що ця цифра є
надто великою, для публікації в статистичних
виданнях [2].

Індекс волатильності акцій CBOE Vix ви-
ступає зараз барометром інвесторських на-
строїв. З середини 90-х років Чиказька опціон-
на біржа розраховує індикатор волатильності
VIX, або так званий "Індекс страху". Цей по-
казник відображає очікування трейдерів за
індексом широкого ринку S&P 500 на майбутні
30 днів. Розраховується він на підставі котиру-
вань попиту і пропозиції на індексні опціонні
контракти, робиться це за рахунок зміни про-
гнозованих рівнів волатильності індекса опці-
онів S&P 500, який зростає на фоні зростання
побоювань інвесторів з приводу зниження
акцій.

VIX показує "сентимент", інакше кажучи
стан ринку, його напрям і настрій. Зако-
номірність індикатора така, що коли ринок
падає, індекс волатильності зростає, а коли
ринок росте, індекс волатильності знижується.
З цього приводу на ринку є приказка: "If the VIX
is high, it's time to buy. When the VIX is low, look
out below!".

Іншими слова, згідно з базовою теорією,
якщо значення піднімається вище 40—45, то це
говорить про паніку на ринку, про те, що інвес-
тори перебувають у страху і біжать від ризику.
Подібні ситуації якраз з'являються в ті момен-
ти, коли ціни перебувають близько мінімальних
рівнів і в пору починати думати про довгостро-
кові покупки. Якщо ж значення опускається до
20 або нижче, то це характеризується спокій-
ними торгами, ринки знаходяться в стані зрос-
таючого тренда і здається, що так буде трива-
ти ще дуже довго. У ці момент якраз і варто
подумати про те, щоб починати фіксувати свої
довгі позиції. Найчастіше пікові значення
індексу S&P 500 не збігаються з екстремумами
по кривій індексу волатильності VIX.

Цей індекс є важливим, тому що на ринку
золота страх та невпевненість відіграють важ-
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ливу роль. Якщо інвестори починають відчува-
ти страх, значить вони будуть шукати тиху га-
вань, а в списку безпечних інвестицій після аме-
риканського долару відразу ж значиться золо-
то.

Поглянемо на це так, коли індекс страху
падає (тобто коли кількість доларів, що зна-
ходяться в обігу, зростає швидше, ніж рин-
кова вартість золота, що становить резерв
федеральної скарбниці, або коли кількість
доларів зменшується повільніше, ніж вартість
золотих резервів), це означає, що люди хо-
чуть притримати надлишкові долари, оскіль-
ки вони налаштовані оптимістично по відно-
шенню до перспектив долара і американської
економіки. Якщо ж індекс страху зростає (що
трапляється, коли гроші перетікають в золо-
то, піднімаючи його обмінний курс і збільшу-
ючи ринкову вартість золотих резервів
США), то це зазвичай відбувається тому, що
люди не впевнені в доларі, або в стабільності
американської банківської системи, і шука-
ють альтернативні способи зберігання цінно-
стей.

Тим не менше, слід пам'ятати, що існують
моменти, коли з'являються розбіжності між
логічною зворотною кореляцією індексу
S&P500 і VIX. Тобто оновлення нового локаль-
ного максимуму з індексу широкого ринку
може не збігатися з новим мінімумом по VIX.
Подібного роду дивергенції дуже часто стають
провісниками розвороту основної тенденції на
ринку. Таким чином, за рахунок аналізу "індек-
су страху" середньострокові і довгострокові
інвестори можуть отримати корисний сигнал
про те, що пора фіксувати свої позиції, так як
тренд знаходиться вже на своєму зльоті і ско-
ро загальна динаміка зміниться на протилеж-
ну [3].

Як бачимо з рисунка 1, у 1997,
1998, 2001 і 2002 роках індекс знахо-
дився на пікових значеннях, у 2008
почав стрімко зростати як раз напе-
редодні останньої економічної кри-
зи, він становив 17,5% у 2007, в 2008
досяг свого пікового значенні за всі
роки існування індексу 32,7% в се-
редньому за рік, зокрема 24 жовтня
2008 року він досяг максимального
значення з моменту свого розрахун-
ку — 89,53 пункту. Після 2011 року
значення індексу почало знижува-
тись разом із поступовим виходом із
економічного спаду. Як бачимо, зо-
лото відреагувало на рік пізніше і з
2012 року ціна почала поступово

знижуватись. Це все доводить той факт, що по-
трібно враховувати значення CBOE Vix або
індексу страху, як одного із основних індика-
торів визначення поведінки ціни на ринку зо-
лота під час економічного спаду. Однак слід
пам'ятати, що золото не завжди гостро реагує
на цей індекс, тому варто враховувати й інші
фактори впливу на ринок золотого металу.

Золото традиційно розглядається як надій-
не вкладення капіталу, особливо в часи фінан-
сової невизначеності, високого рівня інфляції,
знецінення валютних курсів та економічного
спаду

 Основна причина полягає в тому, що золо-
то має цінність. Валюта як долар США або фунт
стерлінгів може знецінюватися. Вартість фун-
та стерлінгів залежить від міцності і стійкості
економіки Великобританії. Наприклад, гіпері-
нфляція може знищити ваші заощадження, як
це сталось в Німеччині 1923, Зімбабве 2008 року.
Під час такого роду кризи інвестиції в золото
дають дуже хороші результати. Зазвичай акції
падають, що призводить до зменшення прибут-
ку. Золото розглядається як безпечна інвести-
ція для збереження вартості активів. Це стиму-
лює спекулятивні покупки золота, щоб дивер-
сифікувати інші ризиковані інвестиції. Золото
також є привабливим, якщо спостерігаються
негативні реальні відсоткові ставки, тобто
інфляція вища, ніж номінальні відсоткові став-
ки [4].

Аналіз попередніх рецесій допомагає про-
лити світло на те, як поводить себе золото в
умовах економічного спаду. Оскільки ціна на
золото не була зафіксована протягом більшої
частини 19-го століття до 1971 року, то дореч-
но розглянути економічні спади вже після цієї
дати. За даними Національного бюро економі-
чних досліджень економічної дослідницької

Розроблено автором за даними інформаційних порталів www.kitco.com,
www.cboe.com
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організації, що займається встановленням офі-
ційних дат економічного циклу американської
економіки з 1971 року було п'ять американсь-
ких рецесій, шосту рецесію ми спостерігали
нещодавно під час фінансової кризи 2007—
2009.

Національне бюро економічних досліджень
(НБЄД) визначає рецесію так: "Рецесія — це
значне зниження активності, що розподілено
по економіці, вона триває більше декількох
місяців, спостерігається в промисловому ви-
робництві, зайнятості, реальних доходах і оп-
тово-роздрібній торгівлі. Рецесія починається
тільки після того, як економіка досягає піку
активності, і закінчується, коли економіка до-
сягає свого піку економічного спаду" [5]. П'ять
спадів в економіці США відбулися в проміжок
між наступними датами (табл. 1).

1973—1975. З 1973 року США офіційно
відмовились від золотого стандарту і дозво-
лили курсам долара і золото вільно колива-
тись. Також була відмінена заборона на во-
лодіння золотом у якості інвестиції. З цього
часу вартість золота відношенню до долара
(як і любий обмінний курс) то піднімалась, то
опускалась в залежності від того, чи зроста-
ли побоювання інвесторів (при цьому коти-
рування золото підіймаються) або ж вони
більш спокійними відносно стану економіки
(котирування золота падають). Рецесію спри-
чинило декілька факторів, одним із них вва-
жається той, що ОПЕК вчетверо підняло ціну
протягом декількох місяців у 1973 році і спри-
чинило нафтову кризу [6]. Іншими причина-
ми, було те, що президент Ніксон ввів конт-
роль над цінами та заробітною платою. Це в
свою чергу спровокувало занадто високі зар-
плати, які змусили підприємства звільняти
робітників. Відмова від золотого стандарту
збільшила попит на золото, що одразу ж
вплинуло на стрімке зростання ціни золота
до 120 долю за унцію, вартість долара впала,
зросла інфляція. Високі державні витрати
через війну у В'єтнамі призвели до стагфляції.
1973—1974 відбувся обвал фондового ринку.
Враховуючи всі ці фактори не дивно, що ціна
на золото зросла, оскільки страх інвесторів
був чималим.

1980. Слід зазначити, що у 1980 році ціна на
золота досягнула свого історичного максиму-
му у 810 доларів США за унцію. Це було не ви-
падково, оскільки США поринули в рецесію,
яка супроводжувалась високою інфляцією.
ФРС підвищила відсоткові ставки для бороть-
би з інфляцією, що і спричинило розвиток ре-
цесії [7, 8]. Невпевненість у цінності амери-

канського долару, вірогідно, сприяла росту ці-
ни на золото, як на засіб збереження.

1981—1982. Іранська революція різко
збільшила ціни на нафту в усьому світі в 1979
році, в результаті чого сталася енергетична
криза 1979 року. Це було викликано діями нової
влади в Ірані, яка експортувала нафту на супе-
речливих проміжки часу і в менших обсягах,
змушуючи ціни йти стрімко вгору. Жорстка
грошово-кредитна політика в США, щоб конт-
ролювати інфляцію привели до нової рецесії.
Зміни торкнулися в основному через інфляцію,
перенесених з попереднього десятиліття через
нафтової кризи 1973 року і енергетичної кризи
1979.

1990—1991. Зростання інфляції викликало
відповідні дії Федеральної резервної системи,
а саме підвищення відсоткових ставок з 1986 по
1989 роки. Це послабило, але не зупинило зро-
стання. Однак подальший стрибок цін на нафту
у 1990 році, накопичення заборгованості 1980-
і роки, і зростаючий споживчий песимізм у по-
єднанні з ослабленою економікою, ощадно-
позичкова криза 1989 роки, всі ці події дали
поштовх новій рецесії [9; 10].

2001. 1990-ті були найтривалішим періодом
зростання в американській історії. Крах спеку-
лятивного інтернет бізнесу, падіння бізнес вит-
рат та інвестицій, а також теракти 11 вересня
завершили десятиліття зростання настанням
рецесії. Незважаючи на ці великі потрясіння,
рецесія була короткою і неглибокою [11]. Якби
не теракти 11 вересня, економіка, можливо,
могла б уникнула рецесію в цілому. Однак всі
ці події дуже послабили довіру до долара США
[12].

2007—2009. Фінансова криза 2007—2009
років класичний приклад впливу екстремальних
страхів інвестора на ринок золота. Тоді золо-
то і так рухалося в рамках висхідного тренду,
оскільки слабкість американського долару і
зростаюча криза на ринку іпотечного кредиту-
вання в середині 2007 року почав підкорювати
ріст його цін. Криза розповсюдилась по всьо-
му світу, неначе вірус, що в свою чергу лише

Початок Кінець 
Тривалість 
в місяцях 

Листопад 1973 Березень 1975 16 

Січень 1980 Липень 1980 6 

Липень1981 Листопад 1982 16 

Липень1990 Березень 1991 8 

Березень 2001 Листопад 2001 8 

Грудень 2007 Червень 2009 23 

Таблиця 1. Рецесії економіки США
 з 1917 року

Розроблено автором за даними інформаційних порталів
WGC, Bloomberg.
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сприяло зростанню золотого ралі. Деякі фінан-
сові ринки вже встигли рухнути, а деякі були в
серйозній небезпеці. В той час зашкалював
рівень невизначеності, і золото почало дорож-
чати, незважаючи на той факт, що інфляція в
США, яка являється ще одним фундаменталь-
ним фактором для золота, була відносно низь-
кою. Основні проблеми, з якими боролися
фінансові ринки, були на стільки серйозними,
що інвестори просто не знали, що робити і чим
керуватися при плануванні своїх майбутніх дій,
оскільки подібних історичних прецедентів ще
не було. Такий рівень невпевненості є руйнів-
ним для деяких ринків і в той же час рушійним
для золота. Особливо це відноситься до ви-
падків, коли причини страху пов'язанні з про-
відними економіками світу такими, як еконо-
міки США, Європи, Китаю та Японії. Однак
реакція золота буде іншою, якщо подібні, але
не такі масштабні проблеми виникнуть на рин-
ках, що розвиваються або в невеликих розви-
нених економіках. Оскільки золото є активом,
який сильно реагує на страх, на цьому ринку
не рідко виникають цінові "бульбашки" та різкі
корекції [13].

Рисунок 2 показує, як ціна на золото зміню-
валась протягом кожного спаду. Впродовж
першої рецесії з листопада 1973 по березень
1975 років ціна на золото виросла на 72% про-
тягом перших шести місяців і зросла до 88%,

коли рецесія закінчилась.
Впродовж другої рецесії, що
тривала всього шість місяців
ціна на золото впала на 11%.
Під час третьої рецесії, яка
також тривала 16 місяців,
ціна на золото спочатку зрос-
ла на 4,31% протягом перших
шести місяців, але в підсумку
зросла всього на 0,22% протя-
гом усього періоду. Ціна на
золото також зросла протя-
гом четвертої рецесії, що три-
вала протягом липня 1990 —
березня 1991. Щодо п'ятої ре-
цесії, що розпочалася в бе-
резні 2001 року ціна на золо-
то зросла. Під час шостої ре-
цесії, яка вважається най зна-
чущою з часу Великої деп-

ресії ціна на золото значно зросла, протягом
перших шести місяців на 10,6%, протягом всьо-
го періоду на 17,8%. Отже не можна сказати,
що існує чітка закономірність в поведінці ціни
на золото в період економічного спаду.

Якщо подивитись на світові кризи, то чітко-
го взаємозв'язку ми також не побачимо. Слід
зазначити, що різке підвищення волатильності
акцій в кінці 1990-х ( пов'язане з російською та
бразильською кризами) не було пов'язано з
різким зростанням ціни на золото — насправді
ціни на золото впали протягом більшої части-
ни цього періоду.

Якщо дослідити поведінку золота в періоди
фінансової нестабільності в різні десятиліття,
то ми не побачимо чітку характерну поведінку
металу. У роки підвищеного стресу (коли клю-
чові фінансові показники такі, як кредитні
спреди, волатильність акцій і Тєд спред різко
зросли) реальні ціни на золото зросли в серед-
ньому на 33% річних в 1970-х, 18% річних у 1980
і 16% річних у 2000-х [15].

Однак у 1990-ті роки ціни на золото падали
щорічно на 10%. Це можна пояснити такими
можливими причинами. По-перше, золото пе-
рестало бути популярним захисним активом у
період фінансових ризиків, воно було в деякій
мірі витіснене готівкою і державними облігаці-
ями. Тривалий період відносної макроеконо-
мічної стабільності та низької інфляції, мож-

ливо, і вплинув на підвищення привабли-
вості готівки та облігацій державної по-
зики. Таким чином, можна пояснити,
чому інвестори надали перевагу їм, а не
золоту, у якості захисного активу від
ризиків. Оскільки в долар був досить

Рис. 2. Динаміка цін на золото (в дол. США)
протягом кризових періодів

Розроблено автором за даними інформаційних порталів www.kitco.com

Таблиця 2. Продуктивність золота
в стресові періоди

Джерело: [15].
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сильним в 1990-х це ймовірно і
сприяло відсутності кореляції
між золотом і зростання
фінансового стресу в ці роки.
Звичайно, були і інші фактори,
які не сприяли підвищенню
ціни на золото в цей період.
Такими факторами, наприк-
лад, були продажі золота Цен-
тральними банками та форвар-
дне хеджування золотодобув-
них компаній. Значні продажі
Центральними банками вва-
жаємо одним з основних важ-
ливих факторів, який надзви-
чайно вплинули на ціну на ме-
тал у цей період і не дозволив
їй зрости.

Якщо розглядати останній
кризовий період, то не можна
не помітити,що інвестори знову почали інвес-
тувати в золото. Така привабливість золота, по-
яснюється багатьма факторами, одним з них
можна назвати те, що у Єврозоні спостерігаєть-
ся криза суверенного боргу, яка поширюється
в "периферійних" країнах таких, як Греція,
Ірландія, Португалія та Іспанія, різко розши-
рюючи побоювання можливих суверенних де-
фолтів. Високий рівень інфляції, нестійкість
долару та євро тільки підвищують інтерес до
золота як інструменту заощадження.

Ціна на золото виросла в сім разів за останні
11 років. Основний підйом спостерігався, як ми
вже бачили вище, під час 2002—2008 і 2009—
2011 рр. "Золотий максимум" був досягнуть
5 вересня 2011 року, коли ціна досягла 1903 дол.
США за тройську унцію. Фінансова криза зро-
била золото найдорожчим дорогоцінним мета-

лом. Але в серпні 2012 року, співвідношення
між платиною і золотом, яке виражає вартість
унції платини за унцію золота, впало до 0,8644,
найнижчого рівня з 1985 року. І тоді у вересні
2012 року платина обігнала золото. Це важли-
во, тому що різниця між платиною і золотом
грає роль індикатора здоров'я світової еконо-
міки. Тому в якійсь мірі можна стверджувати,
що економіка почала оздоровлюватись [16].

 Рисунок 3 показує порівняння ціни на зо-
лото у дол. США з квартальним зростанням
ВВП. Можна побачити, що не спостерігається
чіткої закономірності між цими показниками.
Часом, коли економіка сповільнювалась ціна на
золото падала, як між першим кварталом 1988
і першим кварталом 1991 року (коли зростання
ВВП США сповільнилося з 7% до -3,5%, тоді як
ціни на золото знизилася з 453 за унцію у дол.
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США до 369 за унцію у дол. США). Але в інших
випадках спостерігалось все навпаки.

Регресійний і кореляційний аналіз допома-
гають зміцнити цю точку зору. Обидва показу-
ють, як одна змінна (в даному випадку зростан-
ня ВВП) пов'язана з іншою (ціна на золото).
Діаграма показує значення квартального зро-
стання ВВП в порівнянні з ціною на золото з
1973 по 2014 рік.

Отримане значення R вказує ступінь, в якій
мірі одна змінна впливає на іншу, воно корелює
між 1 до -1. Значення 1 означає, що присутня
позитивна кореляція, -1 негативна, значення
близькі до 0 означають, що кореляція відсут-
ня. В нашому випадку ми розглядали силу впли-
ву квартального ВВП на вартість золота. Ми
отримали значення  . Коефіцієнт ко-
реляції, близький до нульового значення,
свідчить про те, що між х і у зв'язку не існує.
Іншими словами, кореляційний аналіз гово-
рить, що квартальні зміни у зростанні ВВП не
мають вплив на квартальні зміни цін на золото.

Щодо регресійного аналізу, R2 є описовою
мірою між 0 і 1, що вказує на ступінь, за якою
одна змінна впливає на іншу, в даному випад-
ку, ми розглядаємо силу впливу квартального
ВВП на ціну на золото. Ми отримали значення

 , цей коефіцієнт є також близьким до
нуля, що означає, що зв'язок між нашими
досліджуваними змінними відсутній1.

Відсутність кореляції між золотом та ВВП
підтверджує роль металу у якості диверсифі-
катора активів навіть у часи рецесії.

Незалежні дослідники приходили до анало-
гічних висновків. Девід Рансон, президент H.C.
Wainwright Economics заявив, що: "Ефект впли-

ву економічної рецесії
на ціни на золото близь-
кий до нуля". Він вва-
жає, що зв'язок між ак-
ціями та облігаціями і
ВВП в періоди спаду на-
багато більш статистич-
но значимим, ніж зв'я-
зок з золотом, який він
вважає "статистично не
значимим". Також Ран-
сон дійшов до висновку,
що "Золота потрібно
тримати не тільки під
час рецесії, але й пропо-
нує його в якості дивер-
сифікатора для інвесто-
ра, чиї активи включа-

ють у себе акції та облігації" [14].
Не важко зрозуміти, чому ціна на золото

рухається незалежно від економічного циклу,
якщо врахувати різноманітність її бази попиту
та пропозиції, кінцевих детермінант руху цін.

Існує три джерела поставок золота: видо-
буток золота, продажі офіційного сектора та
переробка відходів вторинної сировини, в
яких міститься золото. На сьогоднішній день
видобуток золото у шахтах є найбільшим еле-
ментом, на який припадає 64% [15] від загаль-
ного обсягу поставок у минулому році. Зміни
у щорічному видобутку золота у шахтах не
мають ніякого відношення до економічних
змін в США або навіть до зростання світового
ВВП (рис. 3).

Багато специфічних факторів впливають на
гірничу промисловість по видобутку золота.
Серед них рівень витрат на досліджування ро-
довищ, вартість відкриття і видобутку нових
родовищ, оскільки деякі нові родовища не мо-
жуть бути економічно життєздатними.
Відкриття попередньо закритої шахти може
зайняти чимало часу, не кажучи вже про роз-
робку нових родовищ. Відомо, що рішення про
розробку родовища та будівництво шахти є
довгостроковим планом, під час якого змінить-
ся ще не один економічний цикл.

Рішення центральних банків (вони залиша-
ються чистими продавцями), щодо купівлі чи
продажу золота має стратегічний характер і
зазвичай не реагує на економічний цикл. Воно
здійснюється на довгострокову перспективу. В
Швейцарії перша пропозиція експертами щодо
продажу золота відбулася в 1997 році. Однак
фактична програма з продажу золота не роз-
починалась до травня 2000 року, після цього
продажі почали відбуватися кожні п'ять років.

_______________________________
 1 Рівень довіри 95%.
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Видобуток золота з вторинної сировини за-
лежить від таких факторів, як ціна і вола-
тильність ціни, економічні рецесії та спади.
Найбільш яскравим прикладом є рецесія в
Кореї під час валютної кризи в Азії в 1998 році.
Поставки брухту тоді збільшилися до 200 тонн,
оскільки уряд викупав золото у місцевого на-
селення в обмін на свої деноміновані облігації.
Потім уряд продав золото на міжнародному
ринку з метою отримання коштів для уникнен-
ня дефолту за зовнішнім боргом. Під час рецесії
в Індонезії у першому кварталі 1998 році по-
ставки брухту зросли до 72 тонн, але це відбу-
лось не завдяки зусиллям уряду, через неза-
лежні причини.

Відомо, що рецесії мають негативний вплив
на ціни на сировинні товари. У ситуації коли
споживча і ділова впевненість падає, попит на
товари і послуги зменшується, а отже і кількість
матеріалів, що використовують у виробництві
цих товарів чи послуг ( багато з яких є товари),
зменшується, а це в свою чергу пригнічує їх
ціну. Але це не завжди відноситься до золота.
Попит на золото в якості проміжного блага є
відносно невеликим порівняно з багатьма інши-
ми товарами. Торік, лише 10% попиту на золо-
то надійшло з промислового сектора (головним
чином електроніки). Це різко контрастує з ба-
зовими металами і навіть з іншими дорогоцін-
ними металами, де переважна більшість попи-
ту надходить від промисловості. В результаті,
золото набагато менш уразливе до коливань
економічного циклу. Тим не менше, попит на
золото в електроніці, найімовірніше знижуєть-
ся, якщо економіка знаходиться в рецесії, коли
споживчі витрати на несуттєві електронні то-
вари знижується.

ВИСНОВКИ
В останній час індекс страху почав значно

впливати на ринок золота і тому ми прийшли
до висновку, що необхідно вважати його од-
ним з основних факторів впливу на ринок зо-
лота. Але, аналізуючи ринок, не можна спи-
ратися лише на цей фактор, необхідно врахо-
вувати й інші фактори і оцінювати картину в
цілому, оскільки кореляція між індексом стра-
ху і ринку золотом відсутня. Проаналізував-
ши економічні рецесії США та ціни на ринку
золота в ці часи, ми побачили, що ринок реа-
гує неоднорідно. Це також підтвердив коре-
ляційно-регресійний аналіз взаємозв'язку
ВВП США із світовою ціною на золото. Він по-
казав, що зв'язок відсутній і не має чіткої за-
лежності. Тому не можна стверджувати, що
під час економічного спаду ціна на золото має

обов'язково стрімко зрости, оскільки вона не
завжди сильно реагує на економічні потрясі-
ння. Однак золото ще раз підтвердило своє
значення відмінного диверсифікатора активів
та інструменту хеджування.
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ПЕРЕДПЛАТА

ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬ-ЯКОГО МІСЯЦЯ!
— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 458-10-73);

— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);

 — ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА: "САММІТ", "ІДЕЯ", "БЛІЦ ІНФОРМ", "KSS",  "МЕРКУРІЙ",
"ПРЕСЦЕНТР", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПЕРЕДПЛАТНА АГЕНЦІЯ", "ФЛОРА", "ПЕРІОДИКА",

"КОБЗАР", "ДІАДА", "ДОНБАС ДЕ-ЮРЕ",  "ДІЛОВА ПРЕСА", "ФАКТОР"


