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І. В. Андрєєва (кредитно-економічний ф-т, III курс)

ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ КОНКУРЕНЦІЇ
ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ

Конкуренція — це боротьба між індивідами, групами за оволодіння
цінностями, запаси яких обмежені і нерівномірно розподілені між інди-
відами чи групами. Конкуренція базується на факті, що люди ніколи не
можуть повністю задовольнити свої потреби. Тому конкурентні відно-
сини процвітають навіть в умовах достатності цих ресурсів. Отже, кон-
куренція між людьми буде існувати завжди, на якому б етапі розвитку
суспільство не знаходилось. Тому у науковій роботі доцільно розгляну-
ти саме ті питання, які пов’язані з виявленням негативних наслідків
конкурентних відносин між студентами, а також пошуком варіантів їх
подолання.

Проблема, яка поставлена у науковій роботі, полягає у тому, що
конкуренція між малими групами та учасниками малої групи у процесі
навчання інколи призводить до негативних наслідків, які спричиняють
виникнення розбіжностей, взаємних претензій між учасниками, а також
порушують позитивну атмосферу у студентській групі. Щоб цього уник-
нути, потрібно знати, яким чином можливо виправити негативну ситу-
ацію, або й взагалі її завчасно передбачити.

Â íàóêîâ�é ë�òåðàòóð� ìîæíà âèä�ëèòè åêîíîì�÷í�, ñîö�àëüí�,

�ñòîðèêî�ïîë�òîëîã�÷í�, ïñèõîëîã�÷í� òà �íø� àñïåêòè âèâ÷åííÿ

êîíêóðåíö�� �À. Ñì�ò, Ä.  Ð�êàðäî, Ê.  Ìàðêñ,  Ì. Äîé÷,  Ô. Õàéåê, Ò. Âåáëåí,

Ì.  Ïîðòåð òà �í.�.  Ó ïðàöÿõ Äîé÷à áóëè ñôîðìóëüîâàí� â�äì�ííîñò�

ì�æ ãðóïàìè, ÿê� çàëó÷åí� äî ïðîöåñó êîîïåðàòèâíî� ÷è êîíêóðåíòíî�

âçà�ìîä��. Â�í â�äçíà÷èâ, ùî �íêîëè êîíêóðåíòíèé ïðîöåñ ïðèçâîäèòü

äî ï�äîçð�ëîñò� � âîðîæîñò� ó÷àñíèê�â � çìåíøó�òüñÿ ïðîäóêòèâ-
í�ñòü ðîáîòè. Î.  Ñ.  Àëåêñàíäðîâà ïîðóøèëà ïèòàííÿ ïðî êîíôë�êò ÿê

íàñë�äîê êîíêóðåíòíî� áîðîòüáè, á�ëüøå òîãî, ð�çíîâèäîì

êîíôë�êòó âîíà ââàæà� ñàìå ñòàí êîíêóðåíòíî� áîðîòüáè.

Àíàë�ç îñòàíí�õ ïóáë�êàö�é äîâîäèòü, ùî â�äñóòí� êîìïëåêñíå

óÿâëåííÿ ïðî ñîö�àëüíó ñóòí�ñòü êîíêóðåíö��, ïðî ìîäåë� ñîö�àëü-
íî� âçà�ìîä�� êîíêóðåíö��, ïîòðåáó� á�ëüø ãëèáîêîãî ñîö�àëüíî�

ô�ëîñîôñüêîãî àíàë�çó ïðîáëåìà íàñë�äê�â êîíêóðåíö�� ó êîíòåêñò�

ðîçãëÿäó ìàëèõ ãðóï. Òîìó ìè ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ ìåòó визначити
та дослідити можливі негативні наслідки конкуренції між учасниками
малих груп, а також конкуренції між малими групами у цілому і знайти
можливі шляхи їх конструктивного вирішення.

Основними завданнями для нас були:
• визначити актуальність даної проблеми при організації роботи на

заняттях у малих групах саме в КНЕУ за допомогою проведення дослі-
дження (анкетування);
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• виявити найнегативніші наслідки конкуренції між малими група-
ми та всередині малих груп у процесі навчальної діяльності для глиб-
шого їх дослідження;

• знайти шляхи подолання негативних тенденцій конкуренції між ма-
лими групами та учасниками окремої малої групи у процесі навчання.

Äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî� ìåòè íàìè áóëî ïðîâåäåíî àíêåòóâàí-
íÿ ñòóäåíò�â 2�4 êóðñ�â òà âèêëàäà÷�â ÊÍÅÓ.  Óñüîãî ó äîñë�äæåíí�

ïðèéíÿëî ó÷àñòü 1 20 îñ�á, ç íèõ 30 ñòóäåíò�â 2 êóðñó,  40 � 3 êóðñó, 30

— 4 êóðñó òà 20 âèêëàäà÷�â.
Результати ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó òàêîìó âèãëÿä�:
1. 80 % усіх опитаних студентів вважають себе людиною, схильною

до конкуренції (80 % на 2 курсі, 70 % — на 3, 93,3 % — на 4). Цікаво, що
на питання: чи здатні ви до інтриг та порушення правил конкуренції,
якщо бачите, що програєте своєму супернику, «так» відповіли 19 %
студентів, «швидше так» — 32 %, тобто у сумі це 51 %;

2. 70 % викладачів часто використовують на заняттях завдання, що
стимулюють студентів до змагання, 10 % роблять це завжди, 20 % —
дуже рідко;

3. доцільність розгляду проблеми підтверджує те, що у 67 % студен-
тів конкуренція між малими групами хоча б один раз переростала у
конфлікт (на 2 курсі — 80 %) і у 43 % студентів конкуренція всередині
малої групи хоча б один раз переростала у конфлікт;

4. найбільш негативним наслідком конкуренції студенти (31 %) та
викладачі (30 %) вважають те, що у конкуруючих груп з’являється систе-
ма недружелюбних установок та стереотипів;

5. найефективнішим способом вирішення конфлікту між малими
групами більшість опитаних студентів (61 %, на 3 курсі — майже 70 %)
та половина викладачів вважають компроміс між конфліктуючими сто-
ронами;

6. найефективнішими способами вирішення конфлікту, якщо він
виник усередині малої групи, є два: компроміс та пояснення групам, що
ефективність їх діяльності залежить від кооперації, а не конкуренції.

Отже, проведене дослідження ще раз підтвердило, що проблема
конкуренції завжди повинна враховуватись при проведенні занять,
оскільки студенти не лише схильні до конкуренції, але й здатні викори-
стовувати нечесні методи боротьби для отримання бажаного результа-
ту. Як було відзначено, найефективнішим способом подолання негати-
вних тенденцій конкуренції є пошук «золотої середини», тобто
компромісу. Але проблема полягає у тому, що цей варіант не задоволь-
нить усіх на 100 %, тому цілком можливе ще більше накалювання об-
становки. Тому ми вважаємо, що найефективнішим способом вирішен-
ня конфлікту між малими групами є проведення процедури
голосування за встановленими раніше критеріями. А для вирішення
конфлікту усередині малої групи необхідно пояснити їх учасникам, що
ефективність залежить від кооперації, а не конкуренції між ними. Про-
те нам все ж таки необхідно вчитися поступатися у певній мірі власни-
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ми інтересами для досягнення групових цілей і тоді компроміс буде
дуже ефективним способом вирішення конфлікту, якщо такий взагалі
виникне.
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М. М. Архіпова (фінансово-економічний ф-т, V курс)

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
(на прикладі м. Києва)

Податкові надходження є основною частиною доходів зведеного
бюджету України. Зокрема за період 2000—2005 рр. фактичні податкові
надходження у середньому становили 71,4 % загальної суми доходів
зведеного бюджету. Водночас цей показник має у зазначеному періоді
тенденцію до зниження. Основним джерелом податкових надходжень є
прямі і непрямі податки.

За даними ДПА у м. Києві податкові надходження до Зведеного бю-
джету за 2005 р. склали 22994 млн грн, що в 1,63 раза перевищують показ-
ник минулого року і майже в 2 рази перевищують надходження 2003 р.
Серед основних бюджетоутворюючих податків, питома вага яких у по-
даткових надходженнях бюджету складає 88,4 %, визначальний вплив
мають ПДВ (9180 млн грн, що в 1,6 раза більше надходжень минулого
року) — 40 %; податок на прибуток підприємств (6649 млн грн, що в 1,5
раза більше надходжень минулого року) — 29 %; податок з доходів фі-
зичних осіб (3138 млн грн, що в 1,36 раза більше надходжень минулого
року) — 13,6 %; акцизний збір (930 млн грн , що в 1,1 раза більше над-
ходжень минулого року) — 4 %; плата за землю (427 млн грн, що в 1,1
раза більше надходжень минулого року) — 2 %.

Внесок м. Києва до казни держави залишається стабільно високим і
за січень — грудень 2005 р. склав по податкових надходженнях 36,9 %
Зведеного бюджету України: по податку на прибуток підприємств —
26,7 %, по ПДВ з вироблених в Україні товарів — 58,4 %, отже, резуль-
тати аналізу є репрезентативними на рівні країни.
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На динаміку практично всіх макроекономічних змін впливає рівень
оподаткування в Україні, передусім податком на додану вартість. Темп
росту надходжень ПДВ не завжди збігається з відповідним зростанням
бази оподаткування. З 1998 по 2001 рр. темп росту надходжень відста-
вав від темпу росту номінального ВВП, лише у 2002 р. темпи зростання
надходжень від ПДВ випередили темпи зростання бази оподаткування
(призупинилась негативна тенденція щодо падіння частки ПДВ у ВВП).
Сьогодні частка надходжень з ПДВ у ВВП складає близько 8 %, що пе-
ревищує показник минулого року на 33 %, у доходах зведеного бюдже-
ту — 31,3 %, і тому цей податок відіграє значну роль у формуванні до-
ходів бюджету.

Якщо проаналізувати структурні зрушення по даних податках, мож-
на зробити висновок, що структура надходжень від них за 5 років май-
же не змінювалася, основними факторами були зміна ставок, пільг та
бази оподаткування (наприклад, зміна ставки та введення соціальної
пільги і податкового кредиту з податку на доходи фізичних осіб при-
звела до зниження частки податку в доходах бюджету по м. Києву на
6,5 відсоткових пункти).

Аналізуючи пропозиції щодо реформування податкової системи ви-
никає питання, чи слід використовувати процедуру одночасного пропор-
ційного зниження усіх податків? Очевидно ні, бо це пов’язано з масш-
табним струсом фіскальної системи, що майже завжди має негативні
наслідки. Водночас економістами не було запропоновано конкретного
механізму для встановлення оптимальної податкової ставки. З одного
боку, вони пропонують зменшити податковий тиск, розширити подат-
кову базу, з іншого — доцільно використовувати кількісний метод опти-
мізації податкової системи, націлений на визначення максимально раціо-
нальних податкових ставок у межах чинного фіскального механізму.

Податкове навантаження розповсюджене по галузям економіки не-
рівномірно. Так, наприклад, по податку на прибуток підприємства ме-
талургії та обробки металу, з виробництва електроенергії, газу та води,
роздрібної торгівлі, транспорту, НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» спла-
чують податку менше порівняно з пропорційною часткою отримуваних
доходів навпаки, підприємства інших досліджуваних галузей нарахо-
вують і сплачують податків більше порівняно з пропорційною часткою
одержуваних скоригованих валових доходів. Тому першочерговим зав-
данням є рівномірний розподіл навантаження. Аналізуючи середні над-
ходження від одного платника, при збільшенні кількості платників по-
датків на 1 %, податкові надходження по СДПІ у м. Києві зростають на
63,24 %, загалом по Києву — на 5,13 %, тому необхідною умовою забез-
печення доходної частини бюджету з цієї точки зору є відстежування
фінансово-господарської діяльності платників і забезпечення ефектив-
ного контролю за правильністю сплати податків.

Отже, податки є основним джерелом формування доходів бюджету.
Прогнозованість та ефективність адміністрування податків в Україні
впливає на наповнення доходів державного бюджету, сприяє забезпе-
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ченню його збалансованості у короткостроковій перспективі (поточний
бюджетний період). Разом з тим це відбивається на загальній макроеко-
номічній політиці держави на середньо- та довгострокову перспективу.
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ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ:
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Промислово-фінансова група (згідно Закону України «Про промис-
лово-фiнансовi групи в Українi») — це об’єднання, до якого можуть
входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства,
банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх
форм власності, що мають на меті отримання прибутку, і яке створю-
ється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації
державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і струк-
турної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з
міждержавними договорами, а також з метою виробництва кінцевої
продукції.

У чинному законодавстві існує ряд недоліків, що перешкоджають
реалізації сучасного потенціалу вітчизняних ФПГ. Одним з них є те, що
у змісті поняття «промислово-фінансова група» (у міжнародній практи-
ці частіше застосовується поняття «фінансово-промислова група») від-
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сутні ознаки юридичної особи, і, отже, неможливо визначити статус
групи у цивільно-правових відносинах. Окрім того, нічого не говорить-
ся про принципи спільної діяльності та характер взаємних відносин між
учасниками групи.

На жаль, українським законодавством фактично зборонене перехрес-
не володіння акціями серед учасників групи, що призводить до обме-
ження інтеграції між складовими ФПГ, тоді як аналіз світової практики
показує, що зв’язки між фінансовим та промисловим капіталом установ-
люються насамперед по лінії переплетіння володіння акціями. Перехре-
сне акціонування є, як правило, суттєвим принципом формування ФПГ.
Воно забезпечує узгодження інтересів підприємств, що сприяє інвести-
ціям у підприємства групи та дозволяє зменшити трансакційні витрати
підприємств усередині групи. Зокрема, ФПГ розглядаються як інстру-
мент забезпечення платіжної дисципліни підприємств, об’єднаних гру-
пою. Як показує світовий досвід, найпоширенішою формою фінансово-
промислової групи є ФПГ холдингового типу (наприклад, General
Motors, General Electric, Exxon, Nestle, Unilever, Olivetti, Philips і др.).

Проблематичним з точки зору пожвавлення процесів інвестування
діяльності підприємств у рамках ПФГ є законодавче обмеження щодо
участі в ПФГ лише однієї банківської установи, що неприродно обме-
жує приплив банківського капіталу, а, отже, гальмує фінансування діяль-
ності підприємств.

Питання про формування фінансового блоку ФПГ має надзвичайно
велике значення, оскільки саме від нього залежить ефективність функ-
ціонування усієї групи. У склад ФПГ, окрім банку, можуть входити й
інші фінансові інститути. Це страхові компанії, фінансові, інвестиційні,
пенсійні фонди, ощадні та кредитні спілки, компанії споживчого креди-
тування, факторингові, лізингові, ріелтерські компанії тощо. Ці органі-
зації володіють значними фінансовими ресурсами, що мають важливу
особливість — вони є середньо- та довгостроковими, і представляють
для банків особливий інтерес. Такі компанії є корисними для них з тієї
причини, що через них банки мають можливість бути присутніми на
фондових ринках. Самі по собі небанківські інститути не можуть повні-
стю замінити банк. Найактивніше процеси інтеграції йдуть саме у «бан-
ківських» групах. Наприклад, навколо Deutsche Bank групуються такі
промислові концерни як Bosch, Siemens; навколо Dresdner Bank —
Hochst, Grundig, Krupp.

Особливе значення для інтеграції капіталу в межах ФПГ можуть ма-
ти інвестиційні банки. Вони відіграють велику роль при формуванні чи
зміненні складу ФПГ, а також при реалізації стратегій технологічного
розвитку виробництва.

У країнах Центрально—Східної Європи ситуація сьогодні відрізня-
ється від тієї, що є в Україні, оскільки приватизація розвивалася дина-
мічніше й за іншим сценарієм. Характерно, що при цьому великі про-
мислові підприємства з різних причин (брак іноземних інвестицій,
технологічна відсталість, високі ціни продажу) залишилися без націо-
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нального приватного власника. Відтак у Польщі, Чехії, Угорщині не
було сформовано великих ФПГ. Замість них народилися великі транс-
національні корпорації, тобто місце національного капіталу посів капі-
тал закордонний.

У цілому, найбільші українські ФПГ сьогодні являють собою міц-
ний сплав фінансового, економічного політичного, адміністративного
та інформаційного капіталів, але за світовими масштабами українські
ФПГ є невеликими.

За результатами останніх досліджень, в Україні найбільш впливо-
вими та значними на сьогодні є такі ФПГ, як «Сістем Кепитал Мене-
джмент», «Приват» та «Індустріальна спілка Донбасу», трохи відстають
«Інтерпайп» і «Укрпромінвест». Менш впливові ФПГ — «Славутич»,
«УкрСибБанк», «Фінанси та кредит».

Серед російських ФПГ найбільш активними на українських ринках
є «Альфа Груп», «Альянс», «Русал», «Система» та такі ФПГ, що мають
активи не лише у Росії та Україні, а й і в інших країнах та поступово
трансформуються у ТНК: «Газпром», «Ітера», «СУАЛ-Холдинг».

Протиріччя між необхідністю подолання монополізму в економіці
України та її очевидною потребою у потужних ФПГ, залишатиметься
актуальним у найближчі роки. Світовий досвід дає підстави стверджу-
вати, що за підтримки держави фінансово-промислові групи в Україні
можуть бути серйозним фактором структурної перебудови економіки,
відновлення на якісно новому рівні виробничо-технологічних госпо-
дарських зв’язків, термінової мобілізації ресурсів для реалізації необ-
хідних інвестиційних проектів, розвитку науково-технічного прогресу
на міжгалузевій основі.
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ПРОБЛЕМА КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Найвагомішою проблемою на сьогоднішній день для українських
банків є їх капіталізація, тобто потреба забезпечити власним капіталом
всезростаючі обсяги активних і пасивних операцій.
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За останній рік обсяг активних операцій банківської діяльності збіль-
шився на 60 % (до 213 878 млн грн — скореговані на резерви), а обсяг
зобов’язань зріс на 63 % ( до 188427 млн грн ). У зв’язку з тенденцією
постійного зниження нормативу Н2 НБУ підняв норматив адекватності
регулятивного капіталу до 10 % ( з 1.03.04.) та планує в близькому май-
бутньому збільшити цей показник до 12 %. Тому для банків є нагаль-
ною потреба залучення додаткового капіталу. Дотримуючись нормати-
ву адекватності регулятивного капіталу, це можна зробити або
збільшуючи капітал банку, або залишаючи сталими активи банків.

Новітньою технологією деяких банків щодо залучення капіталу був
випуск єврооблігацій. Але даний спосіб має безліч недоліків — оподат-
кування доходу від здійснення даних операцій у розмірі 30 %, підви-
щення ставки LIBOR, яка формує ціну ресурсу, також необхідність
отримання дозволу НБУ для здійснення операцій з ціними паперами в
іноземній валюті та обов’язкового отримання рейтингу.

Іншим доцільним способом збільшення залученого капіталу є
сек’юритизація активів банків.

Сек’юритизація полягає в тому, що банк під свої високоякісні акти-
ви випускає цінні папери і продає їх. Від цього банк одразу ж отримує
вивільнені кошти і може залучити їх в інші активні операції. При цьому
банк-емітент додатково отримує різницю доходу від активних операцій
і витрат по обслуговуванню цінних паперів.

Дана практика мала б доцільність застосування в українських бан-
ках. Особливо перспективним для неї є вітчизняний іпотечний ринок,
який все більше нарощує свої потужності. Зі зростанням цін на нерухо-
мість у середньому на 35 %, середні доходи населення за останній рік
зросли на 38 %. У зв’язку з цією тенденцією банки починають активно
надавати довгострокові іпотечні кредити суб’єктам економіки, маючи в
розпорядженні короткострокову ресурсну базу.

Тому банкам необхідно виокремити в пул кредити найнадійніших
позичальників, які матимуть спільні ознаки. Під кредитний пул випусти-
ти спеціальні цінні папери, які носять назву іпотечні облігації і стали
легальними після ухвалення однойменного Закону України від
22.12.05 р. Створити компанію для управління цими активами (SPV —
special purpose vehicle), яка була б повністю незалежною від емітента і
могла б підвищити якість пулу та розмістити цінні папери. Я вважаю за
доцільне випускати іпотечні облігації на строк, який рівний строку по-
гашення кредиту. Оскільки з погашеного кредиту повертатимуться кош-
ти за облігаціями, а за Законом «Про іпотечні облігації» строк обігу об-
лігацій повинен бути не меншим строку наданого кредиту. Доцільною,
на мою думку, була б плаваюча процентна ставка за облігаціями, тобто
базова ставка плюс сталий відсоток, яка б дозволила уникнути ринко-
вого ризику, пов’язаного зі значним строком їх обігу. В такому випадку
банк-ініціатор мав би грошові надходження від різниці відсоткових
платежів за активами та емітованими ціними паперами, а також від ге-
нерування частини повернутого основного боргу у аннуїтетному пла-
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тежі за активами до моменту погашення цінних паперів. Витрати від
таких операцій банку були б мінімальними і обов’язково включали б
лише винагороду цільовій компанії, та Держмито (0,1 % від номінальної
вартості облігацій). Банк не формує резервів під дані операції та об-
ліковує їх на позабалансових рахунках, тому не збільшується нор-
матив Н2.

Єдиною спробою застосування сек’юритизації в Україні був випуск
корпоративних облігацій компанією «Аркада-Фонд», починаючи з
2001 р. Хоч з ряду причин дана практика може бути названа прото-
сек’юритизацією, вона була успішною, внаслідок чого облігації отри-
мали другий по значенню рівень короткострокових кредитних рейтин-
гів агенства «Кредит-рейтинг» — «uaK2+».

Недоліком іпотечних облігацій може бути наявність ризику достро-
кового повернення іпотечного кредиту. Тоді кошти за облігаціями по-
трібно буде сплачувати з іншого джерела, а достроково вивільнені кош-
ти негайно десь розміщувати. Але дострокове погашення кредиту в
Україні стане загрозою ще не скоро.

Застосування іпотечних облігацій є перспективним для практики
українських банків, оскільки відпадає проблема нерозвиненого ринку
цінних паперів, так як нерухомість є найстабільнішим активом у сучас-
ній економіці, що захистить інвесторів від ризику інфляції та ін. Також
іпотечні облігації дадуть можливість додаткового інвестування в будів-
ництво та зменшити тиск попиту на ціни нерухомості. А у зв’язку зі
здешевленням для банків ресурсів з’явиться можливість надавати кре-
дити на житло під нижчий відсоток.

І врешті-решт, випуск іпотечних облігацій дасть змогу вирішити
найвразливіше питання банківської системи — капіталізацію, тобто
отримані від проданих іпотечних облігацій кошти банки зможуть як
розмістити деінде, так і поповнити свій власний капітал для здійснення
нових операцій.

Òîìó ëèøå íåâ�äîì�ñòü òà ñëàáêà áàçà ïðàêòèêè ñòðèìó� íàø�

áàíêè â�ä òàêî� âàæëèâî� òà îáãðóíòîâàíî� ä�ÿëüíîñò�. Ö� îïåðà-
ö�� çðîáëÿòü âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ÿê ðèíêó ö�ííèõ ïàïåð�â, òàê

� áàãàòüîõ �íøèõ ðèíê�â íàö�îíàëüíî� åêîíîì�êè.
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КРОС-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ
В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ

Виникнення глобальної цивілізації не означає зародження єдиної
над-культури, тому міжнародний бізнес має пристосовуватися до змін
мультикультурного середовища. Крос-культурні проблеми в міжнарод-
ному маркетингу виникають при прийнятті стратегічно важливих рі-
шень для компанії — вихід на зарубіжний ринок, вибір стратегії (стан-
дартизація чи адаптація), створення міжнародного маркетингового
комплексу. При виході на зарубіжний ринок постає потреба в акульту-
рації — тобто пристосуванні до елементів культури цільової країни,
причому як на рівні всієї компанії, так і на рівні підрозділів, співробіт-
ників-маркетологів або ж конкретних маркетингових стратегій. Ігнору-
вання необхідності акультурації може призвести до вкрай негативних
наслідків. Існує цілий ряд прикладів, коли саме прорахунки в культур-
ній сфері призводили фактично до неефективності просування товару
на даний ринок чи зриву ділових переговорів.

У результаті зіткнення двох культур часто виникає «культурний
шок». Це поняття характеризує той стан, який можуть відчувати марке-
тологи при контакті з чужими діловими культурами. «Культурний
шок» може мати такі прояви, як стрес, тривога, напруженість, фрустра-
ція, почуття відчуженості, розгубленість, в окремих випадках психічні
розлади. Наявність та глибина даного стану залежить від особистісних
якостей маркетингового персоналу: від їх крос-культурної компетенції
та чутливості, від обраної ними стратегії акультурації, специфіки афек-
тивних, когнітивних та поведінкових проявів, досвіду, від володіння
мовою й інших комунікаційних здібностей та від зовнішніх факторів,
зокрема: культурної дистанції, соціальної підтримки тощо. Від того, як
буде проходити процес адаптації до іншої культури, залежатиме ефек-
тивна робота маркетингового персоналу в іншій країні, а відповідно й
ефективна міжнародна маркетингова діяльність [1, с. 14].

Якщо дослідження феномену «культурного шоку» є відносно новіт-
німи, то вже майже класичними стали випадки значного впливу крос-
культурних чинників на міжнародну рекламу та міжнародні ділові ко-
мунікації. Найчастішими проблемами відповідно є:

— несприйняття в тій чи іншій культурі самого товару або бренду;
— несприйняття або негативна реакція на рекламу або інші елементи

стратегії просування;
— непорозуміння під час ведення ділових переговорів чи інших видів

комунікації з представниками цільової країни.
Всі крос-культурні проблеми є так чи інакше наслідками міжкуль-

турних розходжень. Тому для розуміння причин найактуальніших крос-
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культурних проблем варто зосередити увагу на найбільш ключових
розходженнях, що найчастіше виникають у наступних сферах та харак-
теризуються нижченаведеними факторами: соціальна організація (інди-
відуалізм — колективізм); дистанціювання влади (ієрархічність — егалі-
таризм); спосіб мислення і виразу думок (культури низького контексту
— культури високого контексту); сприйняття часу (традицій-
не/концентричне — сучасне/лінійне); вербальна мова (семантичні, ети-
мологічні, фонетичні розходження); невербальна мова (розходження у
жестах, міміці, позах, дистанції); сприйняття гумору; аудіовізуальне
сприйняття (сприйняття музики, графічних зображень, кольорів); релі-
гія (табу, свята, релігійні норми, схильність до предметної діяльності чи
до автокомунікації); прагнення до уникнення невизначеності; перева-
жання чоловічого чи жіночого начала тощо [2, с. 8] .

Таким чином, для успішної реалізації крос-культурної маркетинго-
вої стратегії і уникнення проблем у даній сфері необхідно: розвивати
культурну чутливість та емпатію; розуміти та визнавати відмінність
іншої культури; займати «культурно-нейтральну» позицію, розумію-
чи, що «інший» не означає гірший чи кращий; не припускати транс-
ферабельності тієї чи іншої концепції з однієї культури до іншої; роз-
вивати крос-культурну поінформованість, залучати спеціальних
консультантів; уникати стереотипів; проводити спеціальну підготовку
маркетингового персоналу із формуванням у нього крос-культурної
компетенції; зважати на те, що в нових умовах світового розвитку не
тільки культура впливає на маркетинг, а й маркетинг на культуру [3,
с. 126] .

Отже, у світі, який має багато культурних розходжень, компанії ма-
ють враховувати важливість крос-культурної і міжнаціональної компе-
тенції. Маркетингові стратегії і конкретні інструменти маркетингу,
споконвічно орієнтовані на споживача, повинні спиратися на окремі
елементи культурного середовища, адаптуватися до них. Посилення
впливу культурних факторів на успішність стратегії міжнародного біз-
несу сприяє тому, що останнім часом приділяється все більше уваги
концепціям крос-культурного маркетингу та етномаркетингу. Крос-
культурна компетентність дозволить сформувати підходи до ефектив-
нішого планування та застосування важливих компонентів маркетинго-
вої діяльності в міжнародному бізнесі.
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Ю. Г. Богданов (обліково-економічний ф-т, I курс)

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФЛЯЦІЇ
ТА БЕЗРОБІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Ïðîáëåìà âçà�ìîä�� ìàêðîåêîíîì�÷íèõ ïîêàçíèê�â � îäíà ç îñíîâ-
íèõ ïðîáëåì åêîíîì�÷íî� íàóêè íå ò�ëüêè ç òåîðåòè÷íî� òî÷êè çîðó,

àëå é ó ïðàêòè÷íî�.

Серед усіх проблем, на мій погляд, найважливішою постає проблема
взаємодії інфляції та безробіття як двох основних індикаторів розвитку
економіки.

Україна на початку 90-х років зіштовхнулася з проблемою переходу
від планової до ринкової економіки, що викликало непередбачені до
цього коливання рівнів зайнятості, безробіття та інфляції. В період з
1991 до 1995 року Україна пережила найглибшу кризу в своїй історії,
яка виражалася в катастрофічному рівні інфляції, зростанні безробіття
та скороченні виробництва вдвічі.

Причиною такої катастрофи стала непослідовна політика уряду, яка
виражалася в намаганні подолати дефіцит держбюджету, що був ви-
кликаний невдалою приватизацією та іншими чинниками, за допомо-
гою грошової емісії.

Якщо розглядати інфляцію більш детально, то, спираючись на робо-
ту А. Іларіонова «Природа российской инфляции» [1, с. 1—3], ми може-
мо розглянути дві основні інтерпретації інфляції: монетарну та немоне-
тарну.

Немонетарні інтерпретації:
1. Структурна невідповідність української економіки ринковим

механізмам — порівняно з країнами Середньої Азії Україна мала склад-
нішу структуру господарства, проте рівень інфляції в Україні був ви-
щим, незважаючи на цю перевагу, тому ця інтерпретація не відповідає
дійсності.

2. Велика роль державного сектору — в Україні, навпаки, роздер-
жавлення відіграло вирішальну роль в інфляційних процесах, тому що
приватизація прибуткових підприємств збільшила дефіцит держбюджету.

3. Розпад господарських зв’язків у результаті розпаду СРСР — при
цьому вплив на економіки повинен був бути пропорційним ступеню за-
лежності економіки республіки від зовнішніх постачальників, тому ін-
фляція повинна була бути вищою у країнах Балтії, Молдові, а нижчою —
у Росії, Україні, Казахстані, а насправді все було навпаки.

4. Великий рівень монополізму — така інтерпретація здається логіч-
ною, тому що при високому монополізмі в умовах вільного ринку рі-
вень цін вищий. Але така інтерпретація не може пояснити коливання
інфляції по місяцям, до того ж в умовах відкритих ринків внутрішні ви-
робники перестають бути монополістами через наявність закордонних
конкурентів.
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5. Інфляція витрат (ріст цін на енергоносії). Інфляція витрат мо-
же бути викликана різким зростанням цін на масово імпортований то-
вар (для України — енергоносії), проте на початку 90-х, завдяки участі у
СНД, Україна зберегла стабільні ціни на енергоносії, на відміну від
країн Балтії, які миттєво перейшли на світові ціни.

Таким чином, немонетарні інтерпретації не можуть характеризувати
інфляцію початку 90-х років.

Монетарна інтерпретація полягає у тому, що Національний банк, про-
водячи грошову емісію, викликає зростання грошової маси і, як наслідок,
зростання рівня цін. Монетарна інтерпретація має два основні прояви:

1) лаг між зміною грошової маси та її впливом на економіку. Че-
рез слаборозвинену фінансову систему лаг був невеликим (3—4 місяці),
тому негативний вплив зростання грошової маси не компенсувався са-
мою фінансовою системою і викликав зростання цін;

2) швидкість грошового обігу. Вплив швидкості обігу грошей на рі-
вень легко дослідити за допомогою рівняння Фішера (рівняння обігу).
Зростання швидкості обігу призводить до зростання цін. Причиною
зростання швидкості обігу грошей був перехід від штучно створеної
придушеної інфляції до високої інфляції відкритої економіки.

Серед інших чинників, що наводять для пояснення інфляції, виділяємо:
1) падіння рівня виробництва і пропозиції товарів та послуг, проте цей

фактор переоцінено (при скороченні виробництва на 9 % у 1991 р. індекс
цін склав 390 %, а в 1992 — при такому самому скороченні — 2100 %);

2) інфляція коливалася залежно від сезонності при рівнях очікуван-
ня 20 %, проте це було не так. Річні мінімуми інфляції спостерігалися
не в літні місяці (як передбачалося), а в місяці, що передували черговій
грошовій емісії;

3) зниження інфляції пояснюється невиплатою зарплати (цей фак-
тор знижував інфляцію на 2—3 % на місяць).

У результаті непослідовної політики 1992—1993 рр. стала актуаль-
ною жорстка антиінфляційна політика, яка через різке скорочення при-
росту грошової маси призвела до падіння виробництва та зростання
безробіття до 13 %.

Таблиця 1
ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 1991—1995 рр.

Ip, % U,% ВВП до 1990, % Баланс бюджету, % до ВВП

1991 390 *** 91 ***

1992 2100 *** 82,3 – 13,7

1993 10 256 11 70,6 – 5,1

1994 501 12—13 54,4 – 8,9

1995 281 13 47,8 – 6,6
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Таким чином, стає очевидним, що в період 1991—1995 рр. взаємодія
інфляції та безробіття характеризується процесом стагфляції — одноча-
сним зростання рівнів інфляції, безробіття та скорочення виробництва.

Аналіз взаємодії інфляції і безробіття у період стабілізації (з 1996 р.)
можливо проводити на основі закону Філіпса, який підкреслює зворот-
ній зв’язок рівнів інфляції та безробіття в короткочасному періоді. При
аналізі ми спиралися на дані Держкомстату, наведені в табл. 2. Перше
положення кривої Філіпса — для 1996—1998 рр. (рис.1). Воно характери-
зує наслідки економічної кризи та антиінфляційної політики. Ми спо-
стерігаємо тенденцію до зниження темпів інфляції, проте безробіття
зростає, але темпи росту значно нижчі ніж на початку 90-х, уповільню-
валися темпи скорочення ВВП.

Ця тенденція була порушена в 1998 р. В результаті світової фінан-
сової кризи та дефолту в Росії, а також завершення політичного бізнес–
циклу інфляційні очікування в Україні різко збільшилися, що виклика-
ло переміщення кривої Філіпса вгору та вправо (положення 1999 — 2000
рр.)

0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
P,%

U,%

5 1510

2004 (7,0;12)

2005 (6,7;10)

2002 (10,1;1)

2003 (9,1;5)

1997 (9;16)

1996 (39;7,7)

2001 (11,1;12)

1998 (11,3;11)

2000 (11,7;28)

1999 (11,9;23)

Рис. 1
Таблиця 2



23

ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 1996—2005 рр.

Ip, % U,% ВВП до 1990, % Баланс бюджету, %
до ВВП

1996 140 8 43 – 4,9

1997 116 9 41,7 – 6,6

1998 111 11,3 40,9 – 2,2

1999 123 11,9 40,8 – 1,5

2000 128 11,7 43,2 0,6

2001 112 11,1 47,2 – 0,3

2002 101 10,1 49,7 0,7

2003 105 9,1 54,4 – 0,2

2004 112 7 61 – 3,2

2005 110 6,7 62,6 ***

Стабілізаційна політика уряду В. Ющенка, стабільність бюджетної
сфери у 2000—2001 рр. викликала переміщення кривої Філіпса у третє
положення для 2002—2004 рр. Цей період характеризується зниженням
рівня безробіття, та підвищенні рівня інфляції. 2005 рік характеризуєть-
ся виведенням економіки з тіні, стабілізацією держбюджету. Це призве-
ло до зниження рівня очікуваної інфляції, що, при збереженні стабільної
державної політики, дозволить стабілізувати рівень інфляції та безро-
біття на прийнятному рівні. Питання державного регулювання співвід-
ношення рівнів інфляції та безробіття потребує зваженої послідовної
позиції, вимагає вирішення проблеми прихованого та циклічного без-
робіття, створення відповідної законодавчої бази, дослідження інозем-
ного досвіду. При цьому потрібно враховувати можливі втрати від цієї
політики.

Основні висновки дослідження:
1) антиінфляційна політика потребує розумної комбінації фіскаль-

них та монетарних заходів, що не суперечать одне одному;
2) будь-які рішення стосовно бюджетної сфери повинні бути зваже-

ними, та не приводити ні до надвеликих залишків, ні до дефіциту, щоб
не дестабілізувати економіку держави;

3) в короткостроковому періоді держава може обирати комбінацію
між рівнем інфляції та безробіття відповідно до кривої Філіпса;

4) запорука успіху економічних перетворень — зниження залежності
від політичного бізнес-циклу, зовнішніх чинників та вивід економіки з
тіні.
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ПОРІВНЯННЯ ВИМОГ П(С)БО ДО МІЖНАРОДНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ

КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Однією з тенденцій розвитку сучасного бізнесу є об’єднання компа-

ній, поглинання малих підприємств великим концернами та корпораці-
ями. Звичайно, за такими корпораціями стоїть не один десяток акціоне-
рів, які бажають постійно «мати руку на пульсі» і знати, чи є їх
вкладення ризикованими та дохідними. Лише достовірна консолідована
фінансова звітність може задовольнити ці вимоги, без урахування фор-
мальних меж між юридичними особами. Звичайно, цей процес не об-
минув України, де існує безліч можливостей для інвестування у великі
та середні підприємства та реформування всієї економіки.

В зв’язку з тим, що Україна прагне якомога швидше інтегруватись
до країн Європейського Союзу, гостро постає питання про відповід-
ність національного законодавства вимогам міжнародного права. Голов-
ними законами, які регулюють складання та подання консолідованих
звітів є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» від 16 липня 1999 р та П(С)БО № 20 «Консолідована
фінансова звітність». На противагу ним, постає МСБО 27 «Консолідо-
вані та окремі фінансові звіти». В 2003 році МСБО 27 був перегляну-
тий, а з 2005 року вступила в дію його нова редакція, яка ще більше
збільшила відмінності МСБО від П(С)БО.

Метою моєї роботи було проаналізувати ці відмінності та визначити
їх вплив на подальший розвиток бухгалтерського обліку в цілому. От-
же, принципові відмінності між ними полягають у наступному. По-
перше, з новою редакцією МСБО збільшився перелік материнських
компаній, які звільняються від подання консолідованої звітності та ско-
ротився перелік дочірніх підприємств, показники яких не включаються
до консолідованого звіту. По-друге, зазнали змін і принципи облікової
політики. Національне законодавство вимагає, щоб уся група компаній
використовувала єдину облікову політику для подібних операцій. Якщо
цього неможливо досягти, про це повідомляється в примітках до консо-
лідованого звіту. Міжнародні стандарти у випадку застосування різних
принципів облікової політики вимагають провести коригування показ-
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ників у звіті дочірнього підприємства, щоб перенести до консолідова-
ного звіту відкориговані показники всіх дочірніх компаній. По-третє,
окрема увага приділяється відображенню в консолідованому звіті част-
ки меншості — частини чистого прибутку (збитку) та чистих активів
дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємст-
ву. Згідно МСБО 27 частка меншості повинна бути відображена в кон-
солідованому за статтею акціонерний капітал, але окремо від акціонер-
ного капіталу материнського підприємства. П(С)БО вимагає, навпаки,
щоб частка меншості була відображена в окремо від зобов’язань і влас-
ного капіталу в балансі, та від’ємним числом в Звіті про фінансові ре-
зультати. Відрізняються і підходи до оцінки частки меншості.

Для усунення всіх цих відмінностей необхідно кардинально змінити
національне законодавство з тих питань, які регулюють складання та
подання консолідованої фінансової звітності в таких напрямах:

 Надання Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку на зако-
нодавчому рівні обов’язкового характеру поряд з Національними П(С)БО
але для різних користувачів. Глобалізація та поглинання міжнародних рин-
ків капіталу вимагають уніфікації законодавства, з метою уникнення проб-
лем під час складання звітності та непорозумінь з її інтерпретацією;

 Можливою є також гармонізація законодавства України в цілому
відповідно законодавства розвинених країн. Цей процес є трудомістким
та тривалим; він вимагає поетапного приведення законів у відповід-
ність до міжнародно-визнаних стандартів, до того ж він повинен враху-
вати особливості національної економіки. Проте, на мою думку, такий
вихід із ситуації не прийнятний саме для української держави через те,
що будь-які спроби наближення до стандартів розвинених країн з рин-
ковою економікою одразу ж припиняються органами державної влади.

В умовах всесвітньої інтеграції та глобалізації ринків, злиття і мас-
штабних об’єднань компаній, виникає багато проблем, пов’язаних з
можливістю порівняння результатів діяльності великих корпорацій, до-
чірні підприємства яких знаходяться в різних частинах світу. Якщо в
кожній країні буде діяти законодавство, що суперечить законодавству
іншої держави, обліковим звітам буде бракувати зіставності, що при-
зведе до плутанини щодо ведення обліку, до неякісних інвестиційних
рішень та збільшенні витрат на складання та аналіз фінансових звітів.
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Пам’яті Володимира Григоровича Лінника

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В країнах з розвинутою ринковою економікою бухгалтерський облік
поділяється на дві взаємозалежні підсистеми — фінансовий та управ-
лінський облік, кожна з яких має своє призначення.

Призначенням фінансового обліку є відображення інформації про
активи, зобов’язання та власний капітал підприємства у фінансовій звіт-
ності. Фінансовий облік посідає провідне місце в системі обліку, він є
обов’язковим, регламентованим, а його інформація служить базою для
контролю та складання звітності. Цей облік охоплює звітну інформа-
цію, яка, окрім використання її керівництвом в межах фірми, нада-
ється також зовнішнім користувачам.

Таким чином, фінансовий облік визнається державою в якості інфор-
маційної системи для управління суспільством, а тому законодавством
передбачено, що його зобов’язані вести юридичні особи всіх видів діяль-
ності і форм господарювання.

Основні цілі управлінського обліку полягають у наданні інформації
для калькулювання собівартості продукції, планування, контролю, оцін-
ки та безперервного вдосконалення діяльності підприємства, прийняття
коректних управлінських рішень.

Сьогодні функції управлінського обліку найчастіше виконує служба
заступника директора з економічних питань, який і контролює систему
внутрішнього планування та звітності (рис. 1).

Генеральний директор

Головний бухгалтер Заступник директора
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Ведення управлінського обліку не регламентується законодавчо.
Кожне підприємство само вирішує, чи потрібен йому такий облік.

Тим не менше переважна більшість підприємств розвинутих країн
сьогодні не може обходитися без управлінського обліку, оскільки фі-
нансовий облік не здатен забезпечити всю необхідну інформацію для
аналізу діяльності підприємства та управління витратами, яке передба-
чає використання даних про витрати на розробку і визначення кращих
стратегій, що забезпечать стійку конкурентну перевагу.

В Україні виділення самостійних облікових систем є однією із су-
часних проблем теорії бухгалтерського обліку, яка має наслідком ціл-
ком закономірне ускладнення облікового процесу і зниження його ефек-
тивності.

На практиці більшість підприємств ведуть бухгалтерський облік, в
якому не можна виділити ні фінансовий, ні управлінський облік, адже
дані управлінського обліку, які мали б складати комерційну таємницю,
цілком успішно подаються у фінансовому. Тому враховуючи практику
ведення обліку розвинутих країн, бухгалтерський облік в Україні важко
назвати повноцінним.

Вітчизняна практика реформування обліку цілком закономірно вра-
ховує досвід провідних зарубіжних країн. Проте у реформуванні бухгал-
терського обліку нерідко робиться спроба під виглядом максимального
відображення національних особливостей його побудови відійти від уз-
вичаєних засад. Як приклад таких рішень є запропонований облік за
економічними елементами. Новим планом рахунків для цього передба-
чено окремий (восьмий) клас рахунків, на яких і нагромаджуються вка-
зані витрати в передбачених розрізах, і використовуються вони як для
контролю, так і для складання звітності. Дані рахунки дістали назву
транзитних і в практиці мають застосування лише на окремих малих
підприємствах. Передбачений порядок обліку з застосуванням восьмого
класу рахунків невиправдано збільшує трудомісткість та громіздкість
облікового процесу, а тому цілком підставно не використовується. Не-
обхідну ж інформацію про витрати за економічними елементами, як і
раніше, одержують виходячи з відповідної побудови облікових регістрів.

Отже, ґрунтовний принцип побудови фінансового обліку витрат за
економічними елементами в цілому по підприємству був спотворений, і
зроблено спробу поєднати облік витрат за елементами і за статтями в
одному процесі. Усе це дає підстави розглядати дану систему обліку як
інтегровану [1].

Згідно з міжнародною практикою, такий одноколовий або інтегро-
ваний принцип взаємодії рахунків фінансового й управлінського облі-
ку, які кореспондують один з одним у межах однієї системи рахунків,
характерний для країн, де не існує жорсткого регулювання обліку з бо-
ку держави.

Реформа бухгалтерського обліку, яка відбувається нині в Україні,
передбачає надання суб’єктам господарювання можливостей вибору
методів та форм внутрішньовиробничого (управлінського) обліку. Проте
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реалізація цих можливостей потребує розв’язання цілої низки проблем,
основними з яких є відсутність:

— чіткого уявлення про сутність, методи та прийоми управлінсько-
го обліку серед вітчизняних економістів;

— рекомендацій щодо впровадження управлінського обліку на під-
приємствах України;

— спеціалістів-практиків на вітчизняних підприємствах, здатних
організувати систему управлінського обліку.

Академік М. Г. Чумаченко у статті «Управлінський облік потребує
підтримки» констатує, «що впровадження цієї прогресивної форми об-
ліку на підприємствах відбувається вкрай повільно. Значною мірою це
положення можна пояснити недостатньою увагою керівництва підпри-
ємств до питання зниження витрат виробництва, собівартості продук-
ції» [2, c. 12].

Â ïðîãðàì� ðåôîðìóâàííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë�êó íåîáõ�äíî ïå-
ðåäáà÷èòè ð�øåííÿ ðÿäó âàæëèâèõ ìåòîäîëîã�÷íèõ ïðîáëåì, îäí��þ ç

ÿêèõ � ðîçðîáêà ìåòîäèêè óïðàâë�íñüêîãî îáë�êó ç äåòàëüíèì ðîç-
êðèòòÿì âñ�õ åëåìåíò�â öüîãî îáë�êó.  Êð�ì ìåòîä�â îáë�êó âèðîáíè-
÷èõ âèòðàò � êàëüêóëÿö�� ñîá�âàðòîñò� âèðîáëåíî� ïðîäóêö��, çã�ä-
íî ñó÷àñíèõ ìåòîä�â óïðàâë�íñüêîãî îáë�êó,  çîêðåìà ñèñòåìè äèðåêò�

êîñòèíã, íåîáõ�äíî ðîçêðèòè ìåòîäèêó óçàãàëüíåííÿ íîðìàòèâ�â âè-
òðàò, ïëàíóâàííÿ ñîá�âàðòîñò� ïðîäóêö�� ïî öåíòðàõ âèòðàò, ï�ä-
ãîòîâêè ïðîåêò�â óïðàâë�íñüêèõ ð�øåíü �3 ,  ñ.  27�.

На нашу думку, основою для впровадження управлінського обліку в
Україні може бути система внутрішньогосподарського розрахунку, яка
за своєю сутністю відповідає одній з концепцій управлінського обліку
— обліку за центрами відповідальності. Вона передбачає закріплення
витрат і доходів за керівниками різних рівнів управління і систематич-
ний контроль за виконанням ними затверджених бюджетів (коштори-
сів). Ця система протягом багатьох років дозволяла комплексно вико-
ристовувати планування, нормування, облік та аналіз у внутрішньому
управлінні виробничими витратами, а також обґрунтовано стимулюва-
ти їх економію.

Проте, на нашу думку, будь-які спроби впровадження управлінсько-
го обліку на вітчизняних господарських підприємствах залишатимуться
безрезультатними доки існуюча система побудови фінансового обліку
не буде удосконалена. Адже на даний момент вона ставить під сумнів
потребу управлінського обліку в загальній системі обліку і контролю.

Ми вважаємо, якщо фінансовий облік буде побудований в цілому по
підприємству в розрізі економічних елементів, як передбачає практика
високорозвинутих країн, то це тим самим зумовить необхідність запро-
вадження підсистеми управлінського обліку. Адже тоді фінансовий об-
лік буде відкритим для всіх зацікавлених споживачів джерелом інфор-
мації, джерелом даних для складання фінансової звітності, які
підлягають оприлюдненню, а управлінський — залишатиметься закри-
тою системою, надаючи конфіденційну інформацію про витрати, доходи
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і прибуток за окремими видами продукції, тим самим забезпечуючи роль
і значущість певного виду витрат у формуванні собівартості продукції.

Проте для такого ведення обліку необхідне відповідне ринкове се-
редовище, характерне для економічно розвинутих країн. В Україні таке
середовище поки-що не сформоване. Тому й бухгалтерський облік у
нашій державі є «продуктом схрещення» обліку командно-адміні-
стративної системи та обліку в розвинутій ринковій економіці.

Для того, щоб вивести ведення бухгалтерського обліку на якісно новий
рівень, необхідно перш за все підготувати стабільні ринкові умови, в яких
він буде функціонувати. Поки такі умови не будуть створені, обґрунтуван-
ня необхідності ведення фінансового та управлінського видів обліку як
окремих підсистем бухгалтерського буде лише теоретичним і попри всю
свою доцільність не матиме реального практичного застосування.
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СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТІВ

Інтернет-магазини — це різновид сайта-сервиса, але тільки в більш
широких аспектах. Тут слово «магазин» не можна розуміти як той «ма-
газин», до якого ми звикли. «Інтернет-магазин» — це система, що по-
єднує в собі сукупність сервісів, що забезпечують комфортність пошу-
ку/пропозицій визначених товарів або послуг і дають можливість
швидко і з легкістю керувати контентом сайта. У відвідувачів є можли-
вість зареєструватися на цьому сайті та додати своє оголошення, отри-
мати великий об’єм інформації, і в кінечному результаті визначитися з
тим, що його цікавить.

По суті, інтернет-магазин — це веб-вузол, на якому розміщена вся
необхідна інформація про найрізноманітніші товари та послуги.

Так як наша компанія вирішила займатися торгівлею, а саме прода-
жем побутової техніки, ми дійшли висновку, що найдешевшим і водно-
час вигідним способом для продажу і реклами нашого товару є Інтер-
нет. І для цього нам прийшлось створити веб-сайт нашого інтернет-
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магазину, усвідомлюючи те, що успіх залежить від солідності іміджу
нашої фірми. А мати Web-сайт у мережі Інтернет — це солідно і сього-
дні в Україні дуже модно. Застосовуючи самі сучасні технології веб-
дизайну та програмування ми створили досить таки солідний та при-
вабливий для клієнтів веб-сайт нашого інтернет-магазину. Наш веб-
сайт — це лице нашої компанії. На нашу думку, наявність сайту гово-
рить про серйозність наших намірів на ринку, про стійкість нашої ком-
панії і розрахунки на далекі перспективи.

Сайт — це, насамперед, прекрасна реклама нашого бізнесу. Кращого
носія інформації про нас, нашу фірму, наші товари і послуги, чим сайт,
просто важко придумати. Маючи свій сайт, ми можемо рекламувати свої
товари і послуги по нижчих цінах набагато більшій аудиторії, ніж в ін-
ших засобах масової інформації. Створення сайта стало прекрасною рек-
ламою, що працює 24 години на добу, гідно показує лице нашої компанії.

Головна сторінка нашого Інтернет-магазину
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Наш сайт, який виконує сервісно-інформаційну функцію, має великі
можливості для задоволення всіх потреб наших клієнтів. За допомогою
нашого сайта людина може одержати всю потрібну їй інформацію з
приводу будь-якої побутової техніки для будинку й офісу, прочитати
порівняльні характеристики товарів і цін, побачити оцінки товарів ін-
ших людей які вже купували цей продукт, зареєструватися на нашому
сайті й одержувати на свою електронну адресу завжди свіжі новини, а
також отримувати бонуси на купівлю наших товарів.

Äëÿ òîãî, ùîá íàø âåá�âóçîë âèêîíóâàâ óñ� ö� ôóíêö�� � ùîá â�í

ïðèâàáëèâî âèãëÿäàâ,  íàì äîâåëîñÿ äîâãî ïðàöþâàòè � êîìá�íóâàòè

íàéñó÷àñí�ø� ñåðâåðí� òåõíîëîã�� ç ìèñòåöòâîì âåá�äèçàéíà.

Як правило, перед створенням сторінки на комп’ютері ми намалю-
вали її «лице» на окремому листику, а далі за допомогою Adobe GoLіve
створили схему вузла. А вже потім ми приступили до створення свого
сайта безпосередньо на комп’ютері. Так як все ж таки основою ство-
рення веб-сторінки був HTML (настільки незамінима мова розмітки, яку
можна прописати у будь-якому текстовому редакторі), ми для полегшен-
ня роботи з цією мовою розмітки використали HTML-редактор —
Dreamweaver, і створили сам «табличний скелет» нашого сайта.

Ще один елемент, яким ми скористалися для створення нашого сай-
та, це PHP. PHP — це скрипт-мова (scrіptіng language), що вбудовується
в HTML і виконується та інтерпретується на сервері. За допомогою
цього засобу наш сайт отримав здатність обробляти дані з форм, гене-
рувати динамічні сторінки, одержувати і посилати куки (cookіes). Од-
ним словом кажучи — PHP надав певний рівень інтерактивності з ко-
ристувачем: пошук інформації, продаж продуктів, конференції і т.п.

Оскільки завдяки PHP здійснюється інтерфейс між сервером і клієн-
том, ми використовували цю можливість, для того щоб клієнти нашого
інтернет-магазина могли залишати свої думки з приводу тих наймену-
вань, що вони в нас купували, а також заповнювати різні форми, реєст-
руватися, мати можливість за допомогою пошукової системи — шукати
за мінімум часу потрібну їм інформацію про товар.

Також, завдяки MySQL (компактний багатопоточний сервер баз да-
них) через PHPMyAdmin (утиліта для керування базами даних через ін-
терфейс броузера: форми, кнопки, посилання ) ми створили свою базу
даних, яка постійно поповнюється все новими і новими товарами. Зав-
дяки наявності бази даних наші клієнти можуть швидко і зручно виби-
рати тільки ту інформацію, яка їх найбільше цікавить.

Ну і накінець декораційні та рекламні засоби; всі вони були створені
за допомогою Flash та JavaScript. У даний час важливість JavaScrіpt та
Flash у веб-розробках важко переоцінити. Мови та скріпти, що на почат-
ку застосовувалися для розширення можливостей «крутих» веб-вузлів,
стали широко використовуваними засобом. Ці засоби, крім розширення
можливостей веб-вузлів, роблять їх живішими, не нудними.

Нам здається, ви вже зрозуміли, яка мета використання сучасних
можливостей та створення привабливих веб-вузлів. А якщо ні, так ми ще
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раз вам нагадуємо — це завоювання якнайбільшої кількості прихиль-
ників, клієнтів, відвідувачів. Уловлюєте загальну ідею? Веб-вузол не
просто створюється для того, щоби він був; при правильному плану-
ванні він може зробити дуже багато для вашого бізнесу.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ
З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

У процесі фінансово-господарської діяльності в організацій часто
виникає необхідність придбання матеріальних цінностей, а також
отримання різних робіт, послуг не тільки по безготівковому розрахун-
ку, але й за готівку. На підприємстві, навіть невеликому, часто вида-
ються готівкові грошові кошти під звіт, тобто здійснюються розрахунки
з підзвітними особами. Вказані розрахунки потребують постійного кон-
тролю та нагляду з боку фінансових служб, а без аудиту це складно.
Тому дана тема актуальна і в сучасних умовах розвитку економіки
України цікавить як теоретиків, так і практиків. У підтвердження цьому
виділимо кілька аспектів розрахунків з підзвітними особами, що потре-
бують контролю.

За неможливості здійснити оплату через рахунки у банку або касу
розрахунки здійснюють за допомогою підзвітних осіб. Готівку видають
працівникам підприємства для використання на господарські потреби, а
саме: для придбання ТМЦ та оплати послуг, тобто для відшкодування
господарських витрат; для закупівлі сільськогосподарської продукції чи
молодняку тварин; для заготівлі металолому, для збирання склотари
тощо та на здійснення службових відряджень.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 372
«Облік розрахунків з підзвітними особами». Регістром синтетичного та
аналітичного обліку є Журнал-ордер № 7 — комбінований регістр бух-
галтерського обліку в розрізі підзвітних осіб та окремих авансових зві-
тів. Підставою для запису в цей регістр є Звіт про використання коштів
наданих на відрядження або під звіт, а також посвідчення про відря-
дження, касові та інші первинні документи.
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Перевірка заборгованості по розрахунках з підзвітними особами пе-
редбачає попереднє з’ясування наявності заборгованості з боку
працівників підприємства та інших осіб, а також причини її виникнен-
ня. Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств» [1, п. 5.4 ст. 5] до валових витрат відносяться усі суми
коштів на відрядження, підтверджені документально». Це є ще однією
причиною, чому важливо проводити аудит таких розрахунків, адже во-
ни пов’язані з прибутком підприємства та подальшими розрахунками з
бюджетом.

Метою аудиту розрахунків з підзвітними особами є висловлення
думки про достовірність відображення у бухгалтерській, статистичній
та податковій звітності даних щодо відображення в обліку наявності
заборгованості по розрахунках з підзвітними особами згідно чинного
законодавства.

Основними завданнями аудиту розрахунків з підзвітними особами є:
1. визначення сум заборгованості по розрахунках з підзвітними осо-

бами як активів підприємства;
2. підтвердження законності виникнення такої заборгованості;
3. перевірка своєчасності проведення розрахунків з підзвітними

особами;
4. оцінка системи внутрішнього контролю за здійсненням розра-

хунків з підзвітними особами;
5. визначення доцільності вжитих підприємством заходів щодо ліквіда-

ції існуючої заборгованості по розрахунках з підзвітними особами;
6. підтвердження законності, достовірності та своєчасності пога-

шення заборгованості по розрахунках з підзвітними особами;
7. перевірка правильності відображення в регістрах аналітичного та

синтетичного обліку розрахунків з підзвітними особами;
8. перевірка відповідності даних аналітичного та синтетичного

обліку інформації, що наведена у фінансовій звітності.
На початковому етапі аудиту перевірці підлягають усі операції,

пов’язані з наданням і використанням підзвітних сум на відрядження,
господарські потреби, закупівлю ТМЦ тощо. Тому необхідно встанови-
ти, що видача готівки особам для відрядження провадилася у межах
встановлених норм і відображувалася на відповідних бухгалтерських
рахунках.

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» в бухгалтерському обліку витрати на
відрядження, які безпосередньо пов’язані з виробництвом, відобра-
жуються на рахунку 23 «Виробництво», а витрати, пов’язані з управлін-
ням чи збутом продукції — на рахунках 92 «Адміністративні витрати» і
93 «Витрати на збут» [2, п. 18]. Аудитор повинен з’ясувати своєчас-
ність повернення в касу невикористаних сум, виданих під звіт. Вони
мають бути повернені до каси не пізніше як через три дні після закін-
чення строку, на який вони були видані.

Ще однією особливістю є те, що на підзвітні суми, які вчасно не по-
вернуті працівниками підприємства, збільшується фактична сума готів-
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ки в касі. Остання порівнюється з лімітом каси, при перевищенні якого
сплачуються штрафні санкції (суми перевищення) за кожний день пе-
ревищення ліміту. Заборгованість, що не повернута в касу, має утриму-
ватись із заробітної плати і відображуватися в обліку за дебетом субра-
хунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та кредитом субрахунку
372 «Розрахунки з підзвітними особами», але не більш як 50 % від за-
робітної плати [3, с. 347].

Âèá�ðêîâ�é ïåðåâ�ðö� ï�äëÿãà� ïðàâèëüí�ñòü ðîçðàõîâàíèõ ñóì òà

îôîðìëåííÿ äîêóìåíò�â íà ñëóæáîâ� â�äðÿäæåííÿ. Êîøòè íà â�äðÿ-
äæåííÿ âèäàþòüñÿ ó ðîçì�ð� ïîïåðåäíüî ðîçðàõîâàíèõ ñóì â�äïîâ�äíî

äî âñòàíîâëåíèõ íîðì îïëàòè âàðòîñò� ïðî�çäó,  äîáîâèõ, êâàðòèðíèõ

òîùî. Ïðàâèëüí�ñòü âèçíà÷åííÿ ðîçì�ðó âèïëàò íà âèòðàòè,

ïîâ�ÿçàí� �ç â�äðÿäæåííÿì, àóäèòîð ìà� ïåðåâ�ðÿòè ç óðàõóâàííÿì

íîðì â�äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà â�äðÿäæåííÿ â ìåæàõ Óêðà�íè � çà êî-
ðäîí äëÿ ïðàö�âíèê�â ï�äïðè�ìñòâ, óñòàíîâ � îðãàí�çàö�é óñ�õ ôîðì

âëàñíîñò� �êð�ì òèõ, ùî ô�íàíñóþòüñÿ ç áþäæåò�â�, çàòâåðäæåíèõ

Êàá�íåòîì Ì�í�ñòð�â Óêðà�íè.  Ö� ñóìè çìåíøóþòüñÿ,  ÿêùî â ðàõóíîê

âàðòîñò� ïðîæèâàííÿ ó ãîòåëÿõ âõîäèòü îäíî�, äâî� � òðèðàçîâå õàð-
÷óâàííÿ.  Ñòðîê â�äðÿäæåííÿ â ìåæàõ Óêðà�íè íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 30

äí�â, à çà ìåæ� Óêðà�íè � 60 äí�â. Ðåàëüíèé ñòðîê â�äðÿäæåííÿ âèçíà-
÷à�òüñÿ íàêàçîì êåð�âíèêà,  à äëÿ â�äðÿäæåíü çà êîðäîí � ùå é äîâ�ä-
êîþ äèïëîìàòè÷íî� ÷è êîíñóëüñüêî� óñòàíîâè.

У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на
паливно-мастильні матеріали відшкодовуються відповідно до діючих
норм за 1 км пробігу та затвердженого маршруту. Тому необхідно вста-
новити дотримання встановленого чинним законодавством порядку та-
ких розрахунків.

Правильність оформлення документів на відрядження визначають
порівнянням дати, зазначеної у посвідченнях про відряження (дати ви-
буття та прибуття працівника до пункту призначення), з кількістю днів
відрядження згідно з наказом керівника та фактично проведених. За
авансовим звітом звіряють дати повернення з відрядження і подання
звіту, тобто встановлюється своєчасність цієї процедури.

Аспектом перевірки виданих під звіт сум є кошти, які призначені
для господарських потреб. Вони видаються у межах наявних коштів на
поточному рахунку. Подібно до звітності про відрядження має бути
складений та затверджений Звіт про використання коштів наданих у
відрядження або під звіт про їх використання з доданням виправдних
документів. Аудитор перевіряє повноту оприбуткування матеріальних
цінностей, правильність віднесення їх на рахунки бухгалтерського
обліку. З цією метою аналізуються дані, відображені у Журналі № 7 с.-г.
«Розрахунки з підзвітними особами», де концентрується синтетичний
та аналітичний облік. На основі авансових звітів звіряють залишки на
початок звітного періоду із залишком за попередній звітний період, пе-
ревіряють суми виданих авансів за Журналом-ордером № 1 «Каса», за-
писи на кредиті субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».
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Розрахунки з підзвітними особами на господарські потреби мають
здійснюватися на наступний день, а сільськогосподарських підпри-
ємств — протягом 10 днів.

Таким чином, аудит розрахунків з підзвітними особами важлива
ділянка обліку, що має певні особливості. Значної уваги потребує за-
боргованість, що виникає в ході таких розрахунків, бо її невчасне по-
гашення спричиняє недоотримання грошових коштів, а також виник-
нення штрафів, що розцінюється як один з негативних факторів у
діяльності підприємства.
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СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД
ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

Останні десятиліття стали періодом швидкого зростання потреб гос-
подарських суб’єктів у значних кредитних коштах, що не здатні забез-
печити фінансово-кредитні установи, тому на ринку капіталу відбува-
ється переорієнтування на ринок цінних паперів, що забезпечує доступ
до достатніх та зручних джерел довгострокового фінансування. Тож
досить часто з’являються та вводяться у практику нові різноманітні фі-
нансові механізми та інструменти, одним з яких є сек’юритизація.
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Сек’юритизація — процес перетворення однорідних неліквідних
активів у ліквідні активи шляхом випуску цінних паперів.

Вперше цей термін з’явився у Wall Street Journal 1977 р. і був вико-
ристаний для опису першого випуску цінних паперів, забезпечених за-
кладом прав вимог за іпотечними кредитами.

Враховуючи те, що в Україні також постає проблема «довгих гро-
шей», даний механізм є актуальним. Найбільше можливостей його за-
стосування саме у банківській сфері, адже банківська система найроз-
винутіша серед усіх інших, тому може виконати необхідні умови
сек’юритизації. Зважаючи на це необхідно дослідити цей процес у
фінансово-кредитному аспекті.

Основними видами активів, що можуть бути використані для
сек’юритизації, є:

1) споживчі активи — вимоги за споживчими кредитами та іпотеці;
2) комерційні активи — вимоги за комерційними кредитами;
3) «інноваційні активи» — «складні інструменти»: грошові вимоги

за ліцензійними договорами, договорами франчайзингу, податковими
та комунальними платежами, інші реально прогнозовані грошові потоки.

Механізм сек’юритизації забезпечує ряд серйозних переваг для:
банка-ініціатора:
 дешеві кредитні ресурси від інвесторів;
 покращення структури свого балансу та адекватності капіталу;
 підвищення ліквідності;
 перекладання частини ризиків на інвесторів;
інвестора:
 надійний інструмент інвестування;
 висока дохідність;
позичальника:
 зменшення кредитних ставок та пом’якшення умов кредитування.
Основними етапами традиційної сек’юритизації є:
1. формування банком-оригінатором пула активів за певними кри-

теріями;
2. створення цільової компанії для управління пулом активів;
3. мінімізація ризику угоди з метою підвищення привабливості для

інвестора, що здійснюється за допомогою зовнішньої (гарантування,
рейтин-гування, страхування) та внутрішньої (excess spread, cash
collateral account, resecu-ritization etc.) форм захисту;

4. випуск цінних паперів під забезпечення пулу активів;
5. розподіл грошових потоків. Банк-оригінатор, що зазвичай обслу-

говує борг, передає грошові кошти до цільової компанії, яка у свою
чергу виплачує основну суму боргу та доходи за цінними паперами
інвесторам, а різниця, що лишається між надходженнями та виплатами,
передається банку-оригінатору (рис. 1).

Існують також інші види сек’юритизації. Наприклад, залучена схема
характеризується не прямою емісією зобов’язань цільовою компанією,
а участю кредитної установи, що фінансує цільову компанію за рахунок
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залучених від власної емісії цінних паперів під зобов’язання спеці-
альної установи. Синтетична ж сек’юритизація базується на викори-
станні деривативів та свопів. Банк не передає активи цільовій компанії,
а передає ризик за активами шляхом укладання кредитного свопа.
Цільова компанія перекладає ризик на інвесторів через емісію кредит-
них нот участі.

Позичальники
(Borrowers)

Банк (Bank)

Рейтингове агенство
(Rating agency)

Цільова компанія
(Special Purpose Vehicle)

Гарант
(Credit enhancer)

Інвестори(Investors)

Андеррайтер (Underwriter)

Рис. 1. Процес традиційної сек’юритизації

Вперше сек’юритизація була застосована у США, що стали
лідерами у застосуванні цього механізму. В Європі найбільше цей
інструмент використовується у Великобританії, Німеччині, Голландії,
Іспанії та Франції. Ще одним перспективним центром сек’юритизації є
азіатсько-тихоокеанський регіон, де найбільшими гравцями є Японія та
Південна Корея.

У 2005 р. вперше на теренах СНД було проведено сек’юритизацію у
Росії, де за короткий період вона набирає швидких обертів.

На сьогодні в Україні складаються сприятливі передумови для
здійснення сек’юритизації, але існує ряд перепон, що не дозволяють
ефективно застосувати даний механізм на практиці.

Основними проблемами сек’юритизації на сучасному етапі є:
1. Відсутність законодавчої бази проведення сек’юритизації.
Хоча Цивільний кодекс [1], Закони України «Про іпотеку» [2] та

«Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним бор-
гом та іпотечними сертифікатами» [3] дозволяють проводити сек’ю-
ритизацію, проте виключно для іпотечних активів. Найпрогресивнішим
з усіх українських законодавчих актів, які стосуються проведення
сек’юритизації, є Закон України «Про іпотечні облігації» [4], що
закріпив на законодавчому рівні основні принципи цього механізму, а
саме: юридичну відокремленість іпотечного покриття від іншого майна
цільової компанії; безповоротне передання іпотечних активів цільовій
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компанії; введення інституту зборів облігаціонерів з метою захисту їх
інтересів.

2. Проблема оподаткування. Оптимальне оподаткування є
обов’язковою умовою проведення сек’юритизації, інакше вона втратить
свій сенс. Особливо це стосується застосування ПДВ, податку на при-
буток та державне мито.

3. Проблема створення якісних та достатніх для проведення
сек’юритизації активів. За підрахунками експертів обсяг активів пови-
нен бути не 100—150 млн дол. США, щоб застосування механізму вия-
вилося вигідним. А в Україні не багато банків здатні створити пул
якісних однорідних активів на таку суму.

Провівши наукове дослідження, приходимо до висновку, що для
ефективного використання сек’юритизації активів в Україні необхідно
створити сприятливі передумови для застосування цього механізму через:

1. розвиток ринку цінних паперів;
2. розвиток ринку фінансового та фондового інжинірингу;
3. долучення до світових тенденцій лібералізації та інтеграції ринку.
Сьогодні вітчизняні банки, такі як: Приватбанк, Надра, Укрсоцбанк,

все активніше займаються дослідженням цього питання, однак жоден з
них не хоче бути першим у випробуванні нового фінансового
інструменту для банківської системи. Проте техніка сек’юритизації є
досить перспективною, тому, на нашу думку, через кілька років вона
буде активно застосовуватись не лише крупними, а й середніми та ма-
лими банками.
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АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ПРОГНОЗУВАННЯ

Структуру часового ряду в деяких випадках можна визначити гра-
фічно. Це стосується, наприклад, таких компонент, як тренд і сезонні
коливання. Однак чисту випадковість інколи помилково сприймають як
наявність певної структури, і, навпаки, за шумом не можна розгледіти
існування структури. Саме тому виникає потреба в методах або інстру-
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ментах, за допомогою яких можна було б звести нанівець ефект впливу
шуму, після чого з’ясувати характеристики ряду, необхідні для побудо-
ви відповідної прогнозної моделі.

Як правило, спочатку з’ясовують, із яким процесом доведеться пра-
цювати — стаціонарним чи нестаціонарним. Стаціонарний ряд у широ-
кому сенсі — це процес, для якого математичне сподівання та диспер-
сія існують і є сталими величинами, що не змінюються в часі.

Необхідно зазначити, що на даний момент стаціонарні ряди є більш
вивченими. Тому необхідно зупинитися на нестаціонарних часових ря-
дах, а саме на тих з них, які можуть бути приведені до стаціонарного
вигляду через узяття перших різниць.

Виявилося, що два різних по властивостям типи нестаціонарних часових
рядів проводяться до стаціонарного вигляду через узяття перших різниць:

— 1 тип — це процес із детермінованим поліноміальним трендом
tkt tPX ε+= )( , де )(tPk  — це поліном степні k від t, а tε  — стаціонар-

ний процес, не обов’язково білий шум. У випадку поліноміального трен-
ду для приведення до стаціонарного вигляду необхідно взяти послідов-
ні різниці декілька разів;

— 2 тип — це процес випадкового блукання ttt XX ε++µ= −1 . У
цьому випадку ttX ε+µ=∆ , процес tX  називають випадковим блукан-
ням із дрейфом.

Необхідно зазначити, що ці процеси поводять себе по-різному. Так,
в обох процесах присутній лінійний тренд, однак вони відрізняються
випадковою частиною. Для 1 типу випадкова частина — це поточний
шок, поточні збурення, а в 2 типі — накопичені збурення від усіх попе-
редніх шоків. Однак питання про те, як небезпечно плутати ці два про-
цеси між собою, привернуло увагу надзвичайно пізно.

Для позначення виділених вище типів нестаціонарних процесів ви-
користовують такі назви:

— 1 тип — TSP (Trend Stationary Process) — процес, що зводиться
до стаціонарного шляхом виділення лінійного тренду. Це процес типу

tt tX ε+⋅β+α= , він зводиться до стаціонарного шляхом включення в
регресію лінійного тренду. Цей процес має також назву TS-процес.

— 2 тип — DSP (Different Stationary Process) — процес, що зводиться
до стаціонарного шляхом взяття перших різниць. Цей процес має такий
вигляд: ttt XX ε+= −1 . Цей процес має також назву DS-процес.

Отже, необхідно чітко розрізняти ряди типу TSP та DSP. Візуальне
дослідження автокореляції не дозволяє чітко і надійно визначити, до
якого типу належить досліджуваний ряд, особливо якщо обсяг вибірки
є невеликим. Саме тому виникає потреба в методах, які допомагають
формально розрізняти ряди типу TSP та DSP.

Тест Діккі-Фулера призначений для того, щоб розрізняти часові ря-
ди типу TSP та DSP. Виділяють простий тест Діккі-Фулера (DF-тест) та
розширений тест Діккі-Фулера (ADF-тест), в основу якого покладено
процедуру, запропоновану Доладо.
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Простий DF-тест. Припустимо, що ty  може бути описано моделлю:

ttt yy ε+⋅ρ+α= −1 . Дана модель увібрала в себе риси як DS-, так і TS-
процесів. Якщо 1=ρ , то ty  — це випадкове блукання з дрейфом

ttt yy ε++α= −1 , тобто є нестаціонарним DS-процесом. Якщо 10 <ρ< ,
тоді маємо справу зі стаціонарним марківським процесом. У класичній
лінійній регресії для перевірки такої гіпотези використовують односто-
ронню t-статистику. Зазначимо, що ρ  не набуває значень, більших за 1,
оскільки це передбачає випадковий процес, а такі ряди малоймовірні в
економічних дослідженнях.

Процедура Доладо (розширений тест Діккі-Фулера). Призначення її
є тим самим: розділити ряди типу TS та DS. Процедура тестування
складається з послідовності кроків, які умовно можна розбити на такі:

1) оцінка ADF-рівняння виду tit

p

i
itt xxtx ε+∆δ+⋅−ρ+⋅β+α=∆ −

=
− ∑

1
1)1( ,

тобто включаємо у нього і вільний член, і лінійних тренд;

2) оцінюємо рівняння tit

p

i
it xtx ε+∆δ+⋅β+α=∆ −

=
∑

1
, питання про те,

чи є коефіцієнт β , нахил лінійного тренду, статистично значущим, мо-
же бути вирішено стандартною t-статистикою для коєфіцієнта при
тренді;

3) переходимо до ADF-тесту без тренду, тобто оцінюємо регресію

виду tit

p

i
itt xxx ε+∆δ+⋅−ρ+α=∆ −

=
− ∑

1
1)1( .

В результаті проведення експериментальних розрахунків на основі
вибірки з 35 значень, які характеризували виробництво товарів народ-
ного споживання, було встановлено, що 1<ρ , тобто ряд, що досліджу-
ється, є тренд-стаціонарним, тобто належить до типу TS. Отже, вироб-
ництво товарів народного споживання є процесом, який не має
довготривалої пам’яті і будь-який шок забувається на наступному ін-
тервалі часу, тобто не впливає на розвиток всього процесу.
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О. М. Водзянова (ФІСіТ, І курс, І група)

ЕВОЛЮЦІЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

Новітні Інтелектуальні системи на основі штучних нейронних ме-
реж дозволяють з успіхом вирішувати проблеми розпізнавання образів,
виконання прогнозів, оптимізації, асоціативної пам’яті і керування.

Штучні нейромережі — це великий клас систем, архітектура і прин-
цип дії яких має аналогію, хоча і досить примітивну, з мозком людини.
Ключовим елементом цих систем виступає штучний нейрон як імітацій-
на модель нервової клітини мозку — біологічного нейрона. Іншими сло-
вами, відбувається імітація інтелектуального режиму поведінки людини.

На протязі багатьох років вчені намагалися зрозуміти особливості ро-
боти людського мозку. З появою сучасної електроніки, розпочалися
спроби апаратного відтворення процесу мислення. Перший крок був
зроблений у 1943 році нейрофізіологом Уорреном Маккалоха і математи-
ком Уолтером Піттсом, які опублікували статтю про роботу штучних
нейронів і представили модель нейронної мережі на електронних схемах.
В 1940 році вийшла книга Дональда Хебба «Організація поведінки».
В ній розглядалася проблематика налагодження синаптичних зв’язків. У
50—60-х роках з’явилися програмні моделі штучних нейромереж. В
1958 році Джон фон Нейман запропонував імітацію простих функцій
нейронів із використанням вакуумних трубок. У 1959 році Вернард Від-
ров та Марсіан Хофф розробили моделі ADALINE та MADALINE (мно-
жинні адаптивні лінійні елементи (Multiple ADAptive LINear Elements)).
MADALINE діяла, як адаптивний фільтр, що усував відлуння на теле-
фонних лініях. Ця нейромережа досі в комерційному використанні.
Нейробіолог Френк Розенблатт (Frank Rosenblatt) розпочав роботу над
створенням перцептрона. Одношаровий перцептрон був збудований
апаратно і вважається класичною нейромережею.

Ранні успіхи, були підставою того, що вчені почали перебільшувати
потенціал нейронних мереж. Побоювання відносно того, що ефект «ма-
шини, котра мислить» відіб’ється на людині поєдналися з невиконани-
ми обіцянками, що викликало множину розчарувань фахівців, які крити-
кували дослідження нейронних мереж. Результатом виявилось
скорочення більшості фінансувань. Час спаду продовжувався до 80-х
років. У 80—90-х роках XX століття відбуваються міжнародні конфе-
ренції, на яких розглядалися проблеми розвитку нейромереж.

Сьогоденні можливі перспективи використання нейронних мереж
вражають фахівців. Компанії працюють над створенням трьох типів
нейрочіпів: цифрових, аналогових та оптичних.

На основі однієї архітектури можуть бути реалізовані різні парадиг-
ми нейромереж і навпаки. Серед відомих архітектурних рішень виділя-
ють групу слабозв’язаних нейронних мереж, у випадку, коли кожний
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нейрон мережі зв’язаний лише із сусідніми. Якщо входи кожного ней-
рона зв’язані з виходами усіх решта нейронів, тоді мова йде про повно-
зв’язані нейромережі, Аналізуючи найбільш відомі на даний час розроб-
ки нейромереж, слід зазначити, що найбільш поширеним варіантом ар-
хітектури є багатошарові мережі. Нейрони в даному випадку
об’єднуються у прошарки з єдиним вектором сигналів входів. Зовніш-
ній вхідний вектор подається на вхідний прошарок нейронної мережі
(рецептори). Виходами нейронної мережі є вихідні сигнали останнього
прошарку (ефектори). Окрім вхідного та вихідного прошарків, нейро-
мережа має один або декілька прихованих прошарків нейронів, які не
мають контактів із зовнішнім середовищем.

Сьогодні дослідження у галузі нейрокібернетики ведуться за трьома
напрямками:

— створення для звичайних комп’ютерів універсального математич-
ного забезпечення для дослідження різноманітних об’єктів на базі ней-
ромережних технологій математичного моделювання (нейроінформа-
тика);

— опрацювання спеціалізованих процесорних плат (нейроконтроле-
рів, нейрочіпів) для звичайних комп’ютерів, що розширюють функціо-
нальні можливості як у галузі моделювання, так і при їх використанні,
що є особливо цінним у системах управління;

— створення власне нейрокомп’ютерів на базі спеціалізованих
розподілених багатопроцесорних архітектур.

У наш час нейромережі використовуються в банках і страхових
компаніях, адміністративному обслуговуванні, нафтовій і хімічній про-
мисловості, військовій промисловості і аеронавтиці, службах безпеки,
біомедичній промисловості, в телебаченні і зв’язку, промисловому ви-
робництві тощо.
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В. А. Войцехівський (кредитно–економічний ф-т, III курс)

ВПЛИВ ПСИХОЛОГО — ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ
НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА

Необхідність вирішувати професійні завдання потребує формування
у майбутніх економістів системи гнучких знань, умінь і навичок, роз-
виненого й професійного мислення. Одним із перспективних напрямів
тут є підвищення рівня професійної культури. Професійна культура є
складовою компетентності майбутнього економіста.

Об’єктом дослідження є навчальний процес, вивчення циклу психо-
лого-педагогічних дисциплін у КНЕУ. Предмет дослідження — взаємо-
залежність психолого-педагогічної підготовки та «професійної культу-
ри» майбутнього економіста. Завдання дослідження: визначити
компоненти професійної культури, структуру психолого-педагогічного
компонента «професійної культури» економіста; встановити частку
психолого-педагогічних знань, умінь та навичок в професійній культурі
майбутнього економіста; розглянути ефективність використання пси-
холого-педагогічних знань студентами у професійній діяльності; дослі-
дити причини популярності психолого–педагогічних дисциплін у
КНЕУ; сформувати уявлення про індивідуально-особистісні якості, здіб-
ності, вимоги, що ставить професія економіста до людини.

Професійну культуру досліджували такі вчені, як О. Уваркіна,
І. Д. Бех, В. А. Семиченко, С. О. Сисоєва, Е. Д. Клементьєв, Н. В. Кри-
лова, В. А. Правоторов. Професійна культура спеціаліста (за
Е. Д. Клементьєвим) — це процес розвитку цілісної особистісної куль-
тури, критеріями сформованості якої є взаємопов’язані між собою сві-
тогляд і методологічне мислення, в основі яких лежить «культурне»
знання, що розвиває особистість, унаслідок чого саме знання слугує ос-
новою професійної культури.

До компонентів «професійної культури» належить (за В. Є. Мілеря-
ном):

1. Формування системи розвинених, гнучких професійних умінь і
мислення, що забезпечують успішне розв’язання нестандартних, усклад-
нених професійних завдань.

2. Здатність самостійно вчитися, набувати професійних знань, умінь
та навичок, оволодівати новими технологіями, удосконалювати квалі-
фікацію.

3. Система психологічних знань, навичок та вмінь щодо ефективно-
го розв’язання проблем співіснування, співпраці і спілкування. Гумані-
зація професійної освіти передбачає також створення умов для розвит-
ку системи професійно значущих рис особистості, що визначаються
вимогами майбутньої професійної діяльності й характером взаємодії з
іншими людьми в межах професії.
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4. Система професійних знань, умінь та навичок, які відповідають
вимогам професійної діяльності, функціям і обов’язкам майбутнього
фахівця, що закріплено в його кваліфікаційній характеристиці.

Проведено опитування серед студентів 3 курсу кредитно-економіч-
ного факультету за спеціальністю «Банківська справа» денної форми
навчання. Опитано 100 студентів.

На запитання: Чи знайомі Ви з «професіограмою» економіста? 78 %
студентів відповіли — ні, 22 % — так. На жаль, більшість опитаних
студентів не знайомі з професіограмою економіста, вони не усвідом-
люють вимог і здібностей, які ставить до людини ця професія.

В процесі анкетування було виявлено найбільш важливі для профе-
сійної діяльності майбутнього економіста знання, уміння та навички,
індивідуально-особистісні якості. 15 % студентів вважають, що важли-
вим є комунікабельність, комунікативна компетентність, 13 % — креа-
тивність, творчий підхід до вирішення проблеми; 12 % — психолого-
педагогічні знання, уміння та навички для розв’язання проблем співіс-
нування, співпраці і спілкування в трудовому колективі. Сумарне зна-
чення 40 %, порівняно з фаховими знаннями, уміннями та навичками з
економічних дисциплін 21 %.

Було визначено, яку частку повинні займати психолого-педагогічні
знання, уміння та навички в «професійній культурі» майбутнього еко-
номіста. 45 % студентів вважають, що психолого-педагогічні знання,
уміння та навички становлять одну четверту «професійної культури»,
29 % — половина, 23 % — одну десяту, лише 3 % — одну соту.

В процесі дослідження було виявлено, що найвагомішим в психоло-
го-педагогічному компоненті «професійної культури» майбутнього
економіста є формування комунікативної компетентності, вміння орга-
нізувати ділову бесіду і переговорний процес, розв’язувати конфлікти
— 32 % студентів; майже однаковими (20—21 %) є формування органі-
заторських здібностей, заснованих на психологічній ерудиції в усіх її
проявах; формування обізнаності в питаннях психології управління та
менеджменту, психологічних основ роботи з особистістю і колективом;
система психологічних знань, умінь та навичок щодо ефективного
розв’язання проблем співіснування, співпраці, спілкування; 6 % — опа-
нування технікою самоконтролю і отримання своїх емоцій.

Психолого-педагогічні дисципліни є важливими для формування
«професійної культури», тому ми вирішили дослідити їх причини по-
пулярності в КНЕУ. Ми очікували отримати найбільш вагому причину
— цікаві технології навчання. Проте було виявлено, що 16 % студентів
вибрали комфортний емоціонально-психологічний клімат на занятті,
адже він є опосередкованим і виникає внаслідок застосування саме ак-
тивних методів навчання. 14 % відзначили необхідність отримати додат-
кову кваліфікацію — викладач економіки, 12 % — підготовка фахівця
до діяльності в системі «людина — людина».

Отже, ми виявили, що більшість студентів не володіють інформа-
цією про те, якими індивідуально — особистісними якостями, здібностя-
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ми, знаннями, уміннями та навичками повинен володіти майбутній еко-
номіст. Тому рекомендую включити до дисципліни «Вступ до спеціаль-
ності» (в напрямі адаптації студентів на 1 курсі) такі ключові питання,
як професіограма, поняття професійної культури та її компоненти. На-
вчальний процес у ВНЗ повинен бути спрямований на розвиток тих
особистісних і професійних якостей майбутнього фахівця, які сприяють
його творчій, самостійній діяльності, успішній адаптації до професійної
діяльності.

Психолого-педагогічна підготовка є традиційним атрибутивним
явищем педагогічної освіти, тому існує думка — для чого навантажува-
ти студентів «зайвим» вивчаючи психолого-педагогічні дисципліни в
непедагогічних вузах. Ми вважаємо, що це твердження є помилковим.
Як показали результати, студенти вважають, що в процесі вивчення
психолого — педагогічних дисциплін формуються комунікативна ком-
петентність, вміння організувати ділову бесіду і переговорний процес;
організаторські здібності, засновані на психологічній ерудиції в усіх її
проявах та ін. Отже, психолого — педагогічна підготовка повинна ста-
ти обов’язковою для всіх спеціальностей. Ми рекомендуємо відмінити
вивчення психолого—педагогічних дисциплін за вибором, адже
обов’язкове вивчення психолого-педагогічних дисциплін сприяє фор-
муванню «професійної культури» майбутнього економіста.
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СУБСИДУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ СОТ

На сучасному етапі розвитку світової економіки і особливо у зв’язку
із останніми подіями у світогосподарських відносинах у межах СОТ,
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особливу увага привертають до себе такі заходи державної політики, як
субсидування, особливо в сфері сільського господарства.

Сільське господарство в багатьох країнах світу є «чутливим» секто-
ром народного господарства та найбільше підлягає захисту та різнома-
нітним заходам підтримки та допомоги. Відзначаючи таку особливість
сільського господарства, питання пов’язані з його субсидуванням регу-
люються окремими положеннями Угоди про сільське господарство. В
даній Угоді виокремлено три основні види субсидій: «зелені» (не спо-
творюють торґівлю, дозволені); «сині» (не спотворюють торгівлю, до-
зволені); «жовті» (негативно впливають на торгівлю, підлягають скоро-
ченню).

Прикладом заходів «зеленої скрині» можуть виступати наукові до-
слідження, підготовка і підвищення кваліфікації кадрів, інформаційно-
консультаційне обслуговування; ветеринарні і фітосанітарні заходи,
контроль безпеки продуктів харчування; сприяння збуту сільгосппродук-
ції; вдосконалення інфраструктури; підтримка доходів виробників, не
пов’язана з видом і обсягом виробництва; сприяння структурній пере-
будові сільськогосподарського виробництва; охорона навколишнього
середовища; програми регіонального розвитку. Щодо заходів «блакит-
ної скриньки», то вони спрямовані на обмеження перевиробництва (фік-
совані сільськогосподарські площі, фіксоване поголів’я), і відносно них
немає обмежень фінансування з державного бюджету. Заходи внутріш-
ньої підтримки, що справляють викривлюючий вплив на торгівлю і ви-
робництво — заходи «жовтої скриньки» кожна країна-учасниця СОТ
має обмежити визначеною величиною.

Майже в усіх індустріально розвинутих країни є певні «закриті» сек-
тори, які вони намагаються всіляко захистити. Так, в Канаді — це ви-
робництво молочних продуктів, птахівництво та виробництво яєць, в
Японії — вирощування рису, в США — цукор та горіхи, в Європі —
майже всі продукти рослинництва та тваринництва.

За даними ОЕСР, розмір підтримки, наданої виробникам у зоні
ОЕСР в 2004 р., склав 279 млрд дол. США або 226 млрд євро. Включа-
ючи підтримку загальних послуг, що надаються сільському господарст-
ву, таких як дослідницька діяльність, інфраструктура, інспекції, марке-
тинг та просування, загальний обсяг підтримки сільського господарства
країнами ОЕСР у 2004 р. склав 1,2 % від ВВП цих країн. Найбільше на-
рікань у світі викликають заходи державної підтримки сільського гос-
подарства, які провадяться такими розвинутими країнами, як США,
Японія, країни-члени ЄС, які через проведення політики субсидування
аграрного сектору мають змогу впливати на світові ціни на сільськогос-
подарські товари, знижуючи їх, і таким чином, зменшуючи експортні
прибутки багатьох країн, що розвиваються, для яких надходження від
експорту сільськогосподарської продукції виступають одним із провід-
них чинників, що сприяють розвитку їх національних економік.

Субсидії, які заможні країни надають своїм сільгоспвиробникам, до-
сить часто становлять основу їх заробітку і таким чином формують ви-
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кривлену конкурентну ситуацію на світовому ринку та спонукають фер-
мерів у цих країнах до перевиробництва сільсгосппродукції. Так, у
США прямі урядові субсидії фермерам формують близько 23 % їх до-
ходу, в країнах Європейського Союзу така цифра становить 40 %, а в
Японії — 63 % .

Отже, можна говорити про те, що незавершеність процесу скасуван-
ня субсидій дозволило деяким країнам використовувати значні фінан-
сові ресурси для захоплення домінуючого положення на світових рин-
ках сільськогосподарської продукції.

Для того, щоб не допустити подальшого поглиблення такої тенден-
ції країни-експортери сільськогосподарських товарів, з числа країн, що
розвиваються, утворили ряд неформальних угруповань у рамках Світо-
вої організації торгівлі для просування своїх інтересів — на міжнарод-
ній «переговорній арені». Дані вимоги в першу чергу стосуються подаль-
шої лібералізації міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукці-
єю та преференційного ставлення до найменш розвинутих країн. Перш за
все до таких груп відносяться Кернська група та група «G 22».

Треба зазначити, що на сучасному етапі переговорного процесу з
вступу України до Світової організації торгівлі, наша держава прагне
закріпити за собою можливість здійснювати заходи по підтримці сіль-
ського господарства у розмірі 1,14 млрд дол. США, що цілком відпові-
дає запланованим бюджетним видаткам. Проте певні країни, які від-
стоюють радикальне скорочення таких заходів, зокрема Австралія,
вимагають від України скоротити субсидії «жовтої скриньки» до 265
млн дол США, що як наслідок буде вимагати від української влади пе-
регляду комплексу заходів, спрямованих на підтримку сільськогоспо-
дарського виробництва. В умовах прагнення України приєднатись до
СОТ та значимості сільського господарства для нашої держави особли-
вої актуальності набуває реформування національної політики підтрим-
ки аграрного сектору відповідно до вимог даної міжнародної організа-
ції, оскільки сучасні тенденції переговорного процесу з приводу лібе-
ралізації міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією мо-
жуть вимагати від України радикального зменшення заходів,
віднесених до «жовтої скриньки» та переходу на застосування виключ-
но «зелених» субсидій, якщо такі правила будуть прийняті.
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В. А. Габрієлян (фінансово-економічний ф-т, IV курс)

ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

На сьогодні на багатьох підприємствах рівень фінансового менедж-
менту залишається досить низьким. Для підтримки керівництва у його
рішеннях стосовно питань фінансового характеру у світовій практиці
застосовується концепція фінансового контролінгу. Про високий інте-
рес вітчизняних підприємств до цієї сфери свідчить їх постійний пошук
досвідчених фінансових контролерів, здатних чітко та виважено запро-
вадити та розвинути систему фінансового контролінгу на підприємстві.

Ціллю цієї статті є обґрунтування перспектив становлення системи
фінансового контролінгу в українських компаніях.

Варто зазначити, що контролінг не має до сих пір однозначного трак-
тування. Аналіз літературних джерел дозволяє виділити шість концепцій,
які були сформовані до сьогоднішнього часу [4]. В них контролінг розгля-
дається як: управлінський облік (80-ті рр.), управлінська інформаційна си-
стема (кінець 80-х рр.), планування та контроль (початок 90-х рр.), коор-
динація (90-і рр.), управління управлінням (кінець 90-х рр.),
координація процесу прийняття рішень (2000-і рр.).

Найбільш повне та сучасне розуміння контролінгу, його значення та
ролі на підприємстві подано у наступному його визначенні: «Контро-
лінг — це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів,
яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємст-
ва і включає в себе інформаційне забезпечення, планування, координа-
цію, контроль і внутрішній консалтинг» [7, с. 404].

За твердженням деяких авторів, в Україні за останні п’ятнадцять ро-
ків не з’явилось жодного підприємства, на якому було б запроваджено
систему контролінгу в повному обсязі [5].

На вітчизняних підприємствах контролінг впроваджується не ком-
плексно, вводяться в дію окремі його інструменти, які поодинці, фактич-
но, не в змозі забезпечити надійну систему підтримки управлінських
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рішень. Тобто, можна цілком впевнено стверджувати, що на сьогодні
контролінг на підприємствах України виконує технічну функцію і лише
обслуговує процес вироблення та прийняття управлінських рішень [6].
Тобто, в силі залишається старий погляд на контролінг, за яким він
асоціюється з контролем та носить чітко регламентований характер.

Зазначимо, що перед запровадженням системи контролінгу на під-
приємстві необхідно провести повну діагностику функцій управління
як взагалі, так і в структурних підрозділах. Нездатність керівного скла-
ду підприємства організувати діяльність компанії завжди приводить до
значних втрат прибутку, незадоволення вимог власників та, в цілому,
зниження вартості бізнесу.

Фінансовий контролінг має спиратися на 3 основні складові ефектив-
ної системи розвитку підприємства: процес постановки цілей, інформа-
ційні потоки на підприємстві, цінова політика компанії.

Отже, можемо стверджувати, що якщо прийняття рішення про
впровадження системи контролінгу на підприємстві, робити це необ-
хідно в напрямку вирішення трьох задач контролінгу. Тобто, зробити
треба наступне:

 побудувати інформаційну систему підприємства та підтримувати
її безвідмовне функціонування, адже без інформації контролінг немож-
ливий як такий.

 організувати процес постановки цілей підприємства та керувати
цим процесом, адже без чітко визначених цілей підприємства, контролінг
на такому підприємстві приречений на неефективне функціонування.

 виважено підходити до процесів ціноутворення, та керувати ни-
ми відповідно до встановленої фірмою стратегії розвитку.

Важливою складовою фінансового контролінгу на підприємстві є
управлінський облік. Існують твердження, що його здійснення недоціль-
но доручати бухгалтерії, через «непрозорість» вітчизняної бухгалтерсь-
кої системи. Цю роботу повинен очолювати відділ контролінгу або без-
посередньо фінансовий директор компанії [2].

В той же час, існує думка про доцільність поєднання та співвідно-
шення управлінського та бухгалтерського обліку [1]. В даному випадку
доцільно поступити згідно з однією із моделей:

 Американської: коли бухгалтерія єдина і контролінг входить у
службу фінансового директора (при цьому функції по контролінгу у
економістів додаткові та існують як додаток до функцій фінансистів).

 Німецької: бухгалтерій дві — фінансова та виробнича. Фінансова
підпорядкована фінансовому директору та забезпечує потреби фінанси-
стів на ринку позичкового капіталу та звітність перед державними ор-
ганами та акціонерами. Весь комплекс управлінського обліку ведеться
у виробничій бухгалтерії.

При виборі методів контролінгу, українські підприємства не повинні
застосовувати одного «шаблонного» методу. Максимальний, синерге-
тичний, ефект може дати лише поєднання методів. Причому, при поєд-
нанні необхідно виходити із принципу розумної достатності. Якщо ви-
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трати, пов’язані із застосуванням декількох методів перевищуватимуть
результат від їх застосування, таке поєднання недоречне.

Кожне підприємство, впроваджуючи систему контролінгу, стикається
із проблемою вибору тих чи інших показників, індексів, коефіцієнтів, тоб-
то різних індикаторів діяльності. Вибір необхідних показників може здійс-
нюватися в межах збалансованій системі показників (Balanced Scorecard).

Наведемо приклад показників ефективності (Key Performance
Indicators) німецького підприємства [3]:

 Фінанси. ROCE, рентабельність обороту, Free Cash Flow.
 Клієнти. Кількість споживачів, задоволеність клієнтів, частка А-

та В- клієнтів у загальному обороті компанії (АВС-метод).
 Внутрішні процеси. Рентабельність продажу, витрати виробниц-

тва та логістики, витрати дистрибуції.
 Навчання та розвиток. Наявна стратегічна інформація, задово-

леність співробітників, час проходження інформації всередині компанії.
Без сумніву, впровадження системи фінансового контролінгу на

підприємстві буде мати проблеми. Як це не дивно, однак найбільша
складність впровадження фінансового контролінгу пов’язана із людсь-
ким фактором. Вона розглядається знову через призму трьох напрямків
впровадження контролінгу, про які йшлося раніше.

Таким чином, введення інформаційної системи розглядається бухгал-
терами як недовіру до себе. Постановка і розробка цілей зустрічає пе-
репони з боку власника чи керівника бізнесу. Цінова політика зачіпає
інтереси менеджерів системи збуту.

З метою подальшого розвитку теоретичних, методологічних та
практичних засад контролінгу по всій Україні, доцільно створити орга-
нізацію, яка об’єднуватиме фахівців в сфері контролінгу, що сприятиме
не тільки вдосконаленню форм, методів, механізмів контролінгу, але й
прискоренню процесу його розвитку на Україні.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СЕРЕДНІХ ЦІН
НА ВТОРИННОМУ РИНКУ ЖИТЛА В м. КИЄВІ

Стан та розвиток економіки країни нерозривно пов’язаний із функ-
ціонуванням ринку нерухомості, який, з одного боку, створює базис для
здійснення діяльності на ринках праці, товарів і послуг і капіталу, а з
другого — задовольняє першочергову потребу людей у житлі. Так,
тільки за 2005 р. на вторинному ринку житлової нерухомості в м. Києві
темп приросту середніх цін становив 62,8 % від попереднього рівня.

Об’єктом статистичного дослідження виступає вторинний ринок
житлової нерухомості в м. Києві. Предмет дослідження становить ди-
наміка середніх цін на квартири. Головна мета роботи — розробка ко-
роткострокового прогнозу середніх цін на квартири за допомогою мо-
делі ARIMA.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку неру-
хомості в м. Києві з квітня 2000 р. з 10,4 тис. у. од. зросла до 64,5 тис. у.
од. у лютому 2006. Так, за розрахунками базисний темп зростання се-
редньої ціни на однокімнатні квартири за досліджуваний період стано-
вив 620 %.Зростання ціни на одно-кімнатні квартири зумовлено низкою
таких соціально-економічних чинників, як переважання попиту на житло
порівняно з пропозицією за рахунок міграції працездатного населення з
регіонів до столиці, активний розвиток іпотечного кредитування, вкла-
дання вільних грошових коштів у житло, як засіб збереження їх від полі-
тичної та економічної нестабільності в країні та отримання надприбутків.

Динамічно зростала середня ціна і на 2-кімнатні квартири — з 17,4
тис. у. од. у квітні 2000 р. до 100,7 тис. у. од. у лютому 2006 р. Базисний
темп зростання середньої ціни на 2-кімнатні квартири за досліджуваний
період становив 578,7 %. На 3-кімнатні квартири середня ціна зросла з
25,60 тис. у. од. до 148,60 тис. у. од. Базисний темп зростання середньої
ціни на 3-кімнатні квартири за досліджуваний період становив 580,5 %.
Динаміку середніх цін на квартири ілюструє рис. 1

              Динаміка середніх цін на вторинному ринку житла на квартири 
в м.Києві 

з  квітня 2000 р. по лютий 2006 р.

Ap
r-0

0
M

ay
-0

0
Ju

n-
00

Ju
l-0

0
Au

g-
00

Se
p-

00
O

ct
-0

0
N

ov
-0

0
D

ec
-0

0
Ja

n-
01

Fe
b-

01
Ap

r-0
1

M
ay

-0
1

Ju
n-

01
Ju

l-0
1

Au
g-

01
Se

p-
01

O
ct

-0
1

N
ov

-0
1

D
ec

-0
1

Ja
n-

02
Fe

b-
02

M
ar

-0
2

Ap
r-0

2
M

ay
-0

2
Ju

n-
02

Ju
l-0

2
Au

g-
02

Se
p-

02
O

ct
-0

2
N

ov
-0

2
D

ec
-0

2
Ja

n-
03

Fe
b-

03
M

ar
-0

3
Ap

r-0
3

M
ay

-0
3

Ju
n-

03
Ju

l-0
3

Au
g-

03
Se

p-
03

O
ct

-0
3

N
ov

-0
3

D
ec

-0
3

Ja
n-

04
Fe

b-
04

M
ar

-0
4

Ap
r-0

4
M

ay
-0

4
Ju

n-
04

Ju
l-0

4
Au

g-
04

Se
p-

04
O

ct
-0

4
N

ov
-0

4
D

ec
-0

4
Ja

n-
05

Fe
b-

05
M

ar
-0

5
Ap

r-0
5

M
ay

-0
5

Ju
n-

05
Ju

l-0
5

Au
g-

05
Se

p-
05

O
ct

-0
5

N
ov

-0
5

D
ec

-0
5

Ja
n-

06
Fe

b-
06

 1 кімнатні   2 кімнатні   3 кімнатні

020406080100120140160180

С
ер
ед
ня

ці
на

кв
ар
ти
ри

 ,
ти
с.
у.
од

.



52

Модель «ARIMA» дозволяє виокремити тренд та сезонність, а також
зробити прогноз. Згідно із рекомендаціями Pankratz (1983) часові ряди
середніх цін на квартири в м. Києві відносяться до моделі №1, згідно з
якою: маємо модель з 1 параметром авторегресії (p) та диференціацію
2-го порядку — (1,1,0).

Таблиця 1
ПРОГНОЗ СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ НА ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ в м. Києві

Місяць Forecast Lower Upper Std.Err.

Березень 06 64,57483 62,26357 66,88608 1,136775

Червень 06 64,54370 54,57043 74,51698 4,905284

З березня по червень середня ціна на однокімнатні квартири на вто-
ринному ринку нерухомості в м. Києві буде поступово зростати. Так
ринок нерухомості активізується після парламентських виборів, коли
визначиться економічна політика, і почне реалізовуватись відкладений
з початку осені 2005 р. попит з боку споживачів, що чекали на обвал цін.
У березні можливе зростання середньої ціни на однокімнатні на 3,7 % від
попереднього рівня. Отже, з початку березня по червень з імовірністю
0,954 максимально можливе зростання середньої ціни на однокімнатні
квартири на 15,5 % порівняно з середньою ціною лютого. Нижня межа
довірчого інтервалу у червні становитиме 54,57 тис. у. од., а верхня
74,52 тис. у. од.

Таблиця 2
ПРОГНОЗ СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ НА 2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ м. Києві

Місяць Forecast Lower Upper Std.Err.

Березень 06 101,0763 98,41200 103,7406 1,310411

Червень 06 101,9136 89,89408 113,9330 5,911696

У березні середня ціна на 2-кімнатні квартири трохи зросте, орієн-
товний максимальний темп зростання середньої ціни 3 %, порівняно з
аналогічним показником за лютий місяць. Точковий прогноз середньої
ціни на 2-квартири по м. Києву становить 101,07 тис. у. од. З березня по
червень середня ціна на 2-кімнатні квартири на вторинному ринку не-
рухомості в м. Києві з імовірністю 0,954 знаходитиметься в межах до-
вірчого інтервалу — від 89,89 тис. у. од до 113,93 тис. у. од. Орієнтовно
відбудеться незначне зростання цін на 2-кімнатні квартири в межах рі-
вня інфляції — до 12 %.
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Таблиця 3
ПРОГНОЗ СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ НА 3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ м. Києві

Місяць Forecast Lower Upper Std.Err.

Березень 06 148,4154 144,3507 152,4801 1,998615

Червень 06 149,4231 132,4650 166,3812 8,338340

У березні максимально можливе зростання середньої ціни на 3-кім-
натні квартири на 2,6 % від попереднього рівня. Точковий прогноз се-
редньої ціни становить 148,41 тис. у. од. Згідно з точковим прогнозом у
червні середня ціна на 3-кімнатні квартири по м. Києву становитиме
149,42 тис. у.од., нижня межа коливань середньої ціни на 3-кімнатні
квартири з імовірністю 0,954 — 132,47 тис. у. од., а верхня 166,38 тис.
у. од. Більшімовірно, що на 3-кімнатні квартири відбудеться незначне
зростання цін, як і на 2-кімнатні квартири, в межах рівня інфляції — до
12 %, і не перевищить 167 тис. у. од.
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РІВНЯННЯ СЛУЦЬКОГО: ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ
ТА ЙОГО НАУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Людська історія багата на парадокси, які на перший погляд майже
неможливо логічно пояснити. Чому популярний у всьому світі романіст
Віктор Гюго відомий у себе на батьківщині пересічному французові ви-
ключно як національний поет? До деякого часу і Є. Є. Слуцький для нас
був видатним математиком, а світ знав його у першу чергу як економіста.

То ким був той Євген Євгенович, якого Марк Блауг зарахував до
100 великих економістів до Кейнса [2], і що за рівняння він вивів, що й
досі не дає спокою науковцям; чому протягом довгого часу його ідеї
залишалися невідомими чи то забутими; хто врешті-решт звернувся до
них і отримав світове визнання?

У червні 1915 р. Євген Слуцький, працюючи в Київському комер-
ційному інституті (Інституті народного господарства з 1920 р., нині —
КНЕУ), відправляє з Києва статтю в журнал «Giornale degli economisti»,
яка була опублікована в спеціальному липневому випуску цього жур-
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налу під назвою «Sulla teoria del bilancio del consumatore» («До теорії
бюджету споживача»). Стаття грунтується на концепції граничної ко-
рисності і є продовженням студентських роздумів Є. Є. Слуцького, ви-
кладених у «Теорії граничної корисності». Робота написана в цілому у
дусі лозанської школи. Є. Слуцький вважав себе учнем В. Парето і не
сприймав австрійський варіант теорії суб’єктивної корисності. Він пи-
ше, що, для того щоб створити надійну теоретичну базу, необхідно зро-
бити її зовсім незалежною від психологічних тверджень і філософських
гіпотез.

Відкинувши закон Госсена, Є. Слуцький розглядає такі блага, гра-
нична корисність яких знижується із збільшенням їх кількості (U1i<0)
— блага насичуючі, і такі, що їх гранична корисність за таких самих
умов збільшується (U1i>0) — блага ненасичуючі.

Є. Є. Слуцький розробив поняття основного рівня вартості, який по-
казує, як зміна ціни одного товару впливає на попит індивіда на інший
товар. Причому зміну попиту Слуцький пояснює двома різними єфек-
тами, які пізніше Р. Хікс назвав ефектом доходу та ефектом заміщення.
Математично вплив цих факторів вчений подає у вигляді диференціаль-
ного рівняння, яке з легкої руки Р. Хікса увійшло в науку як рівняння
Слуцького:
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Парето).

У сучасних підручниках найчастіше використовується така форма
запису:
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де xi — попит на певне благо, рj — зміна ціни на інше благо, І — бю-
джет споживача (дохід). Таким чином, у правій частині рівняння загальна
зміна попиту розкладена на два доданки — зміна попиту за рахунок
ефекту заміщення (компенсації) і ефекту доходу.

За певних умов ефекти можуть нейтралізувати один одного, що мо-
же призвести до зростаючої кривої попиту. Так була розгадана старо-
винна загадка про «товари Гіффена».

Стаття Є. Слуцького пройшла непоміченою. Як тепер стало відомо,
дана стаття є одним з найбільш визначних прикладів робіт, що було за-
лишені без уваги, а оригінальність і важливість яких визнається лише
після отримання іншими аналогічних результатів. Однією з причин
цього називають той факт, що стаття було видана в італійському жур-
налі, і тому лишилася непоміченою англомовними економістами. Але,
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як вказував сам Слуцький, він доповнював роботу Парето на тему ко-
рисності і попиту, що була опублікована саме в цьому журналі (1892—
1893).

Перша висока оцінка роботи Слуцького в економічному журналі
була подана у статті Домінедо з теорії попиту 1933 р. (Dominedo V.
Considerazioni interno all teoria della domanda // G. Econ. 1933. Vol. 73. P.
30—48), останні сторінки якої присвячені математичному та теоретич-
ному викладу матеріалу зі статті Слуцького, він оцінює її як «роботу,
що має велику цінність, але складну для прочитання». Яким чином ця
стаття потрапила до рук Домінедо? У роботі Річчі (Ricci U. Puo una
curva di domanda esser crescente? // G. Econ. Riv. Statist. 1932a. Vol. 72,
N 4, Apr. P. 197—240.) було знайдено посилання на статтю Слуцького.

У своїй ранній роботі 1904 р. Річчі вважає граничну корисність для
всіх товарів спадною, причому додатною. Річчі допустив, що гранична
корисність товару спочатку зростає, потім спадає. Є. Слуцький розгля-
нув результат Річчі і показав, що нерівність Річчі була порушенням
умови другого порядку для умови максимума корисності. Річчі повер-
нувся до цього питання у статті 1932 року, на яку посилається Доміне-
до, і погодився з критикою Слуцького.

Отже, якби Річчі не допустив тієї помилки у 1904 р., Є. Слуцький,
можливо, не мав би останнього поштовху до написання тієї статті
1915 р., і якби Річчі не визнав тієї помилки 1932 р., чи знали би ми сьо-
годні про рівняння Слуцького?

Перше опубліковане визнання статті Слуцького в Америці можно
знайти в статті Шульца 1935 р. — «Interrelations of demand, price and
income» («Взаємозв’зок між попитом, ціною та доходом»). Відомо, що
Фрідмен, будучи молодим асистентом Шульца в Чикаго, брав активну
участь у відновленні статті Слуцького. У своїй роботі Шульц займаєть-
ся питанням визначення реакції споживача на зміну доходу та ціни то-
вару, не вказуючи, яким чином він ознайомився зі статтею Слуцького.
Однак в одному місці він пише: «Оказалось, что значение этой ста-
тьи не было замечено до 1933 г., когда она была обнаружена Валенти-
не Доминедо из университета Боккони, г-ном Дж. Р. Хиксом и мной»
[4]. Якщо сприйняти ці слова буквально, то виходить, що Хікс все ж та-
ки ознайомився з наробком Слуцького до виходу відомої публікації Хі-
кса—Аллена!

В 1934 р. Джон Хікс і Рой Аллен виступили зі своєю новою теорією
поведінки споживача на ринку, заснованою на концепції байдужості.
Вони стверджували, що їм вдалося одержати розклад еластичності по-
питу на певне благо — на еластичність попиту по доходу й ела-
стичність по взаємодоповненню, що, фактично, в дещо видозміненій фор-
мі і було рівнянням Слуцького. На відміну від самого Слуцького, Хікс і
Аллен подали рівняння у доступному для більшості економістів вигля-
ді, відкинувши складні математичні викладки, дали йому графіч-
ну інтерпретацію, яку і сьогодні знаходимо в підручниках з мікроеко-
номіки [5].
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ОПОЗИЦІЯ ЯК ПОЛІТИЧНА СИЛА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Опозиція існувала в усі часи, в усіх державах за будь-яких політичних
режимів, проте, лише за умов демократичного устрою вона у деяких краї-
нах отримала легальний статус. У недемократичних країнах діяльність
опозиції перебуває під забороною, будь-яка критика влади там
розцінюється як державна зрада. У перекладі з латинської мови це слово
означає «протиставлення». У широкому розумінні — це опір, протидія,
протиставлення одних поглядів іншим, однієї політики — іншій. Термін
«опозиція» в тому розумінні, в якому воно найчастіше використовується у
суспільному житті означає діяльність партій, політичних блоків, які про-
тистоять владним інституціям, їх програмі та стратегії.

Вперше у політичній історії Європи термін «опозиція» юридично бу-
ло закріплено у Великій Британії. У 1937 р. Закон про Міністрів Корони
встановив щорічну плату лідеру «офіційної опозиції Його Величності».

Ãîëîâíà ìåòà ä�ÿëüíîñò� îïîçèö�� � öå ïðèéòè äî âëàäè ÷åðåç äå-
ìîêðàòè÷í�, ïðîçîð� âèáîðè, âèïðàâèòè ïîìèëêè ïîïåðåäí�õ óðÿä�â,

çáåð�ãøè �õí� íàïðàöþâàííÿ, òà âïðîâàäèòè â æèòòÿ ñâ�é âàð�àíò

ðîçâèòêó êðà�íè.  Îïîçèö�ÿ є íåâ�ä��ìíèì êîìïîíåíòîì äåìîêðàòè÷-
íîãî ñóñï�ëüñòâà � ïðàâîâî� äåðæàâè.  Äåòåðì�íàíòîþ ôóíêö�îíó-
âàííÿ îïîçèö�� ìà� áóòè íå ïàðò�éíà êîíêóðåíö�ÿ � áîðîòüáà çà âëà-
äó, à âèðàæåííÿ ìíîæèíè ñóñï�ëüíèõ �íòåðåñ�â, �õ ïðåäñòàâíèöòâî é

çàõèñò ïåðåä ëèöåì âëàäè.

Суперечка про те, чи існує опозиція в Україні, хто до неї належить,
яким правами вона має користуватися й які функції виконувати в полі-
тичному житі суспільства, точиться вже понад десять років.

За останнє десятиріччя в Україні створено певний науковий доробок
у новітньому осмисленні різних аспектів феномену опозиції. Суттєвим
поштовхом у започаткуванні сучасних підходів до його дослідження у
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вітчизняній науці послужила науково-практична конференція «Полі-
тична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практи-
ка», проведена у 1996 р. Це було пов’язане з однією з перших спроб
впровадити закон про опозицію в Україні. І от на сьогодні у вітчизня-
ному законодавстві немає визначення опозиції. Основний Закон нашої
держави містить лише загальні норми, які регулюють основи діяльності
опозиційних утворень, зокрема це гарантування свободи політичної ді-
яльності, не забороненої Конституцією та законами України, свободи
думки і слова, вільного вираження своїх поглядів і переконань.

Натяк на можливість законодавчого врегулювання статусу опозиції
присутній у висновку Конституційного Суду України від 27 червня
2000 р. В цьому документі присутнє посилання на правовий статус опо-
зиції («парламентської меншості») як на суттєвий елемент демократич-
ного ладу держави. Даючи висновок щодо доцільності закріплення в
Основному Законі такого поняття як «постійно діюча парламентська
більшість», Конституційний Суд України констатував, що запрова-
дження в Конституції України поняття «постійно діюча парламентська
більшість» логічно зумовлює потребу доповнити її гарантіями (хай на-
віть у загальній формі) для тієї частини складу Верховної Ради України,
яка не входить до «постійно діючої парламентської більшості» і яку
умовно можна характеризувати як «парламентську меншість».

За період з 1998 по 2003 рік у Верховній Раді України було зареєст-
ровано 9 проектів законів України про парламентську та політичну
опозицію. До спроб законодавчого врегулювання політичної опозиції в
різний час вдавалися Леонід Кучма, народні депутати України — Роман
Зварич, Володими Філенко, Юлія Тимошенко та ін. Згадані проекти мі-
стять досить цікаві положення, які, ймовірно, слугуватимуть основою
для майбутнього нормативного документа про діяльність політичної
опозиції. У серпні 2005 р. Міністерство юстицій України зініціювало
створення робочої групи з розробки чергового законопроекту про за-
безпечення прав парламентської опозиції. Однак, у призначений час
очікуваний законопроект так і не було винесено на обговорення і ухва-
лення Верховною Радою.

Невизначеність статусу опозиції на практиці призводить до того, що
окремі політичні сили й громадські діячі час від часу проголошують се-
бе опозицією, втім з дивовижною легкістю відмовляються від функцій
опозиції, щойно влада наближає їх до себе або призначає на бодай яку
керівну посаду.
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ДОСВІД РОБОТИ ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ
У СФЕРІ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

Проблема швидкої й успішної кар’єри є вкрай актуальною для сучас-
ної молоді, адже усі прагнуть стати багатими і відомими, і, обов’язково,
відразу. Але важко визначитись, яким шляхом досягти цієї мети.

Практика свідчить, що найшвидше себе реалізувати в контексті
«кар’єра — гроші» можна на сьогодні в західних компаніях. Але потра-
пити до них на роботу важко. Адже сьогодні, коли всі компанії во-
лодіють доступом до однакових технологій, не можна заперечувати той
факт, що реальна відмінність у досягненні цілей організації ство-
рюється за рахунок людських ресурсів. Тому і до процесу відбору своїх
майбутніх працівників компанії відносяться дуже прискіпливо.

Щоб дослідити це питання, було обрано п’ять компаній, котрі є
представниками різних країн і різних галузей, у яких вони є лідерами:
IBM, Microsoft, Henkel, Schwarzkops, Coca–Cola. Директорам HR цих
компаній було запропоновано на прикладі схеми процесу відбору пер-
соналу Уєйн Монді (рис. 1), яка західними фахівцями вважається стан-
дартною, вказати на характерні відхилення, які притаманні їх ком-
паніям при роботі на українському ринку праці, їх недоліки і переваги.

Процес відбору

Кандидат який претендує на посаду

Попереднє інтерв’ю

Медичній огляд

Розгляд заяв і резюме

Вибіркові тести

Співбесіда при прийнятті на роботу

Перевірка рекомендацій та біографічних даних

Рішення про відбір

Рекрутингове
агентство
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ід
хи
ле
ні

 п
ре
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нд
ен
ти

Новий співробітник

Рис. 1. Схема Уєйн Монді
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Процес відбору персоналу відповідно до цієї схеми починається с
попереднього інтерв’ю, на якому швидко «відсіюються» відверто не-
кваліфіковані кандидати. Потім кандидати заповнюють бланк (анкету)
підприємства про приймання на роботу, проходять крізь серію
вибіркових тестів, співбесіду про приймання на роботу та перевірку ре-
комендацій і біографічних даних. Кандидат, який залишається, прохо-
дить у компанії медичний огляд. Працівника наймають, якщо результа-
ти медичного огляду задовільні.

Процедури відбору персоналу компаній Henkel, Schwarzkops, Coca–
Cola подібні між собою і від запропонованої схеми відрізняються тим,
що на всіх етапах відбору керівнику допомагає асистент. Це можна
вважати недоліком цієї процедури, оскільки асистент може «відсіяти»
кандидата, який у кінцевому результаті може сподобатись керівнику і
бути прийнятим на роботу. Перевагою ж цією процедури є те, що чітко
визначена селекція дозволяє правильно визначити здібності та нахили
претендента.

Перевага процедури відбору персоналу у компаніях IBM, Microsoft
зводяться до одного принципу — чіткої перевірки кваліфікації
працівників. Головним недоліком цієї процедури є те, що в той час, ко-
ли відділ HR Microsoft розробляє спеціальні схеми відбору персоналу
для українського ринку праці, керівники українських підприємств пе-
реходять на західну схему відбору персоналу, ідеалом якої вважається
схема відбору Microsoft. Починають виникати певні протиріччя, тому
що західні компанії адаптують процедуру, враховуючи проблеми, які
виникають на українському ринку праці.

На думку західних фахівців, головні проблеми, які притаманні рин-
ку праці нашої країни, полягають у наступному:

1. Недосконалості процесу пошуку (в той час, коли на Заході канди-
дати «завалюють» компаній своїми резюме і до рекрутингових послуг
менеджери HR вдаються дуже рідко, то в Україні кандидатів треба шука-
ти в Інтернеті, розміщувати об’яви і вдаватися до регрутингових послуг).

2. Низький рівень рекрутингових послуг (відсутність якісних
агентств, де професійно підбирають персонал).

3. Погане володіння англійською мовою (що є необхідною умовою
роботи в західній компанії).

4. Низька кваліфікованість кадрів (показують широкі знання, але не
глибокі).

5. Невідповідність назви спеціальності її змісту (наприклад, PR- ме-
неджер на практиці не показує знань з PR технологій, а виявляється
звичайним маркетологом).

6. Самовпевненість претендентів (вказуючи на свої особливі
здібності, не можуть їх підвертати на практиці).

7. «Кумівство» (знайомство та зв’язки позитивно вирішують «до-
лю» кандидата).

Існує багато способів покращити виробництво, але жоден з них не
може зрівнятись за важливістю з правильним рішенням про найм.
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Кращі працівники, як правило, в кілька разів більш ефективні, ніж ті,
які працюють задовільно. Більшість менеджерів погоджуються з тим,
що відбір співробітників є одним з найскладніших і найважливіших
бізнес-рішень.

Отже, метою процесу відбору є правильний підбір людей на види
робіт і для підприємства, бо в сучасних ринкових умовах перевага ком-
паній все більше залежить від самого цінного активу фірму — її
співробітників.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА
ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Факт паралельного існування в Україні поряд з легальною економі-
кою різних видів прихованої діяльності, тобто тіньових її форм, не є не-
сподіванкою. Як і в інших країнах світу, цей процес має об’єктивні під-
валини існування й розвитку. Проте питання наукового осмислення
тіньової економіки, різнобічного її вивчення як самостійно діючого
суб’єкта в Україні раніше не поставало. Актуальність дослідження цьо-
го явища набула великого значення за останні роки, коли масштаби ті-
ньових процесів досягли межі, за якою почали становити реальну де-
структивну силу.

Cутність тіньової економіки не можна визначити однозначно з по-
зицій будь-якої характеристики. Це комплексне явище, яке має як нега-
тивні, так і позитивні властивості. Отже, тіньова економіка — це висо-
кодохідна сфера діяльності, норма прибутку якої компенсує матеріальні
затрати та моральні збитки від ризиків щодо її здійснення. Вона не кон-
тролюється державою, не враховується офіційною статистикою, внаслі-
док чого її обсяги не включаються у ВВП і не оподатковуються, а є дже-
релом незаконного привласнення частини результатів суспільної праці.

Перші спроби прямої розробки проблем тіньової економіки в краї-
нах СНД були здійснені 1989 р. Т. Г. Корягіною у роботі «Услуги тене-
вые и легальные». Згодом, зі стрімким зростанням економічної злочин-
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ності (з 60-х до кінця 80-х рр.тіньовий сектор СРСР збільшився у 30 ра-
зів) з’являються й інші численні публікації на цю тему.

Перед розпадом Радянського союзу у тіньовому секторі було задіяно
25—30 % працюючих. Найхарактернішими формами отримання тіньових
доходів були приписки, дрібне розкрадання на виробництвах («несуни»),
випуск необлікованої продукції, перепродаж дефіцитних товарів (спекуля-
ція), підпільна підприємницька і виробнича діяльність («цеховики»). По-
тужний поштовх до подальшої тінізації дала гіперінфляція, яка панувала
на пострадянських просторах у 1992—1995 рр. У цей період обсяги тіньо-
вої економіки виросли вдвічі і зрівнялись з реальним сектором. За оцінка-
ми експертів Світового банку сьогодні це співвідношення зберігається.

Починаючи з 1997 р. набирає силу «віртуальний банкінг», сутність
якого полягає у створенні сучасної підпільної банківської системи, орі-
єнтованої на обслуговування тіньового сектору на основі новітніх елек-
тронних технологій. За підрахунками експертів за останні 10 років з
України вивезено від 20 до 50 млрд дол., які переважно осіли в офшор-
них зонах. Таким чином, сьогодні, з однієї сторони, у тіньовому секто-
рі, а з іншої — за межами України знаходяться значні капітали, здатні
покращити економічний стан країни. Звідси випливає дуже важлива за-
дача — максимально залучити тіньові доходи у легальний сектор.

Що ж штовхає людей до тіньової діяльності? У спеціальній доповіді
Уповноваженого ВР з прав людини зазначено: «Кожний четвертий
українець не має достатніх засобів для забезпечення мінімальних по-
треб, необхідних для фізіологічного виживання, що штовхає його до ті-
ньової діяльності. На заробітках за кордоном сьогодні знаходиться кож-
ний п’ятий працеспроможний мешканець країни». З цього приводу хо-
чу послатися на Наталію Власенко, заступника голови Державного ко-
мітету статистики. За її словами в Україні спостерігається «ненормаль-
не явище»: 20 млн працюючих українців отримують доходів менше ніж
14 млн пенсіонерів, утримуючи при цьому 9 млн дітей та непрацездат-
них громадян.

Щодо інших причин тінізації економіки згідно з дослідженнями
Центру Разумкова, то це також недосконалість законодавства (43,3 %
опитаних). Так, за оцінками заступника голови Комітету ВР України у
закордонних справах І. Мусієнка, українське законодавство відповідає
300—400 стандартам з 10 тис. стандартів ЕС. Іншими є також нечес-
ність підприємців (29,7 %), занадто високі податки (29,6 %), вимоги від
представників влади (24,2 %) [87 % українських підприємців підтвер-
дили, що безпосередньо стикаються з корупцією у державних устано-
вах і змушені сплачувати хабарі, а 77 % впевнені, що працівники конт-
ролюючих органів штучно створюють ситуації, які провокують на
порушення законодавства], зв’язок підприємців з кримінальними струк-
турами (20,6 %), бажання підприємців отримати надприбутки (20,1 %),
небажання підприємців дотримуватись вимог закону (19,3 %), можли-
вість працювати тільки за наявності зв’язків із владними структурами
(13,8 %), тиск зі сторони кримінальних структур (11,5 %).
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Вважається, аби вирішити проблему детінізації України знадобиться
щонайменше 25 років, але той факт, що за результатами опитування,
проведеного Науково-дослідним інститутом статистики, більше 70 % віт-
чизняних підприємців-респондентів за умов створення нормальних еконо-
мічних законів хотіли б працювати тільки легально говорить сам за себе.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ: ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Основною метою роботи стало розгляд та з’ясування основних проблем
та перспектив розвитку технопарків в України.

В рамках мети були поставлені наступні завдання:
— розглянути сучасні умови функціонування технопарків в Україні;
— виокремити основні проблеми в сфері технопарків України;
— розглянути перспективи розвитку технопарків в Україні.
Актуальність цього питання не викликає сумніву, адже аналіз світо-

вого досвіду свідчить, що забезпечення економічного зростання в су-
часних умовах потребує створення відповідних умов та механізмів, які
б стимулювали інноваційну діяльність та впровадження її результатів у
господарську практику. До найпопулярніших засобів у цьому напрямі
модна віднести і створення технопаркових структур.

Відповідно до закону України «Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків» технопарками в Україні вважається —
юридична особа або група юридичних осіб (далі — учасники технологіч-
ного парку), що діють відповідно до договору про спільну діяльність без
створення юридичної особи та без об’єднання вкладів з метою створення
організаційних засад виконання проектів технологічних парків з виробни-
чого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпе-
чення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку
продукції [1].

Сьогодні в Україні формально існує п’ятнадцять технопарків, їх
можна класифікувати наступним чином:

— технопарки, що функціонують у спеціальних економічних зонах
(СЕЗ) і користуються такими ж податковими пільгами, як і решта підпри-
ємств цих зон (технопарк «Яворів», бізнес-інкубатор СЕЗ «Славутич»);
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— створені на базі крупних наукових центрів або ВНЗ могутні дослід-
ницькі підрозділи, які підпадають під дію Закону України «Про спеціаль-
ний режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних парків»
і користуються спеціальними пільгами (технопарк «Інститут електрозва-
рювання імені Е. О. Патона», технопарк «Інститут монокристалів», тех-
нопарк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і сен-
сорна техніка», технопарк «Углемаш», технопарк «Інститут технічної
теплофізики», технопарк «Укрінфотех», технопарк «Інтелектуальні ін-
формаційні технології», технопарк «Київська політехніка» та ін.).

Найбільш ефективно в Україні працюють такі технопарки, як техно-
парк «Інститут електрозварювання імені Е. О. Патона», технопарк «Ін-
ститут монокристалів», технопарк «Напівпровідникові технології і ма-
теріали, оптоелектроніка і сенсорна техніка», технопарк «Углемаш».

Сфера технопаркової діяльності в Україні не позбавлена ряду проблем,
які заважають розвитку технопарків у нашій країні. Головними проблема-
ми, які стоять на сьогодні є: фінансування інноваційної діяльності; законо-
давче забезпечення, нестабільність законодавства та декларованих пільг;
відсутність ефективної взаємодії держави та приватного бізнесу у фінансу-
ванні технопарків; неефективність організаційних форм технологічних пар-
ків України; неефективна побудова взаємовідносин з суб’єктами іннова-
ційної діяльності країни; відсутність умов та мотивації для вітчизняних
вчених; використання технологічних парків для відмивання капіталу.

Але не дивлячись на проблеми, які існують у технопарках України
на сьогодні, в нашій країні є величезний потенціал для розвитку техно-
парків: наявність висококваліфікованих вчених, площі для створення
технопарків, наявність проектів, яки можуть користуватися попитом не
тільки в Україні, але й за кордоном. В Україні спостерігається пожвав-
лення інноваційної діяльності. Як видно з рис. 1, обсяг виробництва ін-
новаційної продукції технопарками збільшився порівняно з 2003 р., і
вже у 2004 р. становив на 231 млн грн більше на зовнішньому ринку та
на 352,1 млн грн на внутрішньому ринку.

Рис. 2. Обсяг виробництва інноваційної продукції
технопарками України
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Для того, щоб розвивати технопаркову діяльність в Україні, необ-
хідно здійснити ряд заходів. Проаналізувавши пропозиції різних фахів-
ців, ми пропонуємо наступні шляхи поліпшення діяльності технопар-
ків: розглянути нові можливі механізми державної підтримки
технопарків, як наприклад, компенсація відсоткової ставки комерцій-
них банків на надання кредитів технопаркам; розглянути та впровадити
нові організаційні структури технопарків, створення технополісів, но-
вого різновиду технопарків — інфопортів; вдосконалити систему взає-
модії суб’єктів технопаркової діяльності, залучити до діяльності технопар-
ків зацікавлених приватних підприємців; вдосконалити законодавство;
шукати сильних лідерів, менеджерів, керівників технопарків.
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ВІДРОДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
У ЗВ’ЯЗКУ З ОТРИМАННЯМ УКРАЇНОЮ

СТАТУСУ ДЕРЖАВИ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

На межі 80—90-х років майже в усіх соціалістичних країнах змінив-
ся політичний устрій. Для суспільних сил, що прийшли до влади, стало
завдання проведення глибоких економічних реформ. Суть їх полягала у
трансформації (реформуванні) адміністративно-командних національ-
них економік у ринкові.
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Таким чином, настав час, за якого почалось реформування поперед-
ньої соціалістичної економіки та формування стійких і ефективних ри-
нкових відносин. Такий час називають перехідним періодом. Більшість
авторів справедливо зазначають, що економіка такого періоду назива-
ється перехідною. Головна її мета — це просто формування ринку. Ри-
нкова економіка виступає як засіб, певна ціль досягнення ефективнішої
економічної системи. І на сьогоднішній день для нашої країни постало
дуже важливе питання: чи готова Україна перейти до ринкової еконо-
мічної системи?

Зазначимо, що кожна економічна система складається з таких еле-
ментів (підсистем): продуктивні сили; техніко-економічні відносини;
організаційно-економічні відносини; виробничі відносини або відноси-
ни економічної власності; господарській механізм. При перехідній еко-
номіці в Україні, наприклад, у 90-ті роки, відбувається докорінна
трансформація кожного з цих елементів. Розглянемо їх: з погляду роз-
витку системи продуктивних сил, економіка характеризується поступо-
вим регресом; з погляду техніко-економічних відносин, перехідна еко-
номіка також характеризується певним регресом; певною мірою
прогресивним є трансформаційні процеси у відносинах економічної
власності; найбільших зрушень у трансформації економічної системи в
Україні зазнав господарський механізм.

Можна сказати, що на сьогоднішній день стан цих елементів є кра-
щим, але щоб економічна система перехідної економіки мала гарний
рівень розвитку, потрібно перейти до ринкової економіки. При цьому
важливо, щоб практика трансформації не ігнорувала принципову рису
нашого історичного розвитку — надзвичайно суттєву роль держави.

Звернемо тепер увагу на роль і рівень розвитку ринку в перехідній
економіці України. Як ми знаємо, лібералізований ринок виявився най-
кращим засобом так званого реформування постсоціалістичних су-
спільств. Він швидко й ефективно зруйнував командну економіку,
сприяв швидкому первісному нагромадженню великих капіталів за ра-
хунок одержавленої економіки, насадженню капіталізму. Глибоке руй-
нування суспільства тривало десять років, проте вічним воно не могло
бути. З 1999 року, коли падіння досягло «дна», почалось поступове від-
родження економіки, яке ще є далеким до завершення, адже ще далеко
не відроджене виробництво, особливо його ефективність, і це відбилося
на відновленні ВВП. Найгостріша проблема — доходи населення. Ринок
у вирішенні цієї гострої проблеми має відіграти важливу конструктивну
роль. Він на сьогодні — об’єктивно необхідне явище, яке має діяти.

Серед останніх подій для України важливу роль відіграло офіційне
надання Європейським Союзом ЗО грудня статусу держави з ринковою
економікою. А 27 січня на такий крок вирішили піти і США.

Здавалося б, країна, яка отримує статус держави з ринковою еконо-
мікою, отримує і ряд переваг — наприклад, покращання умов для зов-
нішньої торгівлі і вступ до клубу економічно цивілізованих держав.
Але на ділі цей статус сам по собі економіку не міняє, більш розвину-
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тою не робить, вирішальних її проблем не роз’вязує і до великого під-
вищення макропоказників не приводить. Але до продуктів, вироблених
країнами без вільного ринку, з великим ступенем державного регулю-
вання, де ціни не є конкурентними, країни Європи і США відносяться з
великою підозрою. Тому прагнення країн, що розвиваються, мати ста-
тус держави з ринковою економікою цілком зрозуміле.

Аналітики вважають, що отримання статусу — це не більше чим єв-
ропейський політичний сигнал Україні. За словами Марка Девіза, про-
відного економіста представництва Міжнародного банку в Україні, два
роки назад Україна не отримала статус ринкової економіки від країн ЄС
із-за відсутності в українському законодавстві процедур банкрутсва,
підходящих міждународному праву. «З тих пір майже нічого не зміни-
лось у цій сфері, але статус отримали» — говорить економіст. Отже,
надання цього статусу, судячи з усього, зв’язано у великій мірі з «євро-
пейським вибором України». Але крім цієї вагомої причини, надання
статусу свідчить ще й про те, що все ж таки український ринок розви-
вається і стає гідним світового визнання.

Де дійсно ринковий статус дає переваги, так це при антидемпінго-
вих розслідуваннях. До речі, це і складає його головну перевагу. Крім
«справедливого» відношення до України зі сторони торгових партнерів
в антидемпінгових розслідуваннях, наша країна з отриманням статусу
держави з ринковою економікою стає більш привабливою на світовій
бізнес-арені. А також «ринковий» статус необхідний не тільки для імі-
джа, але і для вступу до СОТ. Наявність статусу може також добре
вплинути на кредитний рейтинг країни та на торговий баланс.

Деякою мірою можна вважати, що надання Америкою статусу — це
є не більше чим іміджева міра, тому що частина США в українському
експорті складає тільки 4—5 %. Вирізання антидемпінгових мір зі сто-
рони США для України корисно тільки з точки зору політики, адже ба-
гато країн в своїй зовнішній політиці орієнтуються на «голос Амери-
ки». Та з іншої сторони, якщо б від США ми не отримали статус
держави з ринковою економікою, тоді, незважаючи на європейський
статус, ми б її не мали.

А європейське визнання української економіки зіграє велику роль
для наших експортерів. Кожний рік країни ЄС використовують близько
30 % українського експорту, тому сприятливі зовнішньоторгові відно-
сини з Євросоюзом Україні дуже вигідні. Деякі економісти вважають,
що проголошення статусу стане позитивним сигналом для іноземних
інвестицій.

З вище сказаного можна зробити висновок, що наданням Україні
статусу держави з ринковою економікою, перехідна економіка не закін-
чилась, а перейшла у новий етап — етап певного відродження. І через
деякий час цей етап призведе до завершення перехідного періоду і по-
чатку панування справжньої ринкової економіки в Україні. Тобто саме
цей статус засвідчує той факт, що економіка України не стоїть на місці,
а швидко розвивається у правильному напрямі.
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ПОРІВНЯННЯ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
АУДИТУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Одним з головних завдань, що на сьогодні стоять перед Україною, є

її входження до європейського політичного, правового та економічного
простору. У зв’язку з цим порівняння досвіду організації державного
аудиту в Україні та країнах ЄС з метою визначення перспектив можли-
вого вступу до співтовариства набуває особливого значення.

Окремі аспекти європейської практики організації державного ауди-
ту знайшли відображення в публікаціях А. В. Мамишева, В. Г. Мельни-
чука, Н. І. Рубан, І. Ю. Чумакової та інших фахівців і науковців. Цілком
можна погодитися з результатами досліджень цих авторів щодо необ-
хідності реформування вітчизняної системи аудиту державних фінансів
для приведення її у відповідність з європейською.

Мета нашого дослідження — визначення перспектив можливого
вступу України до ЄС через розв’язання теоретико-методологічних та
організаційних проблем у галузі аудиту державних фінансів.

Система державного фінансового контролю і аудиту у країнах ЄС
складається з двох однаково важливих частин: внутрішнього державно-
го фінансового контролю, що здійснюється через урядові органи, наді-
лені правом контролювати державні фінанси, і зовнішнього державного
фінансового контролю та аудиту, що здійснюється від імені парламенту
органами, котрі незалежні від процесу управління та контролю публіч-
ними фінансовими ресурсами.

Залежно від місця, яке займають вищі контрольні установи у струк-
турі державних органів країн Європейського союзу виділяють 4 основні
типи Вищих органів фінансового контролю (ВОФК) , а саме:

1 � ðàõóíêîâ� òðèáóíàëè �àóäèòîðñüê� ñóäè� — íåéòðàëüí� àâòîðèòå-
òí� êîëåã�àëüí� îðãàíè �ç ñóäîâèìè ôóíêö�ÿìè, ùî ìàþòü ïîâíîâàæåí-
íÿ ñòîñîâíî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ô�íàíñîâèõ îïåðàö�é é àäì�í�ñòðà-
òèâíèõ ð�øåíü �Ôðàíö�ÿ, Áåëüã�ÿ, Ëþêñåìáóðã, Ïîðòóãàë�ÿ, �ñïàí�ÿ,

�òàë�ÿ òà Ãðåö�ÿ�;
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2� ðàõóíêîâ� �êîíòðîëüí�� ïàëàòè, ùî íå ìàþòü ñóäîâèõ ôóíêö�é

— êîëåã�àëüí� îðãàíè,  ùî çä�éñíþþòü êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì áþ-
äæåòó � äîòðèìàííÿì ô�íàíñîâî�áþäæåòíî� äèñöèïë�íè â�ä �ìåí�

ïàðëàìåíòó �Í�äåðëàíäè,  Í�ìå÷÷èíà�;

3 � íàö�îíàëüí� êîíòðîëüí� óïðàâë�ííÿ �îô�ñè�, î÷îëþâàí� Ãåíåðà-
ëüíèì êîíòðîëåðîì �àóäèòîðîì� — íåçàëåæí� êîëåã�àëüí� äåðæàâí�

îðãàíè,  óïîâíîâàæåí� ïðîâîäèòè ô�íàíñîâèé àóäèò òà àóäèò åôåêòè-
âíîñò� ä�ÿëüíîñò� äåðæàâíèõ óñòàíîâ ï�ä ïðîòåãóâàííÿì ïàðëàìåí-
òó �Âåëèêîáðèòàí�ÿ, �ðëàíä�ÿ, Äàí�ÿ�;

4� óðÿäîâ� êîíòðîëüí� óïðàâë�ííÿ òà êîíòðîëüíî�ðåâ�ç�éí� ñëóæ-
áè,  î÷îëþâàí� Ãåíåðàëüíèì êîíòðîëåðîì, ùî ä�þòü ïàðàëåëüíî îðãà-
íàì, ï�äçâ�òíèì ïàðëàìåíòîâ� �Øâåö�ÿ, Ô�íëÿíä�ÿ�.

Згідно зі стандартами EUROSAI державний аудит як незалежна пе-
ревірка державних фінансів реалізується на практиці у двох напрямах, а
саме:

— фінансовий аудит;
— аудит адміністративної діяльності.
На відміну від країн Європейського Союзу державний аудит Украї-

ни перебуває на етапі становлення та розвитку. Тільки із прийняттям
Закону України від 15.12.05 № 3203 «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо запобігання фінансовим порушенням,
забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державно-
го і комунального майна» термін «державний фінансовий аудит» отри-
мав законодавче закріплення та офіційне тлумачення. Як бачимо, він
відображає лише один із видів аудиту, що може здійснюватись у дер-
жавному секторі, тобто не зовсім відповідає прийнятій термінології у
країнах ЄС.

Суб’єктами державного фінансового аудиту відповідно до п. 4 ст.
363 оновленого Господарського кодексу України виступають Рахунко-
ва палата України та органи державної контрольно-ревізійної служби.
Так, згідно зі змінами, внесеними до Закону України «Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні», до головних завдань держав-
ної контрольно-ревізійної служби України віднесено державний фінан-
совий контроль, що здійснюватиметься у формі державного фінансово-
го аудиту та інспектування [2].

Відповідно до ст. 98 Конституції України в обов’язки Рахункової
палати як єдиного органу державного фінансового контролю в Україні,
що здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких ін-
ших органів держави, входить контроль за надходженням коштів до
Державного бюджету України та за їх використанням [1]. У своїй прак-
тичній діяльності вона керується Стандартом Рахункової палати «Про
порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результа-
тів», затвердженим постановою Колегії Рахункової палати від 27.12.04
№ 28—6 [5].

Порівнявши організацію вітчизняної системи державного аудиту та
країн Європейського Союзу, можна стверджувати, що в Україні на сьо-



69

годні відбувається нелегкий процес становлення та розвитку державно-
го аудиту. Для приведення чинної системи аудиту державних фінансів
України у відповідність з європейською необхідно на законодавчому
рівні визначити відмінність термінів «державний фінансовий аудит» та
«державний аудит», а також встановити чіткі регламенти та процедури
проведення державного аудиту для всіх суб’єктів контролю. Тільки піс-
ля вирішення цих питань Рахункова палата зможе інтегрувати до євро-
пейських організацій ВОФК, і тим самим посприяти входженню Украї-
ни до європейського політичного, правового та економічного простору.
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ОСОБЛИВОСТІ КАСАЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ
РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

Відповідно до ст. 129 Конституції України забезпечення апеляцій-
ного та касаційного оскарження рішення суду є однією з основних за-
сад судочинства.

Впроваджені внаслідок проведення малої судової реформи 2001 р.
інститути апеляції та касації в господарському провадженні «замінили
судовий нагляд, який за своєю правовою природою не забезпечував дії
таких основоположних принципів судочинства, як змагальність та рів-
ність сторін у судовому процесі» [1, с. 222].

Касація (від. лат. сassatio — скасування, відміна) є властивою пра-
вовим системам країн континентального права, в яких основним дже-
релом права постають нормативні акти. При застосуванні положень
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правових актів на практиці об’єктивно виникають ускладнення з їх пра-
вильним та однаковим тлумаченням та забезпеченням їх однакового за-
стосування в тотожних ситуаціях усіма судами в державі. У подоланні
вказаних ускладнень і полягає зміст завдань суду касаційної інстанції.

Взірцем для побудови судових систем багатьох країн системи кон-
тинентального права постали моделі касаційного перегляду судових
рішень, розроблені у Франції та Німеччині.

Сутність французької (класичної) моделі полягає виключно у перевір-
ці судом касаційної інстанції відповідності судового рішення вимогам
законодавства. При цьому суд виходить з тих обставин справи, які були
встановлені судовими інстанціями нижчого рівня, не досліджуючи біль-
ше докази. Визначальну роль у касаційному провадженні відіграє публіч-
но-правовий інтерес — забезпечення однакової судової практики [3, с. 26].

Головною відмінністю німецької (ревізійної) моделі від французької
є те, що при ревізійному перегляді рішення суд касаційної інстанції
може безпосередньо впливати на приватноправові інтереси учасників
спору, використовуючи повноваження винести власне рішення по спра-
ві, а не лише доручити суду першої інстанції заново розглянути справу,
у разі визнання касаційної скарги такою, що підлягає задоволенню.

Необхідно визнати, що в Україні створено нетипову для зарубіжних
країн модель касаційного перегляду судових рішень, що тяжіє до кла-
сичної, за якої судом касаційної інстанції надається оцінка лише оскар-
жуваним судовим актам. Разом з тим, закріплене законом повноважен-
ня приймати нове рішення внаслідок касаційного перегляду справи є
притаманним ревізійній моделі. Проте, вказане повноваження Вищим
господарським судом України використовується рідко, зважаючи на
відсутність законодавчого визначення підстав для винесення нового
рішення, існування імперативних вимог ст. 111—7 ГПК України щодо
меж перегляду справи.

Всупереч традиційним уявленням про триланкову систему розгляду
справи для вітчизняної моделі характерним є інститут «повторної каса-
ції». На думку практикуючих юристів, існування вказаного інституту
створює підстави для недобросовісного використання процесуальних
можливостей [4]. Предметом критики також постає дієвість підстав для
оскарження у Верховному Суді України постанов Вищого господарсь-
кого суду України [5, с. 36].

Íà óñóíåííÿ âêàçàíèõ íåäîë�ê�â ñïðÿìîâàí� íîðìè ïðèéíÿòîãî Âåð-
õîâíîþ Ðàäîþ Óêðà�íè ó ïåðøîìó ÷èòàíí� ïðîåêòó ÃÏÊ Óêðà�íè

� 41 57�2,  ÿêèé ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ çëîâæèâàííÿ ïðàâîì íà çâåðíåííÿ

ç êàñàö�éíîþ ñêàðãîþ äî Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà�íè ïåðåäáà÷à� ìîæëè-
â�ñòü òàêîãî îñêàðæåííÿ ëèøå çà íàÿâíîñò� виняткових обставин.  Ïðîå-
êòîì ïåðåäáà÷åíî ç �ñíóþ÷èõ ï�ÿòè ï�äñòàâ îñêàðæåííÿ çàëèøèòè

äâ� íàé�ñòîòí�ø�. Ïðîïîíó�òüñÿ îñíîâíèì çàâäàííÿì êàñàö�éíîãî

ïåðåãëÿäó Âåðõîâíèì Ñóäîì Óêðà�íè âèçíà÷èòè çàáåçïå÷åííÿ �äíîñò�

ñóäîâî� ïðàêòèêè ùîäî îäíàêîâîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà �ñò.

3 07 ïðîåêòó ÃÏÊ Óêðà�íè�.
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На сьогодні Верховний Суд України здійснює вплив на судову
практику, надаючи роз’яснення з питань застосування законодавства,
використовуючи повноваження із скасування постанов Вищого госпо-
дарського суду України у зв’язку з виявленням різного застосування
судом касаційної інстанції одного й того ж положення закону в анало-
гічних справах.

Îòæå, Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà�íè ñêåðîâó� ïðàêòèêó Âèùîãî ãîñïîäàðñüêî-
ãî ñóäó Óêðà�íè íà îäíàêîâå çàñòîñóâàííÿ çàêîí�â, à â ñâîþ ÷åðãó Âèùèé

ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà�íè ôóíêö�îíó� ç ìåòîþ çëàãîäæåíî� ä�ÿëüíîñò�

ãîñïîäàðñüêèõ ñóä�â íèæ÷èõ �íñòàíö�é, ïîêëèêàíèé �çàïîá�ãàòè íåîäíî-
çíà÷íîìó çàñòîñóâàííþ ïîëîæåíü íîðìàòèâíèõ àêò�â ïðè ðîçãëÿä� àíà-
ëîã�÷íèõ ñïðàâ�, �âêàçóâàòè îð��íòèð äëÿ ñóä�â� �6, ñ. 6�.

Вплив Вищого господарського суду України на формування єдиної
практики втілюється шляхом: 1) надання внаслідок узагальнення судо-
вої практики роз’яснень, які мають рекомендаційний характер; 2) ви-
кладення позиції з вирішення конкретного спору в постановах суду ка-
саційної інстанції. Необхідно відзначити те, що обов’язковими для
врахування для суду першої інстанції є вказівки Вищого господарсько-
го суду України у разі скасування оскаржуваних судових рішень та пе-
редачі справи на новий розгляд. Проте, суди нижчих інстанцій можуть,
але не зобов’язані керуватись позицією Вищого господарського суду
України, висвітленою в постанові, при вирішенні аналогічних, тотож-
них справ. Відтак, законодавчо не закріплена вимога щодо додержання
судами при вирішенні тотожних справ тлумачення норм права суду ка-
саційної інстанції.

На нашу думку, законодавче визнання обов’язковості тлумачення,
відображеного в актах касаційної інстанції, у правозастосуванні знач-
ною мірою сприяло б процесу стабілізації судової практики, одноманіт-
ного розуміння та застосування норм права судами при вирішенні то-
тожних господарських спорів. Вказане визнання полегшило б діяль-
ність суб’єктів господарювання, які звертаються до суду за захистом
порушених прав, а також судів, які б не допускали існування судових
рішень, які б містили суперечливі один одному висновки щодо врегу-
лювання аналогічних спорів.

На необхідності закріплення офіційного статусу за судовими актами
касаційної інстанції в літературі наголошувалось неодноразово [6, с. 6;
7, с. 90].

Ñë�ä âêàçàòè, ùî ðîçøèðåííÿ ïîâíîâàæåíü ñóäó êàñàö�éíî� �íñòà-
íö�� ùîäî íàäàííÿ îáîâ�ÿçêîâîãî äî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè òëóìà÷åííÿ

íîðì ïðàâà íå îçíà÷à� äóáëþâàííÿ ñóäîâèìè îðãàíàìè ôóíêö�é çàêî-
íîäàâöÿ. Ñóä êàñàö�éíî� �íñòàíö�� íå áåðå ó÷àñò� â ïðîöåñ� ïðàâî-
òâîð÷îñò�, àëå âèñòóïà� àêòèâíèì ó÷àñíèêîì ïðîöåñó ðåàë�çàö��

íîðì ïðàâà ïðè çä�éñíåíí� ñóäî÷èíñòâà ó ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ.

До того ж, передумови для введення системи обов’язкового враху-
вання позиції вищих судових інстанцій судами нижчих інстанцій при
вирішенні конкретних спорів вже створені.
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Так 22 грудня 2005 р. прийнятий Закон України «Про доступ до су-
дових рішень», яким вперше проголошено відкритість судових рішень.
Законом запроваджено Єдиний реєстр судових рішень. Забезпечується
відкритість судових рішень, внесених до Реєстру, для безоплатного ці-
лодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

Таким чином, за умови гласності в господарському судочинстві
суб’єкти процесу правореалізації будуть намагатись слідувати позиції
Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у
зв’язку з тим, що вони володіють авторитетністю. Крім того, введення
системи офіційного оприлюднення судових рішень дозволить дослі-
джувати, вивчати судову практику, і разом з тим, виявить недоліки у
правозастосуванні, які зможуть бути усунені шляхом врахування думки
провідних спеціалістів у сфері права.
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УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ПРОБЛЕМ
ТА РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В сучасній економіці, коли ринкові умови миттєво змінюються, а
перед підприємством щодня постають десятки проблем, які часто по-
трібно вирішувати в умовах крайньої невизначеності, особливого зна-
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чення набувають швидкість прийняття рішень та забезпечення налаго-
дження зручних та ефективних інструментів для вирішення проблем.

З погляду вищесказаного, цікавою здається теорія «сміттєвої кор-
зини», розроблена Майклом Коеном (Michael Gohen), Джеймсом Мар-
чем (James March) та Джоан Ольсен (Johan Olsen), яка є одним з найно-
віших та найцікавіших прикладів підбору управлінських рішень в
організації [1]. На відміну від інших моделей, що описують прийняття
управлінських рішень, теорія сміттєвої корзини виходить з аналізу си-
стеми, або точніше, потоку численних рішень. Модель пояснює схему
прийняття управлінських рішень в умовах крайньої невизначеності —
організаційної анархії [1]. Рішення в моделі розглядаються як резуль-
тат незалежних потоків, що проходять через організацію. Вирізняють
чотири потоки, що впливають на процес прийняття рішень в організа-
ції: проблеми, потенційні рішення, учасники прийняття рішення, спри-
ятливі можливості для вибору [5].

Оскільки рішення існують незалежно від проблем, то і генерація та-
ких рішень визначається рядом факторів, які існують незалежно від на-
явних проблем. Детермінантами проблем, у свою чергу, виступають зо-
внішні умови діяльності компанії. А оскільки існує потік рішень,
детермінанти котрого відомі, фірма може і повинна здійснювати конт-
роль за цим потоком.

Детермінанти генерації рішень: рівень компетентності та креатив-
ності співробітників; атмосфера всередині компанії; рівень бюрократії
та готовність менеджерів середнього рівня «пропускати» рішення; внут-
рішня конкуренція та мотивація співробітників; притік свіжих співробі-
тників; інтенсивність просування компанії на ринку.

Детермінанти потоку проблем: рівень невизначеності; інтенсивність
просування на ринку; рівень конкуренції в галузі.

Спираючись на вищесказане сформуємо гіпотезу дослідження: у
процесі діяльності компанії на ринку система «проблема-рішення» тя-
жіє до динамічної рівноваги, яка досягається через різне співвідношен-
ня проблем та рішень в залежності від поточного положення фірми на
матриці CPT-MSG.

Матриця CPT-MSG характеризує положення компанії на основі ди-
наміки росту долі ринку (MSG) та рівня конкуренції (CPT) на відповід-
ному ринку.

CPT

MSG

Рис. 1
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Графічно матриця являє собою 9 квадрантів, у кожному з яких перед
організацією стоїть різна кількість проблем, що потребують вирішення
(рис. 1). Квадранти H, I, F майже завжди недоступні для компаній, що
виходять на ринок, за виключенням випадків, коли фірма сама створює
ринок або коли вона має у розпорядженні значні фінансові резерви, не-
доступні для інших учасників ринку. У цих квадрантах компанія стика-
ється з великою кількістю, часто критичних, проблем, що потребують
негайного вирішення, для чого потрібно нарощувати кількість генерова-
них рішень (за рахунок збільшення кількості співробітників, підвищення
мотивації і т.д.). Напроти, у квадрантах A, B, D проблеми виникають по-
вільніше і не носять критичного характеру, що залишає компанії більший
часовий лаг для прийняття рішень, а отже зникає необхідність негайно
стимулювати процес генерації рішень. Квадранти G, E, C носять проміж-
ний характер, що визначається вищою інтенсивністю потоку проблем і не-
обхідністю стимулювання потоку рішень. Математично матрицю можна
формалізувати, використовуючи імовірнісне трактування потоків. Так по-
тік проблем можна розглядати як нормований потік Ерланга k-го порядку,
що випливає з стаціонарності аналізованого потоку, наявності рекурентної
післядії та розподілу інтервалів між подіями за законом Ерланга k-го по-
рядку [6]. При цьому k — відсоток проблем, що з часом вирішуються самі,
залежить від значення MSG, λ — інтенсивність потоку — від CPT.

Характеристики потоку:
1. Математичне сподівання та дисперсія:
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З практичної точки зору найбільше значення мають математичне
сподівання значення інтервалу між появою проблем M[T(k)] та функція
розподілу F(k)(t) — дозволяє обчислити ймовірність появи цільової кіль-
кості проблем. Потік рішень розглядається як сумарний потік, що скла-
дається з елементарних Пуассонівських потоків [6, 7]:

1. Інтенсивність сумарного потоку:
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2. Математичне сподівання та дисперсія:

[ ] [ ] .нDM λ== XX

3. Функція розподілу:
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Рис. 2

При цьому, λн. — визначається ймовірністю події, яку можна описа-
ти, як «пропуск» рішення менеджментом середньої ланки. Для формалі-
зації цієї події скористаємось ланцюгами Маркова:Wi — стан ланцюга;

Pij — імовірність відбору рішення;
P’ij — імовірність того, що рішення буде відсіяне;
P”ij — імовірність відбору рішення, після того як воно було відсіяне;
P’ij+P”ij = 1;
Wo — стан кінцевого відсіювання рішення;
Pio — імовірність переходу у стан Wo;
W4 — стан, коли рішення приймається.
Кінцева ймовірність прийняття рішень описується наступним чи-

ном:
B = N·R = (I – Q)-1·R,

де I — одинична матриця;
Q — матриця ймовірностей переходів системи з поглинальних ста-

нів до непоглинальних;
R — матриця ймовірностей переходів системи з непоглинальних

станів до поглинальних.
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Підсумовуючи, потрібно зазначити, що використовуючи наведений
математичний апарат можна порівнювати потоки проблем та рішень,
виходячи з імовірностей появи N проблем та рішень за визначений відрі-
зок часу, під впливом чинників зовнішнього середовища CPT-MSG, що
внесе елемент визначеності у процес побудови стратегії організації.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ЛІЗИНГУ

Çíà÷íèé ðîçâèòîê ðèíê�â êðà�í �âðîïè, Àç�� òà Ï�âí�÷íî� Àìåðèêè çó-
ìîâèâ àêòèâ�çàö�þ ð�çíîìàí�òíèõ âèä�â ä�ÿëüíîñò� â ãàëóç� �íâåñòó-
âàííÿ òà êðåäèòóâàííÿ. Îäí��þ ç òàêèõ ôîðì �íâåñòóâàííÿ � � ë�çèíã.

Дослідженням різних аспектів відносин лізингу були присвячені ро-
боти багатьох науковців, зокрема Н. М. Внукової, В. І. Ширая,
А. Смирнова, В. Г. Андрійчука, Б. Майджера, В. Д. Газмана, Дж. Феілза
та багатьох інших.

Як самостійний вид комерційної діяльності лізинг виник на початку
п’ятидесятих років у США, згодом набув поширення в Європі та решті
світу. За даними 2003 р. річний обсяг даного ринку складав 461,6 млрд
дол. США., причому лідерство в цій галузі утримували США (204 млрд
дол.), Японія (62,1) та Німеччина (39,8) [2]. Близько 97 % світового лі-
зингу припадало на Північну Америку, Європу та Азію [1].
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Основними тенденціями лізингового сьогодення є зростання конку-
ренції між кредиторами на ринку та посилення впливу світової валют-
ної та фінансової глобалізації.

В першому напрямку найбільш доцільно розглянути наступні складові:
— об’єднання (консолідація) лізингових компаній;
— створення стратегічних союзів;
— фізичне та моральне зношування устаткування;
— сек’юритизація активів.
Посилення впливу на нього світової фінансової на валютної глобалі-

зації проявляється у зближенні юридичних норм, що регулюють лізин-
гову діяльність, та відповідних економічних умов, зокрема уніфікації
податкових систем та бухгалтерського обліку лізингових операцій тощо.

Існує міжнародна уніфікація юридичних понять і умов лізингових
угод, що відображається у Конвенції УНІДРУА про міжнародний фі-
нансовий лізинг, до якої 11 січня 2006 р. долучилася й Україна [4].

Відповідно до трендових рівнянь у поточному році світовий ринок
лізингу має досягти відмітки у $600 млрд.

У найближчі роки необхідно очікувати вибух нових консолідаційних
процесів, особливо це стосується відносно молодих лізингових ринків.

Прогнозується також активізація групи локальних лізингових рин-
ків, таких як Китай та Латинська Америка, в зв’язку з активним рефор-
муванням лізингу в цих країнах.

Ще однією рисою найближчого майбутнього світового лізингу є
стабільне зростання обсягів лізингових операцій в ЄС через загально-
європейські уніфікаційні процеси та зростання довіри до лізингу [3].

Таким чином, сучасне розширення лізингового ринку є об’єктивним
фактом інтернаціоналізації виробництва і фінансової сфери, що полег-
шує інвестування імпорту промислового устаткування та забезпечує
передачу технологій в країни, що розвиваються.
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МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЕТЕРМІНОВАНОГО ХАОСУ

На сьогодні очевидною є недостатність використання в якості ін-
струментів дослідження складних систем (соціальних, економічних)
методів, які у своїй основі мають виключно лінійну концепцію. Маєть-
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ся на увазі той підхід, за якого зміні незалежної величини повинна від-
повідати пропорційна зміна залежної величини. Практично ми свідомі
того, що закономірності розвитку реальних економічних систем набага-
то складніші. Тому перше питання, яке потребує відповіді, це сутність
природи процесів, що перебувають у фокусі дослідження. Власне, чи
розвиваються вони стохастично, згідно з певними законами розподілу,
або ж мають складну нелінійну детерміновану структуру. Мотивована
відповідь надасть змогу в подальшому визначити комбінацію методів та
алгоритмів дослідження економічного процесу, його адекватного моде-
лювання і побудови прогнозу. Специфікою еволюції нелінійної системи є
те, що за певної комбінації системотвірних факторів траєкторії її розвит-
ку можуть попадати в специфічні області, які називають «дивні аттрак-
тори». Дивні аттрактори — це свого роду антиподи точок рівноваги. По-
падаючи в ці області, система набуває здатності надзвичайно чутливо
реагувати на найменші зміни початкових умов. Е. Петерс називає це
явище «експоненційною суперреакцією на подію» [1]. Подібна поведінка
системи відчутно скорочує горизонти прогнозування. Суттєво погіршу-
ється можливість складання середньо- та довготермінових прогнозів, що
у свою чергу відбивається на процесах перспективного планування тощо.

А тому актуальним стає питання ідентифікації детермінованого хао-
су у процесі розвитку економічної системи. Відмітимо, що перевагою
алгоритму є використання в якості базового джерела не математичної
моделі, а достатньо довгого часового ряду. Це безперечно підвищує йо-
го доступність і практичну цінність.

Власне, алгоритм комплексного аналізу економічних часових рядів
методами нелінійної динаміки має в своєму складі наступні етапи [2]:

1. Візуалізація та попередня обробка часового ряда.
1.1. Побудова відображення часового ряду. Це дозволяє попередньо

визначити тип поведінки — регулярний або випадковий і наявність
тренду. Якщо ряд містить простий тренд (лінійний, експоненційний,
логарифмічний, степеневий), то потрібно позбутися тренду стандарт-
ними статистичними методами.

1.2. Побудова псевдофазового портрету. Цим самим візуалізується
залежність поточних значень ряду від попередніх. Якщо ряд, що дослі-
джується, має внутрішню структуру, яка відрізняє його від випадкового
ряду, то це дає змогу висунути гіпотезу про наявність аттрактора.

1.3 Проведення тесту на дрейфуючий аттрактор. У класичних нелі-
нійних динамічних системах параметри несуть інформацію про власти-
вості системи та зовнішнього середовища і вважаються незмінними.
Проте в реальності система і оточуюче середовище постійно еволюціо-
нують, що зумовлює необхідність враховування можливої зміни зна-
чень параметрів у часі. У цьому разі можна стверджувати, що область
аттрактора у фазовому просторі повільно зміщується — дрейфує.

Для діагностики дрейфуючого аттрактора існує метод, розроблений
професором Л. Н. Сєргєєвою [2]. Метод графічний і базується на побудові за
часовим рядом псевдофазового простору розмірності 2. Усі елементи розби-
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ваються на к частин і маркіруються (кожній групі — свій маркер). Якщо ат-
трактор не зміщувався, то всі к груп маркерів будуть рівномірно перемішані
в області аттрактора. Якщо ж аттрактор зміщувався, то на діаграмі чітко ви-
ділятимуться однорідні області. За величиною зміщення точок одного типу
стосовно іншого можна робити висновки стосовно зміни параметрів.

2. Розрахунок метричних характеристик, що дозволяють діагносту-
вати тип динаміки.

2.1 Оцінка кореляційної розмірності. Сутність алгоритму оцінки коре-
ляційної розмірності полягає в обчисленні кореляційного інтегралу, на ос-
нові якого оцінюється кореляційна розмірність DM [1, 2], яка є дещо абст-
рагованим відображенням «складності» системи. Згідно з теоремою
Такенса об´єкт дослідження описується системою рівняннь, кількість
змінних якої дорівнює entier(DМ*) +11, а розмірність вкладення атрактора
(розмірність фазового простору, який повністю містить в собі аттрактор і
характеризує сумарний порядок системи) дорівнює 2entier(DМ*) +1 [2].

2.2 Максимальний показник Ляпунова. Цей показник дозволяє кіль-
кісно оцінити «схильність» системи до прояву хаотичної поведінки. Фік-
суючи її реакцію на зміну початкових умов в певних «близьких» точках
траєкторії, показник відображає швидкість «розбігання» основної (фак-
тичної) траєкторії з гіпотетично можливою, отриманою штучно внаслі-
док послідовної зміни базових умов.

Якщо оцінка максимального показника Ляпунова — невелике додатне
число, можна робити висновок про хаотичну поведінку системи. Якщо
значення показника більше за одиницю, то часовий ряд можна вважати ре-
алізацією випадкової величини. В разі ж, коли значення максимального
показника Ляпунова від´ємне — поведінка системи впорядкована, траєк-
торії збігаються до точки рівноваги або до цикла скінченної довжини.

Насамкінець відзначимо, що класичні алгоритми, наведені у п.п 2.1, 2.2,
потребують використання довгих часових рядах (понад тисячу спостере-
жень). А тому були розроблені додаткові алгоритми, які в поєднанні з наве-
деними вище дозволяють пом´якшити вимоги до довжини ряду. До таких
методів належать тест залишків Брока, тасуюча діагностика, метод Херста.
Алгоритми розрахунку наведених методів детально описано в [1, 2].
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ФІЛОСОФІЯ ТАНТРИЗМУ І СУЧАСНІСТЬ

Тантризм (таноті «розширювати» + тайяті «вивільняти» = «вивільнення
через розширення», виник у 1 ст. н. е. в Індії) — напрям у буддизмі та
індуїзмі, що виступив своєрідним синтезом древніх шаманських культів,
чорної магії, сексуальної оргії, людського жертвоприношення та спе-
цифічної езотеричної практики. Тантричні вчення викладені в роботах, що
носять назву Тантри та складені зазвичай у вигляді діалогів між основними
божествами тантризму Шивою та його дружиною Шакті, яка постає у
різних іпостасях: Дурга, Калі та Тара. Основою тантриської релігійно-
філософської системи виступає ідея людини мікрокосму та культивування
жіночої (інь) та чоловічої (янь) статевої енергетики (шакті), трансформація
якої і призводить до розширення свідомості і просвітлення.

Така взаємодія між чоловіком та жінкою досягається через ритуали,
йогу та медитацію, а також може бути підсилена за допомогою сим-
воліки через звуки (мантри), жести (мудри) та образи (мандали). Тан-
тристи стверджують, що привести людину до просвітлення під час об-
ряду можуть заборонені 5 задоволення, до яких належать вино, м’ясо,
риба, жарені зерна та секс. Майже вся символіка Тантри має відбиток
сексуальності і основана на сексуальних практиках. Проте притаманний
тантриським практикам культ лінгаму і йоні (символи статевих органів
Шиву і Шакті), сприймаються у країнах християнської традиції як вик-
лик загальноприйнятим нормам людської моралі. Разом з тим, у деяких
тантристських культах також звичайною практикою є криваві жертво-
приношення, які зустрічаються в деяких і донині.

В тантризмі існує досить розгалужена ієрархія, пройти яку досить
складно. Але кожен тантрик, від учня до майстра, зобов’язаний знати і
прагнути головної цілі тантризму, а саме досягти стану і тіла Бога. Багато
майстрів тантризма, пізнавши всі таємні знання, стали живими богами за
життя. На жаль, після того, як майстер пройшов весь шлях, він не довго
присутній на землі, він має вибір: або погрузитися в стан сомати (стан
близький до глибокої медитації, коли припиняються майже всі функції
організму) або проникнути в Шамбалу (вищий паралельний світ).

У країнах СНД — як і на Заході загалом — побутує помилкове твер-
дження про те, що Тантра — це певні сексуальні техніки, подібні до Кама-
Сутри. Це твердження не вірне і виникло воно саме в ті часи, коли почали
публікувати перші книги по Тантризму у пострадянських країнах, адже ба-
гато шкіл, щоб привернути до себе увагу, робили наголос на сексі, що і
стало причиною хибного уявлення про цей неорелігійний культ.

Поширення тантричних практик на Україні є виявом однієї з гло-
бальних тенденцій сучасного релігійного життя — зустрічі традицій-
ного, звичного з новим, досі невідомим. Природно, що цей контакт з
багатьох причин зустрічає різне ставлення з боку населення — від ней-
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трально-здивованого до відкритої конфронтації і ворожнечі, здатної пе-
ретворитися на тривалий соціальний конфлікт. Наявність у релігійних
доктринах тантриських груп чужих для християнина ритуальних дій та
закликів до повної свободи, які доповнюються вільними поглядами на
сім’ю, шлюб, сексуальні стосунки сприймаються як пропаганда уседоз-
воленості і викликають суспільне невдоволення та осуд такої практики.

Аналізуючи поширення тантризму на Заході, варто відмітити, що тут
Тантра отримала репутацію чогось ексцентричного, особливо в зв’язку з її
еротичною символікою і ритуальним сексом. Головна проблема заклю-
чається в тому, що тантризм на Україні не проповідується у його «чисто-
му» вигляді, тому об’єднання тантристів тут мають ряд ознак деструктив-
них культів. А саме: культи пропагують превалювання своїх культових
ідей над іншими, культи диктують своїм членам не тільки те, у що вірити,
а й як думати, і що говорити. Здебільшого керівники тантристів негативно
ставляться до позакультового соціуму і всіляко примушують адептів до
розриву із суспільством, родиною та друзями. У тантриських громадах
проповідується культ особи фундатора і нинішнього керівництва з пре-
тензіями на харизматичне лідерство. Значна частина адептів тантриських
груп повністю відмовляються від світських багатств і передають їх у
власність культу. Це свідчить про те, що трактування тантризму на Україні
є досить модифікованим, навіть деформованим, порівняно з ідеями
оригіналу, що призводить до використання з метою впливу на свідомість
та подальшим маніпулюванням особистістю.
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МОВНИЙ АСПЕКТ УКЛАДАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ

Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до
Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» (надалі — ЗЕД) та інших за-
конів України з урахуванням міжнародних договорів України. (ч. 1 ст. 6 За-
кону «про ЗЕД»). Стосовно мови, якою повинен укладатися договір, україн-
ське законодавство не містить положень, якими безпосередньо врегульо-
вуються питання застосування мов у сфері ЗЕД. Тому це питання має вре-
гульовується на основі загальних положень українського законодавства.

Конституція України ст. 10 встановила, що «державною мовою в
Україні є українська мова», а також те, що «в Україні гарантується вільний
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розвиток, використання і захист російської, інших мов національних мен-
шин України». Чинний Закон України «Про мови в Українській РСР» у
ст. 11 зазначає, що мовою роботи, діловодства і документації є українська
мова. У випадках, передбачених у ч. 2 ст. 3 цього Закону, мовою роботи,
діловодства і документації поряд з українською мовою може бути і націо-
нальна мова більшості населення тієї чи іншої місцевості.

Ст. 1 Закону про ЗЕД зазначає, що Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і
регулюється законами України, тому використання української мови
суб’єктами ЗЕД реалізує принцип мовної рівноправності.

Підсумувати огляд українського законодавства можна так: зовнішньо-
економічний договір (контракт) суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
України з іноземною стороною доцільно укладати українською мовою та
мовою іншої сторони, тобто — іноземною мовою. Як наслідок, зовнішньо-
економічний договір (контракт) постає як текст, який укладають різними
мовами, і тому є багатомовним. Сторони мають право самостійно та відпо-
відно до вимог законодавства вирішувати питання про вибір конкретної
іноземної мови тексту зовнішньоекономічного договору (контракту).

Існує практика, коли суб’єкти ЗЕД укладають зовнішньоекономічні
договори з іноземними контрагентами виключно однією мовою. Тут
слід мати на увазі, що «зовнішньоекономічний договір (контракт) може
бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає ви-
могам законів України або міжнародних договорів» (ч. 5 ст. 6 Закону про
ЗЕД) (це особливо стосується державних підприємств, оскільки договір є
первинною документацією на підприємстві, як зазначалося раніше).

Оскільки представники суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності пе-
реважно спілкуються різними мовами, їх зазвичай розділяє мовний (лінг-
во-етнічний) бар’єр. Подолати лінгво-етнічний бар’єр покликане мовне
посередництво. Його зазвичай здійснює людина, яка володіє мовами сто-
рін. Розрізняють різні форми мовного посередництва: переклад, переказ,
реферування, складання інформаційних довідок тощо. Чільне місце серед
них посідає переклад, який сприяє повноцінній передачі інформації.

В ідеалі, до підготовки договору необхідно залучати досвідченого
правника-перекладача, який має володіти синтезованими лінгвістични-
ми та правовими знаннями, навичками їх застосування.

На практиці зустрічаються два види взаємопов’язаних складностей
стосовно перекладу невідомої правничої термінології. Перша складність
— суто формальна: відсутність відповідної термінології. Друга склад-
ність, яка розкриває першу, — змістовна: відсутність відповідних інсти-
тутів, концепти. Вони взаємопов’язані, оскільки часто відсутність право-
вих концепцій означає відсутність відповідного правничого терміну.

Якщо в правничій термінології однієї мови немає ідентичного за
змістом «іноземного» терміна або іншого терміна, який позначає зна-
чення «іншомовного» терміна, рекомендується використовувати такі
три способи подолання ситуації неперекладних правничих термінів:
1) запозичення, 2) роз’яснення, 3) термінотворення.
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У зв’язку з наявністю іншомовних текстів потребує уваги питання
автентичністі багатомовних текстів зовнішньоекономічних договорів та
їхньої юридичної сили. Сторони зовнішньоекономічного договору ма-
ють право визначити, який текст договору слід вважати автентичним.

У разі, коли є кілька автентичних текстів, допускається, що терміни
такого договору мають однакове значення у кожному автентичному тек-
сті. Контрагенти можуть також домовитися, про переважну силу од-
нієї з мов. Американське контрактне право, наприклад, передбачає, що
якщо відсутній доказ намірів сторін контракту, неясності в контракті
тлумачаться проти тієї сторони, яка готує контракт.

Отже, Зовнішньоекономічний договір має укладатися в письмовій фор-
мі, бажано українською мовою та мовою іншої сторони. Вирішуючи пи-
тання про вибір іноземної мови зовнішньоекономічного договору, слід
брати до уваги такі чинники: вимоги законодавства держави, де зареєстро-
ваний або поширює свою діяльність іноземний контрагент, норми чинного
міжнародного права або процедур арбітражного вирішення спорів, звичаї,
поширеність мови тощо. В свою чергу, правники та перекладачі покликані
вирішити комплекс предметно-понятійних та термінологічних питань сто-
совно змісту зовнішньоекономічного договору на стадіях від переговорів,
складання тексту договору до його укладення та виконання.
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ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

В сучасних умовах розвитку банківської системи України іпотечно-
му кредитуванню приділяється особлива увага. З одного боку, перед
українцями гостро стоїть житлова проблема, а з іншого, характерною
ознакою розвитку банківської системи України в останні роки є той
факт, що вони почали більш активно працювати з фізичними особами,
що свідчить про поглиблення ринкових засад функціонування банків-
ської системи в цілому.

Держава вже не відіграє значної ролі в забезпеченні населення житлом.
На сьогодні за рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування
програм поліпшення житлових умов окремих категорій громадян (молоді,
військовослужбовців, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильсь-
кої аварії). А тому основними джерелами фінансування житлового будів-
ництва є кошти приватних інвесторів, власні кошти населення та, звичай-
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но, кредити банків. Іпотека в усьому світі є найефективнішим, цивілізова-
ним механізмом розв’язання житлових проблем населення.

В Україні склалися реальні передумови для інтенсивного розвитку
іпотечного кредитування:

 стабільний підйом вітчизняної економіки (а отже, у державі — і
в підприємств, і в населення — з’являються вільні грошові ресурси);

 створене рамкове правове поле для розвитку іпотеки та систе-
ми довгострокового іпотечного кредитування (прийняття та введення в
дію низки законів, зокрема, закону України «Про іпотеку», «Про іпотеч-
не кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотеч-
ні сертифікати», «Про фінансово-кредитні механізми і управління май-
ном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про
забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Все це свідчить
про масштабне впровадження нових прогресивних іпотечних механізмів.);

 ріст попиту з боку населення на житлові іпотечні кредити;
 досвід розробки і реалізації житлових іпотечних програм банка-

ми (в країні прискорено розповсюджуються технології іпотечного кре-
дитування);

 підвищення рівня доходів громадян;
 зацікавленість банків у розвитку іпотеки, оскільки конче потрібні

надійні й достатні за обсягами довгострокові фінансові інструменти.
В той же час незначна доля іпотечних кредитів у кредитних портфе-

лях банків пояснюється такими причинами:
 дефіцит «довгих» ресурсів, необхідних для надання;
 довгострокових іпотечних кредитів;
 недосконалість нормативно-правової бази;
 високі ризики іпотечного кредитування;
 труднощі оцінки платоспроможності позичальників;
 недостатня дохідність іпотечних операцій.

Із 163 банків, що діють нині в Україні, на ринку іпотечного креди-
тування працює приблизно чверть з них. Головні оператори іпотечного
кредитування — Ощадбанк, Укрексімбанк, Правексбанк, Надра, Арка-
да, Райффайзенбанк, Укрсоцбанк, Промінвестбанк і т. д.

Хочу звернути особливу увагу на банк «Надра». Банк «Надра» актив-
но розвиває іпотечне кредитування як один з найбільш перспективних
видів послуг, що надаються населенню. Банк першим розробив програ-
му іпотечного кредитування з максимальним строком — 30 років, а та-
кож можливістю отримання іпотечного кредитування без початкового
внеску при наданні додаткової ліквідної застави. Великою популярні-
стю користується програма «Покращення житлових умов», за якою
банк видає кредит у розмірі до 100 % вартості нового житла.

З початку поточного року банк «Надра» надав понад 400 житлових
кредитів на загальну суму понад 57 млн грн. Станом на 01.04.06 р. іпо-
течний кредитний портфель становив понад 527 млн грн.

Помітний ріст обсягів кредитування обумовлений в першу чергу
значним розширенням банком «Надра» мережі регіональних відділень,
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а також пропозицією більш широкого спектру програм щодо житлового
кредитування. Діючі іпотечні продукти банку «Надра» стали для спо-
живача більш доступними завдяки спрощеній схемі видачі кредитів,
оперативному прийняттю рішення, можливості отримання кредиту як у
національній, так і іноземній валюті (зокрема за зниженими ставками у
євро), зручним формам погашення кредиту — у будь-якому банку чи
через банкомати та термінали самообслуговування банку.

У минулому році банк налагодив міцні партнерські відносини з де-
якими провідними забудовниками України, що дозволило банку пропо-
нувати споживачам іпотечні кредити не тільки на вторинному ринку,
але й на первинному.

Розуміючи, що головні перспективи розвитку іпотечного кредиту-
вання саме за молоддю, банк удосконалює діючі та створює нові про-
дукти для молодшого покоління. На сьогодні банк успішно реалізовує
програми у декількох напрямках, а саме: «Молодій сім’ї — доступне
житло» і «Молодіжне житлове кредитування», остання з яких здійсню-
ється спільно з Державним фондом сприяння молодіжному будівництву.

Найближчим часом спільно з Державною іпотечною установою
банк «Надра» планує видати перші кредити на придбання житла у рам-
ках нещодавно підписаного договору щодо сприяння надання довго-
строкових іпотечних кредитів населенню на більш вигідних умовах.

Серед основних видів ризиків, що притаманні іпотечному кредиту-
ванню, можна виділити наступні:

■ відсотковий ризик — можливість зменшення доходів у результаті
зміни відсоткових ставок протягом кредитного строку;

■ кредитний ризик — можливість фінансових втрат, внаслідок погір-
шення платоспроможності позичальника;

■ ризик дострокового платежу — можливість збільшення збитків,
внаслідок реалізації ризику відсоткової ставки та ризику ліквідності че-
рез невідповідність по строках зобов’язань та вимог.

Іпотечні кредити, що надаються вітчизняними комерційними банками, за
своїми параметрами все більше наближаються до світових вимог. Позитив-
ним є те, що ці зміни відбуваються поступово, через створення здорового за-
конодавчого поля та позитивних ринкових перетворень. Наприклад, у жовт-
ні 2004 року Постановою Кабінету Міністрів України утворено Державну
іпотечну установу, а в серпні 2004 року ухвалено Розпорядження «Про схва-
лення концепції створення національної системи іпотечного кредитування».

Проте становлення розвинутої системи іпотечного кредитування в
Україні є поступовим та багатоетапним процесом, що містить комплекс
різноманітних заходів:

• прискорення розвитку вторинного ринку цінних паперів, що до-
поможе збільшенню концентрації власності;

• формування первинного і вторинного ринку іпотечних кредитів;
• створення іпотечної установи другого рівня, ухвалення концепції

розвитку іпотечного ринку, підвищення ролі Національного банку в
сфері регулювання відносин на цьому ринку;
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• формування кредитних ресурсів для іпотечного ринку, вагомим дже-
релом яких можуть стати пенсійні відрахування в накопичувальні фонди;

• необхідності подальшого розвитку правової бази функціонування
іпотечного ринку в Україні, вироблення більш дієвої політики Уряду
України щодо стимулювання розвитку іпотечного кредитування

Помітні зрушення є й у приватизації житла, але на вторинному рин-
ку його продаж-купівля здебільшого відбувається непрозоро: реальні
ціни приховуються, щоб запобігти сплаті відповідних податків.

Ухвалення Земельного кодексу — лише початок; щоб він запрацював,
треба прийняти ще багато законодавчих актів. Доки земля не буде заста-
вою під кредити, багато проблем в АГЖ залишатимуться нерозв’язаними.
Але занадто швидка капіталізація ринку землі може призвести до пору-
шення паритету цін. Сьогодні майже 85 % землі знаходиться у власності
юридичних та фізичних осіб. Це — великий потенціал для іпотечного рин-
ку, не задіяний через те, що лише третина з названих осіб має відповідні
документи, які дозволяють використовувати належне їм майно як заставне.

А також під час створення національних моделей іпотечних механі-
змів ефективного використання і розвитку нерухомості необхідно вра-
ховувати не тільки економічний, політичний та правовий стан в держа-
ві, але й загальну культуру, традиції та менталітет нації.
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Досвід реалізації основних моделей соціально-економічного розвитку
показує, що досконалих систем (моделей) взаємодії держави і ринку немає.
Не існує також ідеальних форм державного регулювання і ринкового са-
морегулювання економіки. Проте, співвідношення між ними можуть бути
різними й мати більшу або меншу результативність, а в деяких випад-
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ках — бути зовсім неефективними. Результативність економічної політики
залежить від того, наскільки її основні цілі є адекватними потребам суспіль-
ства й умовам ефективного функціонування ринкового механізму. Але, як
тільки змінюються цільові орієнтири, неминуче відбуваються збої в гос-
подарській системі. Не менш важливим є другий аспект: наскільки цим ці-
лям відповідають застосовані державою методи.

Практику встановлення соціального ринкового господарства передусім
можна досліджувати на прикладах таких економічно розвинених країн, як
США, Японія, Швеція та Німеччина. Проте, найкращим чином для даного
дослідження підходить саме Німеччина: по-перше, вона найбільш чітко й
безпосередньо формувала господарський порядок, головним пунктом яко-
го стало співвідношення держави та бізнесу, вплив держави на економічну
політику; по-друге, саме в Німеччині проблема порядку не тільки добре
розроблена на практиці, але й пережито по-коліннями німців, які знайшли
свій шлях вільного і демократичного розвитку.

Особливу силу і внутрішню стійкість їй надає те, що вона спираєть-
ся на потужний теоретичний фундамент, створений німецькими вчени-
ми в 30—40 рр. і розвинутий у 50-ті. Концепції соціального ринкового
господарства були сформовані в роботах трьох груп учених: «фрайбур-
ської школи» або ордолібералів, засновниками якої є Вальтер Ойкен та
Франц Бьом; неолібералів (Вильгельм Рьопке та Олександр Рюстова);
соціал-лібералів (Альфред Мюллер-Армак та інші).

На думку неолібералів (і ордолібералів) домінування держави і політи-
ки в економіці є небезпечним тому, що посилення ролі держави робило ак-
туальним питання про те, в чиїх руках знаходиться влада, а окрема особи-
стість, таким чином, не може впливати на прийняття рішень. Доходи лю-
дей все більше соціалізуються через податки, відрахування в соціальні фо-
нди та інше. Таким чином зникає самостійна відповідальність і
з’являються претензії до держави, а вона перетворюється на механізм за-
доволення групових потреб, що остаточно знищує ринкову економіку.

Першим впровадив термін «соціально-орієнтована ринкова економіка»
Альфред Мюллер-Армак у 1946 р. Головною його ідеєю було «з’єднати
принцип свободи на ринках з принципом соціального вирівнювання».

В. Ойкен вважав, що соціальним ринковим буде не той господарсь-
кий порядок, в якому значна частина ресурсів перерозподіляється для
соціальних потреб в інтересах більшості громадян, а той, в якому міні-
мальна кількість людей потребує соціальної підтримки з боку держави.

Єдиним, хто реалізував на практиці положення соціальної ринкової
економіки був Людвіг Ерхард. Важливою умовою успішного перетворення
економічної системи в напрямку соціального ринкового господарства Ер-
хард вважав встановлення конкурентного середовища та конкурентної по-
ведінки економічних суб’єктів. Ні приватна власність, ні лібералізація цін
самі по собі ще не є достатньою гарантією ефективного і динамічного функ-
ціонування ринкових механізмів. Тільки в умовах конкуренції і вільного
доступу на ринок ціни можуть сприяти розвитку економіки країни. Тільки
конкуренція спрямовує діяльність приватних виробників в сприятливе для
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всього людства русло. Адже в ній перемагає той, хто краще задовольняє
інтереси споживачів. Таким чином проявляється соціальна функція, що
притаманна ринковій економіці, коли споживач і його інтереси займають
центральне місце в господарській діяльності.

Регулювання свободи повинно здійснюватись не стільки «згори»,
тобто державою, скільки «знизу», тобто самим суспільством. Але це
можливо лише за умови, якщо у суспільній свідомості встановилися
певні етичні і світоглядні орієнтири. Необхідно розуміння того, що
свобода нерозривно пов’язана із самообмеженням та відповідальністю
кожного за свої дії, за свій вибір, за свою долю.

З цього випливає основний філософський стержень успішної еконо-
мічної політики на сучасному етапі. Він полягає у створенні ринково-
господарського порядку, котрий би надав можливість кожному само-
стійно піклуватися про те, що він вважає необхідним покращити, а не в
покращенні державою конкретних економічних і соціальних умов.
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Поняття ефективності тісно пов’язане із вибором альтернативних шля-
хів розвитку за наявних знань і досвіду, із реалізованими можливостями
виробляти більше з тими самими ресурсами або зменшувати витрати, не-
обхідні для отримання того самого обсягу продукції. Ця категорія зале-
жить від численних факторів, і не всі з них можна виміряти чи врахувати.

Мета даного дослідження полягає у виявленні впливу основних фак-
торів, а саме: рівнів забезпеченості основним капіталом, оборотним ка-
піталом та трудовими ресурсами — на один з показників ефективно-
сті — масу прибутку від реалізації в розрахунку на гектар сільськогос-
подарських угідь. Для розрахунків використані дані аграрних підпри-
ємств Білоцерківського району за 2002—2004 рр.
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Співвідношення вказаних факторів та результату дає змогу судити
про ефективність основної діяльності підприємств. Для його дослі-
дження було проведено кластерний та кореляційно-регресійний аналіз.

Використання методу багатовимірної класифікації (кластерного
аналізу) дало можливість розподілити досліджувану сукупність з ура-
хуванням усіх групувальних ознак одночасно. На відміну від звичайних
факторних групувань, кластерний аналіз дозволяє виділити певну кіль-
кість господарств, близьких між собою за рівнем забезпечення ресур-
сами. Таким чином можна проаналізувати результативні показники, та-
кі, як, в даному дослідженні, маса прибутку на одиницю площі,
відносно якісно однорідних за факторами груп підприємств.

Досліджувані господарства різні за галузевою спеціалізацією, яка
визначає різні потреби в забезпеченості ресурсами, проте за результа-
тами вказаного методу та подальшого їх співставлення із середньою
масою прибутку по кожному кластеру можна простежити закономір-
ність впливу рівня забезпеченості оборотним капіталом на результатив-
ний показник. Як відображено в таблиці 1, найбільша маса прибутку у
підприємств, які в досліджуваній сукупності найбільше забезпечені
оборотними ресурсами.

Таблиця 1
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИОКРЕМЛЕНИХ ЯКІСНО

ОДНОРІДНИХ ГРУП ПІДПРИЄМСТВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА РІВНЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РЕСУРСАМИ, 2004 р.
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1 3 7,91 1,91 6,19 113,0 ТОВ «Фастівка», ВАТ «Терезине»,
ЗАТ «Маки»

2 4 6,19 2,08 13,1 438,1
ТОВ АФ «Білоцерківська», АФ «Ма-
тюші», СВК ім.Котовського, ВК
ім. Щорса

3 13 2,60 1,38 6,41 96,6

ТОВ «Піщанське», ТОВ «Каменяр
Агро», ТОВ «Мрія», ТОВ «Іванів-
ське», ТОВ «Адоніс», ТОВ «Ко-
лос», ТОВ «Михайлівське», ТОВ
«Черкас», ТОВ «Сухоліське», ТОВ
«Прогрес», ТОВ «Земля томилів-
ська», ПОП АФ «Узинське», СВК
«Розаліївський»
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В попередньому дослідженні ми мали змогу лише виявити загальну
тенденцію впливу рівнів забезпеченості ресурсами на масу прибутку.
Кореляційно-регресійний аналіз дає можливість точніше кількісно оці-
нити ступінь зв’язку кожного фактора з результатом.

За даними підприємств Білоцерківського району за 2002—2004 рр.
були розроблені кореляційні моделі виду 3322110 xaxaxaaY +++= , де Y
— маса прибутку від реалізації, грн/га; х1 — забезпеченість основним
капіталом, тис. грн/га; х2 — забезпеченість оборотним капіталом, тис.
грн/га; х3 — чисельність працівників на 100 га.

2002 р.   321 *7,0*5,47*3,442,42 xxxY −++−= ;
2003 р.   321 *1,6*1,46*1,19,141 xxxY +++−= ;
200 4р.   321 *5,25*2,229*5,172,325 xxxY ++−−= .
Згідно з даним методом найбільший вплив мають ті ресурси, які є

дефіцитними відносно інших, включених в модель. Так само, як і нега-
тивно впливають ті фактори, забезпеченість якими відносно надмірна
стосовно інших. Аналіз коефіцієнтів кореляційних моделей у динаміці
дозволяє виявити тенденції зміни впливу незалежних змінних на ре-
зультативну ознаку. В даному дослідженні можна відмітити зростання
впливу оборотного капіталу на прибутковість підприємств внаслідок
зменшення забезпеченості ними порівняно з іншими ресурсами. Наявні
в даних підприємствах основні засоби є відносно надмірними при дефі-
циті оборотних активів (див. параметри кореляційної моделі за даними
2004р.). Такий висновок доводить необхідність збалансованості ресур-
сів та раціональної організації їх використання.

Враховуючи результати проведеного аналізу, зокрема стосовно
впливу оборотних активів, для підвищення ефективності господарю-
вання досліджуваної сукупності підприємств Білоцерківського району
пропонується звернути увагу на такі заходи:

• оптимізація рівня забезпеченості оборотними ресурсами (за існу-
ючої техніки та технології);

• мінімізація потреби в оборотному капіталі шляхом впровадження
ресурсозберігаючих технологій та застосування нової ефективної тех-
ніки.
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Інформація скрізь... Вона завжди оточує нас, навіть зараз, у цю
мить. Ви бачите її, дивлячись у вікно або перемикаючи канали телеві-
зора, і навіть читаючи цей збірник. Інформація опосередковує будь-яке
сприйняття. Вона лежить в основі свідомості людини.

Тим не менше, на сьогодні не винайдено чіткого універсального ро-
зуміння того, чим саме є інформація. В різних контекстах її визначають
як: повідомлення про дещо; одержане знання; міру розмаїтості / склад-
ності; форма відображення реальності в свідомості; послідовність нулів
та одиниць.

Математична теорія зв’язку, основа кібернетики, вважає інформа-
цію змістом повідомлення, що складається з набору однорідних (двій-
кових) сигналів. Їх число і є кількісною мірою інформації.

Однак один і той самий набір сигналів має неоднаковий зміст для
різних одержувачів. Навіть ця стаття є найінформативнішою для того,
хто вивчає її уважно та з інтересом, хоча кількість сигналів (літер) за-
лишається незмінною. Тому кількість сигналів не є універсальною мірою
інформації. На противагу математичному психологічний підхід вважає
інформацію «моделлю», «образом, що усвідомлюється» і доводить не-
можливість її оцінки: адже сутність її прихована в потаємних кутках сві-
домості і не може бути витягнута «під лінзу мікроскопа» науковця.

На мою думку ані об’єктивна математична, ані суб’єктивна психо-
логічна сторони окремо не розкривають універсальної сутності інфор-
мації, а лише вивчають проекції цієї сутності в різних площинах. Щоб її
з’ясувати, варто дослідити об’єктивні та суб’єктивні аспекти в системі.

Це дозволяє зробити економічний підхід, адже його предмет комбі-
нує обидві протилежності: об’єктивну («використання об’єктивно об-
межених ресурсів») і суб’єктивну («для максимального суб’єктивного
задоволення безмежних потреб людини»).

Хоча проблеми інформації і раніше вивчались економістами (теорії
асиметричної інформації, інформації як фактору виробництва, інфор-
маційної економіки тощо), об’єктом дослідження залишались економіч-
ні явища, а інформації приділялася роль ще однієї змінної в системі ви-
пробуваних часом формул. Тому зазначені теорії є «інформаційними
теоріями економіки», або «теоріями економіки з урахуванням інформа-
ційної складової».

Якщо ж об’єктом є інформаційні явища, а економіці відведено суто
методологічну роль, слід розробити нові моделі і звести їх в «економіч-
ну теорію інформації». Але чим же інформаційні феномени так відріз-
няються від традиційних, що вимагають радикально нового підходу?
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Ключ до розгадки лежить на межі свідомості, в царині філософії й
метафізики. Звідси Норберт Вінер почерпнув ідею про те, що «Інфор-
мація — це інформація, а не матерія і не енергія» [1]. Без матерії нічого
не існує. Без енергії ніщо не відбувається. Без інформації ніщо не має
сенсу. Інформація є фундаментальною субстанцією Всесвіту, як матерія
і енергія, але в свою чергу відрізняється від них.

Усе розмаїття матеріальних і енергетичних явищ підкорюється за-
кону збереження, наслідком якого є їх обмеженість (вичерпність). Ін-
формація порушує всі відомі правила. Будь-яка взаємодія між
об’єктами, в процесі якої один отримує деяку субстанцію, а інший її
не втрачає, є інформаційною взаємодією. Субстанція, що передається,
і є інформацією. Отже, інформація невіддільна від взаємодії об’єктів і
не підкорюється закону збереження [2]. Тому проблема обмеженості
для інформації деформується — безмежна в перспективі, вона виявля-
ється обмеженою в короткостроковому періоді відносно потреб. Вини-
кає проблема оптимізації, яку має розглядати економікс.

Інформації властиві деякі риси суспільних благ (невідчужуваність,
невиключуваність), а також емерджентність (неаддитивність), тобто
непропорційність якісного змісту кількісній мірі. Так, ціле слово оче-
видно є більш змістовним, ніж довільний набір літер, з яких воно скла-
дається, хоч за кількістю символів вони ідентичні.

Визначення інформації, її властивості вкупі з інструментарієм еконо-
мікс складають фундаментальні основи «економічної теорії інформації».
Її цілісне оформлення — задача майбутнього, метою автора на сьогодні є
покладення окремих ідей у фундамент храму науки завтрашнього дня.
Тому обмежимося дослідженням проблеми виробництва інформації.

Збільшення «інформаційного запасу»1 може відбуватися двома шля-
хами: в процесі її сприйняття із зовнішнього середовища або шляхом
виробництва із внутрішнього, при чому як на рівні індивіда, так і су-
спільства в цілому (табл. 1).

Таблиця 1
МАТРИЦЯ РІЗНОВИДІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Збільшення індивідуального «багажу знань»Суспільний
«запас знань»: сприйняття виробництво

НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ інформаційний обмін
між членами суспільства «ефект велосипеду»2

ЗРОСТАЄ суспільне сприйняття суспільне виробництво
                   

1 «Інформаційний запас», або «база знань» суб’єкта — обсяг інформації в його роз-
порядженні.

2 Виробництво індивідом знань, раніше відомих суспільству, тобто те, що ми звикли
називати «винахідництвом велосипеду». Збільшує інформаційний запас індивіда, але не
цивілізації.
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Припустимо, що спільнота об’єднує n осіб, кожна з яких має «багаж
знань» Ii = (A, B, C, ...) (A, B, ... — смислові одиниці знань, наприклад, цілісні
образи), тоді суспільний «інформаційний запас» є безповторною множиною
елементів всіх підмножин I: nIII UUU ...( 21=GIn)informatiogroup

Або при обчисленні в бітах:

...]))[]))[) 3213211 +−+−+=  ) ( bit(bit(  bit(bit( bit( GI 2 IIIIIIII IUI ,

де bit (Iі) — сукупний інформаційний запас і-ї особи в бітах;
bit (I1 ∩ I2) — частина «багажу», однакова для 1 і 2 членів суспільства;
bit ( (I1 U I2) ∩ I3) — частина «багажу» 3 члена, що повторює сукуп-

ний «багаж» 1 і 2 членів.
Ця модель ілюструє неаддитивність інформації, а також дозволяє

зробити деякі висновки:
• інформаційний обмін не збільшує суспільного «запасу інформа-

ції», а лише поповнює «багаж знань» окремого суб’єкта;
• зниження суспільного «запасу» є малоймовірним, оскільки для

цього необхідно одночасне вилучення деякої інформації з усіх «індиві-
дуальних багажів» (наприклад, у результаті забування).

• суспільний «інформаційний запас» зростає тоді і тільки тоді, коли
розширюються індивідуальні «багажі». Отже, первинним суб’єктом
інформаційного виробництва є внутрішнє середовище індивіда;

• для того, щоб індивідуальне інформаційне виробництво збільшувало
суспільний «запас знань», воно мусить створювати унікальний продукт.

Суб’єкт виробляє знання на основі «переробки» отрима-
ної/створеної раніше інформації, остання має форму специфічного
«оборотного активу». Таким чином, основними факторами інформа-
ційного виробництва є людський та інформаційний.

Інформація як фактор виробництва самої себе підлягає принципу зво-
ротного зв’язку, що надає її зростанню експоненціальний характер. Це
підтверджує аналіз динаміки «інформаційного запасу» цивілізації, вико-
наний французьким економістом Ж. Андерля. В якості початкової оди-
ниці було обрано відомі наукові факти на момент початку Нашої ери (1
рік від Р.Х.). «Інформаційний запас» людства подвоївся у 1500р. Для на-
ступного подвоєння знадобилось тільки 250 років, і так далі. За такої тен-
денції у 2050-х ми матимемо вже 128 млн початкових одиниць [3].

Нехай початковий обсяг відомих наукових фактів (total information
— TI) дорівнює 1. Приріст інформації (marginal information — MI) про-
тягом періоду МІt = ∆TI. Між МІ та ТІ існує пряма залежність; нехай MIt
= kt*TIt - 1 (kt — коефіцієнт нової інформації, або інформаційний потен-
ціал одиниці знань, який є функцією багатьох факторів). Якщо kt не-
змінний:

TIt (на кінець t) = (1+k)t ; MIt (протягом t) = (1+k)t-1 *k.
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Зауважимо, що показнику TР (total product) матеріального виробни-
цтва тут відповідає не TI, а MI як обсяг нової інформації, створеної про-
тягом періоду; тоді еквівалентом граничного продукту є

2221 )1()1()1( kkkkkk–MI MIMI ttt
tt ×+=×+×+==∆ −−−  – 1- .

∆МІ зростає з кожним наступним циклом виробництва (t). Це озна-
чає, що принцип спадної граничної продуктивності не поширюється
на інформацію. Завдяки емерджентності, більший обсяг знань має ви-
щий інформаційний потенціал (граничну продуктивність).

Спеціалісти університету Берклі визначили, що протягом 1999 р.
людство створило і зафіксувало від 2 до 3 екзабайтів1 нової інформації
(приблизно 2,3 мільярди гігабайтів), а протягом 2002 р. — вже біля 5
екзабайтів [4]. Середньорічний k протягом 1999—2002 рр.:

315,012,2/51/19992002 ≈−≈−= − 3
19992002сер   ТІТІk .

Обчислимо середньорічний kt за даними Ж. Андерля (табл. 2).

Таблиця 2
МАТЕМАТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДСТВА

№
подвоєння

(стадія)

Обсяг інформації
(в умовних
j-одиницях)

Рік
Років між стадіями
(період подвоєння)

[a – b]

Коеф. нової
інформації

(kсер = a-b√2 – 1)

I 1 1 (40 000—100 000) —

II 2 1500 ≈ 1500 0,000462205

III 4 1750 250 0,002776436

IV 8 1900 150 0,004631674

V 16 1950 50 0,01395948

VI 32 1960 10 0,071773463

VII 64 1967 7 0,104089514

VIII 128 1973 6 0,122462048

IX 256 1978—79 5—6 0,148698355

X 512 1982 3—4 0,189207115

У той час як темпи зростання k коливаються під впливом циклічної
емерджентності інформації, тяжіння абсолютних значень k до експонен-
ціального зростання викликане неінформаційними факторами, перш за
                   

1 1 екзабайт = 10246 байт = 1 152 921 504 606 846 976 байт.
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все це — людські здібності (інтелект та інтуїція). Останні сприяли роз-
гортанню інформаційної субстанції, але водночас постраждали від ньо-
го. З часів появи homo sapiens обсяг знань зростав експоненціально, а
фізіологія людини помітно не змінилась. У 1999 р. на одну особу в світі
припадало 380 Мб нових знань (в друкованому еквіваленті — купа
книжок висотою 4,4 метри). У 2002 р. показник склав 800 Мб (більше 9
метрів) [4]. Враховуючи фізіологічні можливості засвоєння інформації
50 біт/с [5], отримуємо, що 800 Мб людині «вистачить» на 1550 днів (>
4 років) безперервного пізнання. Ми сьогодні виробляємо більше інфор-
мації, аніж здатні засвоїти. Наслідком є інфо-перевантаження, що зни-
жує інформаційну продуктивність людини.

Компенсувати фізіологічне перевантаження людству дозволили інфор-
маційні технології. За законом Мура в п’ятій парадигмі [6], починаючи з
1950 х рр. доступна за 1000$ обчислювальна потужність зростала в 10 ра-
зів за період подвоєння обсягів інформації. Таким чином, людські ресурси
в структурі інформаційного виробництва на сьогодні вже невіддільні від
технологій. Цей феномен вимагає особливої уваги науковців.

У перспективі необхідно розробити моделі споживання інформації, ін-
формаційного попиту і пропозиції, а також ринку інформації. Варто також
розглянути інформаційні явища на макрорівні. Все це дозволить створити
цілісну економічну теорію інформації, адекватну реаліям ХХІ століття.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОАЛІЦІЇ
ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ ТА МЕХАНІЗМ

ЇЇ ФОРМУВАННЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

Â ðîçïàë ïîë�òè÷íî� êðèçè,  ÿêà ñòàëà ñåðéîçíèì âèïðîáóâàííÿì íà

øëÿõó äî ïîáóäîâè äåìîêðàòè÷íî� äåðæàâè,  8 ãðóäíÿ 2004 ð.  Âåðõîâíà

Ðàäà ïðèéíÿëà Çàêîí �Ïðî âíåñåííÿ çì�í äî Êîíñòèòóö�� Óêðà�íè�.
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Çì�íè äî Êîíñòèòóö�� ñòàëè ÷àñòèíîþ ïàêåòíî� óãîäè äëÿ âðåãóëþâàí-
íÿ ïîë�òè÷íî� êðèçè. Â ðåçóëüòàò� áóëî äîñÿãíóòî êîíñåíñóñ ñåðåä ïîë�-
òè÷íèõ ñèë òà ãðîìàäÿí äåðæàâè. Íîâ� ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö�� çì�íþ-
þòü �ñíóþ÷ó ïîë�òè÷íó ñèñòåìó � âñòàíîâëþþòü ïðèíöèïîâî íîâó äëÿ

Óêðà�íè ôîðìó ïðàâë�ííÿ � ïàðëàìåíòñüêî�ïðåçèäåíòñüêó ðåñïóáë�êó.

Êîíñòèòóö�ÿ, â ïåðøó ÷åðãó,  çì�íþ� ñòðóêòóðó òà ïîâíîâàæåííÿ

Âåðõîâíî� Ðàäè,  çàïðîâàäæó� òàêó êàòåãîð�þ ÿê �êîàë�ö�ÿ äåïóòàò-
ñüêèõ ôðàêö�é�, ÿêà � íîâåëîþ â êîíñòèòóö�éíîìó ïðàâ� òà ïîë�-
òè÷íîìó æèòò� Óêðà�íè. Êîíñòèòóö�� òà �íø� íîðìàòèâí� àêòè

äåðæàâ ñâ�òó òàêîãî ïîíÿòòÿ íå çíàþòü. Óêðà�íà ïåðøîþ ñåðåä äåìî-
êðàòè÷íèõ êðà�í âèçíà÷èëà ñòàòóñ, ïðàâîâ� çàñàäè ôîðìóâàííÿ, îðãà-
í�çàö�� òà ä�ÿëüíîñò� ïàðëàìåíòñüêî� êîàë�ö��.

Ïîë�òèêî�ïðàâîâèé ñòàòóñ êîàë�ö�� äåïóòàòñüêèõ ôðàêö�é � öå

þðèäè÷íî çàêð�ïëåíå ñòàíîâèùå ïàðëàìåíòñüêî� á�ëüøîñò�, âèçíà÷åíå

Êîíñòèòóö��þ Óêðà�íè. Îäíàê Êîíñòèòóö�ÿ íå äà� ÷�òêîãî âèçíà÷åííÿ

ïîíÿòòÿ �êîàë�ö�ÿ�. Êîàë�ö�ÿ äåïóòàòñüêèõ ôðàêö�é �â�ä ëàò. ñoalitio
� ñîþç� � öå äîáðîâ�ëüíå îá��äíàííÿ äåïóòàòñüêèõ ôðàêö�é, äî ñêëàäó

ÿêîãî âõîäèòü á�ëüø�ñòü íàðîäíèõ äåïóòàò�â â�ä êîíñòèòóö�éíîãî

ñêëàäó Âåðõîâíî� Ðàäè, ÿêå áåðå íà ñåáå â�äïîâ�äàëüí�ñòü çà çàêîíîäàâ÷èé

ïðîöåñ � ïîë�òè÷í� ä�� Âåðõîâíî� Ðàäè, ôîðìóâàííÿ êîàë�ö�éíîãî Óðÿäó

òà ðåçóëüòàòè éîãî ä�ÿëüíîñò�. Êîàë�ö�ÿ êåðó�òüñÿ Êîíñòèòóö��þ òà

çàêîíàìè Óêðà�íè, à òàêîæ ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî� Ðàäè. Äëÿ âèêîíàííÿ

ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü Êîíñòèòóö�ÿ íàä�ëÿ� ïàðëàìåíòñüêó êîàë�ö�þ äî-
äàòêîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Êîàë�ö�ÿ äåïóòàòñüêèõ ôðàêö�é ó Âåðõîâ-
í�é Ðàä� Óêðà�íè âíîñèòü ïðîïîçèö�� Ïðåçèäåíòó Óêðà�íè ùîäî êàíäèäà-
òóðè Ïðåì��ð�ì�í�ñòðà Óêðà�íè, à òàêîæ âíîñèòü ïðîïîçèö�� ùîäî

êàíäèäàòóð äî ñêëàäó Êàá�íåòó Ì�í�ñòð�â Óêðà�íè �÷. 8 ñò. 83 ÊÓ�. Êîà-
ë�ö�ÿ ðàçîì ç ôðàêö�ÿìè, ÿê� íå ââ�éøëè äî ñêëàäó êîàë�ö��, ðåàë�çîâó-
þòü êîíñòèòóö�éí� ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíî� Ðàäè.

Ìåõàí�çì ôîðìóâàííÿ êîàë�ö�� äåïóòàòñüêèõ ôðàêö�é � öå ñóêóï-
í�ñòü óñ�õ ïðàâîâèõ òà ïîë�òèêî�îðãàí�çàö�éíèõ çàñîá�â, çà äîïîìîãîþ

ÿêèõ çàáåçïå÷ó�òüñÿ óòâîðåííÿ òàêî� êîàë�ö��. Ïåðøîîñíîâîþ öüîãî ìå-
õàí�çìó � Êîíñòèòóö�ÿ. Çàñàäè ôîðìóâàííÿ, îðãàí�çàö�� ä�ÿëüíîñò� òà

ïðèïèíåííÿ ä�ÿëüíîñò� êîàë�ö�� äåïóòàòñüêèõ ôðàêö�é ó Âåðõîâí�é Ðàä�

Óêðà�íè âñòàíîâëþþòüñÿ Êîíñòèòóö��þ Óêðà�íè òà Ðåãëàìåíòîì Âåðõî-
âíî� Ðàäè Óêðà�íè �÷. 9 ñò.83 ÊÓ�. Êîíñòèòóö�ÿ âèçíà÷à� ëèøå çàãàëüí� çà-
ñàäè, à ïîðÿäîê ðåàë�çàö�� öèõ ïîëîæåíü ìà� áóòè âèçíà÷åíèé ó Ðåãëàìåíò�.

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узго-
дження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій,
до складу якої входить більшість народних депутатів України від кон-
ституційного складу Верховної Ради України (ч. 6 ст. 83 КУ). Узго-
дження політичних позицій відбувається шляхом проведення консуль-
тацій між уповноваженими представниками фракцій, за результатами
яких укладається коаліційна угода.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формуєть-
ся протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верхов-
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ної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових ви-
борів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення
діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (ч. 7
ст. 83 КУ). Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої
входить більшість народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій
у Верховній Раді України, передбачені Конституцією (ч. 10 ст. 83 КУ).

Для ефективного формування коаліції та забезпечення її згуртова-
ності Конституція передбачає дострокове припинення повноважень на-
родного депутата України в разі невходження народного депутата
України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних
партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчо-
го блоку політичних партій) або виходу народного депутата України зі
складу такої фракції (п. 6 ч. 1 ст. 81 КУ). Президент України має право
достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо
протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коа-
ліцію депутатських фракцій (п. 1 ч. 2 ст. 90 КУ). Це положення є юри-
дичною гарантією того, що коаліцію буде сформовано, і невід’ємною
складовою механізму її формування.

Постійно діюча коаліція депутатських фракцій, до складу якої вхо-
дить більшість народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України, має стати запорукою політичної стабільності,
посилення взаємодії та солідарної відповідальності різних політичних
сил за долю держави. Парламентська реформа наблизить Україну до
європейських демократичних стандартів та забезпечить збалансоване
представництво інтересів народу України.
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РЕЛІГІЙНИЙ ФАНАТИЗМ

Фанатизм — це феномен, який є неоднорідним, він виникає в різних
сферах нашого життя, будь то спорт, політика, релігія та інше. Насам-
перед необхідно зауважити, що фанатизм — соціально-психологічне
явище, проявом якого є безтямна віддача особи якійсь конкретній
справі, вважаючи її головною в своєму житті, а також у житті інших.
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Фанатизм зазвичай є наслідком післякризового стану особистості,
коли вона у свою чергу шукає гармонію, прагне відновити свої
цінності, вийти з масовості або навпаки розчинитися в ній, тобто зни-
щити своє «я», тоді і відбувається процес само ідентифікації з конкрет-
ною діяльністю.

Будь-якому прогресу, а також і духовному, передує незадоволення
досягнутим, що веде до бажання корегувати себе або довкілля. Коли це
корегуюче бажання спрямоване власне на самого себе, то це скоріше
веде до позитивних наслідків, наприклад, це може бути спортсмен,
який прагне до досконалості, який невпинно, віддано та фанатично
працює, тоді фанатизм сприяє досягненню вищих показників. У випад-
ку, коли виникає прагнення змінити навколишнє середовище, виникає
два варіанти: позитивний фанатизм і негативний. Негативного забарв-
лення він набирає тоді, коли людина посягає на права інших, і починає
диктувати свої переконання, застосовуючи при цьому примус або
навіть силу до інакомислячих.

У пошуках душевної гармонії людина звертається до релігії та
релігійних систем, містики, які завдяки детально розробленим методам
і традиціям, поєднують духовний і матеріальний світ. Релігійний
світогляд дозволяє людині позбавитись вродженого страху перед
невідомим, хаосом та смертю, звеличуючи вічне життя та справедливу
долю для праведних. Саме тоді шляхом заперечення матеріальних
цінностей, коли помирає так зване індивідуальне, людина звертається
до спілкування з трансцендентним, через яке і прагне встановити гар-
монію у собі.

Але містичне переживання, незважаючи на позитивність, несе і не-
гативні переживання, бо трактування часто є хибним та сприймається
через призму людських емоцій та інстинктів, у такий момент і
відбувається розрив між здоровою релігійністю і патологією. Людина,
яка прагнула до єднання з Богом, починає забувати про релігійні кано-
ни, догми. Фанатики можуть ставати проповідниками або навіть
самітниками. В деяких випадках особа починає відчувати почуття не-
терпимості, нестримності і забуває про важкий шлях служіння Богу,
вважаючи, що лише його внутрішнє «я» знає шлях до вічного життя.
Образно можна сказати, що зароджується ракова клітина. Яка не ду-
маючи про інтереси інших, заражує їх своїми поглядами,
світорозумінням, які досить часто є помилковими та суб’єктивними.

Отже виникає темна пляма в релігії — релігійний фанатизм — це
одержимість релігійною ідеєю, яка приводить людину в стан ейфорії.
Така людина заради ідеї віри спроможна на все, аби довести свою
відданість, стати ближчим до Бога за будь-яку ціну. Але необхідно
пам’ятати, що фанатизм не притаманний релігії в цілому, а лише особі,
яка формує через неї свою діяльність.

Фанатична віра — це слабка віра, фанатик пригнічений своїм стра-
хом, він є не терплячим. Фанатик поділяє світ на два табори, вважає
свої дії по боротьбі з ворогами правильними. І для реалізації своїх
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планів, щодо спасіння світу від єресі та донесення своїх ідей, він нама-
гається закріпити свій авторитет, отримати більше сили. Кожна релігія
хоче стати тією однією, яка призведе до спасіння всього людського роду,
що і лежить у корені масового фанатизму. Прикладами є христові похо-
ди, напади мусульман, що підкорили вогнем і мечем півсвіту та інше.

Отже фанатизм — це досить суперечливе явище, яке досить часто
несе саме деструктивний характер. Сам фанатик є насамперед люди-
ною, інстинктивною та егоїстичною, навіть скоюючи злочини він впев-
нений, що діє за для досягнення вищої мети, бо саме так йому підказує
його внутрішній світ. Фанатик є бузувіром — людиною, яка доходить
до крайньої межі жорстокості з причини релігійної нетерпимості. На-
приклад, процес вигнання диявола з людини, з релігійної точки зору це
спасіння душі, з естетичної ніщо інше як садизм, так само і методи ка-
тування під час інквізиції, серед багатьох середньовікових інквізиторів
була велика кількість садистів у точному психіатричному змісті, які от-
римували хтиве задоволення при бузувірських катуваннях жінок.

Фанатизм завжди пов’язаний з елементами мук, він проявляє ма-
зохізм по відношенню до себе, він не живе в реальному світі, а живе
своїм власним, його особистість є вузькою та збіднілою, він не
піклується про себе матеріального, а навпаки досить часто знищує та
скалічує своє тіло, може голодувати, усамітнюватись, замуровуватися в
келії — і все для того, щоб позбутися себе матеріального. П. Б. Ган-
нушкін у своїй роботі пише: «Коли злоба трансформується в жор-
стокість, сексуальне кохання в хтивість і релігійне почуття в фанатизм
або містицизм, — тоді ці почуття співпадають або змішуються без
помітних меж».

Релігійний фанатизм проявляється і в сучасному світі, він є небез-
печним явищем, якщо воно виходить з під контролю, то приносить
страшні наслідки.

Отже віра має бути чистою справжньою, фанатична віра це лише засіб
заспокоїти душу, позбутися проблем, що оточують, тобто це легкий псевдо
спосіб створити атмосферу гармонії в собі. Але така віра не приводить до
порятунку, а навпаки ще більше поглиблює психологічні проблеми
індивіда, які і виливаються в бузувірство, жорстокість, не гуманність.
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У. О. Зубко (кредитно-економічний ф-т, III курс)

ЕКЗАМЕНИ У ВНЗ: АКТУАЛЬНІСТЬ,
ПРОБЛЕМИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ

Таке явище як іспити з’явилось дуже давно, навіть раніше, ніж влас-
не навчання, бо учнів у найперші школи приймали за результатами ек-
заменів і з тих стародавніх часів іспити є невід’ємною складовою нашо-
го життя. Та і саме життя можна назвати екзаменом. І якщо наше життя
таке складне і непередбачуване, то чи потрібний нам зайвий стрес? Чи
потрібні нам екзамени у ВНЗ?

Отже, тема моєї роботи «Екзамени у ВНЗ: актуальність, проблеми та
альтернативи».

Метою даної роботи є:
 визначити проблеми, які виникають у студентів при складанні іс-

питів;
 відшукати шляхи вирішення цих проблем;
 запропонувати альтернативи екзаменам.

Предметом роботи є екзамени.
Об’єктом—навчальний процес.
Актуальність роботи очевидна і полягає у тому, що студенти неза-

доволені діючою системою оцінювання.
Ми опитали студентів КНЕУ і на питання «Чи є користь від іспитів»

отримали досить неоднозначну відповідь: 54 % опитаних визнали іспи-
ти корисними, а 46 % виступили категорично проти екзаменів. Відпові-
ді на наступне моє питання змусили замислитись ще більше: 74 % за-
значили, що відмітка за іспит не відображає дійсний рівень знань
студентів, у 22 % це питання викликало труднощі і тільки 4 % визнали
відмітку за іспит об’єктивною.

То якщо склалося таке становище, може слід підшукати якусь дієву
альтернативу іспитам? Перше, що спало мені на думку—-складання
підсумкового контролю за результатами поточної успішності (автома-
том). 89 % респондентів визнали автомати ефективними, ці ж 89 % ска-
зали, що якби практика складання іспитів автоматом діяла у КНЕУ, їм
було б набагато легше вчитись.

Але у 2005 р. КНЕУ став повноправним учасником Болонського
процесу, який повністю виключає автомати. Значить, якщо від екзаме-
нів неможливо відмовитись, то слід з’ясувати, яка форма іспитів є най-
прийнятнішою.

50 % опитуваних зазначили, що письмовий іспит є найзручнішим, ці
ж 50 % обрали б саме письмовий іспит, якби мали таку можливість.
Причому, відповідаючи на це питання, студенти ігнорували те, що їх
просять визначити НАЙЕФЕКТИВНІШУ, а не зручну для них форму.

Але якщо проведення іспитів задовольняє більшість, то в чому ж
тоді проблема? А відповідь на нашу думку полягає у тому, що діюче у
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КНЕУ співвідношення між поточною успішністю і підсумковим конт-
ролем 60:40 дає студентам надію скласти екзамени навіть з низькою ба-
зою знань, але як правило, іспит не складається, звідси й незадоволення.

Студентам було запропоновано самим обрати зручну для них про-
порцію оцінювання. Частка студентів запропонувала співвідношення
50:50, але чому саме та пояснити не змогли.

Досить поширеною було думка, що співвідношення 60:40 буде ефек-
тивним, студенти зазначали, що тільки за роботу протягом семестру
можна отримати відмітку, а вже за допомогою екзамену її можна підня-
ти. Ті ж аргументи наводили ті, що пропонували пропорцію 80:20 і
70:30.

Студенти, які зупинились на пропорції 20:80 та 30:70 нарікали на те,
що до іспиту можна добре підготуватись, але за співвідношенням 40:60
гарну відмітку все одно не отримаєш.

Отже, як бачимо проблема існує вимагає вирішення. Ми вважаємо,
що слід знайти дієві альтернативи екзаменам, які були б ефективними і
не суперечили Болонському процесу.

І ось які варіанти можемо запропонувати:
 Написання наукової роботи з проблемного питання.
 Призове місце у науковій конференції.
 Призове місце у міжвузівській олімпіаді.
 Підсумкова робота за методом «портфоліо».
 Проведення студентами відкритих тренінгів.

О. В. Іщенко (фінансово-економічний ф-т, ІV курс)

ПРОБЛЕМИ МІНІМІЗАЦІЇ СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Реалізація податкової політики в Україні на сучасному етапі має ви-
няткове значення, оскільки повинна бути спрямована на створення ста-
більної податкової системи. На сьогодні феномен ухилення та уник-
нення від сплати податків дуже поширений, тому заслуговує
найпильнішої уваги.

Колишній міністр юстиції США Р. Кларк поділяє всі види злочин-
них дій на вісім груп, сім із яких мають економічні мотиви. Перелік
злочинів, розміщених за їхніми масштабами, Р. Кларк називає «білоко-
мірцевою злочинністю»[1, с. 287].

Практика боротьби з ухиленням та уникненням від сплати податків
знає понад сто способів таких правопорушень і зловживань. Найрозпо-
всюдженіші з них В. Попович пропонує групувати наступним чином
[7, с. 3]:

1. Способи ухилення від оподаткування, притаманні усім видам по-
датків: приховування суб’єктів оподаткування (створення фіктивних
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фірм або проведення фінансово-господарської діяльності без необхід-
ної реєстрації, без постановки на облік у податковій інспекції або без
отримання ліцензії, в тому числі з використанням підроблених докумен-
тів та документів фіктивних фірм; знищення бухгалтерських докумен-
тів після укладення і здійснення угод); зниження або приховування
об’єктів оподаткування (внесення до бухгалтерських документів пере-
кручених даних; віднесення (приховування) частини виручки на витрат-
ні рахунки; збільшення норм збитку); неправомірне використання
пільг;

2. Способи ухилення, притаманні окремим видам податків: знижен-
ня бази оподаткування при справлянні податку на прибуток підпри-
ємств (неправомірне віднесення витрат на фінансові результати підпри-
ємства; штучне збільшення собівартості продукції, робіт, послуг;
підвищення позареалізаційних витрат); ухилення від сплати і занижен-
ня податку на додану вартість; ухилення від сплати акцизів; ухилення
від прибуткового податку з громадян (одержання значної матеріальної
допомоги, персональної винагороди або безповоротної позички, безпо-
воротне отримання грошових коштів у підзвіт, неподання або перекру-
чення даних у декларації про сукупний річний доход); ухилення від
сплати нарахувань у пенсійний фонд та соціальне страхування тощо.

Однак у незаконному ухиленні від податків здебільшого немає по-
треби, оскільки можна досягнути цієї мети, діючи в межах закону, в
чому й полягає «майстерність» підприємців. Тобто має місце уникнен-
ня від сплати податів у зв’язку з наявністю у фіскальному законодавстві
легальних «податкових лазівок та обмовок». До легалізованих методів
ухилення від податків у світовій практиці належать: штучне збільшення
витрат виробництва, пільгове оподаткування, використання знижок, зок-
рема амортизаційних, розщеплення доходів і родинне партнерство, ви-
користання монополіями податкових «канікул», «гаваней», «оазисів»
тощо. До найпоширеніших способів уникнення від сплати податків на-
лежить створення холдинг-компаній. Одним із найефективніших спо-
собів уникнення від сплати податків у США протягом тривалого часу
була податкова знижка «на вичерпання надр». У результаті найбільші
нафтові компанії вносили до бюджету вельми незначні суми податків
— у середньому 5 % прибутку.

Зарубіжна та вітчизняна практика свідчить, що способи уникнення
та ухилення від податків безперервно вдосконалюються, пристосову-
ються до умов економічного життя, які постійно змінюються.

Західні дослідники впевнені, що сам податок як форма примусу
впливає на вибір між сплатою і ухиленням або уникненням. На відміну
від нудного обов’язку дисциплінованого платника, для декого ухилення
стає азартною грою (gambling), учасник якої зважує шанси одержати
вищий доход перед загрозою можливого викриття.

Дослідження у сфері скоєння ухилень та уникнень від сплати подат-
ків та інших податкових правопорушень свідчать, що визначальними
факторами тут є: недосконалість, нестабільність податкового законо-
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давства; відсутність належних традицій вітчизняного платника податків
щодо своєчасної та повної сплати податкових платежів; негативне став-
лення платників податків до існуючої податкової системи; корислива та
інша зацікавленість [6, с. 187].

Тактику боротьби з порушниками диктує природа фіскальних по-
рушень. Це заходи етично-виховного, профілактичного, контрольного
та карально-репресивного характеру. Загальноприйнятими способами
боротьби з податковими зловживаннями залишаються традиційні:
штрафи, збільшення податкових зобов’язань, заборона виїзду за кор-
дон, позбавлення права працювати в державних структурах, одержувати
патенти, торговельні марки, ліцензії, дозволи на будівництво, конфіс-
кація майна, ув’язнення.

У розвинутих країнах напрацьований великий досвід зберігання, кон-
тролю, обробки податкових декларацій, які надходять через найбільші
комплекси ЕОМ. Досить гостро постає питання доступу податкових ор-
ганів до інформації, яку мають банки та кредитні установи. Сьогодні доціль-
ним є розгляд концепції компромісу як пріоритетного напрямку боротьби з
уникненням та ухиленням від сплати податів. Близько 20 % отриманої ін-
формації по «гарячим телефонам» підтверджується [8, с. 253].

На доказ, що захист інтересів скарбниці — справа не безнадійна,
можна згадати про перші роки президенства Р. Рейгана, коли актив-
ність податкової служби значно зросла. Тоді 75 % розслідувань мали
результатом донарахування податків. Віддача з кожного додаткового
долара, вкладеного в податковий контроль, сягала п’ять доларів бю-
джетних доходів [2, с. 159].

В умовах ринкової економіки «мистецтво» ухилення і уникнення від
сплати податків постає нарівні з будь-яким іншим бізнесом, що дає
прибуток і пов’язаний з певними витратами, необхідністю вибору, ри-
зиком тощо. Переосмислення владою і суспільством застарілих погля-
дів на податки й управління ними сприятиме формуванню нового подат-
кового світогляду, що сприятиме побудові ефективної податкової сис-
теми України. Головне — чесність і організаційний потенціал, компе-
тентність і професіоналізм представників влади, податкових органів та
громадян.
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ПРОБЛЕМИ ДИНАМІЧНОГО РОСТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАПІТАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

У країнах з перехідною економікою спостерігається динамічне зрос-
тання банківських систем, що обумовлено потребами в кредитах віднов-
люваної економіки, а також потребами населення.

Банки України протягом 2000—2006 рр. активно здійснювали кре-
дитування економіки та населення. Порівняно з 2000 р. активи банків
України збільшилися в 6 разів, кредитний портфель у 7 разів, вклади
населення — в 11,4 раза, а кредити, надані населенню, майже в 40 разів.
При цьому капітал банків зріс за цей період лише в 5,4 раза. Неврівно-
важеність темпів зростання обсягів активно-пасивних операцій банків і
капіталу банків свідчить про зростання ризиків у діяльності банків та
зниження їх фінансової стійкості.

Зауважимо, що банківська система України розвивається найдина-
мічніше порівняно з банківськими системами країн СНГ. У 2005 р. тем-
пи приросту активів були майже вдвічі вищі порівняно з Росією.

Динамічне зростання обсягів діяльності банків супроводжується
зростанням кредитного, процентного, валютного ризиків, ризику ліквід-
ності, а також ризику концентрації та пов’язаних з ним структурних
диспропорцій у кредитному портфелі. З метою недопущення зниження
фінансової стійкості банки мають забезпечити збалансоване зростання
капіталу — основи їх фінансової стабільності.

Зауважимо, що на перших етапах становлення банківської системи,
вітчизняні банки мали надзвичайно низький рівень капіталізації. З
1996 р. зусиллями НБУ забезпечено сталу тенденцію до зростання
капіталу банківської системи, але його загальний обсяг залишається до-
сить незначним. Для порівняння показник співвідношення банківського
капіталу до валового внутрішнього продукту в Україні становить лише
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6,0 %, у той час, коли в інших країнах — 50 % та вище. Сукупний влас-
ний капітал усіх українських банків менше капіталу будь-якого з пер-
шої сотні найбільших банків світу. Отже, українська банківська система
за своїми економічними можливостями займає досить скромні позиції
порівняно із західними. Тому подальше нарощування капіталу ко-
мерційних банків є одним із найважливіших завдань на шляху сталого
розвитку банківської системи України.

З метою покриття ризиків у діяльності банків — кредитного, ринко-
вого, операційного ризику, забезпечення фінансової стійкості банки
мають забезпечити зростання капіталу адекватно ризикам та обсягам їх
діяльності.

Водночас наявність у складі банківської системи надмірної кількості
малих банків (на 01.01.2006 — 108 з 165 діючих банків) може спричи-
нити проблеми з підтримання стабільності фінансового сектора еконо-
міки, оскільки навіть окремі, а не масові банкрутства банків підривають
довіру до системи в цілому. Для успішного розвитку банківської систе-
ми необхідна її консолідація навколо фінансово міцних та ефектив-
них банків, що неможливо без концентрації та збільшення банківського
капіталу.

Крім цього, збільшення обсягів капіталу вітчизняної банківської си-
стеми є необхідним для підвищення конкурентоспроможності україн-
ських банків, з огляду на прихід в Україну іноземних банків.

Світова практика напрацювала багато способів щодо підвищення
капіталізації банківських установ. З огляду на їх прийнятність для ви-
користання в Україні слід відзначити: 1) злиття та консолідація банків у
різноманітні об’єднання тощо; 2) залучення коштів на умовах довго-
строкового субординованого боргу; 3) приріст капіталу банківської
установи через додатковий випуск акцій; 4) акумулювання прибутку
минулих та поточного років та його використання для створення різно-
манітних резервів; 5) залучення іноземного капіталу.

Останнім часом іноземні структури почали виявляти неабиякий
інтерес щодо викупу українських банків. У період 2005—2006 рр. част-
ка українських банків, в яких присутній іноземний капітал, збільшилась
з 14 % до 30 %, що значно більше, ніж в Росії та країнах Європи. Так,
менш ніж за рік під контроль іноземних банків перейшли «Укрсоцбанк»
(88,4 % акцій якого продано італійському «Banca Intesa»), «Мрія» (98 %
акцій продано державному російському банку «Внєшторгбанк») та
«УкрСиббанк» (51 % акцій продано французькому банку BNP Paribas).

І найголовніше — нещодавно австрійській холдинговій компанії
Raiffeisen International Bank Holding AG було продано 93,5 % Акціонер-
ного поштово-пенсійного банку «Аваль». Сукупна частка вказаних у
переліку банків складає понад 30 % банківської системи України, а до
кінця 2007 р., за оцінками фахівців, в іноземній власності може опини-
тися вже 80 % українських банків.

Такий неконтрольований прихід іноземного капіталу несе певні загрози
як для банківської системи, так і економіки та соціальної сфери. У зв’язку з
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цим постає проблема ефективного регулювання ступеня відкритості
внутрішнього банківського сектору для іноземних банків. На сьогодні як
таке регулювання приходу іноземного капіталу відсутнє. Більшість науков-
ців і практиків схиляються до того, що частка іноземного капіталу в бан-
ківській системі не має перевищувати 50 % проти 18,8 % на сьогодні.

Дійсно, протягом останніх десятиріч злиття банківських установ ви-
знало себе важливим інструментом перетворень у банківському секторі,
який приносить користь, як банківській системі, так і суспільству в цілому.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

За роки незалежності Україна пройшла складний шлях становлення
бюджетного процесу від повністю залежного відносно союзного центру
бюджету Української РСР до самостійного Державного бюджету України.

В процесі реалізації завдань пов’язаних з організацією планування
Державного бюджету України було виявлено певні проблеми як систем-
ного, так і технічного характеру, серед яких слід відзначити наступні:

— недосконалість методології та практики середньострокового бю-
джетного планування як на макроекономічному рівні, так і на рівні
окремих головних розпорядників коштів державного бюджету;

— нечіткість критеріїв деталізації та вартісної оцінки бюджетних
програм і напрямів діяльності головних розпорядників коштів держав-
ного бюджету;

— відсутність методології розробки базового переліку показників
виконання бюджетних програм;

— дублювання за функціями та завданнями бюджетних програм, вклю-
чення до бюджетних програм окремих функцій та завдань, які не відпові-
дають характеру діяльності головного розпорядника бюджетних коштів;

— неузгодженість концепції та процедур моніторингу, контролю та
оцінки програм із міжнародною практикою формування бюджету за ПЦМ;

— практична відсутність нормативно-правової бази для формування
бюджетів усіх рівнів за програмно-цільовим методом.



107

На наш погляд вирішити поставлені проблеми могли б наступні заходи:
1. На сьогодні нормативні акти, що визначали б методи та порядок

скла-дання фінансових прогнозів, відсутні. Практично тими, хто готує
середньострокові прогнози дохідної і видаткової частин бюджету, ви-
значаються їх показники на основі динаміки номінального зростання
ВВП, прогнозних рівнів споживчих цін і цін виробників продукції.

Таке прогнозування не справляє ніякого впливу на процес складан-
ня бюджету. Воно не має обов’язкового характеру, а звідси і будь-яких
наслідків для бюджету, що формується на плановий рік. З метою реаль-
ного впровадження в Україні системи перспективного планування до-
ходів і видатків зведеного бюджету необхідно розробити і затвердити
нормативно-розпорядчим актом КМУ методичні вказівки (інструкції) з
їх визначення, передбачивши порядок, методи, терміни складання про-
гнозних показників і розрахунків до них, а також органи державної ви-
конавчої влади, які мають бути відповідальними за їх підготовку. Про-
гнозні оцінки бюджетних показників повинні відображати цілеспрямо-
вану макроекономічну діяльність держави.

2. Незважаючи на застосування в Україні програмно-цільового ме-
тоду планування Держбюджету, не всі його елементи (теоретичні
принципи) виконуються на практиці. Особливу увагу слід зосередити
аналізі виконання паспортів бюджетних програм, на цільовому викори-
станні коштів спрямованих на відповідні програми. На 2006 р. було
прийнято 1023 бюджетних програм, кошти яких будуть виділені 117
головним розпорядникам бюджетних коштів.

3. Стосовно питання теорія—практика. Сьогодні під час планування
Державного бюджету додатково розробляється проект бюджету розвит-
ку, але він досі не є обов’язковим до виконання. Головна причина —
нестача коштів для фінансування бюджету розвитку.

Однією з проблем впровадження у практику бюджету розвитку (йо-
го ширшого використання) є також невизначеність джерел його фінан-
сування. Джерелами формування коштів бюджету розвитку можуть бути:

— внутрішні і зовнішні запозичення України на інвестиційні цілі.
— частина доходів державного бюджету України від використання

оренди і продажу майна, що перебуває у державній власності;
— доходи державного бюджету України від використання та прива-

тизації об’єктів державної власності, створені в результаті фінансуван-
ня інвестиційних проектів, за рахунок коштів бюджету розвитку;

— доходи державного бюджету України, одержані від повернення
раніше наданих кредитів за рахунок бюджету розвитку і відсотків за ними;

— частина надходжень до державного бюджету від розміщення
державних цільових програм на внутрішньому і зовнішньому фінансо-
вих ринках, що встановлена ЗУ «Про Держбюджет» на наступний рік;

— частина коштів, що визначена ЗУ «Про Держбюджет».
4. На стадії розгляду проекту ЗУ «Про Державний бюджет» Верхов-

ною Радою, народні депутати, захоплені бажанням показати свою пра-
цьовитість, вносять велику кількість пропозицій щодо внесення поправок
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до бюджету (у 2004 р. було 2782 пропозицій). Майже всі ці пропозиції є
необґрунтованими й у більшості своїй складені без попередніх фінансо-
вих розрахунків. Через те, що усі вони повинні бути розглянуті і врахо-
вані при подальшому плануванні Державного бюджету, це призводить до
гальмування бюджетного процесу та до незбалансованості Держбюдже-
ту. Для вирішення цієї проблеми можливо було б доцільним прийняття
відповідного законодавчого акту, який би зобов’язав осіб, що вносять
пропозиції щодо змін у ЗУ «Про Держбюджет», надавати мотивоване об-
ґрунтування необхідності таких змін, фінансові розрахунки сум, що про-
понуються, та пропозиції щодо джерел фінансування цих сум.

Прийняття цих пропозицій буде сприяти вдосконаленню в процесі
планування Державного бюджету України.

Є. М. Киян (ф-т міжнародної економіки і менеджменту, II курс)

КЕЙНСІАНСЬКА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Саморегулювання ринку як спосіб управління економікою було вла-
стиве для епохи вільної конкуренції. У другій половині XIX ст. у
зв’язку з появою монополій і посиленням процесу усуспільнення
капіталістичного виробництва, а пізніше — на рубежі XX ст., коли при-
скорилися розвиток монополій, зрощування промислового і
банківського капіталу, з’явилася об’єктивна необхідність у втручанні
держави у економіку, яка була викликана потребами подолання еко-
номічних криз, обмеження зростання безробіття, розвитку конкуренції,
пом’якшення соціальних наслідків стихії ринку.

Класична вільна ринкова економіка вичерпала себе у період еко-
номічної кризи 30-х років, коли стало очевидним, що необхідно шукати
шляхи пом’якшення результатів економічної кризи 1929—1933 рр. Бу-
ло визнано, що додаткові регулятори ринку необхідні і функція регу-
лювання має бути закріплена за державою.

Найбільш глибоке і всестороннє обгрунтування необхідності дер-
жавного впливу на економіку було зроблене англійським економістом
Дж. М. Кейнсом у роботі «Загальна теорія зайнятості, процента і гро-
шей» (1936).

Кейнсіанство як напрямок економічної думки відіграло важливу
роль у розвитку західної економічної теорії. Воно зробило спробу
відповісти на важливі питання, що виникли у зв’язку з кризою в 30-х pp.
Кейнс указав на низку слабких сторін економічної науки того часу,
звернувши увагу на необхідність дослідження таких сторін капіталіс-
тичної дійсності, які раніше ігнорувалися економістами. Вчений набли-
зив економічну науку до потреб господарського розвитку; помітив нові
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тенденції у розвитку капіталізму та обгрунтував необхідність участі
держави в економічному житті.

Концепція Кейнса справила значний вплив на дальший розвиток
економічної теорії та економічної політики. Ідеї Кейнса взяли на озбро-
єння керівні органи капіталістичних країн. Особливо це стосується
теорії національного доходу, теорії циклу, теорії зростання та інших
аспектів макроекономіки. Саме теорія Кейнса поклала початок широ-
кому втіленню в життя державного регулювання економіки, опрацю-
ванню конкретних методів і способів такого регулювання. Кейнсіанські
концепції торували собі шлях у таких країнах, як США, Великобрита-
нія і навіть Німеччина.

На початку XX ст. виникли об’єктивні умови для державного регу-
лювання ринкового господарства: 1) відсутність досконалої конку-
ренції; у багатьох галузях існують переваги для великого виробництва,
що призводить до появи монополій або олігополії; 2) для певної кате-
горії товарів ціновий механізм не працює; 3) стосовно деяких вироб-
ництв ціни і витрати виробництва не враховують суспільного ефекту
продукції, зокрема охорони навколишнього середовища, розвитку
освіти, охорони здоров’я. Держава у таких випадках втручається у ме-
ханізм ціноутворення або виділяє дотації на виробництво таких товарів
і послуг; 4) наявність ринків, де адаптація здійснюється повільно і до-
сить болісно порівняно з класичною моделлю саморегулювання (на-
приклад, ринок робочої сили).

Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки зумов-
лена також тим, що державні та міждержавні інститути покликані
зберігати такі цінності, як стабільність, і гармонійність суспільства,
збереження і відтворення середовища існування народів — природного,
національно-історичного, культурного.

У підгрунтя державного регулювання економіки країн покладені
різні моделі регулювання, які нерідко визначають як альтернативні.

Основоположною в теорії державного регулювання є кейнсіанська
теорія, яку нерідко характеризують як теорію попиту, її основні ознаки:
короткостроковість, орієнтація на попит і, певна річ, підтримка дер-
жавної поточної політики, орієнтованої на попит. Головним інструмен-
том державного регулювання Кейнс вважав фіскальну політику, а най-
важливішим об’єктом — ресурси інвестицій і процентні ставки.

Основними функціями державного регулювання — залежно від рів-
ня і компетенції державних органів, які їх здійснюють є: регулювання
макроекономічних пропорцій; розроблення та реалізація науково-
технологічної, інвестиційної та соціальної політики; фінансування фун-
даментальних досліджень у галузі суспільних, природничих і технічних
наук за рахунок бюджетних коштів і кредитів; економічний захист влас-
них пріоритетних виробництв; розроблення регіональної політики; фі-
нансування заходів соціальної та культурної політики; пом’якшення
впливу кризових явищ; соціальний захист населення; вироблення вимог
з охорони навколишнього середовища та його відтворення; захист осо-
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би, підприємництва, інтересів держави, майнових та інших прав грома-
дян; організація інвестиційної діяльності.

Але на межі 70—80-х pp. кейнсіанська теорія і концепція державно-
го регулювання економіки зазнала серйозних випробувань. Глибока
світова криза 1974—1975 pp. показала слабкість і уразливість практич-
них рекомендацій кейнсіанства. Кризу пережила концепція «держави
добробуту», що базується на соціальних пріоритетах і спирається на
значний сектор державного підприємництва, на пряме регламентування
багатьох сфер приватного підприємництва і перерозподіл доходів на
користь держави. Альтернативні макроекономічні концепції державно-
го регулювання були започатковані у 70-ті роки, коли у країнах з роз-
винутою ринковою економікою намітилася тенденція до зниження рівня
продуктивності праці та посилення інфляційних процесів, що викликало
недовіру до теорії Кейнса. До основних з них слід віднести монетаризм,
теорію раціональних очікувань і теорію «економіки пропозиції».

Нині кейнсіанство як теоретична система і як концепція економічної
політики втратило колишню панівну роль і перебуває в опозиції до по-
ширеної скрізь консервативної ортодоксії. Але воно живе, мо-
дернізується, розвивається. Кейнсіанська школа створила систему кате-
горій та взаємозв’язків, що без них сьогодні навряд чи можна уявити
економічну теорію і економічну політику Заходу.

На перехідний період до ринку до основних функцій кейнсіанської
моделі додається: формування інститутів державного регулювання,
створення інфраструктури й умов функціонування ринку.

У цьому зв’язку основними принципами створення системи дер-
жавного регулювання економіки в Україні є такі:

— розумної достатності — державі перепідпорядковуються тільки
ті економічні функції, які ні за яких умов не можуть виконувати
підпопрядковані ланки господарської системи (виробники та інші
суб’єкти ринкових відносин) внаслідок обмеженої компетентності;

адекватності — система державних регуляторів економіки та систе-
ми їх застосування мають відбивати реально існуючий стан соціально-
економічного розвитку;

поступовості — командно-адміністративні регулятори замінюються
економічними у міру того, як для цього створюються об’єктивні умови
у вигляді процесів роздержавлення, демонополізації, приватизації,
стабілізації економіки, створення ринкової інфраструктури.

Відомо, що більшість стандартних макроеконометричних моделей
грунтується на кейнсіанському підході до визначення національного
доходу або валового внутрішнього продукту (ВВП) та його основних
компонентів — споживання та інвестування, а також інших макроеко-
номічних змінних. Згадані економетричні моделі використовуються за
трьома напрямками: структурного аналізу (визначення мультиплікато-
рів); прогнозування (прогнозування обсягів чи темпів зміни ВВП);
оцінки ефективності економічної політики (аналіз ефективності дер-
жавних витрат чи змін податкового рівня).
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Макроекономічне моделювання вже декілька десятиліть використо-
вується як зручний інструмент аналізу, імітації та прогнозування еко-
номічних процесів у державних та недержавних установах багатьох
країн.

Розвиток самих моделей, як правило, відбувався циклічно: спочатку
система рівнянь та показників розширювалася та ускладнювалася, що
утруднювало їх використання, потім — спрощувалася, а врешті досяга-
лася оптимізація кількості рівнянь, галузей та секторів економіки.

Найважливішою метою моделювання є оцінка впливу на економіку
зовнішніх та внутрішніх факторів, а також обгрунтування управлінсь-
ких рішень.

Економічні реформи періоду постсоціалістичної трансформації, що
розпочалися наприкінці 80-х — на початку 90-х років минулого століт-
тя в країнах Центральної та Східної Європи, ознаменувалися не лише
радикальною трансформацією виробничої та інституціональної струк-
тури господарства, а й радикальною зміною моделі технологічного роз-
витку і державної політики щодо імпорту технологій. Перехід до від-
критої економіки, нагальна потреба модернізації і підвищення
конкурентоспроможності національного господарства з огляду на перс-
пективи інтеграції до світового ринку (щодо України, то вони пов’язані
передусім зі вступом до ГАТТ/СОТ) актуалізували проблеми визначен-
ня оптимальної моделі регулювання режиму торгівлі, політики щодо
промисловості, інновацій і технологій.

Традиційно в економічній науці виділяють три моделі такого регу-
лювання — це так звані «рікардіанська», «кейнсіанська» та «шумпете-
ріанська» моделі. Перша базується на використанні порівняльних пере-
ваг національної економіки, низькій вартості робочої сили і виробничих
ресурсів, експорті продукції з низькою собівартістю. «Кейнсіанська»
модель передбачає передусім підтримку внутрішнього попиту через ви-
сокі зарплати і стимулювання інвестицій, в тому числі іноземних, низь-
кі відсоткові ставки, стимулювання експорту, підтримку технологічних
переваг країни.

Нарешті, «шумпетеріанська» модель структурного регулювання
означає використання абсолютних технологічних переваг економіки
шляхом всебічного стимулювання інноваційної діяльності підприємств,
виробництва та імпорту технологій, підтримки високого освітнього рів-
ня населення, розвитку фундаментальної та прикладної науки. Подібна
практика державного регулювання дозволяє сповна використовувати
переваги нових продуктів, що мають високу питому вагу додатної вар-
тості, та нових ринків, що мають хорошу динаміку розвитку. Саме
«шумпетеріанська» економічна політика є найперспективнішою для
нових країн з перехідною економікою, оскільки дає можливість перей-
ти на траєкторію ефективнішого технологічного розвитку і прискорити
темпи економічного зростання.

Досвід країн, які сповна використовують потенціал інноваційної
моделі економічного розвитку в епоху глобальної інформаційної рево-
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люції, часто при цьому маючи значно слабші порівняно з Україною
стартові передумови (серед яких — трудові ресурси, освітній рівень на-
селення, рівень розвитку фундаментальної науки і базових технологій,
виробнича інфраструктура), свідчить про те, що потенціал зростання
ефективності національної економіки слід шукати передусім у царині
підвищення ефективності державного регулювання і стимулювання ді-
лової активності в «нових» галузях. Показовими в цьому є приклади
успішної реалізації заходів зі стимулювання розвитку ІТ-сектора в та-
ких країнах, як Південна Корея, Індія або Китай. На мій погляд, варто
було б врахувати цей позитивний досвід і в українській моделі еконо-
мічного розвитку.
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ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ:
СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Çäîáóâøè íåçàëåæí�ñòü ìàéæå 1 5 ðîê�â òîìó, íàøà äåðæàâà ï�ääà-
ëà ðåôîðìóâàííþ ïðàêòè÷íî óñ� ñôåðè ñóñï�ëüíîãî æèòòÿ. Îäí��þ �ç

ñôåð,  ÿêà çàçíàëà,  ìîæëèâî, ÷è íå íàéñóòò�â�øèõ çì�í îñòàíí�ì ÷à-
ñîì, � ñôåðà ïðèçíà÷åííÿ � âèêîíàííÿ ïîêàðàíü.  Ïðîáëåìà ïîêàðàííÿ,

óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ïîêàðàíü,  ï�äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò� ïðàêòèêè

�õ çàñòîñóâàííÿ � îäí��þ ç íàéàêòóàëüí�øèõ ïðîáëåì äîñÿãíåííÿ âè-
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Принцип таліону, притаманний кримінальній політиці колишніх ча-
сів, відійшов у минуле. Світовий досвід застосування кримінальних по-
карань свідчить, що суспільство намагається йти шляхом гуманізації
кримінальних покарань. Україна не є виключенням: зокрема, прогресив-
ним кроком у цьому напрямку було встановлення нею мораторію на
смертну кару. У цьому зв’язку вдосконалення системи покарань, її по-
дальша гуманізація і акцент на все більше пом’якшення репресивності
кримінально-правових мір боротьби зі злочинністю складають один з
найбільш актуальних і значущих напрямів кримінальної політики дер-
жави. Гострою проблемою все ще залишається широке застосування
покарання у вигляді позбавлення волі: Україна займає одне з перших
місць за кількістю засуджених до позбавлення волі: в установах вико-
нання покарань фактично тримається 170 057 осіб, з них у кримінально-
виконавчих установах — 133 956 [1]. Показник судимості (кількість за-
суджених на 100 тисяч населення) в Україні утричі вищий, ніж у серед-
ньому по країнах Європи. Так, якщо в Туреччині, наприклад, він стано-
вить близько 90, у Болгарії — 115, Румунії — 230, то в нашій країні цей
коефіцієнт сягає близько 413. Україну «випереджають» лише Росія та
Білорусія. При цьому аналіз злочинів, які вчинили ці особи, свідчить,
що певна частина засуджених не являє собою значну суспільну небез-
пеку і могла б виправитись без ізоляції від суспільства [2, с. 6]. Альтер-
нативою позбавлення волі можна вважати, зокрема, штраф, громадські
та виправні роботи, однак стійка тенденція до зменшення застосування
штрафу та виправних робіт, як одних з видів альтернативних санкцій,
пояснюється скороченням робочих місць, збільшенням безробіття, не-
виплатою заробітної плати, а також відсутностю коштів у значної кіль-
кості злочинців для сплати штрафної санкції. Усе це унеможливлює за-
стосування штрафу та виправних робіт і не залишає більше жодного
шляху, окрім застосування позбавлення волі [3, с. 78]. Перепоною у за-
стосуванні альтернативних санкцій можна вважати і неналежне ви-
вчення практики їх застосування, як в Україні, так і за кордоном. Зви-
чайно, що у будь-якому разі слід враховувати національні традиції та
особливості розвитку нашої країни при введенні системи альтернатив-
них санкцій, але тільки проаналізувавши досвід різних країн світової
спільноти, можна обрати для себе оптимальний варіант з найменшими
затратами. Одним з головних аргументів на захист нев’язничних санк-
цій називають те, що вони не лише перешкоджають реадаптації особи
до суспільства, а й дійсно можуть сприяти прискоренню цього процесу.
Припускають, що широке застосування альтернативних санкцій зни-
зить рівень рецедивізму. Якщо порівнювати кошти, які йдуть на
в’язничне утримання засуджених, і ті, що потребує застосування альте-
рнативних санкцій, то у виграші явно залишаються останні. Ще не вар-
то забувати про так звану «упущену» чи «втрачену» вигоду, яка вклю-
чає такі елементи, як кошти, що суспільство не доотримує внаслідок
того, що працездатний громадянин перебуває у в’язниці; втрачаються
трудові та професійні навички засудженого, він відстає від суспільного
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розвитку, а тому після виходу з кримінальної установи необхідні кошти
на його перекваліфікацію, інакше знижується його продуктивність; ви-
датки на медичні обслуговування і обстеження тощо. Важливим аргу-
ментом на користь альтернативних санкцій є також можливість прове-
дення значно більшої кількості реабілітаційних програм, аніж це
можливо у закладах закритого типу-тобто можна говорити про більш
справжню індивідуалізацію покарання [4, с. 66—70]. Слід пам’ятати і
про позитивні кроки щодо вдосконалення кримінальної політики. Так, у
2001 р. прийнято Кримінальний кодекс України, яким введена низка
норм, що передбачають альтернативні санкції. Він прийнятий на перс-
пективу і діятиме тривалий час, що, однак, не означає, що до Кодексу
не вноситимуться зміни і доповнення: не можна допустити, щоб КК
відставав від потреб реального життя [5]. Наступним кроком у рефор-
муванні та забезпеченні дотримання прав людини в установах криміналь-
но-виконавчої системи стало прийняття Кримінально-виконавчого ко-
дексу 11 липня 2003 р., положення якого грунтуються насамперед на
Конституції України, міжнародних актах з прав людини та громадянина
та міжнародному досвіді у сфері виконання кримінальних покарань.
Цим кодексом передбачено перебудову системи класифікації установ за
ступенями безпеки, які прийняті у Європі, вводиться прогресивна си-
стема зміни умов тримання засуджених за рівнем їх виправлення, ви-
значаються гарантовані права засуджених на побачення, отримання по-
силок, передач та предметів першої необхідності, продуктів харчуван-
ня, відрахування заробітної плати. Чіткіше урегульовані питання мате-
ріально-побутового та медико-санітарного забезпечення, а також право
надання засудженим психічної, педагогічної та правової допомоги [6].

З 2001 р. спостерігається зменшення питомої ваги позбавлення волі
— якщо у період з 1992 по 2001 рр. вона становила у середньому
35,7 %, то в наступний період відповідна частка складає близько 30 %
[2, с. 6]. Тобто, ці дані ще раз підтверджують дієвість зазначених вище
кроків на шляху до гуманізації кримінальної політики держави і збли-
ження з європейськими стандартами.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ТА ЇЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ В СУЧАСНОМУ
МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

В сучасних умовах, коли господарська діяльність юридичних осіб не
обмежується територією однієї держави та їх кількість постійно збіль-
шується, велика увага приділяється дослідженню юридичної особи як
основного суб’єкта міжнародного приватного права.

В загальному вигляді юридична особа визначається в праві як ор-
ганізація чи установа, створена відповідно до законодавства певної
держави, яка виступає як самостійний учасник цивільних пра-
вовідносин. Але цивільне законодавство багатьох західних держав
воліє взагалі не наводити визначення юридичної особи.

В свою чергу дослідження інституту юридичної особи в
міжнародному приватному праві пов’язане з вирішенням ряду як теоре-
тичних, так і практичних проблем. Ці проблеми пов’язані з тим, що
міжнародне приватне право характеризується розподілом усіх осіб, які
існують на певній території, на національних та іноземних або на
«своїх» та «чужих». Всі ці теоретичні і практичні проблеми можна
згрупувати наступним чином.

1. Відсутність визначення поняття та сутності правової кате-
горії «особистий закон юридичної особи». На сьогодні в правовій лі-
тературі немає однозначності до того, що складає суть особистого за-
кону або особистого статусу юридичної особи (lex societatis) цієї правої
категорії. Досі немає єдиного загальнаукового визначення, що таке
«особистий закон юридичної особи» і що дане поняття включає в себе
(включно до найменшої деталі). На законодавчому рівні тих країн, де є
своє національне законодавство про основи міжнародного приватного
права, не надано дефініції цієї правової категорії. Яскравим прикладом
цьому є Закон України «Про міжнародне приватне право», де є ст. 25
«Особистий закон юридичної особи», але в цій статті не надано визна-
чення цьому закону як правової категорії і не зазначено, що саме в
Україні розуміється під поняттям «особистий закон юридичної особи».

2. Співвідношення правових категорій «національність юридич-
ної особи» і «особистий закон юридичної особи». Питання про спів-
відношення понять особистого закону та державної належності юридич-
ної особи, а також про ознаки, які визначають ці поняття, є спірними в
теорії та практиці міжнародного приватного права: не вироблено єди-
ного критерію для визначення особистого закону та державної належ-
ності юридичної особи. Ці питання по-різному вирішуються в праві різ-
них країн [4].

Але використання в науці міжнародного приватного права публіч-
но-правового поняття «національність юридичної особи» не є виправ-
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даним за наявності власного загальноприйнятого приватно-правового
поняття «особистий закон юридичної особи».

3. Проблеми вибору моделі особистого закону юридичної особи. У
світовій практиці існує декілька основних доктрин, які дозволяють ви-
значити особистий закон (статут) юридичної особи:

1) Доктрина інкорпорації (за місцем створення юридичної особи), якій
притаманні певні недоліки: а) відсутність зв’язку між правом місця ство-
рення компанії та правом місця її діяльності; б) можливість невиконання
тих вимог, які передбачені законодавством країни, де компанія здійснює
свою господарську діяльність; в) існування ряду країн, де реєстрація юри-
дичної особи не є обов’язковим елементом появи нової юридичної особи;
г) заснування юридичних осіб у країнах з низькою ставкою оподаткування
юридичних осіб або навіть в офшорних зонах, а здійснення їх основної ді-
яльності в інших державах, де це оподаткування відбувається за набагато
вищою ставкою, тобто питання в сфері ухилення від податків.

2) Доктрина осідлості (за місцем знаходження адміністративного
центру юридичної особи), головною проблемою якої є не співпадання
місця, де фактично здійснюється управління справами фірми та місця
знаходження адміністративного центру юридичної особи.

3) Доктрина центру експлуатації (за місцем основної діяльності), го-
ловною проблемою якої є те, що зовсім не враховано фактор, що госпо-
дарська діяльність підприємства, яка породжує юридичні обов’язки,
здійснюється в центрі управління.

4) Теорія контролю, яка вимагає детального дослідження кожного
випадку та виключає можливість встановлення простих і чітких крите-
ріїв: виявилося необхідним у кожному випадку встановлювати, ким і з
якої держави дана організація контролюється [4].

На сучасному етапі наукою міжнародного приватного права вироб-
лено різні модифіковані теорії особистого закону юридичної особи, які
можуть до деякої міри вирішити проблему вибору єдиного універсаль-
ного особистого закону юридичної особи. Але ці модифіковані теорії
внести дестабілізуючий фактор у правозастосування особистого закону
юридичної особи в міжнародному приватному праві [2, с. 26].

Яскравим прикладом проблеми обрання доктрини особистого зако-
ну юридичної особи в міжнародному приватному праві є українське
право. Так відповідно до ч.1 і ч.2 ст. 25 Закону України «Про міжнарод-
не приватне право в Україні в основному щодо особистого закону юри-
дичної особи застосовується доктрина інкорпорації. Але якщо є не мож-
ливим застосувати доктрину інкорпорації в Україні, то відповідно до ч.
3 ст. 25 цього Закону України може застосовуватися доктрина осідлості
як певне виключення із правил.

У той же час Україною ратифіковано Віденську конвенцію про до-
говори міжнародної купівлі—продажу товарів, відповідно до положень
якої особистий закон юридичної особи визначається відповідно до ос-
нов доктрини центру експлуатації. Хоча норми цієї Конвенції мають
дещо загальний і не конкретний характер щодо визначення особистого
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закону юридичної особи, але відповідно ст. 9 Конституції України ви-
ходить, що в Україні щодо визначення особистого закону юридичної
особи діє доктрина центру експлуатації, а не визначені в Законі України
«Про міжнародне приватне право» доктрини інкорпорації й осідлості.

Якже в Україні повинен визначатися особистий закон юридичної осо-
би: доктриною центру експлуатації чи доктринами осідлості та інкорпора-
ції, а може зовсім іншою доктриною чи модифікованим поєднанням різ-
номанітних доктрин особистого закону юридичної особи ? Це питання, на
мій погляд, зараз є однією з головних проблем як української теорії, так
української практики міжнародного приватного права. І ця потреба потре-
бує негайного вирішення як з урахуванням світового досвіду і практики,
що склалась, так і з урахуванням нових тенденцій розвитку теорій особи-
стого закону юридичних осіб у сучасному міжнародному приватному праві.

Тому в підсумку, можна стверджувати, що правильне вирішення
проблеми визначення особистого закону юридичної особи на законодав-
чому рівні різних країн з урахуванням наукового обгрунтування має
значення для сучасного міжнародного приватного права і світового
суспільства в цілому.
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ЕТИЧНА КОДИФІКАЦІЯ ЯК ВИМОГА
СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Нині ми звикли чути про зв’язок демократії і права, але, як відомо,
не єдиним лише правом живі людська культура та цивілізація, а відо-
мий принцип права «все, що не заборонено, те дозволено» не може бу-
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ти єдиним механізмом налагодження відносин між людьми і тим біль-
ше у демократичному суспільстві, адже саме свобода висуває найвищі
вимоги до людського сумління та відповідальності.

Через помітний дефіцит моральності у діяльності різних інститутів,
що є наслідком економічних перетворень та соціальної нестабільності,
які притаманні сучасному українському суспільству, саме для етичної
ініціативи сьогодні відкривається широке поле дії. При чому подібні
проблеми пронизують абсолютно всі сфери суспільного життя, що свід-
чить про їх надзвичайну актуальність.

Як відомо, моральне та правове регулювання співіснують. Усі наці-
ональні правові системи мають у своїй основі певні моральні вимоги
(наприклад, славнозвісний Декалог Моісея, Нагорна проповідь Христа
тощо). Хоча для моральних норм притаманне надання більшого зна-
чення внутрішнім мотивам, а санкція за їх порушення здебільшого від-
бивається у репутації особи, її самооцінці, тобто відповідальність
пов’язана із судом власної совісті. Але ж чи можна у сучасному світі
сподіватися на беззаперечне виконання етичних приписів, коли вони не
забезпечується силою примусу?

Звичайно, етичні норми насамперед повинні забезпечуватися так би
мовити «внутрішнім» примусом. Та одна справа, коли мова йде про
міжособистісні відносини кількох індивідів і зовсім інша, коли йдеться
про діяльність державних службовців, суддів чи лікарів, від яких зале-
жать долі дуже великої кількості людей, і коли недотримання певних
етичних вимог може мати надзвичайно серйозні наслідки.

Очевидно, що є необхідність розробки системи етичних норм, які б
чітко регулювали певне коло відносин та були б обов’язковими для ви-
конання всіма їх суб’єктами, тобто, постає завдання етичної кодифіка-
ції вимог до поведінки професіоналів при здійсненні ними своїх повно-
важень (при цьому, на мою думку, більш доцільним та ефективним є
проведення такої роботи саме за окремими сферами діяльності). Але у
зв’язку з цим виникає питання: чи можна взагалі говорити про можли-
вість такої кодифікації, а якщо і так, то де та межа, до котрої норми
етики можуть бути формалізовані, і чи існує вона?

Головна проблема розкриття сутності етичного кодексу полягає в
складності представлення етичних норм та принципів у вигляді чітко
визначених, письмово закріплених, структурованих правил поведінки.
У цьому ж і головне протиріччя даного процесу.

Сьогодні питання етичної кодифікації є актуальними для більшості
країн світу, а в багатьох з них подібні документи уже прийняті (в США,
Італії, Росії — Кодекси суддівської, журналістської, медичної етики, кодекси
поведінки громадських організацій тощо). Робота над цими питаннями має
місце і в Україні: знову ж таки, кодекси журналістської етики, Кодекс
професійної етики суддів; своєчасність даної проблеми підтверджується
проведенням конференцій, круглих столів, присвячених цьому питанню.

Однак, при розробці та застосуванні етичних норм великими група-
ми людей виникають певні труднощі. В першу чергу це стосується спо-
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куси певної аналогії норм етики та права [1]. Адже, створюючи відпо-
відний етичний кодекс, ми часто акцентуємо увагу на певних догматич-
них аспектах. Норми етики приймаються для великого кола суб’єктів:
певної професійної спільноти, клієнтів, на яких направлена діяльність
даної спільноти, врешті, для усіх громадян.

Також поширеною є думка про те, що етичний кодекс лише забез-
печує рамки, окреслює основні принципи діяльності. Однак завдання
етичного кодексу не обмежується і не повинно обмежуватися простим
декларуванням загальних принципів та рамок поведінки. Такий кодекс
фіксує і цілком визначені, конкретні норми, виконання яких має бути
не тільки бажаним, але і обов’язковим.

Щодо суб’єктів, які б слідкували за обов’язковістю дотримання етич-
ного кодексу, то дана функція, зокрема, може бути покладена на держа-
ву. Здійснювати такий контроль можуть і професійні асоціації. Тут та-
кож існує багато засобів впливу та примусу: звільнення, догана тощо.
А, скажімо, у США дотримання правил етичного кодексу є запорукою
службового просування.

Отже, очевидним є те, що створення етичних кодексів є цілком
об’єктивною та обґрунтованою вимогою сьогодення. Слід наголосити
на тому, що, маючи у своїй основі найбільш глобальні, основоположні
норми — норми моральні, такий кодекс є не рекомендаційним, а
обов’язковим для виконання документом.
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ЕКУМЕНІЗМ У СУЧАСНІЙ ХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

Двадцять перше століття, крім позитивних науково-технічних ново-
введень, досягнень НТР, принесло суспільству ще й величезну кількість
гострих проблем, які знайшли своє віддзеркалення в наявних етнокон-
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фесійних конфліктах. Відомо, що в основі етноконфесійних конфліктів
лежать невирішені суперечності між старими традиційними релігійними
системами і новими потребами і цінностями в сфері релігійної культури.

Тому тема адекватного конструктивного подолання етноконфесійних
конфліктів стає надзвичайно актуальною в умовах розвитку правового
демократичного суспільства в Україні. Термін «екуменізм» ( від грец.
оikumene — охоплення всесвіту, всього світу ) — визначається як рух
за об’єднання релігійних конфесій. Екуменізм включає в себе 3 напря-
ми:

1. Рух за об’єднання християнських конфесій.
2. Інтерпретаційні процеси нехристиянських релігій.
3. Узгоджені дії християнських екуменічних організацій з нехристи-

янськими.
Започаткувала рух за об’єднання релігійних конфесій Всесвітня

конференція місіонерів, що відбулася в 1910 р. в Единбурзі, під час якої
була висунута потреба вивчення досвіду християнської місіонерської
діяльності у всесвітньому масштабі. Вкрай необхідною стала система-
тизація міжнародного обміну інформацією з проблем координації робо-
ти місіонерських організацій у подоланні дезінтеграційних процесів
розвитку християнської культури.

Координатором екуменічних процесів у християнстві є Всесвітня
Рада Церков ( ВРЦ ), до складу якої входять більшість протестантських
і православних конфесій, вірмено-грецька церква та ін. ВРЦ заснована в
1948 р. Російська православна церква прийнята до її числа в 1961 р. На
сьогодні, окрім неї, ВРЦ включає Грузинську православну церкву, Вір-
мено-григоріанську церкву, лютеранські церкви Латвії та Естонії, союз
євангельських лютеранів-бабтистів. Рада не претендує на роль міжна-
родної суперцеркви, координуючи рухи за віросповідувальну єдність
християн. ВРЦ розробляє питання відношення християн до проблем
світу і справедливості, засуджує дискримінацію по расових, національ-
них чи релігійних ознаках. Вона виступає за захист дітей і збереження
здоров’я, боротьби з голодом, бідністю і хворобами, екологію, розвиток
науки і техніки. Вихідна умова програм ВРЦ згідно із цими напрямами
— недоторканність «особливих» переконань церков-учасниць. Важли-
вим аспектом є підтримання Радою відносин із ООН, ЮНЕСКО та ін-
шими спеціалізованими організаціями ООН з екологічних та соціаль-
них питань.

Серед сучасних рекомендацій ВРЦ слід виділити: здійснення і під-
тримку просвітницьких програм про світ в умовах справедливості як
складову Всесвітньої кампанії ООН за роззброєння, а також спеціальне
звернення до всіх працюючих в сфері військового виробництва і війсь-
ково-прикладних дослідів; створення і підтримку дослідницьких
центрів, які займаються спеціальною розробкою альтернатив мілітари-
зму ( на основі миру і консолідації ), вивченням позитивних моделей
вирішення соціально-політичних конфліктів, налагодженням зв’язків з
антимілітаристськими рухами.
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Проте в русі за об’єднання релігійних конфесій окрім прагнення до
взаєморозуміння членів-учасників існують і конкретні суперечності,
які викликані, насамперед, об’єктивними процесами встановлення
«межі світу» (канонічної території), а також політичними процесами,
що відбивають небезпечне зближення церковних організацій із між-
народними політичними структурами, що репрезентують новий світо-
вий порядок.

На думку останніх, церковні організації, які перейшли на позиції то-
лерантності, повинні виконувати функцію реалізації духовних запитів
людства «нової ери», дати кожному послідовнику неохристиянських
організацій можливість безперешкодно «здійснювати культ» релігійно-
го обряду шляхом співробітництва однієї християнської релігійної об-
щини з іншою. Тому завдання створення такого «релігійного універма-
гу», який пропонує товар на будь-який смак і обслуговує замовлення
світового правління, зпрогнозувало зростання значення інтегративних
процесів серед різноманітних релігійних течій і виникнення в екуменіч-
ному русі на межі ХХ—ХХІ ст. нової ідеологічної доктрини, під на-
звою «Єдність у розмаїтті». Отже, на початку ХХІ ст. політика та еко-
номіка відчули на собі значний вплив традиційних і новітніх християн-
ських течій. При цьому самі релігійні організації і рухи в усьому світі
займали все радикальнішу позицію і в умовах відсутності партійної ге-
гемонії ( яка мала місце за часів СРСР) стали претендувати на провідну
роль у житті суспільства.

Підсумовуючи зазначимо, що екуменізм — це рух за об’єднання ре-
лігійних конфесій. Екуменізм для християнських направлень є миро-
творчою і соціально-політичною діяльністю, яка відбиває значну зане-
покоєність церков суперечливим розвитком міжнародних релігійних і
локальних взаємовідносин як із глобальними особливостями світового
розвитку, так і спричинених соціально-політичними і соціокультурни-
ми процесами в окремо взятих країнах. Як на мене, екуменічний рух є
надзвичайно важливим і потрібним сьогодні, з його допомогою можна
буде вирішити багато гострих і нерозв’язаних конфліктів ( у тому числі
і етноконфесійних ), що сприятиме інтеграційним процесам у розвитку
соціальних питань у цілому. «Немає справжнього екуменізму без внут-
рішньої потреби. Бо з відновлення духу, з самозречення та найвільні-
шого вияву любові походять і назрівають бажання єдності» [1].
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВ
ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОСТУ

На початку ХХІ ст. український банківський бізнес переходить у нову
фазу власного розвитку, що пов’язано з покращенням макроекономічної
ситуації в країні порівняно з кризовими 90-ми, посиленням глобалізацій-
них процесів на ринку банківських послуг та поступовим впровадженням
стратегій, орієнтованих на задоволення потреб клієнта. Саме тому гостро
постала проблема підвищення конкурентоспроможності кредитних ін-
ститутів у нових ринкових умовах. Добровільна реструктуризація є од-
ним із способів максимізації ринкової вартості банку і збільшення його
гнучкості щодо змінних факторів бізнес-середовища [2, c. 9].

Ãîëîâíà ìåòà íàøîãî äîñë�äæåííÿ ïîëÿãàëà â îá�ðóíòóâàíí� òåîðå-
òè÷íî�ìåòîäîëîã�÷íèõ çàñàä äîáðîâ�ëüíî� ðåñòðóêòóðèçàö�� áàíê�â òà

îñîáëèâîñòåé �� çàñòîñóâàííÿ äëÿ ðåàë�çàö�� ñòðàòåã�� ðîñòó áàíê�â-
ñüêèõ óñòàíîâ.

Реструктуризація банку — це здійснення комплексу організаційно-
економічних, кредитних, правових заходів, спрямованих на зміну структу-
ри банку (його управління, форми власності, організаційно-правової фор-
ми, структури активів і пасивів тощо) з метою збільшення вартості банку,
підвищення ефективності його діяльності або фінансового оздоровлення.

Реструктуризація виконує наступні функції:
o санаційну, яка полягає у посиленні ліквідності та прибутковості

проблемних банків;
o превентивну, запобігаючи виникненню фінансових негараздів;
o функцію ефективного механізму реалізації стратегії росту.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ� ñò. ðåñòðóêòóðèçàö�ÿ êîìåðö�éíèõ áàíê�â Óêðà�íè

ñïðÿìîâàíà íå ñò�ëüêè íà âèõ�ä �ç áàíêðóòñòâà äëÿ âèæèâàííÿ, ñê�-
ëüêè íà äîñÿãíåííÿ óñï�õó � ïîäàëüøèé ðîçâèòîê.

Реструктуризація може проводитись у різних формах залежно від
стратегічних цілей компанії. Виділяють такі форми реструктуризації за
об’єктами перетворень, як корпоративна реструктуризація (реоргані-
зація), а саме злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення
[1, ст. 39]; реструктуризація виробництва; реструктуризація акти-
вів та фінансова реструктуризація.

Остання чверть ХХ ст. відзначилась інтенсивним процесом консолідації
банківського капіталу, що набув глобального характеру. Основним механі-
змом концентрації капіталу і підвищення конкурентоспроможності в сучас-
ному банківництві є такі види реструктуризації, як злиття і поглинання.

Äîáðîâ�ëüíà ðåñòðóêòóðèçàö�ÿ � ïîð�âíÿíî íîâå ÿâèùå äëÿ áàíê�âñü-
êî� ñèñòåìè Óêðà�íè, ùî ñâ�ä÷èòü ïðî ïî÷àòîê �� ïîâíîö�ííîãî ðîçâèò�

êó òà ä��â�ñòü ðèíêîâîãî ìåõàí�çìó â íàö�îíàëüíîìó áàíê�âñüêîìó ñå-
êòîð�. Ïðîòå, íà â�äì�íó â�ä ðîçâèíóòèõ ô�íàíñîâèõ ðèíê�â, äîáðîâ�-
ëüíà ðåñòðóêòóðèçàö�ÿ êîìåðö�éíèõ áàíê�â â Óêðà�í� ìà� ïåâí� îñîáëè-
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âîñò�, âíàñë�äîê âïëèâó ðÿäó ôàêòîð�â �ïîð�âíÿíà íîâèçíà ÿâèùà, íå-
ðîçâèíóò�ñòü ôîíäîâîãî ðèíêó, íèçüêà ïðîçîð�ñòü áàíê�âñüêî� ñèñòåìè,

ïðîáëåìè â ðåàëüí�é îö�íö� àêòèâ�â áàíê�â, íèçüêèé ð�âåíü ïðîôåñ�éíî�

ãîòîâíîñò� ìåíåäæåð�â äî ïðîâåäåííÿ ðåñòðóêòóðèçàö���.

Ïðîòÿãîì 2005 ð. â�äáóëèñÿ çíà÷í� óãîäè ùîäî ïðèäáàííÿ óêðà�íñüêèõ

áàíê�â �íîçåìíèìè: ïðîäàæ �ÀÊÁ�Àâàëü� àâñòð�éñüêîìó Raiffeisen çà 1 ,028
ìëðä äîë. ÑØÀ, ÀÊÁ �Ìð�ÿ� ðîñ�éñüêîìó �Âíåøòîðãáàíêó�, ÀÊÁ �Óêðñèááàíê�

ôðàíöóçüêîìó BNP Paribas. 1 5 ëþòîãî 2006 ð. ÀÊÁ �Óêðñîöáàíê� îãîëîñèâ
ïðî äîìîâëåí�ñòü ç �òàë�éñüêèì Banka Intesa ùîäî ïðîäàæó 85,42 �  àêö�é.

Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè ïðè�äíàííÿ óêðà�íñüêèõ áàíê�â äî �íîçåì-
íèõ, íà íàøó äóìêó, �:

 âèñîêèé ïîòåíö�àë ðîçâèòêó îêðåìèõ ñåãìåíò�â áàíê�âñüêîãî á�çíåñó;
 ñïîâ�ëüíåííÿ òåìï�â çðîñòàííÿ �âðîïåéñüêî� åêîíîì�êè;
 ï�äâèùåííÿ êîíêóðåíö�� íà áàíê�âñüêîìó ðèíêó;

 â�äõèëåííÿ ÂÐ çàêîíîïðîåêòó ïðî â�äêðèòòÿ ô�ë�é �íîçåìíèõ áàíê�â;
 ï�äâèùåííÿ âèìîã ÍÁÓ ùîäî êàï�òàë�çàö��.

Ïîçèòèâíèìè íàñë�äêàìè êóï�âë� óêðà�íñüêèõ áàíê�â �íîçåìíèìè ñòðóê-
òóðàìè ç Çàõ�äíî� �âðîïè ñòàíå ï�äâèùåííÿ ïðîçîðîñò� òà áåçïåêè áàí-
ê�âñüêîãî ñåêòîðó, ïîë�ïøåííÿ ÿêîñò� áàíê�âñüêèõ ïîñëóã òà �õ çäåøåâ-
ëåííÿ, ï�äâèùåííÿ ë�êâ�äíîñò� áàíê�âñüêî� ñèñòåìè, ÿêà ñòàíå ìåíø çà-
ëåæíîþ â�ä âíóòð�øí�õ ïîë�òè÷íèõ � åêîíîì�÷íèõ ðèçèê�â �4, ñ. 43�.

Ïðîòå �ñíó� ïðîáëåìà ìàëèõ áàíê�â, ÿêó ìîæíà ï�äí�ìàòè íå

ò�ëüêè ç åêîíîì�÷íî� òî÷êè çîðó,  à é �ç ïîçèö�é íàö�îíàëüíî� áåçïå-
êè.  Îñê�ëüêè âèêîðèñòàííÿ �íîçåìíîãî êàï�òàëó äëÿ íàðîùóâàííÿ îá-
ñÿã�â êàï�òàë�çàö��, ìîæå ïðèçâåñòè äî òîãî, ùî áàíê�âñüêèé ñåê-
òîð Óêðà�íè ïîòðàïèòü ï�ä �íîçåìíèé êîíòðîëü.

Підсумовуючи результати проведеного дослідження можна ствер-
джувати, що перспективними напрямами добровільної реструктуризації
банків в Україні є:

1) реорганізація шляхом злиття або приєднання;
2) реструктуризація активів у вигляді дивестицій;
3) оптимізація організаційної структури.
Використання комерційними банками України даних пріоритетних

напрямів добровільної реструктуризації надасть змогу, на нашу думку,
забезпечити їх ефективне функціонування, а також розвиток банківсь-
кої системи в цілому. Консолідація повинна сприяти появі сильних бан-
ків, здатних бути автономними і забезпечувати стабільність економіч-
ного розвитку України.
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ІНТЕГРАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО
ТА ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Більшість підприємств у своєму розвитку переживають період, в якому
для повноцінного подальшого функціонування потрібно залучати додат-
кові фінансові ресурси. Внутрішніх вистачає далеко не завжди. Доводить-
ся залучати їх ззовні. В розвинутих країнах підприємства можуть це зроби-
ти через фондовий ринок або взявши кредит. В Україні на жаль ринок
цінних паперів надто непрозорий та нерозвинутий, тому банки залиша-
ються єдиним реальним рятівником. Якість та вигоди обох сторін прямо
залежать від рівня розвитку їх фінансово-промислової інтеграції (ФПІ).

Кожна країна обрала свій шлях реалізації ФПІ. У США через жорстке
антимонопольне та антитрестівське законодавство не фінансові корпора-
ції не можуть прямо зливатися з фінансовими тому співпраця в основно-
му проходить у галузі кредитування, спільних проектів, обслуговування
(страхування, ведення поточних рахунків тощо). В Японії навпаки дер-
жава тісно зв’язана із найбільшими ФПГ — кейрецу, кожна з яких у свою
чергу має у своїй структурі великий банк. У Німеччині 3 найбільші банки
контролюють відповідно 1/3,1/4,1/8 акціонерного капіталу країни.

Та всі вищенаведені моделі ФПІ розвивались у цих країнах протягом
десятиліть. Але особливістю постсоціалістичних країн є дуже стиснуті
строки побудови нової економіки. Немає часу чекати еволюційного розвит-
ку, але навіть для нього потрібно створити адекватні правила. В Росії по-
штовх до цього дало прийняття закону про ФПГ у 1994 р. Вже через рік їх
було зареєстровано більше сотні. В Україні ця ідея не здійснилася. В 1995 р.
після неприйняття Верховною радою закону про ФПГ було прийнято аль-
тернативний закон про ПФГ. Але невдалий проект — підприємство «Ти-
тан» на цей час залишається єдиною зареєстрованою ПФГ. Жодна із украї-
нських бізнес-груп не ризикнула змінити свій статус. На даний час
співпраця між банками та підприємствами в Україні набула таких форм:

1) кишенькові банки та страхові компанії великих бізнес-груп, які в
основному займаються їх розрахунковими операціями;

2) їм на противагу можна виділити фінансові бізнес групи (ТАС,
Аваль, Приват), створені на базі системного банківського бізнесу;

3) окремі спільні проекти банків та промислових підприємств. При-
кладом може слугувати співпраця банку «АРКАДА» із «Київміськбу-
дом» по наданні житлових кредитів.
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Багато українських бізнес-груп отримують надприбутки лише через
володінням високорентним бізнесом на основі всенаціональних ресур-
сів (металургія, ПЕК). Якщо держава не в змозі такі підприємства репри-
ватизувати, то потрібно хоча б поставити для них вищі норми оподат-
кування, вимагати розширення соціальної інфраструктури, змушувати
такі підприємства зменшувати шкідливий вплив на екологію і т. і.

1) Тіньові фінансові потоки, якими згадані вище прибутки через
власні фіктивні фінансові структури відмиваються. Поступово цю проб-
лему намагаються вирішити і самі українські бізнес-групи.

2) Високі процентні ставки. Довгий час українським банкам було
вигідніше займатися короткотерміновим кредитуванням, а не внутріш-
нім інвестуванням.

3) Відсутність чіткої позиції держави відносно просування на наш
національний ринок як фінансових, так і промислових ТНК. Їхня при-
сутність далеко не однозначна. З одного боку, вони приносять досвід,
збільшення конкуренції, з іншого, слабші наші компанії ці битви часто
програють. Сильні, які вже розвинулись і «нарощують жир», просто
викуповуються західними та східними ТНК.

4) Повільне збільшення асортименту фінансових послуг. Великим
гальмом у цій проблемі є відсутність відповідної потребам правової бази.

Рекомендації
1) Нарощувати темпи розвитку національного фондового ринку, як

альтернативного джерела внутрішніх інвестицій.
2) Встановити жорсткий фінансовий, контроль над усіма підприєм-

ствами, які займаються високо рентним бізнесом.
3) Ініціювати трьохсторонні проекти за участю держави, фінансо-

вих та промислових підприємств.
4) Створення або вдосконалення нормативної правової бази для по-

кращення контролю над фінансовими потоками.
5) Залучення, контроль (але не тиск) та обмеження діяльності закор-

донних ТНК.
Усі перераховані вище кроки потрібно виконувати максимально

обережно, оскільки можливі численні зловживання з боку держави, а
через збільшення «ризиків змін правил гри» погіршується загальний ін-
вестиційний клімат.
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РИЗИКИ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ
ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Економічний розвиток будь-якої держави у сучасному світі значною
мірою залежить від її участі в міжнародних відносинах. Світовий досвід
свідчить, що жодна країна не спромоглася побудувати сильну і пов-
ноцінну економіку, ізолювавши себе від світової економічної системи.
Але відкрита економіка, яка передбачає вільний потік товарів, капіта-
лів, людських ресурсів, інформації несе в собі не тільки позитивні на-
слідки, але й низку потенційних ризиків. Якщо коротко визначити ри-
зик, то це ймовірність появи несприятливої події в умовах невизначе-
ності, конфліктності, дії дестабілізуючих чинників тощо [1].

Ризики тією чи іншою мірою властиві діяльності всіх суб’єктів рин-
кових відносин, проте в банківській сфері їх вплив особливо значний.
Таких ризиків, як кредитний, валютний, відсотковий, інвестиційний,
інфляційний, ризик ліквідності, не може уникнути жодна банківська
установа. Це природно, адже банківський бізнес є одним з найризико-
ваніших видів підприємницької діяльності.

Зважаючи на євроінтеграційний курс України, наш грошовий ринок
у майбутньому очікують значні зміни, які проявляються вже й зараз,
передусім у присутності закордонних кредитних установ. Так, тільки за
2005 — початок 2006 рр. було здійснено такі крупні операці, як купівля
українського банку «Аваль» австрійською групою «Raiffeisen Interna-
tional Bank Holding AG», Укрсиббанку французьким BNP Paribas, 98 %
акцій «Мрії» російським Внешторгбанком, Банку НРБ московським
Сбербанком, Укрсоцбанку італійським Banka Intesa, ВАБанку голланд-
ським ТВІН Financial Services Group NV, «Ажио» шведським SEB.
Проведення вищезгаданих операцій привело до підвищення долі інозем-
ного капіталу з 8,2 % на кінець 2005 р. до 25 % на початок 2006 р. Від-
повідно до цього НБУ розробив проект постанови, згідно з яким доля
іноземного капіталу в банківській сфері України не може перевищувати
50 % [2, с. 11]. Зважаючи на сказане, логічно постає питання: чи змо-
жуть вітчизняні банки успішно конкурувати з іноземними у разі зняття
обмежень на присутність філій закордонних банків?

Тут важливу роль може відіграти:
1. розрив у рівні капіталізації( для порівняння, капітал найбільшого

європейського банку Дойче банк (Німеччина) становив на початок цьо-
го століття $51,5 млрд, активи — $732,5 млрд, тоді як капітал усієї бан-
ківської системи України — менше $4 млрд, а активи станом на 1 липня
2005 р. — лише $35 млрд);

2. різниця у вартості ресурсної бази (ставки за валютними депози-
тами в Україні становлять від 10 до 12 %, в Європі — 2—3,5 % річних);
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3. різниця у спектрі банківських послуг (якщо в світі надається по-
над 300 різних банківських послуг, то в Україні, навіть у великому бан-
ку — 100—120).

Все це зумовлює потенційно вищий рівень конкурентоспроможності
європейських банків (щодо українських) [3, с. 35—36].

Відкриття економіки в банківській сфері і відповідне зняття обме-
жень на присутність філій іноземних банків є надзвичайним ризиком і
може мати два наслідки: позитивний і негативний. За позитивного,
присутність філій іноземних банків приведе до: залучення в економіку
України закордонних інвестиційних ресурсів через філії іноземних
банків; запровадження в Україні новітніх банківських послуг і техно-
логій, які нині застосовуються провідними банками світу; підвищення
конкуренції у сфері надання банківських послуг в Україні, що в свою
чергу змусить вітчизняні банки підвищити якість обслуговування та
знизить кредитні ставки;впровадження міжнародного досвіду банків-
ської справи. За негативного наслідку, присутність філій іноземних
банків приведе до: підвищення вразливості банківського сектору
України до коливань на світових фінансових ринках;підвищення ймо-
вірності «відпливу» українського капіталу до зарубіжних країн; при-
хід філій іноземних банків, які не мають високих міжнародних рейти-
нгових оцінок та достатній обсяг капіталу; ймовірність збільшення
спекулятивних операцій та операцій з відмивання «брудних» грошей;
ймовірність посилення іноземного контролю за банківською систе-
мою України, що може негативно позначитись на її економічній без-
пеці; загострення міжбанківської конкуренції створить тиск на вітчиз-
няні банки, що спричинить їх ліквідацію; можливість захоплення
іноземними банками банківського ринку України [4, с. 141].

Таким чином, відкривши свій ринок Україна має розробити систему
дієвих законів, а також вжити відповідних заходів, які дадуть можли-
вість підвищити конкурентоспроможність банківської системи України,
в противному ж випадку зарубіжні установи або поглинуть українські
банки, або усунуть їх з ринку.
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ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ

Існує давня традиція втручання в організаційні системи з метою
зниження витрат економічної діяльності через плинність персоналу.
Однак думка про те, що плинність персоналу не завжди однаково
шкідлива й інколи може приносити користь, виникла відносно нещо-
давно. Є твердження, що плинність персоналу може бути корисною для
організацій з економічної, соціальної та психологічної точок зору.

Плинність персоналу можна розглядати як явище позитивне,
оскільки за нею, як правило, стоїть пошук працівниками більш високо-
оплачуваної, такої, що відповідає їх кваліфікації, а отже, і продук-
тивнішої роботи, що в свою чергу призводить до підвищення продук-
тивності суспільного виробництва. Проте це твердження справедливе
лише до тих пір, поки плинність працівників не призводить до деста-
білізації роботи організації, виникнення «оголених ділянок» та «слаб-
ких ланок» і нарешті — до зниження ефективності її діяльності. Вихо-
дячи з цього, постає питання не стільки про скорочення плинності пер-
соналу, скільки про її регулювання та управління даним соціально-
економічним явищем.

Об’єктивно оцінити плинність персоналу простими категоріями
«добре» чи «погано» неможливо. В цих явищах є свої позитивні й нега-
тивні сторони. Тому справа не в оцінках, а в можливостях управляти
цим процесом — ефективно використовувати позитив і максимально
нівелювати негатив.

Суперечливість процесу плинності демонструється протиставлен-
ням «стабільності колективу, як вищого блага для компанії» (ця думка
завжди домінувала в класичних консервативних моделях кадрового ме-
неджменту) та плинності, як крайньої міри вирішення проблеми неза-
доволеності роботою.

Принципово важливо, з одного боку, розібратись у причинах виник-
нення плинності співробітників і мінімізувати це явище, з іншої — вия-
вити позитив, що характеризує рух персоналу та використовувати його.

Плинність персоналу надає управлінцям додаткову свободу дій. Це
перевага, особливо в ситуації, коли компанія потребує не лише ево-
люційного реформування, а радикальніших методів організаційно-
управлінської корекції. Адже давно сформований і практично
незмінний колектив завжди характеризується підвищеним консерва-
тизмом й інертністю і, як наслідок, схильний протидіяти будь-якому
чиннику змін (як зовнішніх, так і внутрішніх).

Відносно універсальне правило контролю й оптимізації плинності
персоналу можна сформулювати наступним чином: «в ситуації
стабільного зростання показників роботи компанії оборот працівників
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необхідно стримувати, а в ситуаціях реформування та втілення ор-
ганізаційних змін — ініціювати». Всі інші варіанти є лише градаціями,
розташованими між цими двома полюсами. Проте для того, щоб ситу-
ація залишалась контрольованою та керованою, необхідно вести стати-
стику, яка б фіксувала рух персоналу абсолютними й відносними по-
казниками плинності.

Для визначення оптимального рівня плинності співробітників у ор-
ганізації мають бути проаналізовані всі можливі наслідки та оцінено
вплив кожного з них на результати діяльності. Саме узгоджуючи пози-
тивні та негативні моменти, враховуючи їх значущість, можна визначи-
ти, чи є існуючий рівень плинності персоналу шкідливим.

З метою визначення тих меж плинності персоналу, за яких вона не є
шкідливою для організації, пропонується застосування операційної ма-
тематичної моделі максимізації ефективності використання персоналу.
Така модель дозволяє з’ясовувати оптимальний рівень плинності пер-
соналу для організації.

Формула визначення ефекту від рівня плинності матиме вигляд:
Е(Рплин) = [∆Рс*Кін*ЧПплин + ∆Рс*Кк*ЧПнезм +∆Рс*Кон*ЧПзаг +

+∆Рс*Кврч*ЧПзаг – (∆Зоп + Здобір + Знавч + Рс(ЧПзв – ЧПпр)],
де ∆Рс — зміна показника середньої результативності одного працівника
внаслідок заміщення співробітника, що звільнився; Рсер = Прибуток
річний / середньоспискову чисельність працівників. Цей показник вво-
диться для того, щоб усереднити внесок кожного окремого працівника в
діяльність організації. Оскільки метою діяльності комерційної компанії є
отримання прибутку, то логічною є думка про те, що кожен працівник
безпосередньо чи опосередковано створює цей прибуток;

Кін — коефіцієнт інновативності, що враховує кількість нових ідей,
які забезпечили позитивні зрушення, і може бути визначений
емпіричним шляхом;

ЧПплин — чисельність працівників, звільнених за власним бажан-
ням та з ініціативи адміністрації через порушення трудової дисципліни
і професійну невідповідність займаній посаді, з урахуванням того, що
всі вакансії були заміщені новими працівниками;

Кк — коефіцієнт розширення меж компетентності, що характеризує
появу нових можливостей та перспектив для працівників, які залиши-
лись у штаті, зниження монотонності праці, набуття співробітниками
нових навичок, вмінь, суміщення функцій за рахунок заміщення вибу-
лих працівників. Може бути визначений, як співвідношення рівнів до-
ходів співробітників до і після звільнення працівників;

ЧПнезм — чисельність незмінних працівників (працівників, які про-
тягом всього періоду перебували у штаті);

Кон — коефіцієнт, що враховує наслідки оновлення колективу,
зміну соціально-психологічного клімату, омолодження складу
працівників тощо. Може бути визначений, як співвідношення кількості
конфліктів, питомої ваги працівників до 40 років тощо;
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ЧПзаг = ЧПплин + ЧПнезм — загальна чисельність працівників;
Кврч — коефіцієнт ефективності використання робочого часу;
∆Зоп — зміна обсягу витрат на оплату праці;
Здобір — загальні витрати на добір кадрів;
Знавч — загальні витрати на навчання нових працівників;
Рс(ЧПзв-ЧПпр) — втрати прибутку за рахунок недовикористання

робочих місць.
Використання такої моделі на практиці передбачає проведення

соціологічних досліджень.
Таким чином, адаптуючи запропонований підхід до особливостей

діяльності конкретної організації, можна визначити той рівень плин-
ності персоналу, за якого витрати на неї будуть мінімізовані, а зиск від
приходу нових співробітників буде максимальним, що в свою чергу
призведе до покращення використання робочого часу працівниками.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
МІЖНАРОДНОГО ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Сьогодні, коли економіка України продовжує розвиватися, все біль-
ше і більше вітчизняних суб’єктів господарювання виходить на міжна-
родні ринки. Там вони стикаються з багатьма фінансовими проблема-
ми. Чи не найефективніший спосіб їх вирішення — використання меха-
нізму міжнародного факторингу, під яким зазвичай розуміють
обслуговування зовнішньої торгівлі банками та спеціалізованими фі-
нансово-кредитними установами.

В Україні такий вид обслуговування дуже необхідний, проте, на
жаль, недостатньо розвинений. Проблеми розвитку міжнародного фак-
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торингу в Україні мають два рівні виміру. Перший — це проблеми, що
стосуються факторингу взагалі. А другий — ті, що стосуються безпосе-
редньо міжнародного факторингу.

Однією з причин слабкого розвитку факторингового ринку в Україні є
недостатня інформованість про можливості операції. Крім того, часто фак-
торинг плутають із звичайним кредитом, хоча вони мають багато різного.
Інша проблема — нестача висококваліфікованих банківських працівників.

Організаційні перешкоди доповнюються неузгодженістю законо-
давства. Правове регулювання факторингу здійснюється в Україні на
основі системи нормативно-правових актів. Це — Господарський та
Цивільний Кодекси, Закони України «Про податок на додану вартість»,
«Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги і держав-
не регулювання ринків фінансових послуг», інструкції та положення
Національного банку та Державної комісії з регулювання ринків фінан-
сових послуг. Відповідно, існує ціла система правових колізій, яку не-
обхідно вирішувати.

Зрозуміло, що всі ці проблеми стосуються і міжнародного факторин-
гу в Україні. Проте багато хто не усвідомлює того, що проста адаптація
внутрішнього факторингу до зовнішньоекономічної сфери неможлива.
В цьому чи не головна проблема його нерозвинутості.

Факторинг і міжнародний факторинг — різні технології. Правила
міжнародного факторингу в Україні неможливо створити шляхом про-
стої модернізації послуг, що надаються на внутрішньому ринку.
Міжнародний факторинг дуже простий у використанні, але надзвичай-
но складніший щодо розроблення.

Проте, незважаючи на існуючі проблеми, перспективи для розвитку
міжнародного факторингу в Україні є. Але для цього необхідно зробити
ряд заходів. По-перше, — це вдосконалення законодавчої бази. Першим
кроком у цьому напрямі стало приєднання до Конвенції УНІДРУА про
міжнародний факторинг, що відбулося в січні 2006 р.

Практичним кроком може бути налагодження факторингового спів-
робітництва з країнами СНД. Влітку 2001 р. було створено Східноєвро-
пейську факторингову асоціацію. Її головне завдання — розвиток фак-
торингу на ринках постсоціалістичного простору. До цієї організації
входять фактори з України, Росії, Казахстану, Вірменії і Молдови. Одним
з головних напрямів діяльності асоціації є підготовка та уніфікація нор-
мативних актів. Зокрема був підготовлений типовий міжфакторний дого-
вір, що укладається при здійснення операцій міжнародного факторингу.

Іншим важливим заходом має стати членство в провідних міжнарод-
них організаціях, таких як Factors Chain International, членами якої є 205
компаній із 59 країн світу [5], та International Factors Group. Переваги
такого членства важко недооцінити. Компанії-члени мають доступ до
інформаційних баз даних, налагоджують співробітництво з факторами
по всьому світу. Крім того, до своїх членів кожна з цих організацій ви-
суває високі вимоги ринкової відповідності. Отже, членство автоматич-
но забезпечує підвищення рейтингу банку або компанії.
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Сьогодні членами Factors Chain International є АКБ «Укрсоцбанк» та
фінансова компанія «АРМА Факторинг». Крім того, АКБ «Укрсоц-
банк» та АКБ «ТАС-Комерцбанк» є асоційованими членами Interna-
tional Factors Group. Відповідно, три зазначені установи і є провідними
гравцями ринку послуг міжнародного факторингу в Україні. Лідером
ринку є АКБ «Укрсоцбанк», який спочатку 2005 р. уклав більше 300
угод міжнародного факторингу [3, c. 59] з компаніями різних країн світу.

На мою думку, в подальшому ринок міжнародних факторингових
послуг України буде розвиватися як кількісно, так і якісно. Проте для
значних зрушень необхідний час та значні зусилля всіх сторін.
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СУПУТНІ ПОСЛУГИ В АУДИТІ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АУДИТОРІВ

Òåìà ñóïóòí�õ ïîñëóã ó ñâ�òë� çá�ëüøåííÿ âèìîã äî íåçàëåæíîñò�

àóäèòîðà ÿê ó ñâ�ò�, òàê � â Óêðà�í� íàáóâà� ãîñòðîòè é àêòóàëüíî-
ñò�. Ñïîñòåð�ãà�òüñÿ ïîñò�éíå çðîñòàííÿ îáñÿã�â � ÷àñòêè ñóïóòí�õ

ïîñëóã ó çàãàëüíîìó îáñÿç� àóäèòîðñüêî� ä�ÿëüíîñò� â Óêðà�í�. Öÿ

òåíäåíö�ÿ çàêîíîì�ðíà � â�äïîâ�äà� òåíäåíö��, ùî ùå ê�ëüêà ðîê�â

òîìó áóëà âëàñòèâà ðîçâèòêîâ� àóäèòó ó ñâ�ò�. Òàê, çà äàíèìè àíã-
ë�éñüêî� ãàçåòè �Financial Times�, ÷àñòêà ñóïóòí�õ ïîñëóã,  íàäàíèõ
àóäèòîðñüêèìè ô�ðìàìè �âåëèêî� ÷åòâ�ðêè�, ïåðåâèùó� 50 � , à â êîì-
ïàí�� �Ïðàéñóîòåððõàóñ� ó 2001  ð.  âîíà ñòàíîâèëà áëèçüêî 70 � .

Відповідно до МСА 120 супутні послуги в аудиті класифікувалися
як огляди, погоджені процедури та підготовка інформації. Із прийнят-
тям Концептуальної основи завдань з надання впевненості з 1 січня
2004 р. огляд віднесений до завдань з надання впевненості. У 2005 р.
МСА 120 вилучений з МСА. Тому сьогодні, керуючись МСА, ауди-
торські послуги визначаємо як: аудит та огляд фінансової інформації;
завдання з надання впевненості інші, ніж аудит і огляд історичної
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фінансової інформації; супутні послуги. До супутніх послуг, на які по-
ширюються МСА, поки відносяться завдання з виконання погоджених
процедур; завдання з підготовки фінансової інформації.

Ïîãîäæåí� ïðîöåäóðè â Óêðà�í� âèêîíóþòüñÿ ð�äêî. Ùî æ äà� òàêó

âèñîêó ïèòîìó âàãó îáñÿãó ñóïóòí�õ ó çàãàëüíîìó îáñÿç� àóäèòîðñüêèõ

ïîñëóã â Óêðà�í� òà é ó ñâ�ò�� Òðàäèö�éíî äî ñóïóòí�õ ïîñëóã, ÿê â

Óêðà�í�, òàê � ó ñâ�ò� â�äíîñÿòü á�ëüøèé ïåðåë�ê ñóïóòí�õ ïîñëóã,

í�æ ñüîãîäí� ðåãóëþ�òüñÿ ñòàíäàðòàìè. Â Óêðà�í� â�äïîâ�äíî äî ÷. 2

ñò.3 ÇÓ �Ïðî àóäèòîðñüêó ä�ÿëüí�ñòü� â�ä 22.04.93 . � 3 1 25�Õ��: �ауди-
торські послуги ìîæóòü íàäàâàòèñü ó ôîðì� àóäèòîðñüêèõ ïåðåâ�-
ðîê �àóäèòó� òà ïîâ�ÿçàíèõ ç íèìè åêñïåðòèç, êîíñóëüòàö�é ç ïèòàíü áóõ-
ãàëòåðñüêîãî îáë�êó, çâ�òíîñò�, îïîäàòêóâàííÿ, àíàë�çó ô�íàíñîâî�

ãîñïîäàðñüêî� ä�ÿëüíîñò� òà �íøèõ âèä�â åêîíîì�êî�ïðàâîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ï�äïðè�ìíèöüêî� ä�ÿëüíîñò� ô�çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ�á�,

òîáòî ïåðåë�ê ñóïóòí�õ ïîñëóã óçàãàë� íå çàê�í÷åíèé, íå îáìåæåíèé, ùî

ïðèâîäèòü äî â�ëüíîãî ðîçóì�ííÿ òàêèõ ïîñëóã àóäèòîðàìè.

Законодавцем моди в аудиті в США, а відтак вже й у світі, є Амери-
канська комісія з цінних паперів і бірж. Після низки світових скандалів
з аудиторами вона намагалася обмежити діяльність аудиторських фірм
послугами аудиту, огляду і завдань з наведення впевненості. Були
спроби поділу фірм «великої четвірки» на підфірми з аудиту й інших
послуг, що було викликано вимогами вживання заходів щодо посилен-
ня незалежності й об’єктивності аудиторів. Користувач фінансової звіт-
ності очікує від аудитора об’єктивності при висловленні думки про цю
звітність, адже тільки неупереджене і незалежне ставлення до суб»єкта
аудиту породжує довіру того, хто приймає рішення на основі ФЗ до че-
сності інформації, якою він користується.

Після десятків років порівняно спокійного життя заворушилися мон-
стри аудиту так звані фірми «великої п’ятірки»: PricewaterhouseCoopers,
Deloitte&Touche, KPMG, Ernst&Young, Andersen. Крах американського
концерну Enron, який обслуговувався аудиторською фірмою Arthur An-
dersen, не тільки призвів до перерозподілу світового ринку аудиту, а й
перегляду, здавалося б, усталених стандартів аудиту. Вітчизняного ау-
диту це мало б стосуватися передусім — фахівці схиляються до думки,
що вітчизняний ринок аудиторських послуг потребує серйозних ре-
форм, оскільки щороку він стає дедалі ризикованішим і для замовників
таких послуг, і для самих аудиторів.

Криза в аудиті не могла трапитися без причини, тому що будь-яка
криза зазвичай є зовнішнім виявом суперечностей, які давно зріють,
конфліктів і порушень правил еволюції. Знищення документів Enron
службовцями аудиторської фірми Andersen було тільки приводом для
скандалу. Головне — усвідомити справжню причину виникнення кризи, і
однією з них експерти називають практично повну незалежність
аудиторів, що зумовило ситуацію, коли аудиторські компанії почали
паралельно з наданням консультаційних, супутніх послуг проводити
аудит однієї і тієї ж самої компанії. Проблема в тому, що аудит — це
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робота на зовнішнього користувача, на громадськість, а супутні послуги,
консультування — це робота на керівництво підприємства.

В Україні надання спектра послуг однією фірмою — звичне явище, і
проблеми в цьому ніхто б не бачив, якби не віддалені чутки з-за океану,
що це погано. Наслідком скандалу на Заході стало припинення
практики надання аудиторських і консультаційних послуг одним і тим
самим клієнтам. Яку ж ситуацію маємо в Україні? Розвиток ауди-
торської діяльності в Україні ще не досяг рівня розвитку на Заході,
тому сьогодні говорити про відокремлення аудиту від супутніх послуг
нема потреби. Це принесло б більше шкоди, ніж користі, і зумовило
порушення принципу вільної конкуренції, оскільки незалежно від якості
наданих аудитором послуг користувач буде змушений відмовитися від
співпраці з аудитором, якість послуг якого його задовольняє. Це також
могло б призвести до зниження якості аудиторських послуг. У результаті
все це могло б взагалі спричинити втрату інтересу до отримання
аудиторських послуг і чималого звуження ринку.

Світова аудиторська практика стоїть сьогодні перед майбутнім, у
якому можливе одне з двох: або аудит буде відділений від супутніх по-
слуг, або вони будуть жорстко обмежені. Український аудит ще не го-
товий до того, щоб додержуватися таких жорстких правил. АПУ регу-
лює процес надання супутніх послуг і його вплив на незалежність поки
тільки через стандартизацію процесів. Система контролю якості ауди-
торських фірм тільки зароджується.

Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиту планує підготувати
кілька національних положень щодо підтримки концепції незалежності
в аудиторському середовищі України й одне з них буде стосуватися
взаємозалежності між наданням супутніх послуг і незалежністю при
проведенні аудиту. Для цього необхідно: розділити супутні послуги на
сумісні та несумісні з аудитом; оскільки неможливо обмежити повний
перелік, визначити процедуру узгодження припустимого переліку су-
путніх послуг з акціонерами; рекомендувати Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку прийняти документ, у якому зобов’язати
акціонерні товариства публікувати разом зі звітами розміри гонорарів
за аудит і супутні послуги; внести в систему контролю якості одним з
елементів — контроль рівня гонорарів за аудит і за супутні послуги.
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ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ

Питанням моделювання надходжень непрямих податків до бюджету
приділяється недостатньо уваги у вітчизняній науковій літературі. Ме-
тодика їх прогнозування є недосконалою і не враховує багатьох важли-
вих чинників. Це призводить до похибок у прогнозах. Водночас, визна-
чення обсягів доходів бюджету на майбутні періоди відіграє важливу
роль у його виконанні. Тому виникає необхідність застосування нових
підходів до прогнозування податкових надходжень, у тому числі від
непрямих податків.

Зокрема, законодавчо розробленою методикою для прогнозування
надходжень податку на додану вартість запропоновано використання
таких показників, як обсяги обігу та споживання товарів (робіт, по-
слуг), експортно-імпортних операцій, податкових пільг та ін. Існуючі
методики прогнозування ПДВ ґрунтуються на дещо відмінних показ-
никах. Можна виділити два основних підходи до класифікації методів
прогнозування податкових надходжень (у тому числі ПДВ). В основі
першого — економічний підхід до закономірності розвитку процесу.
Другий підхід базується на використанні економіко-математичних ме-
тодів прогнозування. Одні методи більш придатні для складання корот-
кострокових прогнозів, інші — для довгострокових.

Стан планування надходжень непрямих податків за 2003—2005 рр.
свідчить про те, що обсяги фактичних надходжень від ПДВ були біль-
ше за планові. Лише у 2004 р. планові показники по ПДВ перевищували
фактичні надходження, оскільки під час прогнозу передбачалося здійс-
нити погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ, яка
виникла станом на 01.04.03 і не відшкодована на 01.04.04 шляхом офор-
млення ОВДП з терміном обігу 5 років. Крім цього закладалися на
стрімкіше зростання експорту, що в свою чергу збільшить суми цього
податку, що підлягають відшкодуванню. Цей факт ще раз підтверджує
необхідність розробки досконалішої методики прогнозування надхо-
джень непрямих податків.

Одним із ключових завдань формування концепції та методики про-
гнозування податкових надходжень до Державного бюджету України є
вивчення зарубіжного досвіду країн із застосування моделей та методик
прогнозування податкових доходів бюджету. Це потребує розроблення
спеціальних науково-методичних підходів до вибору показників, що ві-
дображають потенційну здатність генерувати бюджетні доходи. Одним
з таких показників, наприклад, є податковий потенціал — оцінка мак-
симальної суми податків, що можуть бути зібраними з території без
шкоди для її економічного розвитку. Також можуть використовуватись
методи оцінки податкового потенціалу з урахуванням податкоспро-
можності платників податків; репрезентативної податкової системи
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(РПС); оцінки обсягів податкових надходжень, які базуються на засто-
суванні регресійних моделей, а також моделей з використанням методів
головних компонентів та метод кластеризації [4].

Стан інформаційного забезпечення прогнозних розрахунків надхо-
джень від непрямих податків не повною мірою відповідає вимогам ме-
тодичних підходів до розрахунків за часом. Наприклад, при підготовці
прогнозних розрахунків надходжень податку на додану вартість на на-
ступний рік наявні остаточні статистичні дані лише за минулі періоди.
Крім того, складання прогнозних розрахунків надходжень від непрямих
податків вимагає опрацювання значних за обсягами масивів статистич-
ної та облікової інформації, великого значення набуває якість похідної
інформації. Реформування також потребує інформаційний обмін між
органами виконавчої влади, Національного банку та місцевими органа-
ми самоврядування. З цією метою доцільно утворити єдиний банк да-
них [1] щодо показників соціального та економічного розвитку країни
із відповідними режимами захисту інформації. Модель повинна бути не
тільки достатньо операційна і достатньо «прозора», але і зрозуміла за-
мовнику (користувачу — Міністерству фінансів України, Державній
податковій адміністрації України).

Досвід планування та прогнозування непрямих податків в Україні
свідчить про наявність значних ризиків, властивих цьому процесу. Змен-
шення ступеня ризику прогнозування та планування бюджету можливе
з допомогою введення кількісних показників граничного ступеня ризи-
ку планування надходжень. Законодавче введення таких показників за
умов використання сучасних методів прогнозування податкових надхо-
джень (аналізу часових рядів) може суттєво покращити бюджетне пла-
нування. У цьому контексті окремо слід розглянути проблему бюджет-
ної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість, що
посилює ризик розбалансування державного бюджету.

Також якість прогнозування визначається частою зміною окремих
податкових законів, особливо це стосується Закону України «Про пода-
ток на додану вартість» (більше 120 змін за 6 років свого існування);
непередбачуваністю законів України, поведінки платників податків, за-
лежність надходжень до бюджету від рівня податкової дисципліни і
культури, а часто і від політичної ситуації.

Таким чином, планування та прогнозування податкових надходжень
потребує вдосконалення. Необхідно забезпечити розроблення єдиної
методологічної бази для прогнозів, оперативність та своєчасність над-
ходження первинної інформації, усунути ризики, що властиві процесу
прогнозування, використовувати досвід зарубіжних країн та новітні
підходи в сфері прогнозування (Fuzzy-технології тощо); мінімізувати
вплив суб’єктивного чинника, такого як непередбачуваність поведінки
платників, частої зміни законодавства та інші. Удосконалення методів
прогнозування і планування є вирішальним фактором, спроможним
впливати на позитивне розв’язання проблеми неплатежів та ефективне
наповнення доходної частини бюджету.
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ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЕКОНОМІСТА-ЮРИСТА

Високі якості завжди, за будь-яких умов, були невід’ємною складо-
вою економічно-юридичної професії, професійного статусу працівника,
необхідним елементом здійснення ним своїх фахових функцій, і навпа-
ки, низька моральна культура економіста-юриста — є одним з показни-
ків його професійної непридатності. Особливої гостроти моральні ви-
моги до представників цього фаху набувають у часи звернення
суспільства до проблем розбудови суспільства та держави на правових
засадах.

Щоб краще зрозуміти і мати можливість проаналізувати етичну сто-
рону економічно-юридичної діяльності, треба розглянути тенденції
розвитку етики та права, які відстоювали певні категорії робітничого
населення для захисту своїх позицій.
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Взаємодія моралі, етики та економіки осмислювалася в історії конк-
ретно взятої країни відповідно до реалій суспільно-економічного життя.
Повинен зауважити, що його принципи здебільшого базуються на при-
ватній власності, проблемах виробництва, розподілу та споживання ма-
теріальних благ, відношеннях підприємництва та найманої праці. Супе-
речності між власниками і працівниками, питання справедливості у
суспільному розподілі продуктів людської праці завжди були гострими
й неоднозначними у етичному відношенні. Отже, і в суспільній думці
склалися протилежні позиції. Одна прагнула справедливості для тру-
дящих, друга — ідеалізувала капіталістичний лад.

Перша обстоювала права і звертала увагу на моральні й матеріальні
потреби працівників, і на її ґрунті з ідеї утопічного соціалізму зросли
соціалістичні та комуністичні ідеї та системи XIX-XX. Сенс цієї тенден-
ції — у засудженні приватної власності, наживи, використання найма-
ної праці; у визнанні за несправедливе такого становища, коли в суспіль-
стві є багаті та бідні; у заклику досягати справедливості однаковим пе-
рерозподілом благ.

Серед історично відомих зразків схваленого ставлення до реалій ка-
піталістичного ладу визначне місце посідає концепція Бенджаміна
Франкліна, сформульована ним у середині XVIII ст. Він стверджував,
ніби сенс і мета життя, моральний обов’язок, етична сторона діяльності
економіста і справжнє розуміння людини полягає в тому, щоб робити
гроші. Треба не гаяти часу, а хапати мить і перетворювати її на дзвінку
монету. Зневажати це — є нерозумним. Б. Франклін посилався при
цьому на біблійну «Книгу притч Соломонових»: «Чи бачив ти людину,
спритну в своїй справі? Вона стоятиме перед царями». Енергійна діло-
витість та етична поведінка мають поєднуватись із ретельністю, праце-
любністю, почуттям міри. Особливої ролі він надає такій власності, як
чесність. «Бути чесним з партнерами розумно, — вважав Б. Франклін,
— оскільки це викликає довіру і відкриває кредит. Разом з цим, надли-
шок чесності є непотрібним».

Одне з найсерйозніших досліджень питання взаємовідносин еконо-
міки та етики здійснив видатний німецький соціолог XIX ст. Макс Ве-
бер. У роботі «Протестантська етика і дух капіталізму» йому вдалося
уникнути моралізаторських перебільшень або, навпаки, приниження
моральних норм.

Вебер досліджує історичну логіку зародження капіталізму в країнах
Європи. Вже на початку існування капіталізм змінив принципи суспіль-
ного життя, побудувавши їх на ринкових стосунках. Розвиток капіталіз-
му потребував суб’єктів із певним психологічним складом, із відповід-
ними ціннісними орієнтаціями. Вони мали бути готовими до конкурен-
ції. До ринкових відносин, що склалися в Європі, треба було пристосу-
ватися. Процес відбору й адаптації виховував власників, здатних
забезпечувати розвиток ринкової економіки.

Духові капіталізму й підприємництва, який формувався в Європі,
деякий час протистояло традиційне мислення. В його уявленнях комер-
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ція виглядала як безчесна гра, до якої ставилися з презирством. Жага до
наживи оцінювалася як аморальна властивість. Такі погляди виявилися
досить усталеними. Певною мірою цьому сприяли прояви буржуазного
авантюризму, орієнтовані на зневажання моральних норм. «Капіталіс-
тичні авантюристи» поводились, як правило, безсоромно, виявляючи
певну рішучість і готовність бути колонізаторами, плантаторами, фі-
нансувати морський розбій і військові конфлікти, якщо тільки це обіця-
ло їм прибутки.

1. В своїй професійній діяльності юристи України керуються наступ-
ними основними принципами:

• служіння народу України;
• верховенство права;
• пріоритету прав і основних свобод людини і громадянина;
• професіоналізм, компетентності і відданості справі;
• додержання присяги (там, де її прийняття передбачено).
2. В особистому житті юристи своєю поведінкою стверджують загаль-

нолюдські моральні цінності, принципи християнської моралі, узвичає-
ні етичні настанови інших релігійних конфесій.

3. Утвердження громадянського суспільства в Україні вимагає від
професійних груп юристів, які відповідно до Конституції надають юри-
дичну допомогу громадянам України та іншим особам, виходити в
своїй діяльності з принципу переваги інтересів клієнтів перед своїми
власними інтересами або інтересами інших осіб не зважаючи на будь-
які інші міркування.

4. Поведінка юристів, що працюють в органах державної влади, по-
винна сприяти створенню умов для сумлінного виконання службових
повноважень ними особисто й іншими співробітниками та всіма засо-
бами сприяти ефективному функціонуванню державних інституцій.

5. Юристи, які не належать до державних службовців, свої відноси-
ни з представниками органів державної влади і управління будують на
засадах рівності і взаємоповаги. Вони не можуть застосовувати методи і
засоби або здійснювати заходи, що свідомо порушують законні права
та інтереси інших осіб.

6. Юристи не можуть вчиняти дій, направлених на обмеження про-
фесійних прав та підрив авторитету інших працівників.
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МЕЖА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Для завершення приватизації як широкомасштабного соціального
проекту трансформації державної власності потрібно вирішити питання
щодо масштабності і подальшої доцільності приватизації державного
сектору економіки.

Сьогодні трансформація державного виробничого сектору залиша-
ється далекою від завершення. Держава продовжує контролювати най-
більші капіталомісткі підприємства: майже половину основних фондів
у промисловості, дві третини — на транспорті і в галузі зв’язку1. Струк-
тура державного сектору економіки залишається нераціональною, що є
наслідком помилок, допущених під час здійснення приватизації. У влас-
ності держави зберігається значна частина «залишків» корпоративних
прав, приватизувати які з тих чи інших причин до цього часу не вдало-
ся, також має місце поспіх з приватизацією об’єктів базових галузей
економіки. Усе це зумовлює потребу визначення оптимальної кількості
об’єктів державної власності [1].

Учені пропонують різні критерії співвідношення державного і не-
державного секторів. Так, Н. Іванов обґрунтовує розмір державного сек-
тору 20—30 % [2], П. Самуельсон та Є. Ставровський — у 20—35 %.

У Франції, Канаді й Австралії енергетика повністю перебуває у
державній власності, у Німеччині, Італії та Нідерландах державна част-
ка в цій галузі становить 75 %. У Франції, Великобританії й Австрії вся
вугільна промисловість входить до державного сектору економіки. В
Італії питома вага державного сектору в економіці становить 39—42 %,
зокрема в промисловості — 30 % [3].

Розглянемо можливий підхід до визначення оптимального обсягу
державної власності в економіці України.

Створення Реєстру об’єктів державної власності є однією з умов для
визначення оптимального розміру державного сектору економіки [4].
Існує також необхідність обґрунтування критеріїв віднесення об’єктів
до підприємств, що не підлягають приватизації, зокрема до стратегічно
важливих для економіки та безпеки держави, не порушивши при цьому
принципу економічної доцільності передачі державою неефективного
виробництва у приватний сектор.

Необхідно сформувати такі рекомендації застосування критеріїв під
час формування структури державного сектору економіки:

1. Сектор казенних підприємств, необхідних для забезпечення су-
спільних потреб, має визначатися можливістю держави гарантувати їх
успішну діяльність шляхом надання державних замовлень;
                   

1 Лист Державного комітету статистики України від 25. 01. 05 № 04/2-2-6/23
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2. Сектор акціонерних компаній з державним капіталом більш як
50 % має формуватися з товариств, що відповідають вимогам рентабель-
ності і забезпечують планові надходження до державного бюджету;

3. Державний сектор підприємств, що забезпечують функціонуван-
ня інфраструктури, має формуватися лише з тих підприємств, що забез-
печують функціонування інфраструктури загальнодержавного значення,
зокрема електрозв’язку та пошти, залізничного транспорту, авіаційного
та морського транспорту, магістральних газо- та нафтопроводів;

4. До державного сектору підприємств паливно-енергетичного ком-
плексу мають входити лише підприємства, які належать до об’єднаної
енергетичної системи України;

5. Державний сектор невиробничої сфери має складатися лише з
установ та організацій, що надають послуги суспільству та практично
не мають інших джерел капіталовкладень, крім державного бюджету;

6. Потрібно створити державний сектор підприємств, що випуска-
ють продукцію, яка не має альтернативи, та тих, що становлять науко-
вий потенціал країни.

Частка підприємств державної форми власності зменшилася з 78 %
у 1991 р. до 4,4 % станом на 01.01.04. Обсяги виробництва продукції на
роздержавлених промислових підприємствах у 5 разів вищі, ніж на
державних. Це сталося за рахунок віднесення до складу недержавних
найбільш високо рентабельних підприємств державного сектору [5].

Проблема вибору між державним сектором і іншими важелями дер-
жавного регулювання значною мірою вирішується через визначення
порівняльної ефективності приватного і державного секторів. Існує дум-
ка, відповідно до якої державні підприємства апріорно неефективні че-
рез відсутність у них «почуття хазяїна», однак докладніший розгляд да-
ної проблеми показав, що висновок про принципову неефективність
державного сектора економіки сумнівний. Його може бути заперечено
на тій підставі, що в рамках державного сектора можлива успішніша,
ніж у приватному секторі, реалізація переваг, заснованих на ефекті мас-
штабу виробництва. Крім того, конкуренція діалектична за своїм внут-
рішнім змістом — крім стимулювання зростання ефективності вироб-
ництва, конкурентна боротьба часто вимагає не завжди продуктивних
витрат ресурсів. Державні підприємства, як правило, не мають потреби
в масштабних рекламних компаніях [6].

Підсумовуючи все сказане можна зробити висновок про необхід-
ність входження до державного сектору економіки трьох груп підпри-
ємств незалежно від їх галузевої належності: підприємства, що вироб-
ляють продукцію, яка не має альтернативи; казенні підприємства;
стратегічно важливі підприємства з державною часткою власності. Та-
кий державний сектор економіки в поєднанні з недержавним дасть змо-
гу забезпечити високу ефективність господарювання як з економічного
погляду, так і з соціального. Необхідне збереження за державою мож-
ливості впливу на діяльність підприємств, які мають стратегічне зна-
чення для економіки та безпеки держави.
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ПРОСУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ НА РИНОК

Розгляд цієї теми доцільно розпочати зі з’ясування сутності
банківського продукту. Питання це дискусійне і не має однозначного
тлумачення. Деякі економісти виділяють банківський продукт як кон-
кретний метод надання банком послуг клієнту та банківську послугу як
корисний ефект для клієнта, підсумок банківських операцій. Існує й
інша думка, згідно якої поняття банківський продукт та банківська по-
слуга є тотожними, тобто банківський продукт є власне комплексом
різноманітних банківських послуг. Я схильна погоджуватися з остан-
ньою трактовкою, адже споживаючи банківський продукт клієнт фак-
тично споживає послугу, отримуючи при цьому певний корисний ефект.

В основі політики просування банківського продукту можуть лежа-
ти кілька моделей поведінки на ринку, основними з яких є «орієнтація
на продукт» та «орієнтація на клієнта» або «перехресний менеджмент».

За умов першої моделі банк вибирає послугу, на якій планує
спеціалізуватися, а потім визначає категорію фізичних та юридичних осіб
— потенційних клієнтів банку. За умов другої моделі банк, що в своїй
діяльності планує орієнтуватися на певну категорію клієнтів, вивчає по-
треби та вподобання останньої і вибирає ті продукти, які будуть стояти на
чолі програми просування. При цьому, продаючи основний продукт, банк
буде просувати разом з ним цілий комплект допоміжних послуг.

Просування банківського продукту має свою специфіку, що в ос-
новному зумовлена двома факторами:

1) ідентичність послуг різних банків;
2) нематеріальне вираження банківського продукту.
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Сутність першої проблеми полягає в тому, що, як правило, банки не
можуть запропонувати своїм клієнтам нічого оригінального, а поява на
ринку будь-якої нової послуги неодмінно веде до її засвоєння майже всіма
учасниками ринку. Варто зазначити, що майже однаковими є й цифрові
показники різних продуктів. Друга проблема — відсутність матеріального
вираження продукту. Тобто при просуванні банківських послуг постає
проблема асоціації запропонованих послуг з конкретними образами.

Враховуючи ці два чинники, банки просуваючи свої продукти на
ринок повинні акцентувати увагу на таких трьох моментах: творча ідея,
рекламоносії та технологічні можливості.

Творча ідея. Зазвичай, прийнято використовувати стереотипні образи,
що асоціюються у більшості населення з успішністю, наприклад, усміхнені
добре одягнені молоді люди, велика красива будівля, щаслива родина, що
користується послугами конкретного банка. В умовах недовготривалого
існування українського банківського ринку будь-який банк, що існує де-
сять і більше років, також вважає за необхідне зазначити цей факт.

На сьогодні такий підхід вже вичерпав себе. Рекламна продукція
банків повинна бути більш цікавою та захоплюючою, сьогодні
цінується оригінальність та нетривіальний підхід.

Вдалим рішенням є просування однієї послуги з одночасною попу-
ляризацією іншої.

Але при цьому необхідно дотримуватися певних меж, з клієнтами
банку недоречно розмовляти «вуличною» мовою. Саме тому розробкою
політики просування банку повинні займатися не тільки креативщики,
ладні створити «шедевр», не турбуючись про те, як саме він позначить-
ся на рівнях продажу, а й вихідці з банківської та фінансової сфер.

Активну участь в обговоренні рекламних продуктів повинні прий-
мати працівники банку, бо якщо їм не сподобається політика просуван-
ня продукту, то це буде відчуватися при їх спілкуванні з клієнтами.

Рекламоносії. Кожен продукт потребує підбору «своїх» рекламоносіїв,
залежно від специфіки потенційної аудиторії конкретної послуги. Так,
розраховуючи на залучення корпоративних клієнтів та високозабезпечених
осіб банк, буде використовувати вузькоспеціалізовані друковані та елек-
тронні ЗМІ. Просуваючи ж «масові» продукти найбільшу віддачу слід
очікувати від рекламних компаній, проведених у загальнонаціональних
ЗМІ, на радіо, розповсюдження друкованих матеріалів (буклетів, ліфлетів
тощо) у відділеннях банку. Для визначення ефективності просування про-
дукту надзвичайно важливим є моніторинг дзвінків, обсягів продажу від
кожного носія в конкретному виданні, телеканалі чи радіостанції.

Технологічні можливості. Під час проведення рекламної компанії потік
клієнтів до банку значно збільшується. Тому для оперативного їх обслуго-
вування банк повинен мати розвинену інфраструктуру, достатню кількість
телефонних ліній, операційних залів, кваліфікованого персоналу.

Слід зазначити, що ситуація пов’язана з «промоушеном» банківсь-
ких продуктів на українському ринку є неоднозначною. Так, за резуль-
татами дослідження, проведеного у 2005 р. компанією «MASMI Ук-
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раїна», найвідоміші українським споживачам банки «Аваль» (59 % опи-
таних) та «Приватбанк» (54 % опитаних). Під відомістю мається на
увазі спонтанне знання банків. Респондентам ставили питання: «Про-
мовляючи слово «банк», яка назва приходить вам на думку першою? А
друга? Третя?». Разом з тим, послугами банку «Аваль» у минулому році
скористалися 26 % опитаних, у той час як користувачами продуктів
«Приватбанка» були 43 % респондентів. Така невідповідність ступеня
відомості та використання послуг повинна стимулювати банки до ефек-
тивнішої роботи зі своєю цільовою аудиторією.

Отже, підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що багато в
чому тривалість відносин між клієнтом та банком залежить від політики
просування банківського продукту на ринок. Тому учасникам банківсь-
кого сектора в Україні слід більше уваги приділяти розвитку напрямків
та збільшення обсягів своєї політики «промоушену». Адже саме вона є
інструментом, здатним викликати довіру у потенційних клієнтів і, тим
самим, дати новий поштовх розвитку банківського ринку в країні.
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Суспільний розвиток характеризується посиленням зв’язків і взає-
модією між країнами. Жодна із країн світу не може претендувати на
всебічний і сталий розвиток, якщо вона не бере участі у світогосподар-
ських відносинах.

Ставши учасником міжнародного поділу праці, Україна прагне зай-
няти в ньому гідне місце, розвивати з іншими країнами взаємовигідні
партнерські стосунки. Однак, на сьогодні економіка України має чимало
проблем, які гальмують її входження у світовий економічний простір:

• високий рівень монополізації;
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• недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури, передусім
фінансової і інформаційної;

• хронічна нестача інвестицій;
• значна частка збиткових підприємств (38 %).
Вищезазначені проблеми призвели до того, що Україна за рейтин-

гом конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму
2004 р. посідає 86 місце серед 104 країн світу.

Розширенню джерел конкурентних переваг України може сприяти
послідовна державна політика, спрямована на формування умов госпо-
дарської діяльності, зростання сукупного попиту.

Саме тому за мету потрібно взяти формування нового експортоорієн-
тованого сектора із пошуком нових ринків збуту і поступового відходу
від існуючої регресивної структури зовнішнього сектора.

На сьогодні в Україні є реальним формування національних високо-
технічних експортоорієнтованих виробництв. Для цього необхідно
спрямувати державну підтримку на сприяння підприємствам, які мають
високу базисну кваліфікацію робочої сили і намагаються вийти на ри-
нок з новітньою продукцією.

З огляду на це в Україні сьогодні вкрай важливим є становлення но-
вого технологічного способу виробництва на основі впровадження в усі
галузі високої інформаційно-інтелектуальної технології, яка базується
на електронній автоматиці, інформації та біотехнології, використання
матеріально-, ресурсо- і працезберігаючих виробництв.

Важливу роль у вирішенні проблеми реструктуризації трансформа-
ційної економіки відіграють прямі іноземні інвестиції. Роль прямих іно-
земних інвестицій, у першу чергу, полягає в можливості надання сучас-
них технологій, які допоможуть виробляти конкурентну продукцію, що
буде користуватися попитом на зовнішніх ринках. Однією з найпоши-
реніших форм вкладення прямих іноземних інвестицій в економіку
України є створення спільних підприємств (СП). На сьогодні їх налічу-
ється близько 7 тисяч. Найбільше СП створено з фірмами Німеччини,
Росії, США, Польщі, Австрії, Болгарії, Угорщини.

Для того, щоб зовнішньоторговельний сектор України відповідав
сучасним світовим тенденціям, необхідно, щоб пріоритетом його роз-
витку стали різноманітні послуги. На сьогодні структура сфери послуг
в Україні дещо гіпертрофована. Основну частку в ній становлять
транспортні послуги (82,7 %). Варто зазначити, що участь України в
торгівлі послугами значною мірою зводиться до «надання в послугу
своєї території» для транзиту російських енергоносіїв. Водночас рівень
експорту ділових, туристичних послуг, а тим більше послуг інформа-
ційних і таких, що пов’язані з докладанням висококваліфікованих ви-
робничих зусиль, не відповідає потенціалу України.

Найперспективнішим напрямом розвитку сучасного ринку послуг в
Україні є туристичний бізнес.

Крім того, сьогодні стає все очевиднішим, що майбутнє не тільки
окремої людини, а й тієї чи іншої країни буде залежати від загальноос-
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вітнього рівня населення. В Україні необхідне прийняття Державної
програми розвитку, яка б передбачала як один з напрямів міжнародне
співробітництво в галузі науки, освіти й новітніх технологій, що забез-
печувалося б відповідною системою угод. Це дасть можливість узго-
джувати і концентрувати науково-технічний та інтелектуальний потен-
ціал України на тих напрямках науково-технічного прогресу, де країна
має конкурентні переваги.

Україні важливо знайти своє місце у новій структурі світу і вона має
зробити це свідомо й обгрунтовано.
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АНАЛІТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗШИРЕННЯ БАНКОМАТНОЇ МЕРЕЖІ

Розширення банкоматної мережі — проблема, з якою стикається
кожен банк. Залежно від капіталу та наявних ресурсів вона є більш чи
менш болючою. Мережа банкоматів банку є не тільки джерелом дохо-
ду, а й формує імідж банку серед клієнтів і є додатковим засобом рек-
лами. Адже банк в очах клієнтів представлений не тільки активами і
пасивами, а й кількістю відділень та банкоматів. Банкоматна мережа
банку відіграє вирішальну роль у залучені ресурсів за допомогою зар-
платно-карткових проектів. За здійснення обслуговування цих проектів
банк отримує винагороду у вигляді комісії за розрахунково — касове
обслуговування, яка залежить від величини фонду заробітної плати ор-
ганізації. Основні чинники, які впливають на вибір банку при заклю-
ченні проектів це: репутація банку, комісія за розрахунково-касове об-
слуговування, розвиненість банкоматної мережі. А для її розвитку
необхідно мати зарплатно-карткові проекти, доходи від яких формують
основний прибуток мережі. Отже, банк потрапляє в замкнуте коло: для
того щоб залучити організацію на зарплатно-картковий проект необ-
хідно мати розвинену банкоматну мережу, а для того, щоб розвивати
цю мережу необхідно мати зарплатно-карткові проекти, які формують
основний прибуток. Вихід з цього кола кожен банк бачить по своєму
залежно від стратегії банку.
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Встановлення банкомату потребує детального аналізу, як і будь-
який інвестиційний проект. Проблемою розробки та аналізу інвестицій-
них проектів займаються І. А Бланк, Т. В Теплова., В. В. Бочгарев та ін.

Відповідно до рекомендацій Організації Об’єднаних Націй щодо
промисловому розвитку інвестиційний проект повинен містить наступ-
ні основні розділи:

1. Ідея проекту — в цьому розділі зазначається суть проекту — під
що встановлюється банкомат (для обслуговування зарплатно-
карткового проекту, для розширення банкоматної мережі, для підтрим-
ки іміджу банку).

2. Основна характеристика проекту — в цьому розділі перерахову-
ються найважливіші параметри: місце розташування (характеристика
регіону із зазначенням кількості людей у населеному пункті, орієнтов-
ний людино потік біля потенційного місця встановлення банкомату,
подається карта району, де планується встановити банкомат із зазна-
ченням крупних торгівельних центрів, ринків, банкоматів та відділень
банків конкурентів) У разі встановлення банкомату під зарплатно-
картковий проект необхідно зазначити фонд заробітної плати, комісію
за розрахунко-касове обслуговування, кількість осіб, яким будуть ви-
пущені картки.

3. Аналіз ринку — в цьому розділі зазначається основні показники
діяльності найближчих банкоматів банку, що дає змогу визначити при-
близний результат діяльності нового банкомату. Тобто, якщо обороти
та фінансовий результат сусідніх банкоматів досить великий то це вка-
зує на те, що в даному районі є попит на банкомати банку, а отже доціль-
ним буде встановлення нового банкомату.

4. Матеріальні витрати та витрати на доставку — в цьому розділі за-
значається основні затрати матеріалів на встановлення банкомату.

5. Проектування та технологія — в цьому розділі зазначаються ос-
новні роботи, які необхідно провести для «запуску» банкомату, основне
обладнання та вимоги до їх технічного обслуговування (можливість
встановлення зв’язку, сигналізації, умови отримання площі під банко-
мат (договір оренди, договір безоплатного користування), можливість
здійснювати інкасацію та технічний нагляд за банкоматом).

6. Аналіз кадрового потенціалу (наявність у регіоні кваліфікованого
обслуговуючого персоналу).

7. Планування реалізації проекту — в цьому розділі зазначається
графік реалізації проекту — від складання проекту до запуску банкомату.

8. Фінансовий план й оцінка ефективності інвестицій. Цей розділ
містить фінансовий прогноз щодо обсягу видатків, доходів, методи та ре-
зультати оцінки ефективності інвестицій, оцінку інвестиційних ризиків.

Найвигіднішим для банку є встановлення банкомату безпосередньо
під зарплатно-картковий проект. По-перше, це гарантований дохід від ко-
місії за розрахунково-касове обслуговування. По-друге, відсутність
орендної плати, яка має найбільшу питому вагу у складі щомісячних ви-
трат. По-третє, є можливість скоротити витрати на зв’язок та охоронну.
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Але, є й певні недоліки — цим банкоматом користуються переважно
працівники організації, які мають картки банка, якому належить банко-
мат. У результаті чого у складі доходу відсутні комісія за обслуговування
карток інших українських та іноземних банків, комісія за interchange.

Основні статті в структурі доходів по банкоматам, які встановлені в
торгових точках, навпаки, є комісія за обслуговування карток інших
банків та комісія за interchange.

Слід зазначити, що отримання прибутку не є вирішальним фактором
при функціонуванні банкоматної мережі. У зв’язку з розвитком ринку
безготівкових розрахунків за допомогою пластикових карток банки
змушені утримувати банкоматний парк з метою задоволення потреб
клієнтів. Сама банкоматна мережа не є джерелом прибутку і рідко на-
віть повністю покриває затрати, пов’язані з її функціонуванням.

На мою думку, банк повинен розвивати мережу, навіть якщо вона є
збитковою на першому етапі. Звісно це під силу лише великим банкам,
зі значним обсягом капіталу, оскільки на першому етапі банкоматна
мережа може «поглинути» значні кошти. Для банків, в яких недостат-
ньо коштів для розвитку власної банкоматної мережі, одним з варіантів
є створення об’єднаних мереж або з більш крупними банками або з по-
дібними собі.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ
МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

На сьогодні в системі охорони здоров’я України склалась ситуація,
коли все населення потребує допомоги при отриманні медичних по-
слуг. При цьому, населення часто оплачує отримувану медичну допо-
могу, не маючи можливості вибрати, порівняти, проконтролювати,
оскаржити якість отриманих послуг, а також їх вартість.

Основний недолік системи охорони здоров’я, що дісталась Україні у
спадок від Радянського Союзу, не в недостатності фінансування, (хоча
цей аспект також дуже суттєвий), а в напрямку грошових потоків:
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фінансується не споживач, а виробник медичних послуг, який зацікав-
лений не в якості, а в кількості.

Як показує досвід зарубіжних країн (Німеччина, Франція, Швеція),
ефективнішою, порівняно з державною, є бюджетно-страхова система
охорони здоров’я. Чи можливе запровадження вищезгаданої системи в
Україні? Які кроки для цього потрібно здійснити?

Бюджетно-страхова медицина не лише можлива, але й дуже не-
обхідна для України, оскільки показники якості й умов життя населен-
ня в аспекті охорони здоров’я виводять Україну далеко не на лідируючі
позиції.

Щодо кроків, то, по-перше, потрібно ввести єдину загальнодержав-
ну систему вартості медичних послуг, виражену в балах. А вже вартість
одного бала буде визначатись на рівні області або міста. Це унеможли-
вить встановлення цін на послуги безпосередньо самими лікарями,
(дуже часто — з огляду на зовнішній вигляд пацієнта), а також скори-
гує вартість медичних послуг залежно від можливостей місцевого
бюджету.

По-друге, потрібно створити «асистуючі» компанії на рівні кожного
населеного пункту, які включатимуть службу сімейних лікарів, диспет-
черську службу і облікову групу. Сімейна лікувальна практика довела
свою ефективність у ряді європейських країн. Вона забезпечує тривалу
опіку за здоров’ям громадянина і всіх членів його сім’ї незалежно від
характеру хвороби, стану органів і систем організму в усі періоди жит-
тя людини. (До слова, на сьогодні відкрито кафедри загальної практики
сімейної медицини в усіх 17 вищих медичних навчальних закладах. )

Диспетчерська служба надаватиме різнобічну інформацію: від
спеціалізації медичного закладу, спектру послуг і діагностичних мож-
ливостей до режиму роботи цих закладів, виду транспорту, яким можна
туди дістатись. На перший погляд, це здається зайвим, але якщо
підрахувати, скільки часу втрачає працездатне населення на «сидіння»
у чергах, прихід в обідню перерву, або ж пошук медичного закладу «на
місцевості» (знаючи адресу, але не знаючи, як туди дістатись), то вия-
виться, що значно раціональніше скористатись послугами диспетчера.

По-третє, кожен громадянин повинен відкрити свій власний поточ-
ний медичний рахунок, з якого буде оплачуватись отримана медична
допомога, і який буде поповнюватись роботодавцем, пенсійним фон-
дом, місцевим бюджетом і власне самим громадянином залежно від ка-
тегорії населення (працююче населення, пенсіонери, діти). Пропорція
визначатиметься трудовим договором або ж місцевим бюджетом.

Наведені вище заходи — це лише основа. Крім них має бути ство-
рена відповідна нормативно-правова база, проведена роз’яснювальна
робота серед населення, розроблена система тарифікації та ін. Крім
цього мають бути врегульовані такі питання, як створення «асистую-
чих» компаній у сільській місцевості, надання медичної допомоги
біженцям і особам без громадянства, утримання спеціалізованих ме-
дичних закладів (психіатричних лікарень, інфекційних відділень та ін.),
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а також створення комісій щодо врегулювання неточностей і усунення
недоліків при введенні нової системи охорони здоров’я. Можливий
варіант поетапного введення цієї системи протягом 3—5 років, почи-
наючи з кількох областей і закінчуючи суцільним охопленням всієї те-
риторії України.

Виникає питання: де взяти кошти на проведення такої радикальної
реформи? Відповідь і проста, і складна водночас — з державного бюд-
жету. Витрати на систему охорони здоров’я зростатимуть щорічно
услід за загальним «старінням» населення. Тож краще випередити ці
витрати, і спрямувати кошти на створення ефективної системи
фінансування медицини. Це дасть можливість покращити обслугову-
вання всіх без винятку верств населення, змінити якісні показники жит-
тя громадян, а також позбавити майбутні покоління проблем,
пов’язаних із фінансуванням охорони здоров’я.
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IPO У ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

В останні роки кількість вітчизняних компаній, що розглядають пер-
винне публічне розміщення акцій (Initial Public Offering, ІРО) як ефек-
тивний механізм залучення капіталу для довгострокового розвитку біз-
несу, значно зросла. Відсутність організованого внутрішнього фондо-
вого ринку залишає амбітним компаніям небагато варіантів, окрім ви-
ходу за капіталом на іноземні торговельні майданчики. Проте серйозні
наміри виходу на розвинені ринки капіталу, зокрема фондові біржі Єв-
ропи, конкретними діями підкріплюють лише одиниці.

Механізм залучення інвестицій шляхом ІРО здійснюється за на-
ступним алгоритмом. По-перше, компанія, що прийняла рішення про
здійснення ІРО, проводить емісію акцій. Далі здійснюється флотація
(створення та збільшення капіталізації), що, власне, являє собою
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підготовку до ІРО. Процес флотації є вельми трудо- і капіталомістким,
тому процес підготовки займає не менше одного року. Фактично ІРО
відбувається тоді, коли акції компанії включаються в лістинг фондової
біржі. В результаті розміщення компанія отримує необхідні
інвестиційні ресурси в обмін на частку свого статутного капіталу.

Компанія, яка бажає отримати допуск до торгів на біржі, повинна
відповідати ряду вимог. Аби задовільними ці вимоги, компанія мусить
здійснити певні кроки. На початковому етапі це супроводжується знач-
ними затратами, пов’язаними з реорганізацією в публічну компанію,
виплатою грошової винагороди андеррайтеру і брокеру, оплатою по-
слуг корпоративних консультантів, бухгалтерів, юристів, зборів за от-
римання лістингу та реєстрацію акцій. Але після виходу компанії на
біржу, ці витрати, як правило, швидко окуповуються.

Умови і процедура отримання лістингу:
1. Заява про включення до офіційного котирувального листа у

відповідний контролюючий орган (UKLA, ДКЦПФР тощо) в країні, де
планується розміщення цінних паперів.

2. Призначення професійних консультантів: юрконсульт, спонсор,
юрконсульт спонсора, фондовий брокер, бухгалтер, глобальний
реєстратор, інші консультанти.

3. Попередні кроки: перевірка можливостей отримання лістингу.
4. Підготовка: вироблення проекту Проспекту емісії, відповідність

якого визначеним стандартам є підставою для включення до офіційного
котирувального листа.

5. Юридична перевірка, правовий аналіз і перевірка інформації.
6. Розрахунок цін та строків угоди.
7. Публікація Проспекту емісії для лістингу.
8. Набуття сили: підстава — затверджений Проспект емісії і заява

регулюючого органу; результат — включення в офіційний котируваль-
ний лист (вступає в силу з моменту публікації відповідної заяви регу-
люючого органу).

Останнім часом все більше українських підприємств починають
розглядати вітчизняний та зарубіжні фондові ринки як джерело залу-
чення капіталу. Експерти вважають, що сьогодні є значний інтерес з
боку інвесторів до вітчизняного ринку, тому українські компанії по-
винні не упустити свій шанс отримання інвестиційних ресурсів.

Переваги ІРО:
1. Збільшення доступу до капіталу.
2. Підвищення гнучкості у питаннях фінансового планування.
3. Спрощення діяльності зі злиття та об’єднання компаній.
4. Залучення і утримання основного капіталу.
5. Підвищення іміджу та престижу компанії.
6. Сприяння просуванню продукції.
7. Підвищення ліквідності акцій.
Першою українською компанією, що залучила капітал через ІРО,

стала компанія «Укрпродукт», яка залучила близько 6 млн дол. Зазна-
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чена первинна публічна пропозиція визнана успішною і стала прикла-
дом для інших компаній.

Драбина вартості — Укрпродукт:

Етап 1 Початковий капітал.
Етап 2 Венчурний капітал.
Етап 3 Приватний капітал £ 5,6 m.
Етап 4 Стратегічний інвестор £ 9.2 m.
Етап 5 Первісне розміщення акцій (ІРО) £ 22 m.

(досягнута капіталізація Укрпродукту за ціною розміщення (ІРО)
11 лютого 2005 р).

Етап 6 Вартість компанії після ІРО £ 26,4 m.

(поточна ринкова капіталізація Укрпродукту на 11 липня 2005 р).

На сьогодні IPO є одним із найефективніших механізмів залучення
додаткового капіталу вітчизняними компаніями, що є необхідною умо-
вою розвитку економіки України. Масове проведення IPO буде сприяти
вливанню капіталу у вітчизняну економіку та ефективнішому його
розміщенню. Проведення первинних розміщень — важлива умова роз-
витку вітчизняного фондового ринку, підвищення його ліквідності та
росту капіталізації вітчизняних компаній. ІРО необхідно здійснювати
вже сьогодні, адже: бути першим в секторі, в регіоні і т.д. має більші по-
зитивні ефекти; ІРО надає більшу ефективність бізнесу; інвестиції в ІРО,
основані на розмірі компанії, в майбутньому збільшаться; хвиля
інвесторського інтересу до України збережеться на найближчі 2—3 роки.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Бухгалтерський облік у банках здійснюється з метою надання кори-
стувачам повної інформації про їх фінансовий стан. Ця інформація має
форму банківської звітності, яка складається за даними бухгалтерського
обліку. Проте для внутрішніх користувачів цієї інформації недостатньо.
Для прийняття управлінських рішень їм необхідна оперативніша й де-
тальніша інформація, яку можна отримати в процесі ведення управлін-
ського обліку в банках.

В економічній науковій літературі питанням управлінського обліку
приділяють багато уваги. Вагомий внесок у методику управлінського
обліку для промислових підприємств зробили відомі зарубіжні та віт-
чизняні вчені: К. Друрі [1], М. Г. Чумаченко [2], С. Голов [3], Л. Напа-
довська, Ф. Бутинець.

У монографії Л. М. Кіндрацької управлінський облік у банках харак-
теризується як спосіб надання управлінцям фінансової інформації з ме-
тою допомогти їм у ключових сферах діяльності банку: прогнозуванні,
плануванні, організації, координації, стимулюванні, обліку, контролі,
аналізі і прийнятті рішень [4, с. 156].

Мета управлінського обліку — забезпечити інформацією управлін-
ців усіх рангів з урахуванням їх відповідальності за досягнення конкрет-
них виробничих показників, які попередньо обґрунтовуються в бізнес-
проектах.

Організація управлінського обліку банку суттєво позначається на
ефективності управління загалом. Ефективне регулювання господарсь-
кого процесу на основі даних управлінського обліку може бути забез-
печене, якщо відповідна інформація надається своєчасно [5, с. 40].

До особливих характеристик управлінського обліку слід, зокрема,
віднести такі:

■ оперативність, яка необхідна для аналізу інформації;
■ системність, що забезпечує проведення деталізованого обліку гос-

подарських операцій, не тільки по банку в цілому, але й у розрізі під-
розділів;

■ звітність, яка не регламентується централізовано, а визначається
банком самостійно — шляхом розробки та застосування відповідних
внутрішніх положень, що обумовлюють склад і терміни подання звітів,
заходи щодо забезпечення їх повноти, своєчасності та конфіденційності.

Об’єкти управлінського обліку доцільно об’єднати у три основні
групи: центри відповідальності (філії, відділення); центри прибутку та
витрат (департаменти, управління, відділи); центри рентабельності
(проекти, напрями бізнесу, банківські продукти).
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Як свідчить досвід, реєстрацію даних управлінського обліку можли-
во організувати за трьома варіантами, а саме:

— позасистемно;
— із використанням аналітичних рахунків 1—7 класів;
— із використанням рахунків 8 класу.
Позасистемним обліком передбачено реєстрацію даних управлінсь-

кого обліку в окремих регістрах — відособлено від даних бухгалтерсь-
кого обліку. За такого підходу кожна банківська операція спочатку ві-
дображається традиційним проведенням і вноситься до регістрів
бухгалтерського обліку, а далі «розноситься» за регістрами вже управ-
лінського обліку (рис. 1).

Початковий документ

Регістри бухгалтерського обліку

Регістри управлінського обліку

Фінансова звітність

Управлінська звітність

Рис. 1. Позасистемна організація управлінського обліку

Перевагами такого методу є незалежність від фінансової і статистич-
ної звітності, можливість вільного встановлення та зміни правил управ-
лінського обліку, обсягів та структури форм звітності, введення нових
показників.

При ведення обліку за другим варіантом передбачено розподіл ба-
лансових рахунків на кілька систематизованих аналітичних, потрібних
для відображення операцій у регістрах управлінського обліку. При засто-
суванні цього методу всі необхідні дані заносяться в бухгалтерські регі-
стри і водночас використовуються для складання управлінської звітності.

Перевагою цього методу є об’єднана інформаційна база, що ґрунтуєть-
ся на даних бухгалтерського обліку. Завдяки дублюванню бухгалтерських
записів посилюється контроль за достовірністю відображеної інформації.

Поєднання переваг позасистемної організації управлінського обліку
й методу аналітичних рахунків здійснюється при використанні рахунків
8 класу (третій варіант).

Застосування методу управлінських рахунків сприяє створенню
єдиного інформаційно-аналітичного простору банку і найбільшою мі-
рою відповідає основним напрямам його фінансового менеджменту.

Особливо важливим аспектом організації управлінського обліку є
розробка переліку форм звітності і термінів її надання. Це великий ма-
сив інформації про всі банківські операції, причому систематизованої
за різноманітними напрямами управління.
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Ефективність системи управлінського обліку забезпечується тільки
на основі повної автоматизація, адаптації програмного продукту, що
вже використовується банком для відображення обліку банківських
операцій у підсистемі управлінського обліку.
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EXTERNAL INFLUENCES UPON CONSUMER
BEHAVIOR AND MARKETING STRATEGY

External influences that affect the consumption process and marketing
strategy may be subdivided into: culture variations, social status, reference
groups and households. Culture variations in consumer behavior are of the
greatest importance for marketers and economists. To understand how ex-
actly differences in cultures influence consumption process, I’d like to illus-
trate such examples:

Values
• In Japan, compared with the United States, there is a weaker sense of

individualism and a stronger pressure to conform to and associate with one’s
reference groups. Therefore, motivating and compensating Japanese sales
personnel using individual-based incentive systems and promotions would be
inappropriate. Likewise, such themes as «be yourself,» «stand out,» and «don’t
be one of the crowd» are effective in the United Slates but not in Japan.

• Cultures differ in the extent to which humor is accepted and appreci-
ated and in the nature of what qualifies as humor. Americans see little or
no conflict between humor and serious communication. The Japanese do
see a conflict. In their view, if a person is serious, the talk is completely se-
rious; when a person tells jokes or funny stories, the entire situation is to be
taken lightly. Personal selling techniques and promotional messages should
be developed with an awareness of a culture’s position on this value di-
mension.
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Time
• An American firm introduced a filter-tip cigarette into an Asian culture.

However, it soon became evident that the venture would fail. One of the main ad-
vertised advantages of filter cigarettes was that they would provide future benefits
in the form of reduced risks of lung cancer. However, future benefits were virtu-
ally meaningless in this society, which was strongly oriented to the present.

• The high value that Americans place on «saving time» is not shared by all
other cultures. This has made timesaving products less valued in many cultures.
For example, fast-food outlets including Wimpy, Kentucky Fried Chicken, Jack
in the Box. and McDonald’s have found the Latin American markets difficult to
penetrate. In contrast, the high value assigned to time by the Japanese has made
them very receptive to many timesaving convenience goods.

Friendship
• Americans negotiate a contract, the Japanese negotiate a relationship. In

many cultures, the written word is used simply to satisfy legalities. In their eyes,
emotion and personal relations are more important than cold facts. The key issue
is, «can I get along with these people and their company and do I want to sell (or
buy) their products?» rather than «can I make money on this deal?» They are par-
ticularly interested in the sincerity of those with whom they are negotiating. The
Japanese are especially unwilling to do business with someone they think maybe
arrogant or unpleasant: «I do not do business with someone who does not like us!»
The Japanese do not separate personal feelings from business relationships. Per-
sonal affinity is also immensely important to Mexicans and other Latin Americans.

Symbols
If you were to see a baby wearing a pink outfit, you would most likely

assume the child is female. If the outfit were blue, you would probably as-
sume the child is male. These assumptions would be accurate most of the
time in the United Stales but would not be accurate in many other parts of
the world such as Holland. Failure to recognize the meaning assigned to a
color or other symbols can cause serious problems:

• A manufacturer of water-recreation products lost heavily in Malaysia be-
cause the company’s predominant color, green, was associated with the jungle
and illness.

• A leading U.S. golf ball manufacturer was initially disappointed in its
attempts to penetrate the Japanese market. Its mistake was packaging its golf
balls in sets of four. Four is a symbol of death in Japanese.

• Pepsi-Cola lost its dominant mar ket share in Southeast Asia to Coke
when it changed the color of its coolers and vending equipment from deep
«regal» blue to light «ice» blue. Light blue is associated with death and
mourning in Southeast Asia.

Etiquette
Etiquette represents generally accepted ways of behaving in social situa-

tions. Assume that an American is preparing a commercial that shows people
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eating an evening meal, with one person about to take a bite of food from a
fork. The person will have the fork in the right hand, and the left hand will
be out of sight under the table. To an American audience this will seem natu-
ral. However, in many European cultures, a well-mannered individual would
have the fork in the left hand and the right hand on the table!

Behaviors considered rude in one culture may be quite acceptable in an-
other. The common and acceptable American habit (for males) of crossing
one’s legs while sitting, such that the sole of a shoe shows, is extremely in-
sulting in many Eastern cultures.

The importance of proper, culture-specific etiquette for sales personnel
and advertising messages is obvious. Although people are apt to recognize
that etiquette varies from culture to culture, there is still a strong emotional
feeling that «our way is natural and right».
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ЗОВНІШНІ ВПЛИВИ НА СПОЖИВАЦЬКУ ПОВЕДІНКУ
І МАРКЕТИНГОВУ СТРАТЕГІЮ

Зовнішні чинники, які впливають на процес споживання та марке-
тингову стратегію, діляться на: різноманітності культур, соціальний
статус, групи впливу та домогосподарства. Різні тонкощі в культурах,
які проявляються в споживацькій поведінці, представляють найбільший
інтерес для маркетологів та економістів. Щоб зрозуміти, як саме від-
мінності культур впливають на процесс споживання, наведемо такі
приклади.

Цінності
• В Японії порівняно зі Сполученими Штатами існує слабкіше по-

чуття індивідуалізму та сильніший тиск, спрямований на пристосуван-
ня до певної групи та співробітництво з нею. Тому в Японії мотивація
персоналу по продажам, використовуючи індивідуалістсько-спрямовані
системи стимулювання, було б недоречним. Такі заклики як «будь со-
бою», «вирізняйся» та «не будь одним з натовпу» є ефективними в
США, але не в Японії.

• Культури різняться в розумінні гумору: що саме є гумором і де він
є доречним. Так, американці не бачать ніяких проблем у використанні
гумору під час серйозних переговорів. Японці не вважають це за нор-
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мальне. На їх погляд, якщо людина серйозна, то і розмова має бути ви-
ключно серйозною; якщо людина жартує та розповідає смішні історії,то
і загальна ситуація має сприйматися легко, просто та невимушено. То-
му  всі рекламні заходи, спрямовані на стимулювання продаж, мають
здійснюватися з врахуванням цих тонкощів.

Час
• Американська фірма запровадила сигарети з фільтром в азіатських

країнах. Однак скоро стало зрозумілим, що цей ризикований захід про-
валиться. Однією з прорекламованих переваг сигарет з фільтром було
те, що в майбутньому вони дозволять зменшити ризики захворювання
на рак легенів. Проте майбутня користь не представляла для жителів
цих країн ніякого інтересу, оскільки вони є сильно зорієнтованими на
теперішній час та ситуацію.

• Те, як американці цінять час, зовсім не розділяється представни-
ками неамериканської культури. Це зробило продукти, які спрямовані
на заощадження часу, менш цінними в багатьох країнах. Наприклад,
такі ресторани фаст-фуду, як Wimpy, Kentucky Fried Chicken, Jack in
the Box and McDonald’s не змогли з легкістю розвиватися на ринку в
країнах Латинської Америки. В Японії, навпаки: схильність японців
до постійного заощадження часу зробило ці фаст-фуди масовими та
прибутковими.

Дружба
• Американці укладають контракт, а Японці — дружбу. В багатьох

країнах письмовий договір використовується лише для підтвердження
законності. Японці ж віддають перевагу емоціям та особистим зв’язкам,
аніж просто сухим фактам. Вони вирішують проблему: «Чи знаходжу я
спільну мову з представниками цієї компанії і чи хочу я продавати (ку-
пувати) їх товари?», а не «Чи можу я заробити на цій угоді?» Вони над-
звичайно зацікавлені в щирості тих, з ким вони ведуть переговори.
Японці не хочуть вести бізнес з тими, хто здається їм самовпевненими та
неприємними: «Ми не ведемо бізнес з тими, хто нас не поважає!» Японці
не розділяють особисті стосунки і бізнес-зв’язки. Особиста схильність є
також надзвичайно важливою для більшості латиноамериканців.

Символи

Якби ви побачили немовля в рожевому вбранні, ви б напевно припус-
тили, що це — дівчинка. А якщо в голубому, то — хлопчик. Ці припущен-
ня були б вірними в більшості країн Європи та США, але були б помилко-
вими в такій країні, як Голандія. Незнання значення кольору та інших
символів у різних культурах може призводити до серйозних проблем.

• Виробник водовідновлюючих продуктів зазнав збитків у Малайзії,
тому що зелений колір, який в компанії був домінуючим, асоціювався
там з джунглями та різними хворобами.
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• Провідна компанія по виробництву м’ячів для гольфу в США була
дуже розчарована в своїх спробах проникнути на японський ринок. ЇЇ
помилкою було те, що вона продавала м’ячі в упаковці по 4 штуки. Чо-
тири — це символ смерті в японській культурі.

• Пепсі-Кола втратила значну частку ринку в Південносхідній Азії,
коли змінила колір своїх холодильників та торгівельних автоматів  з яс-
краво синього на світло-голубий. Світло-голубий асоціюється в Пів-
денносхідній Азії з смертю та похороном.

Етикет
Етикет відображає найприйнятніші шляхи поведінки в різних соціаль-

них і побутових ситуаціях. Уявіть, що американська фірма робить рек-
ламу, яка показує людей за вечерею. Один чоловік збирається відкуси-
ти шматок іжі, яка в нього на виделці. В правій руці в нього буде видел-
ка, а ліва рука — під столом. Для американців це видасться зовсім
нормальним. У той час як у більшості європейських країнах добре вихо-
вана людина буде тримати виделку в лівій руці, а праву руку — на столі.

Манери поведінки, які здаються образливими в одній культурі, мо-
жуть бути нормальними та прийнятними в іншій. Так, зовсім природна
для американців чоловіча звичка схрещувати ноги під час сидіння, так
що видно підошви взуття, є надзвичайно образливою в багатьох схід-
них культурах.

Важливість належного культуро-специфічного етикету для представ-
ників комерційної і рекламної діяльності є очевидною. Хоча люди ви-
знають, що етикет різниться залежно від культури, існує переконання,
що «наша манера поведінки є найбільш природньою і правильною!»

Література

«Consumer Behavior. Implications for marketing strategy» (Hawkins, Best,
Coney). Sixth edition

А. М. Лиса (ф-т економіки та управління, I курс)

МОВНЕ ПИТАННЯ У ПЕРЕДВИБОРНОМУ ДИСКУРСІ

«В організованому суспільстві складається щодо літературної мови
громадська совість, чуття користі, міри і краси». Але потрібен тривалий
час, історія життя не одного покоління, щоби витворилася соціально
престижна форма мовного спілкування, відшліфовано, виграновано
майстрами слова літературну мову, яка «ідентифікує українців як на-
цію, еволюційно та цивілізаційно сформовану етнічну та духовну ціліс-
ність серед народів світу».
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Проблема статусу і функціонування української й російської мов в
Україні, потреби в тих чи інших заходах з боку як держави, так і суспіль-
ства з метою оптимального її розв’язання стала предметом численних
дискусій чи не з перших років входження України до складу Московсь-
кого царства.

На другу половину ХХ ст. проблема мови загострилася. Слід, очевид-
но, пригадати, що саме мовне питання стало однією з основних причин
боротьби за проголошення незалежності України. Проблема ж взаємин
української і російської мов в українському суспільстві не зникла, а лише
трансформувалася. Якщо раніше, за імперсько-радянських часів, йшлося
про дискримінацію української мови й протекціонізм щодо російської, то
тепер усе відбувається з точністю до навпаки: лемент зчиняється вже
щодо утисків російської мови і щодо необхідності її захисту.

Мовне питання з царини етнокультури спекулятивно переводиться у
площину політики. Обіцянки щодо надання російській мові статусу
державної лунають все частіше з трибун, телеекранів.

Особливу увагу мовне питання привернуло під час виборів, тобто
під час виборів Президента України у 2004 р.

До мовного питання знову повернулися, та вже на перегонах у Вер-
ховну Раду. Політичні сили наперебій доводили необхідність їх прохо-
дження у Парламент, підсилюючи свої докази обов’язковим вирішен-
ням проблеми двомовності в Україні. Варто згадати славнозвісні
реклами, що заповнили не лише вулиці міст, але й весь інформаційний
простір. Це стосується і Блоку «Не ТАК», і блоку «Наталії Вітренко»,
члени яких занадто повірили у свою вдачу, і при кожній зручній нагоді
показували свої російськомовні переконання. Партій, котрі хотіли під-
вищити свій рейтинг, було чимало, та цього разу мовне питання не по-
діяло. Результати виборів є промовистими. Політсили, котрі спекулю-
вали мовним питанням, не набрали достатньої кількості голосів. У чому
ж причина? Невже люди перестали протистояти мовній політиці тих чи
інших політсил? Нація зрозуміла одне: вибори мають піти на користь
держави в цілому, а не окремих політичних сил. Питання вибору дер-
жавної мови є проблемою не лише можновладців, а насамперед, проб-
лемою самого народу. Але це не означає, що проблеми української мо-
ви не існує. За переписом населення українці становлять 77,8% всього
нашого народу, а етнічні росіяни — 17,3%, тобто українців — щонай-
менше вчетверо більше. Рідною українську мову вважають 67,5 % на-
селення, російську ж визнали за рідну 29,6 % нашої людності. В 1959 р.
українську мову під час перепису визнали рідною 95 % населення
України. Це притому, що власне українці становили тоді 76,8 %, тобто
навіть менше, ніж тепер. Отож за останні сорок п’ять років (з них понад
десять років — у незалежній Українській державі) питома вага грома-
дян зменшилася. Виборчий блок «Наша Україна» пропонує розробити і
прийняти Концепцію державної мовної політики для подолання дефор-
мацій у цій сфері. Зокрема, блок вважає, що Концепція державної мов-
ної політики повинна базуватися на конституційному положенні про
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функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя як
державної. Крім того, Концепція передбачає здійснення протекціоніст-
ської політики в області книговидання, книгорозповсюдження і захисту
інформаційного простору України (Інтернет-сайт ForUm).

В Українській державі справді грубо порушуються права людини в мов-
ній сфері. За масштабами, поширеністю цього явища можна із впевненістю
говорити про порушення прав не просто окремої людини, а цілого народу,
власне українського, на вільний національний розвиток у мовній сфері.

Престиж мови залежить не від неї самої, а від її носіїв. На жаль, не
всі українці усвідомлюють це. Тому українська мова в нашій державі
стане престижною тоді, коли ми не будемо її соромитися, коли оволоді-
ємо усім багатством її, навчимося гарно, виразно, правильно говорити
— по-українськи і будемо пишатися, що ми, українці, маємо таку чудо-
ву мову. А неукраїнці будуть відчувати задоволення від того, що воло-
діють цією мовою, будуть шанувати її і тих, хто її створив.

Якщо ж ми дозволимо знову осквернити її, то не сподіваймося біль-
ше Господнього милосердя. У такий народ вистрілюють катастрофи,
стихійні лиха, посухи, голод, мори, хвороби, що викошують мільйони.
Творець не прощає, щоб зневажені були плоди його творінь, особливо
творіння високого натхнення.
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ЕКОНОМІЧНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ (EVA)
В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ НА БАЗІ УПРАВЛІННЯ

ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (VBM)

За останнє сторіччя середня довгострокова прибутковість вкладень
на фондовому ринку була досить стабільна, про це свідчать такі індек-
си, як Dow Jones, NASDAQ, DAX, SP500. Середня прибутковість завжди
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коливалась близько 6 % понад безризикову ставку (перша визначається
інфляцією та іншими макроекономічними факторами і може змінюва-
тись). Отже, інвестори можуть впевнено отримати середню прибутко-
вість на свої вклади в довгостроковій перспективі, просто раціонально
диверсифікувавши інвестиційний портфель, і втрата альтернативного
прибутку є втратою грошей.

Основна ідея, що лежить в основі використання EVA (Economic
Value Added), полягає в тому, що акціонери повинні отримати певну нор-
му прибутку за прийнятий ризик. EVA базується на категорії економіч-
ного прибутку, а не бухгалтерського. Іншими словами, власний капітал
повинен заробити принаймні таку саму норму віддачі, як і аналогічні
інвестиційні ризики на ринку капіталу. Якщо це не відбувається, то ак-
ціонери не бачать вигоди від операційної діяльності компанії, тобто
EVA враховує ризики та альтернативну вартість капіталу.

РОЗРАХУНОК EVA:
EVA = NOPAT — WACC* CAPITAL

де NOPAT — чистий операційний дохід після сплати податків;
WACC — середньозважена вартість капіталу;
CAPITAL — вартісна оцінка капіталу компанії.

EVA = (RATE OF RETURN — WACC) * CAPITAL

де RATE OF RETURN = NOPAT/CAPITAL

(RATE OF RETURN — WACC) називають спредом (spread), тобто
відображення різниці між доходами компанії та затратами на отриман-
ня цих доходів, інакше кажучи, різницю між тим, скільки капітал зароб-
ляє для вкладників, та скільки він їм коштує.

Необхідно зазначити, що для розрахунку потрібно здійснити деякі
коригування з метою наближення бухгалтерських показників до їх еко-
номічного змісту. Наприклад, витрати на R&D та операційний лізинг
капіталізуються, а не списуються в витрати; враховується зміна в резер-
вах, відстрочених податках та ін.

ПОЗИТИВ EVA
Показник, який треба максимізувати

EVA є тим показником, який можна і треба максимізувати. Позитив-
не значення EVA — це завжди створена вартість для акціонерів, нега-
тивне — зруйнована вартість. EVA є показником, який зважений на ри-
зик, отже навіть якщо EVA дорівнює нулю, це означає певне досягнен-
ня, адже акціонери фактично отримали норму доходності, яка
компенсувала їх ризик. Так, наприклад, показники рентабельності (Rate
of Return) не є показниками, максимізацію яких можна поставити за
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ціль на всіх рівнях організації. Найголовнішим недоліком рентабельно-
сті, як би вона не була розрахована (ROI, ROE, ROCE, RONA), є те, що
максимізуючи її, не обов’язково максимізується вартість власників.

Складові елементи даного показника є основними факторами, впли-
ваючи на які можна досягти більшої результативності. Ці показники
можна розкласти як у горизонтальній (рис. 1), так і в вертикальній
(рис. 2) площині.
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SBU —B
EVA — b
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EVA — c
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З рис. 2 очевидно, що EVA є ніщо інше, як показник стратегічної
ефективності, NOPAT — ефективність операційної діяльності, WACC
— ефективність фінансової діяльності, CAPITAL — ефективність інве-
стиційної діяльності. В той же час зверху вниз дані показники можна
класифікувати як показники першого, другого, третього… рівнів. Оскіль-
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ки EVA виражається в абсолютних показниках, всі елементи системи
можуть бути порівняні в форматі, якому представлений кінцевий ре-
зультат. Це надзвичайно важливо на операційних рівнях.

Зв’язок EVA з показником доданої ринкової вартості MVA
Математично доведено, що за дотримання певних припущень роз-

рахунок EVA дає абсолютно ідентичні результати з методом DCF. З
іншої сторони, ринкова вартість підприємства дорівнює всім теперіш-
нім та майбутнім грошовим потокам, дисконтованим по певній ставці, а
додана ринкова вартість є вартістю, що була створена понад капітал ін-
вестований у компанію.
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Отже, ми підійшли до зв’язку MVA і EVA. Stewart описав цей
зв’язок таким чином:

ДОДАНА РИНКОВА ВАРТІСТЬ =
= ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ ВСІХ МАЙБУТНІХ EVA

Заперечити дану залежність стосовно EVA та MVA було б важко,
якби складова капіталу в формулі розрахунку EVA була б виражена в її
поточній вартості, а рентабельність капіталу відповідала реальній нормі
доходності. Але вартість капіталу виражена по її історичній вартості, а
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жоден з показників рентабельності не відображає IRR, адже базується
на первісній вартості активів, яка спотворена інфляцією, амортизацій-
ною політикою та ін. І тим не менше, додана вартість, розрахована як
показано на рис.3, запропоновано Stern Stewart, завжди відповідає роз-
рахункам NPV, незалежно від того, якою є балансова вартість капіталу.
Збільшення балансової вартості капіталу зменшує майбутні періодичні
показники EVA через WACC, та навпаки, залишаючи без змін.

НЕДОЛІКИ EVA
Хоча EVA визнана як ефективний показник створення вартості та в дов-

гострокових оцінках дає результати, аналогічні DCF та NPV, періодичні
значення EVA містять деякі бухгалтерські спотворення, адже інформація
для розрахунку — фінансова звітність. Тому часто EVA критикують за те,
що вона не підходить для точної поточної оцінки створення вартості.

Дану проблему можна вирішити або принаймні зменшити, декіль-
кома шляхами.

— застосувавши такий метод амортизації, що елімінує проблему
нерівномірності розподілу EVA в часі;

— Замість балансової вартості активів використовувати справедли-
ву вартість. Це зменшить вплив інфляції та амортизації;

— можна не вносити корективи, просто зважати на ці фактори при
інтерпретації результатів.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В МАРКЕТИНГУ

На початку доповіді задамо собі одне запитання: «А чи взагалі по-
трібен ризик-менеджмент у маркетингу?»

Всім відоме прислів’я «Той, хто не ризикує, не п’є шампанського»
на сьогодні набуває особливого, актуального, значення. Не можна не
погодиться з думкою всесвітньовідомого бізнесмена-мільярдера Біла
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Гейтса: «Інколи потрібно дуже ризикувати, щоб стати переможцем». У
ринковому середовищі роль впливу чинників та оцінки ризику значно
підвищується. А тому управління ризиками є необхідною потребою
сьогодення. Так що ж таке взагалі ризик-менеджмент?

Ризик-менеджмент — це узгоджена діяльність щодо управління ри-
зиками (тобто випадкових подій, що впливають на організацію) на ос-
нові особливої процедури їх виявлення та оцінки, а також вибору і ви-
користання методів нейтралізації цих подій, обміну інформацією про
ризики і контролю результатів застосування цих методів.

Ми, як маркетологи, добре розуміємо, що кожний з ключових момен-
тів маркетингової діяльності (розробка товару; цінова політика; політи-
ка просування; збутова політика та ін.) пов’язаний з певними ризиками,
які потрібно враховувати та намагатись ефективно управляти ними. В
сучасних ринкових умовах, що визначаються своєю динамічністю та
турбулентністю, управління саме маркетинговими ризиками в значній
мірі визначає ефективність маркетингової діяльності.

Розберемо конкретніше управління ризиками на прикладі виведення
нового товару на ринок та причини невдач нових товарів.

На сьогодні врахування рівня ризику, пов’язаного з новою продук-
цією, залишається необхідною складовою господарської діяльності
підприємства маркетингової орієнтації. Серед причин невдач виведення
нового товару можна виділити чинники внутрішнього та зовнішнього
впливу на маркетингові ризики. Розглянемо внутрішні фактори впливу:

— суб’єктивне захоплення прибічників новації своїм винаходом;
— неефективне маркетингове дослідження та планування;
— недоліки товару в галузі якості, конструктивних особливостей

тощо;
— недосконалість системи маркетингу (цінової, товарної, збутової

політики, просування);
— помилки у виборі часу виходу на ринок.
Щодо зовнішніх чинників впливу, то можна виокремити такі:
— невідповідність нововедень цінностям і потребам споживачів;
— недостатньо чітке визначення переваг нового товару;
— посилення впливу конкуренції;
— посилення законодавчого захисту споживачів, навколишнього

середовища тощо;
— загальна тенденція скорочення життєвого циклу товару;
— зростання позицій марочного капіталу;
— зміни в демографічній ситуації, зокрема, старіння населення та ін.
В реальному житті можна зустріти велику кількість прикладів не-

вдач виведення нових товарів, основною причиною яких стало невра-
хування та неефективне управління основними ризиками, пов’язаними
з даною сферою маркетингової діяльності.

Так, багато класичних товарів-невдах не відповідали справжнім по-
требам та цінностям споживачів. Виробництво нових бездимових сига-
рет Premier від R. J. Reynolds стало проривом у сфері екологічного за-
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хисту. Спочатку попит був досить високим. Проте, через короткий час
рівень попиту різко впав, а компанія отримала величезні збитки. При-
чиною цього стало те, що сигарети не давали курцям (які є споживача-
ми продукції) того, що вони найбільше цінять — диму.

Якщо новий товар не на багато відрізняється від традиційної продук-
ції-конкурента, то ймовірність успішного виходу на ринок мінімальна.
PepsiCo потрібні були десятки років для того, щоб скласти справжню
конкуренцію Coca-Cola. А ви чули коли-небудь про Toca-Cola? Coco-
Cola? Yum-yum Cola? King-Cola?

Отже, можемо зробити певні висновки з усього вище сказаного. На
прикладі лише однієї сфери маркетингової діяльності (а це стосується
усіх складових маркетингової системи та відповідних маркетингових
ризиків) видно, яку важливу роль відіграє аналіз маркетингових ризиків
та основних засад ризик-менеджменту не тільки на маркетингову діяль-
ність компанії, але й, у кінцевому рахунку, на ефективність функціону-
вання підприємства загалом, а, отже, на отримання прибутку. А чи не
саме це є основою визначення актуальності та важливості будь-якої ді-
яльності, зокрема ризик-менеджменту? Або ви застосовуєте ризик-
менеджмент і виграєте, або…
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

На сучасному етапі економіка України потребує великого обсягу як
внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій. Стратегічною метою українсь-
кої зовнішньоекономічної політики є активне залучення країни в між-
народні інтеграційні процеси, а реалізація цього завдання потребує знач-
ної концентрації інтелектуальних, матеріальних, фінансових та природ-
них ресурсів для розвитку стратегічних технологій як основних факто-
рів конкурентноздатності в світовому співтоваристві. Для цього наша
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країна має законодавче підґрунтя, але з практичною реалізацією при-
вабливого інвестиційного клімату виникають труднощі.

Характеристика інвестиційного клімату як сукупності умов, що
впливають на інвестиційний процес, постійно декларується урядовими
структурами, департаментами стратегічного розвитку корпорацій, неза-
лежними дослідницькими інституціями. За цього припускаються типові
помилки, зокрема:

1. Перебільшення ролі іноземного інвестування. Згадка про поганий
інвестиційний клімат виникає, як правило, тоді, коли Україна намага-
ється залучити прямі та портфельні іноземні інвестиції. Загальновизна-
но, що іноземні інвестиції можуть розглядатися тільки як додаток до
національних, а інвестиційний клімат має бути однаковий як для пер-
ших, так і для других. Оскільки інвестиції тісно пов’язані з перерозпо-
ділом власності, що, в свою чергу, впливає на розподіл влади, надмірне
іноземне інвестування стає питанням національної безпеки.

2. Ототожнення підприємницької і інвестиційної діяльності. Інвес-
тиційна діяльність для домашніх господарств та держави не є підпри-
ємницькою, а для приватних структур інвестиційна діяльність є тільки
складовою підприємницької.

3. Спроба охопити всі складові інвестиційного клімату. Така спроба ір-
раціональна, бо не всі умови інвестиційного процесу піддаються впливу.
Наприклад, природні фактори розміщення нового виробництва можуть
суттєво вплинути на мотивацію інвестора, але змінити їх неможливо.

Під поняттям «інвестиційний клімат» розуміють ступінь сприятли-
вості ситуації, що складається в тій чи іншій країні (регіоні, галузі), для
ймовірного надходження інвестицій у цю країну (регіон, галузь). Як
синоніми терміна «інвестиційний клімат» вживаються словосполучення
«діловий клімат», «підприємницький клімат», «ділове середовище».
Вживання означених словосполучень у ролі синонімів є некоректним,
бо, як було вже зазначено, підприємницька (бізнесова) діяльність шир-
ша за інвестиційну.

Характеристика інвестиційного клімату визначається через складові:
політичну ситуацію, правове середовище, економічні фактори, податкову
сферу та регуляторний вплив. Проте кожна з них має свої недоліки. Ре-
зультатом податкової політики в Україні стала неспроможність банків-
сько-кредитної системи акумулювати достатньо високий інвестиційний
потенціал домашніх господарств, а також низький рівень капіталізації
прибутків фірм через відсутність податкових стимулів для його зрос-
тання. Регуляторний вплив в Україні характеризується бюрократизмом
та корупцією, прийняттям актів, які вступають e силу негайно або ма-
ють зворотну дію. Для інвестора надзвичайно важливо започаткувати
інвестиційний проект і не міняти бізнес-план у зв’язку зі змінами регуля-
торного впливу, бо в перший рік здійснення проекту гроші вкладаються в
надії одержати прибутки через кілька років. А тому регуляторна політика
держави має бути націлена на ліквідацію економічної природи корупції.
Якщо найближчими роками суттєвих змін у регуляторній політиці в на-
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прямку сприяння інвестиціям не відбудеться, інвестиційний клімат за
цим показником не покращиться. Відносини власності в Україні є знач-
ною мірою деформованими, непрозорими, такими, що регулюються не
ринковими механізмами і нормами закону, а неформальними домовле-
ностями та вибірковим застосуванням чинного законодавства.

Проте перспективи на покращення інвестиційного клімату в Україні
залежать не тільки від дій влади, але й від наполегливості потенційних
інвесторів у справлянні впливу на владу. Так чи інакше, але капітал має
здатність накопичуватись і вимагає вкладення. Рано чи пізно баланс ін-
тересів між владою і капіталом встановиться, і процес покращення ін-
вестиційного клімату набуде незворотного характеру.
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Н. В. Макоревич (ф-т маркетингу, IV курс)

БРЕНДИНГ В ІНТЕРНЕТІ

Брендинг — це діяльність зі створення та просування товарної мар-
ки, створення її позитивного образу з метою формування довгостроко-
вої переваги до неї, із застосуванням інтегрованого арсеналу маркетин-
гових засобів впливу на споживача. Як вид діяльності, він існує досить
давно, проте, підвищену увагу до себе він привернув лише в недавній
час. Причини наступні: 1) кількість комерційних звернень, які щодня
чує та бачить сучасна людина зростає досить стрімко. 100 років назад
таку кількість реклами, з якою зараз людина контактує за день, можна
було отримати лише за рік; 2) дуже велике розмаїття товарів та торго-
вих марок. 20 років тому середній європейський супермаркет пропону-
вав від 3000 до 5000 найменувань, сьогодні — 20000—25000. Отже сьо-
годні, споживач бачить у 3—4 рази більше пропозицій і йому необхідно
якось їх ідентифікувати; 3) товари стають схожим один на одного. За-
дача диференціювання стає все складнішою, і для цього необхідний
бренд; 4) відповідно до досліджень споживач може пам’ятати не більше
чотирьох товарних марок в одній товарній групі. І тільки дуже сильний
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аргумент чи довгострокова системна робота з приучення споживача до
визначеної марки, тобто брендинг, може зробити заміщення однієї мар-
ки на іншу. Актуальність брендингу полягає в тому, що саме з його до-
помогою з’являється можливість розв’язання названих вище задач.

Перенесення бренду в Інтернет — це розширення інструментів, що
використовуються для підвищення лояльності до бренда, а також ство-
рення додаткової цінності товару та послуг, що дає змогу доповнити
образ бренду. Інтернет вже став частиною нашого життя. Через гло-
бальну мережу можна придбати величезну кількість товарів, і цей вид
бізнесу продовжує стрімко розростатися. Наприклад, надання через Ін-
тернет банківських послуг у США збільшується щорічно на 2%. Вплив
Інтернету на брендинг можливо окреслити наступними процесами.

1) Перетворення маркетингу. Інтернет трансформує маркетинг.
Якщо зміни відбуватимуться постійно, але матимуть характер несподі-
ванки, тоді старі стратегії більше сліпо не копіюватимуться, а отже і
маркетингова діяльність на підприємствах зазнає певних змін. Так, на-
приклад, Алан Мітчел старий шлях маркетингу асоціює зі шляхом «су-
пертанкеру», а новий — «кішки». Якщо трапляються несподівані об-
ставини, танкер дуже повільно змінює свій курс. З кішкою — навпаки.
Якщо ситуація різко змінюється, вона може швидко відреагувати, на-
віть якщо вона знаходиться в стрибку. На ринку майбутнього знадо-
биться реакція кішки, а не супертанкера.

2) Руйнування існуючих моделей роздрібних продажів і відмова від
посередництва. Прогнози, які полягають, наприклад, у тому, що всі су-
пермаркети будуть покинуті, — найімовірніше безпідставні. Проте, де-
які сектори торгівлі постраждають досить сильно. Як, наприклад, музич-
ний бізнес. Інші ж просто внесуть зміни з урахуванням Інтернету. Зро-
зуміло, що Інтернет-бізнес повністю відрізняється від традиційної фор-
ми: це вимагає перебудови поглядів, умінь і швидшої реакції, що безу-
мовно відобразиться на сприйнятті брендів.

3) Cтворення нових моделей. Одним з прикладів створення нових мо-
делей на базі старих, є «зворотній аукціон» — родич традиційних аукціон-
них торгів. При зворотному аукціоні покупець пропонує ціну, яку він зго-
ден заплатити за товар чи послугу, скажімо за авіа квиток з Лондону до
Нью-Йорка, а компанії вже ведуть за цього клієнта боротьбу між собою.

4) Збільшення плутанини. Інтернет забезпечує небувале охоплення,
але з іншого боку, він досить складний і заплутаний. Якщо ви, напри-
клад, шукайте слово «книги», то у відповідь на запит може з’явитися
список, що містить декілька тисяч сайтів. У такому разі виникає споку-
са спрямувати прямо на сайт з адресою, яка є відомою, як, наприклад,
Amazon.com.uк, навіть якщо ви знаєте, що ціни там не найнижчі.

Основні цілі і завдання проведення брендингу в Інтернеті у загаль-
ному випадку  в схему поведінки, що включає три взаємозв’язані етапи:
1. Створення обізнаності про бренд. 2. Стимулювання обізнаності про
бренд. 3. Закріплення обізнаності про бренд.
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Перша проблема при створенні бренду в Інтернеті полягає в ство-
ренні обізнаності, і це стає все більш складним завданням. Середній
відгук на банерну рекламу (коефіцієнт CTR) на сьогодні складає близь-
ко 2,5 %. Тому може виникнути питання куди зникають 97,5 % резуль-
тату, що залишився? Якщо поглянути на реакцію споживача на банер з
позиції відомої рекламної формули AIMDA, то можна стверджувати,
що 97,5 % від рекламних показів «працюють» на рекламодавця, фор-
муючи в свідомості потенційного споживача сприятливий стійкий об-
раз про товар або послугу.

Кожному етапу властиві свої особливі завдання і принципи поведін-
ки на ринку. Проте існує  виключень  правил, в умовах яких ця поведі-
нка може бути дещо видозмінена.

Досвід взаємодії з брендом оцінюється не стільки за змістом сайту, а
відбувається комплексна оцінка всіх його елементів: простота знахо-
дження сайта бренду, тривалість завантаження, дизайн, навігація, ди-
ференційна перевага, умови доставки та повернення товару тощо.

Глобальні ускладнення брендингу в Інтернеті пов’язані з великим чис-
лом проблем. Регіональні відмінності в брендингу, наприклад, коли Pepsi
Со1а пропонувалася у Великобританії в банках синього кольору, а в США
— червоного. Оскільки законодавчі норми, стандарти безпеки, підходи до
ціноутворення можуть бути на ринках різними, то Інтернет створює для
маркетологів нові проблеми такого роду. У різних країнах світу навіть стан-
дарти по упаковці дуже сильно відрізняються один від одного.

Захоплення чужого місця в кіберпросторі. Імена інтернет-доменів
пов’язані з країною походження. Наприклад, адреси, що закінчуються
на «uk» і «ua», належать відповідно Великобританії і Україні. Тому,
скажімо, Microsoft реєструє 150 власних доменних імен (по одному на
кожну країну). Країни активно продають свої доменні імена. Прикла-
дом може бути маленька острівна, колись дуже бідна, держава в Океанії
— Тувалу, якій було присвоєно домен «tv». Велика кількість телевізій-
них компаній почали купувати у неї цей домен, внаслідок чого вона силь-
но розбагатіла. Проте деякі країни заборонили навмисну реєстрацію та
продаж доменних імен фізичними та юридичними особами та подаль-
ший їх продаж, так як подібні спекуляції почали ставити досить поши-
реним явищем.

Електронні кілери. Новою формою потенційних порушень  марок
стала поява так званих «натиснень-кілерів». Наприклад хтось шукає
сайт парфумів Cristian Dior. Поки пошуковий пристрій відшукує за-
прошені відомості і виводить результати своїх пошуків, на екрані
з’являється, банерна реклама, скажімо парфумів Lacoste. Покупець, що
поспішає, може поквапитися та натиснути на ланку переадресації і вза-
галі більше ніколи не відвідувати первинний сайт. Так наприклад, Ester
Lauder подала позови проти декількох основних порталів за такий но-
вий вигляд порушення.

Можна виділити три основні ключові чинники успіху для Інтернет-
брендингу: створення довірчих взаємостосунків, розробка індивідуалі-
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зованих пропозицій, стимулювання більшої інтерактивності. Бренди,
які прагнуть досягти успіху в Інтернеті, концентруються не на тому,
щоб розповідати про щось споживачам, а швидше на тому, щоб вислу-
хати і вивчити їх. Інтернет змушує маркетологів приділяти більше ува-
ги роботі з різними дрібними групами споживачів. Наприклад,
memorises.com — онлайн-бренд, який спеціалізується на наданні послуг
з вибору подарунків. На сайті є послуга повідомлення споживачів про
важливі події, за даними, що він вказує (наприклад, день народження
коханої). Завдяки цій послузі, на адресу клієнта заздалегідь надсилаєть-
ся пропозиція з доречними для такої події подарунками.

Отже, бренд для Інтернету набуває великого значення. Саме з цієї
причини інтернет-продавці витрачають величезні суми заради його
розкрутки. Бренди, що користуються довірою, — чи то портали, навіга-
тори, агенти або роздрібні продавці, — переможуть, і неминуче про-
грають інші.
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДВОСТОРОННЬОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ І США

Економіка США — сьогодні найпотужніша у світі — за своїм харак-
тером постіндустріальна: її основу складають послуги, торгівля капіта-
лами, технологіями, ліцензійна діяльність тощо. Це забезпечує їй домі-
нантні позиції у світогосподарському просторі, дає змогу визначати
світовий порядок, перерозподіляти світові ресурси на свою користь.
Звичайно, на цьому тлі усе ще індустріальну, з нераціональною струк-
турою національну економіку України неможливо вважати не те що
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конкурентноздатною, а й такою, яка може претендувати на рівноправні,
партнерські відносини із США.

Проте, економічне співробітництво з домінуючими країнами світу
для України є нагальним завданням, оскільки це, по-перше, необхідна
умова інноваційної перебудови суспільного виробництва і, по-друге,
джерело фінансових надходжень, необхідних для таких трансформацій.

З іншого боку передумови розвитку цього співробітництва для
України досить реальні, і зокрема з такою потужною країною, як
США. По-перше, тому що у США швидко скорочуються обсяги мате-
ріального виробництва, і товари «матеріальної» за характером еконо-
міки України можуть заповнювати цю нішу. Адже, як всяка інша до-
мінуюча економіка, згідно законам міжнародного поділу праці,
економіка США не є самодостатньою: її стійкість і динамізм забезпе-
чується її вмінням і можливостями заповнювати ніші (у даному випадку
— ті, що утворились через постіндустріальну орієнтацію і вмирання
реальної економіки). Тому вони активно борються за ринки сировини;
вміло дозують допуск продукції матеріального виробництва на свої
ринки (щоб не допускати дуже різкого знищення власного матеріаль-
ного виробництва).

По-друге, США завдяки співробітництву з Україною вирішують
цілу низку стратегічних геополітичних питань і зацікавлені у форму-
ванні двосторонніх відносин у всіх сферах (Україна Сполученими
Штатами незмінно визнається партнером у стратегічно важливих для
них питаннях: наприклад, забезпечення загальної безпеки та глобаль-
ної боротьби з тероризмом; формування дружнього анклаву держав на
території Європи. А економічне співробітництво (і його інтенсив-
ність), крім економічних інтересів завжди має політичний підтекст. У
цьому можна переконатись на прикладі останніх подій. Якісною від-
мінністю нового етапу українсько-американських відносин, відлік
якого почався у грудні 2005 р., є перехід до розвитку двостороннього
стратегічного партнерства на засадах поділу обома країнами спільних
демократичних цінностей та цілей. Ми спостерігали різке посилення
взаємодії в економічній сфері, коли США почали активно сприяти:
визнанню ринкового статусу української економіки; приєднанню
України до СОТ; скасували дію дискримінаційної поправки Джексо-
на—Вєніка щодо України; започаткували енергетичний діалог задля
підтримки українських планів з реструктуризації та реформування
енергетичного сектору національної економіки. З метою розвитку і
посилення стратегічного партнерства в економічній сфері негайно бу-
ли створені принципово нові механізми двостороннього співробітниц-
тва, передусім — Українсько-американську двосторонню координа-
ційну групу (перше її засідання відбулося 7 липня 2005 р.). США
береться сприяти розвитку торговельного співробітництва з Україною

Вигоди економічного співробітництва з цією країною для України
полягають у тім, що послуги стають для нас звичним товаром. Лише за
2005 р. обсяг торгівлі послугами зі США збільшився на 148 млн дол.
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порівняно з 2004 р. та дорівнював 594 млн дол., причому, експорт збіль-
шився на 15,9 %, імпорт — на 38,1 %.

Разом з тим, у 2005 р. обсяг торгівлі товарами між США та Украї-
ною, склав 1 млрд 666 млн дол. США, що на 26,6 % зменшився у по-
рівняні з 2004 р. Експорт зменшився на 36 %, імпорт — на 7 %. Отже,
можна зробити висновок, що, не дивлячись на всі декларації з боку
США, відносини України і США розвиваються і далі на прагматичній
основі, й економічні інтереси суб’єктів економіки перемагають усі
політичні наміри уряду США. Причому, основні позиції експорту
українських товарів до США — це вироби з чавуну та сталі, паливо
мінеральне, нафта та продукти її перегонки, бітумінозні матеріали,
хімічна продукція, добрива, предмети одягу та аксесуари. На 01.01.06
обсяги американських прямих інвестицій в економіку України склали
1 млрд 374,1 млн дол. США (станом на 01.01.05 — 1 млрд 190,6 млн
дол.), що складає 8,4 % від загального обсягу прямих іноземних інве-
стицій в Україну. За обсягами сукупних інвестицій США посідають 4-
те місце після Німеччини, Кіпру та Австрії. Але ці інвестиції здійс-
нюються у традиційні галузі і не сприяють розвитку інноваційних ви-
робництв.

Таким чином, перспективи економічного співробітництво України з
США слід розглядати з прагматичної точки зору: по-перше, воно спри-
ятиме інноваційним змінам у національній економіці лише в тому ро-
зумінні, що міжнародна торгівля є джерелом коштів для таких змін і
тому нарощування її обсягів необхідне; по-друге, прямі іноземні інве-
стиції не відіграють трансформуючої ролі щодо національної економі-
ки; по-третє, долучення до розвиненої сфери послуг (особливо фінансо-
вих) відкриває нові технологічні можливості для української економіки
(у тому числі й трансформаційні).

В. А. Манжарова (ф-т інформаційних систем і технологій, IV курс)

ОЦІНКА ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ:
ДОХІДНІСТЬ ТА РИЗИК

Облігація — це один із видів боргових цінних паперів, а як відомо,
боргові цінні папери обтяжені кредитним ризиком, тому вкладаючи
кошти в них необхідно ретельно проаналізувати вплив кредитного ри-
зику на дохідність.

Кредитний ризик (ризик неплатежу або дефолту) — це ризик неви-
конання або неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань,
визначених угодою з кредитором. Під дефолтом у даному випадку мож-
на розуміти, по-перше, несвоєчасне погашення зобов’язань (як окремих
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періодичних купонних виплат, так і основної суми боргу), по-друге, по-
гашення, але не в повному обсязі.

Урахування кредитного ризику дає змогу нам правильно оцінити
дохідність цінного паперу, тому для подальшого аналізу доцільно виок-
ремити такі поняття, як обіцяна дохідність до погашення (promised
yield-to-maturity) та сподівана дохідність (expected yield-to-maturity).
Саме сподівана дохідність — це є середньозважене значення дохідності
з урахуванням ризику неплатежу.

Різниця між обіцяною (номінальною) та сподіваною (реальною) до-
хідностями — це премія за ризик неплатежу. При розрахунку премії за
ризик неплатежу потрібно користуватися такими показниками, як імо-
вірність неплатежу та норма відновлення вартості займу у разі непла-
тежу, для встановлення яких необхідно користуватись статистичною
інформацією.

Можна зробити висновок, що до тих пір, поки існує навіть най-
менша можливість відмови від платежу або затримки, сподівана дохід-
ність буде нижче від обіцяної емітентом. Тобто чим вищий ризик, що
облігація залишиться неоплаченою, тим більша премія за ризик непла-
тежу. Саме це може примусити емітентів облігацій з вищим ризиком
неплатежу пропонувати вищу дохідність до погашення. Як наслідок,
облігації, які отримали низькі рейтингові оцінки, повинні мати вищу
обіцяну дохідність до погашення у тому разі, коли такі рейтинги дійсно
відображають ризик неплатежу.

Спробуємо знайти залежність між дохідністю та ризиком платежу за
облігаціями українських емітентів.

Для проведення аналізу було відібрано 10 великих компаній з різних
сфер діяльності, які мають суттєвий вплив на ринку облігацій. За дани-
ми ПФТС обсяги торгів по облігаціям цих компаній значно підвищи-
лись за останні місяці, що свідчить про великий попит на них.

Надійність боргових паперів відображена рейтинговими оцінка-
ми, які були встановлені за національною рейтинговою шкалою іс-
нуючими на нашому ринку рейтинговими агентствами. В даному
випадку рейтинг показує надійність конкретної облігації, а не ком-
панії в цілому.

Для того, щоб відобразити дохідність облігації конкретного емітен-
та, будемо брати його купонну ставку. Таке припущення у даному ви-
падку можна вважати доречним, адже найчастіше рейтинг присвоюєть-
ся на початку випуску облігацій, а купонна ставка в цьому разі
встановлюється емітентом на рівні існуючої ринкової норми дохідності
по цінним паперам з тим же рівнем ризику, тобто в самому початку ку-
понна ставка відображає дохідність. Рейтинги по цим випускам обліга-
цій не змінювались.

Розглянемо наступну діаграму (рис. 1).
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Отже, з діаграми можна побачити, що ті облігації, які отримали найви-
щі рейтинги, мають найменшу купонну ставку, і навпаки, для облігацій
з найгіршим рейтингом пропонується купонна ставка на порядок вище.
Тобто можна спостерігати, що залежність між надійністю облігації (яка
відображена рейтингом) та дохідністю дійсно існує на ринку українсь-
ких облігацій. Це свідчить про те, що українські емітенти розуміють,
що їхні облігації обтяжені певним рівнем кредитного ризику, і цей рі-
вень співпадає з оцінкою рейтингових агентств.

Тобто можна зробити висновок, що хоча ринок облігацій в Україні
тільки зароджується, але на ньому вже починають встановлюватись певні
правила «гри» для досягнення успіху. Тому для того, щоб облігації ко-
ристувалися попитом та були привабливими для інвесторів, емітент по-
винен на основі теоретичних розрахунків та досвіду провідних країн
світу (за браком власного) встановити відповідний розмір премії за ри-
зик неплатежу.
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О. І. Мартинюк (ф-т міжнародної економіки і менеджменту, I курс)

ПРОБЛЕМИ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ В ФІЛОСОФІЇ

На сьогодні ця проблема є дуже актуальною тому, що живучи у 21
столітті, люди розуміють, що вони індивіди, але є «щось», і це «щось» є
спільним для якоїсь частини суспільства — це їх думки, погляди на
проблеми, враження, ідеї тощо. В контексті цієї теми можна окреслити
питання «натовпу» та керування «натовпом» з боку інших суб’єктів у
будь-якій сфері людського життя, починаючи від релігії і до політики.
Проблема масової свідомості лише тільки почала вивчатися у філософії.

Масова свідомість — це один із видів суспільної свідомості, найре-
альніша форма його практичного існування та впровадження; особли-
вий, специфічний вид свідомості суспільства, притаманний значній біль-
шості людей («масі»), який визначається як співпадання в якийсь мо-
мент (суміщення або перехрещення) основних і найзначніших компо-
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нентів свідомості великої кількості різних «класичних» груп суспільст-
ва (великих та малих), одначе який не призводить до них.

Зі сторони особливостей його суб’єкта—носія у якості специфічних
особливостей масової свідомості виділяють якості, які відповідають
«масам»:

1) аморфність до самостійного, системного та стуктурованого ціліс-
носного утворення;

2) відкритість, розмитість кордонів;
3) ситуативність існування;
4) різнорідність складу. З цього — масова свідомість — ситуативна

похідна від суспільної свідомості, яка трактується як сукупність свідо-
мості основних груп суспільства, які складають соціально-класову
структуру, та ніби «зламаним» всередині такої суспільної свідомості
соціально-класовими перегородками.

На відміну від примітивного почуття «натовпу», масова свідомість
має складну структуру і є «підсвідомістю» суспільства, яка акумулює
пласт неявних світоглядних моделей та сценарії поведінки різного по-
ходження і напряму — від авангардно-інноваційних до радикально-
деструктивних.

Зі змістовної точки зору у масовій свідомості збереженні знання,
представлення, норми, цінності тощо, які розділяються сукупністю ін-
дивідів, що виникли з тих чи інших обставин — масою, вироблені в
процесі спілкування людей між собою і сумісного сприйняття соціаль-
но-політичної інформації ( наприклад, під час масового мітингу).

Про глобально-масове, у рамках всього суспільства масової свідо-
мості, можна казати, лише маючи на увазі якесь конкретна явище, все-
охоплююче, захоплююче практично усіх членів суспільства, яке приво-
дить його в тому чи іншому вимірі свідомості до «спільного
знаменника». Специфічними прикладами формування масової свідомо-
сті є також дія засобів масової комунікації та пропаганди.

Масова комунікація — це один із найсучасніших процесів вироб-
ництва інформації, її передачі засобами преси, радіо, телебачення та
спілкування людей як членів «маси», яка відбувається за допомогою
технічних засобів. Швидкий індустріальний розвиток, який супрово-
джувався урбанізацією, робило нездійсненими колишні способи соціаль-
них взаємозв’язків, потребувало нової форми спілкування. Цією фор-
мою і стала масова комунікація — середовище розповсюдження та фу-
нкціонування зразків поведінки, через засвоєння яких відбувається від-
творення «маси». Поява «маси» як більшість людей, які опинилися в
умовах нестійкого і ненадійного існування, а тому відчуваючи гостру
потребу у нових ефективних ідеях і представленнях, різко загострило
політичну боротьбу, як магнітом притягуючи до неї увагу різних полі-
тичних сил, оскільки становиться ясно, що успіх може бути на стороні
того, хто виступить найкращим в очах «маси», відповідним чином пе-
ребудувавши і всю свою діяльність. З самого початку масова комуніка-
ція виступила такою формою концентрації політичної влади, суть якої в
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тому, щоб уміти «давати те, чого хоче більшість», пристосовуючи любі
ідеї до середнього, загально значимому рівню сприйняття. Для вивчен-
ня того, наскільки повідомлення засобів масової комунікації відповіда-
ють свідомості аудиторії, все частіше використовуються соціологічні
дослідження, які виступають тим самим все більш значущим важелем
політичної боротьби та торгової конкуренції.

Серед основних результатів впливу масової комунікації зазвичай
виділяють закріплення вже існуючих установок, уявлень тощо, найбіль-
ші зміни, які відповідають еволюційності людського розвитку, і конве-
рсію як наслідок переломних зсувів свідомості аудиторії.

Для розуміння масової комунікації важливо мати на увазі, що вона
представляє весь світ у вигляді безперервно оновлюючих повідом-
лень, як правило, не зв’язаних один з одним прямою однозначною ло-
гічним або смисловим зв’язком. Для сприйняття масової комунікації
природно тому зв’язувати всю «мозаїку», що надходить, зіштовхуючи
їх між собою, домагаючись їх «резонансу», затягуючи їх у одну точку
простору і часу, «тут і зараз». Мозаїчність масової культури найоче-
видніша у телебаченні.

Поняття аудиторії в масовій культурі як в основі свого пасивного,
глибоко безвольного і дуже лояльного продукту тоталітарних ідеологій:
опинившись їх продуктом, «маса» виступає як велика кількість самодо-
статньо-обмежених, стійко-впевнених у своїй суверенності, а насправді
— це індивіди, якими легко маніпулювати.

Маніпуляції — процес впливу на масову свідомість та поведінку
для їх каналізування в потрібному конкретним структурам направлен-
ням. Ціль маніпуляцій — ввести установи, стереотипи, цілі, підштовх-
нути маси на прийняття непопулярних рішень тощо. На рівні особисто-
сті маніпулювання усилює її нарцистичні якості, збільшує вагу
фантазії, робить її нечуйною щодо оточуючих ( природному та соціаль-
ному). Воно спирається на периферійні незрозумілі сприйняття, екс-
плуатує спадки релігійного, політичного та економічного плану, рекла-
мує соціальні ідеї, створює «зручні» політичні образи та оцінки,
нав’язує масову політичну культуру. За ствердженням спеціалістів з
масової комунікації, це «інжиніринг вмісту» за рахунок ліквідації «ін-
дивідуальної та колективної свобідної волі». Засоби маніпуляції — по-
літична індокринація, соціально-психологічний вплив, використання
певних «мобілізуючих» структур мови та форм поведінки, активне та
комплексне підключення засобів масової інформації. До маніпуляцій
звертаються політики та релігійні телепроповідники, спеціалісти з мар-
кетингу та засобів масової інформації.

Література

1. Доценко Е. Л. Психология манипуляции.
2. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии 20 века.



180
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Традиційне навчання зазнає в наш час істотних змін на всіх стадіях
навчального процесу, тому посиленої уваги вимагають інноваційні під-
ходи до навчання, невід’ємним елементом яких є використання сучас-
них засобів навчання. Проте впровадження нових технологій має бути
направленим на підвищення якості освіти і, як наслідок, на підвищення
конкурентоздатності навчальних закладів. Тільки у цьому випадку нові
технології є виправданими. Просте поповнення кількості «новітніх» за-
собів не дасть очікуваного результату.

Мета нашого дослідження — виявити та кількісно оцінити думку сту-
дентів та викладачів КНЕУ з приводу використання сучасних засобів на-
вчання у навчальному процесі, виявити переваги та недоліки застосування
сучасних засобів навчання, оцінити проблеми та перспективи впроваджен-
ня таких засобів у навчальний процес, дати рекомендації щодо підвищення
ефективності навчального процесу з огляду на використання сучасних за-
собів навчання. Для цього проанкетовано 100 студентів та 10 викладачів.

Ну думку студентів, до сучасних засобів навчання слід віднести Ін-
тернет (64,1 % опитаних), комп’ютерні програми (52,6 %), презентації
(51,3 %), відео- та аудіозаписи (29,5 % та 10,3 % відповідно), електрон-
ні підручники (35,9 %). Майже 30 % студентів назвали підручник су-
часним засобом навчання, що може свідчити про недостатню поінфор-
мованість їх про досягнення педагогічної науки, а також про те, що су-
часним засобам навчання приділяється надто мало уваги викладачами.
Респонденти переконані, що використання сучасних засобів навчання
— не просто данина моді, а шлях до ефективнішого засвоєння знань,
умінь і навичок. З цим твердженням погодилось більше 75 % респонден-
тів. Така позиція свідчить про зацікавленість студентів і дозволяє вико-
ристати їх інтерес як додатковий стимул до навчання за допомогою су-
часних засобів.

У ході дослідження виявлено особливості використання мережі Ін-
тернет, комп’ютерних навчальних та контрольних програм, а також
презентацій у процесі навчання.

Інтернет у навчальному процесі — це одночасно і джерело інфор-
мації, і засіб утворення віртуальних спільнот, і середовище дистанцій-
ного навчання.

Практично всі студенти (97,5 % опитаних) використовують Інтернет
у навчальних цілях, причому майже половина — кілька разів на тиж-
день. Інформація, яку студенти найчастіше здобувають через Інтернет,
— це статистичні та аналітичні матеріали, законодавча база тощо. Ра-
зом з тим значна частина студентів (42 %) використовує Інтернет-бази
готових робіт, що свідчить про низький рівень інформаційної культури
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студентства. Важливим є питання дистанційної освіти за допомогою
мережі Інтернет. В Україні така практика майже відсутня і для впрова-
дження її необхідні: популяризація Інтернету саме як засобу навчання,
створення достатньої кількості якісних освітніх Інтернет-порталів, про-
ведення активної роз’яснювальної роботи зі студентами та викладачами
з метою подолання негативного ставлення останніх до інформації, здо-
бутої за допомогою мережі Інтернет.

Комп’ютерні ігри, як засіб навчання, поєднують у собі кілька пози-
тивних рис: дозволяють учням бути частиною функціонування системи,
адаптують гравця до сучасних інформаційних засобів, можуть викори-
стовуватися як індивідуально, так і в групах. Тематика їх досить широ-
ка, проте додаткового вивчення ще потребує адаптація вже розробле-
них ігор до вимог навчальної програми вузів, а також розробка нових
спеціально для вивчення конкретних дисциплін. 47 % опитаних студен-
тів грають в економічні комп’ютерні ігри, тобто добре знайомі з таким
видом програм і активно використовують його у розважальних та піз-
навальних цілях. При цьому тільки половина з них виявили зацікавле-
ність у тому, що такі ігри будуть включені до навчальної програми
ВНЗ. Більшість студентів (48,8 %) вважає, що комп’ютерні ігри на за-
няттях — це занадто і тільки двоє викладачів погодилися б ввести
комп’ютерні ігри в процес вивчення своєї дисципліни. На нашу думку,
така ситуація пов’язана перш за все з психологічною неготовністю
сприймати новітні методи навчання, а також дещо стереотипними уяв-
леннями про навчання та його перебіг. Інша ситуація з комп’ютерними
контрольними програмами. Швидкість та об’єктивність є їх беззапереч-
ними перевагами, проте студенти і викладачі не вважають комп’ютерне
тестування найефективнішою формою контролю. Вони віддають пере-
вагу усним відповідям викладачу (33,3 %) та стандартним письмовим
роботам (46,2 %). Причини цього — у психологічній неготовності до
переходу на новітні засоби навчання, а також деякій організаційній
складності проведення комп’ютерного тестування.

Презентації є найбільш знайомим для студентів сучасним засобом на-
вчання. Вони використовуються викладачами на лекційних заняттях з дис-
циплін психолого-педагогічного циклу, страхування, менеджменту тощо.
Студенти впевнені, що використання сучасних засобів навчання для подачі
матеріалу та унаочнення підвищує ефективність роботи на лекції, в той же
час майже кожен п’ятий студент відмічає, що презентація іноді відволікає
від власне розповіді викладача. На нашу думку, це пов’язано з недостатнім
якісним рівнем самих презентацій, які повинні розроблятися з урахуван-
ням всіх вимог до наочних засобів навчання, в тому числі і психологічних.

90 % зазначають, що їм хотілося б, щоб занять з використанням су-
часних засобів навчання було більше, з чого можна зробити висновок
про недостатній рівень використання сучасних засобів навчання викла-
дачами КНЕУ. На думку студентів, активнішому впровадженню їх
сприятиме наявність відповідної матеріально-технічної бази та зацікав-
леність, ініціатива викладачів.
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Безперечно, активне використання сучасних засобів навчання та всі
їх переваги ставлять під сумнів необхідність викладача і стаціонарної
вузівської освіти взагалі. Думка студентів з цього приводу наступна:
61 % вважає, що заміна спілкування з викладачем сучасними засобами
навчання, такими як, наприклад, віртуальний викладач, зашкодить про-
цесу навчання, половина студентів вважає спілкування з викладачем
невід’ємною частиною процесу навчання.

Для того, щоб сучасні засоби навчання активніше використовували-
ся в навчальному процесі потрібно здійснити наступне: по-перше, ство-
рити ефективну систему заохочення викладачів до використання сучас-
них засобів; позбутися стереотипних поглядів на процес навчання;
вивчати та пристосовувати до власних навчальних потреб кращі зразки
світового досвіду в цій сфері.

Безперечно, майбутнє за сучасними засобами навчання, проте не вар-
то забувати про те, що традиційні і сучасні засоби можуть співіснувати,
тому, на нашу думку, сьогодні варто поєднувати традиційні і сучасні
засоби навчання, знайти ту їх оптимальну комбінацію, яка забезпечить
максимальну ефективність і результативність навчання.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО КЛІМАТУ
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Стратегією економічного та соціального розвитку України до
2012 р. передбачається, що визначальними пріоритетами державної по-
літики повинні стати структурна перебудова промисловості, розвиток
інноваційної моделі економічного зростання, утвердження України як
високотехнологічної держави. Розв’язання проблем трансформації на-
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ціональної економіки України на ринкових засадах вимагає залучення
значних обсягів інвестицій. Світова практика доводить, що для забез-
печення стабільного зростання інвестиції повинні становити 19—25 %
ВВП. В Україні ж цей показник має тенденцію до скорочення — з
18,6 % у 1990 р. до 14,7 % у 2005 р.

За оцінками фахівців Україна має потенційні можливості для ефек-
тивного освоєння зовнішніх інвестицій у сумі 40—50 млрд дол. США
на рік. Така сума достатня для реконструкції пріоритетних галузей еко-
номіки впродовж 5 років, у той час як за умов орієнтації лише на власні
резерви цей процес неминуче триватиме 20 і більше років.

Проведене мною дослідження показало, що розгортання інвестицій-
них процесів, їх характер, інтенсивність та результативність, а також
управління ними залежать від інвестиційного клімату, що сформувався в
державі, тобто від стану правового, фінансового, соціально-економічного
та суспільно-політичного середовища в її межах, яке зумовлює ту чи ін-
шу ступінь привабливості для інвестицій, у т.ч. іноземних.

Потенційно Україна є інвестиційно привабливою країною з вигідним
географічним положенням, наявністю багатих природних ресурсів та по-
тужностей по їх видобутку, дешевою і кваліфікованою робочою силою,
концентрованою системою науково-дослідних і проектно-
конструкторських закладів. Місткий ринок товарів дає можливість іно-
земному інвесторові вкладати гроші у виробництво практично будь-якої
продукції без ризику зазнати збитків чи мати проблеми з її реалізацією.

Однак, незважаючи на перераховані вище фактори, Україна все ще не
досягла очікуваного потенціалу в залученні іноземного капіталу. Більш
за те, у наукових виданнях останніх років, у засобах масової інформації
інвестиційний клімат в Україні одностайно оцінюється як поганий.

Станом на 1 січня 2006 р. іноземними інвесторами в підприємства
України було вкладено 16 млрд дол. США або 349,0 дол. на душу насе-
лення прямих інвестицій, що надішли із 111 країн світу. Порівняно з
іншими країнами вони є незначними. Загальний обсяг ПІІ в Україні у
10 разів менший, ніж в Угорщині, та у 6,5 разів менший, ніж у Польщі.

Таблиця 1
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПІІ В УКРАЇНУ
за період 1995—2004 рр. (млн дол.)

Періоди ПІІ

На 1 січня 1995 р. 483,5

На 1 січня 1996 р. 896,9

На 1 січня 1997 р. 1438,2

На 1 січня 1998 р. 2063,6

На 1 січня 1999 р. 2810,7
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Закінчення табл. 1
На 1 січня 2000 р. 3281,8

На 1 січня 2001 р. 3875,0

На 1 січня 2002 р. 4555,3

На 1 січня 2003 р. 5339,0

На 1 січня 2004 р. 7400,0

На 1 січня 2005 р. 9517,0

На 1 січня 2006 р. 16375,2

Галузеве розміщення ПІІ не є оптимальним, так як головна увага ін-
весторів прикута до галузей важкої промисловості, оброброної промис-
ловості. Увага сфері послуг та легкої промисловості практично не при-
діляється, що зумовлює нерівномірний розвиток господарства країни.

Основні галузі народно-господарського комплексу України, для рів-
номірного розвитку, потребують ПІІ у сумі:

металургія — 7 млрд дол. США;
хімія і нафтохімія — 3,3 млрд дол. США;
транспорт — 3,7 млрд дол. США.

Таблиця 2
ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у 2005 р.

Види економічної діяльності Інвестиції в основний капітал
млн грн (у фактичних цінах)

Всього 16375,2
Сільське господарство, мисливство та лісове гос-
подарство 1116,9

Рибне господарство 27,5
Промисловість: 10064,6

добувна промисловість 3081,7
обробна промисловість 6296,2
виробництво та розподілення електроенергії,

газу та води 1986,7

Будівництво 1448,2
Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспорт-
ними засобами; послуги з ремонту 1015,6

торгівля транспортними засобами та їх ремонт 152,5
оптова торгівля та посередництво в торгівлі 542,2
роздрібна торгівля побутовими товарами та

їх ремонт 320,9
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Закінчення табл.
Готелі та ресторани 344,7
Транспорт і зв’язок: 5979,8

наземний транспорт 2736,5
водний транспорт 17,5
авіаційний транспорт 28,0
пошта і зв’язок 1936,6

Фінансова діяльність 523,1
Операції з нерухомістю, здавання під найм і послу-
ги юридичним особам: 4058,9

здавання під найм власної та державної не-
рухомості не виробничого призначення (вклю-
чаючи житлове будівництво)

3594,8

діяльність у сфері інформатизації 17,3
дослідження та розробки 75,2

Державне управління 295,7
Освіта 312,7
Охорона здоров’я та соціальна допомога 422,2
Колективні, громадські та особисті послуги 613,2

асенізація, прибирання вулиць та оброблення
відходів 177,4

громадська діяльність 59,1
діяльність у сфері відпочинку і розваг, куль-

тури та спорту 364,6

індивідуальні послуги 12,1

Причинами вкрай низької інвестиційної активності є: зарегульованість
економіки, високі та складні податки, недотримання контрактних умов і
т.п. Чинна законодавча база з її постійними змінами аж ніяк не сприяє під-
вищенню інвестиційної привабливості України. Із 300 нормативних актів,
прийнятих різними органами законодавчої та виконавчої влади у галузі ін-
вестиційної діяльності, немає жодного, який би не зазнав змін та допов-
нень. Відлякують іноземних інвесторів і такі чинники, як корумпованість
держапарату, високий рівень злочинності, загальна економічна та політич-
на нестабільність. Важливою загальною проблемою, що впливає на інве-
стиційний клімат, є платоспроможність держави. До чинників неприваб-
ливості слід віднести й інформаційну закритість господарських структур.
Але, як представляється, найоб’єктивнішим фактором оцінки інвестицій-
ного клімату для іноземного інвестора виступає низька інвестиційна актив-
ність вітчизняних підприємців. На жаль, Україна набула в світі іміджу
держави, яка не вміє якісно підходити до розробки інвестиційних проектів
та ефективно використовувати зовнішні інвестиційні ресурси для впрова-
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дження реальних ринкових перетворень в економіці, яка не має належних
умов для нагромадження капіталу та його прибуткового функціонування.

Пріоритетними цілями залучення іноземних інвестицій у різні сфери
вітчизняної економіки потрібно визначити структурну перебудову про-
мислового комплексу; сприяння досягненню сучасного технічного рів-
ня розвитку на основі нових технологій; розвиток ресурсозберігаючих,
наукоємних і екологічно чистих технологій; збільшення обсягів експорт-
ного потенціалу України; подолання залежності економіки країни від
імпорту; створення виробництв з використанням місцевих природних
ресурсів; сприяння розвитку приватного сектора.

Умовою досягнення вище окреслених цілей є розробка і реалізація
вітчизняної стратегії залучення іноземного капіталу. При цьому важли-
во зацікавити закордонних інвесторів у реалізації проектів, що є еконо-
мічно вигідними як вітчизняним, так і іноземним партнерам.

Створення сприятливого інвестиційного клімату як у країні, так і в
окремих її регіонах повинно базуватись на обґрунтованій стратегії за-
лучення іноземних інвестицій, системі пільг в оподаткуванні, визна-
ченні пріоритетних напрямків використання іноземних інвестицій,
розширенні можливостей участі іноземних інвесторів у процесі прива-
тизації та створенні спільних підприємств. Назріла необхідність ство-
рення єдиної цілісної системи державного управління інвестиційними
процесами. Важливою складовою являється також функціонування
ефективного механізму державних гарантій та системи законодавчого,
нормативного, інформаційного забезпечення іноземних інвестицій, ор-
ганізація системи страхування та перестрахування іноземних інвести-
цій, сприяння розвитку банківсько-кредитної системи.

Безперечно, що забезпечення сталого економічного зростання, утвер-
дження його інвестиційної моделі в Україні повинні бути закріплені
економічною політикою стимулювання насамперед внутрішнього інве-
стиційного процесу. Іноземний капітал може лише прискорити його.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО
МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ В2В

Міжнародний промисловий маркетинг можна визначити як соціаль-
но-економічний процес планування та управління у сфері ринку товарів
виробничо-технічного призначення та ділових послуг, спрямований на
просування цих товарів (ділових послуг) від підприємств, що їх вироб-
ляють до тих організацій і фірм, які купують їх для подальшого вико-
ристання у виробництві або перепродажу без зміни. Ця ідея складає
концепцію промислового маркетингу. Якщо в традиційному маркетин-
гу маємо справу з процесами обміну між продавцями (виробниками,
оптовими, роздрібними) і кінцевими покупцями, то в промисловому
маркетингу споживачем виступає проміжний покупець [1, с. 12]. Оскіль-
ки цей обмін проводиться на ринку, то маркетинг є каталізатором рин-
кового процесу співвідношення попиту і пропозиції.

Протягом тривалого часу промисловий маркетинг розвивався пара-
лельно з дефініцією «національна промисловість». Починаючи з другої
половини минулого століття, поняття «національна промисловість»
втрачає свою актуальність. Глобальні тенденції та кристалізація «нової
економіки» призводять до консолідації усіх галузей промисловості,
особливо сировинної та машинобудівної. На цьому тлі відбувається
об’єктивна інтернаціоналізація маркетингових відносин і виникає по-
няття міжнародний промисловий маркетинг. Ознакою міжнародного
промислового маркетингу є інтернаціональна взаємодія двох або біль-
ше ринкових суб’єктів (підприємств) у сфері ринку товарів сировинно-
го, виробничо-технічного призначення та ділових послуг.

Важливою особливістю промислового маркетингу є погляд на еко-
номіку країни як на об’єднання трьох великих секторів: добувної, оброб-
лювальної і споживної. Основний потік товарів іде від добувних галу-
зей промисловості через оброблювальні до споживних галузей, корпо-
рацій і об’єднань [1, с.16].

Важлива відмінність промислового ринку від споживчого полягає
ще й у тому, що на промисловому ринку діють компанії і організації,
що не обов’язково виконують конкретну агентську функцію, себто мо-
жуть виступати не тільки продавцями, а й покупцями. Цей різний стан
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агентів промислового ринку забезпечує їх активну позицію по відно-
шенню до вибору партнера по операції.

Особливості промислових споживачів виходять з факту нееластич-
ності попиту. На промисловому, як і на споживному, ринку, як правило,
пропозиція перевищує попит, а отже, йде боротьба за кожного конкрет-
ного споживача. Під промисловими споживачами розуміють усі компа-
нії і організації, що вступають у відносини з виробниками і продавцями
з метою придбання товарів або послуг.

Важливо зазначити, що маркетингове правило Паретто, коли 20 %
покупців забезпечують 80 % прибутків, є особливо актуальним і важ-
ливим на міжнародних промислових ринках. Головна цінність аналізу,
що проводиться на основі ефекту Паретто, полягає в тому, що він може
сприяти виявленню напрямів діяльності, яким компанія повинна приді-
ляти найбільшу увагу.

Ціна в більшості випадків на промисловому ринку не є вирішальним
мотивом, що визначає ухвалення позитивного рішення про купівлю. В
коротко- і середньостроковому періоді компанії купують стільки, скіль-
ки їм потрібно, незалежно від ціни. Більшість компаній при визначенні
ціни на свій товар дотримується способу її розрахунку виходячи з ви-
тратного принципу [2, с. 37]. Іншою особливістю політики ціноутво-
рення в маркетингу «В2В» залишається вплив на неї держави, надто в
сировинних галузях. Планування асортименту — одна з найважливіших
функцій міжнародного промислового маркетингу, роль якої зростає у
зв’язку із загостренням конкурентної боротьби і з розвитком НТП.
Проте, ця теза є справедливою для усіх, крім сировинної галузі, так як
сировина є об’єктивно незмінною субстанцією і планувати асортимент
на цій основі доволі важко.

Збутова політика в міжнародному промисловому маркетингу ґрун-
тується в основному на особистих формах продажу. Таким чином, зрос-
тає важливість і необхідність встановлення широких особистих контактів
з потенційними покупцями і партнерами по бізнесу.

Цікавою є специфіка збуту сировинної продукції. Тут мають місце
наступні особливості:

1. Різке зростання концентрації (монополізації) виробництва і торгів-
лі, що призводить до значного звуження сфери вільного ринку.

2. Країни, які є основними постачальниками сировини, утворили то-
варні асоціації.

3. У процесі реалізації мінеральної сировини та палива має місце
зростаюча тенденція щодо довгострокових договірних відносин.

У зв’язку з цими особливостями система збуту сировинних і продо-
вольчих товарів створюється таким чином, що прямі продажі є перева-
жаючими. Тут знайшла своє віддзеркалення тенденція щодо усунення
посередницької ланки в торгівлі (за винятком машин і устаткування, де
існування посередника пояснюється специфікою умов продажу).

Отже, особливості міжнародного промислового маркетингу поляга-
ють здебільшого у специфіці промислових ринків та відповідних спо-
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живачів. У подальшому слід очікувати підвищення ролі цього типу мар-
кетингу у зв’язку із об’єктивною необхідністю реструктуризації вітчиз-
няного промислового комплексу.
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АНТИГЛОБАЛІСТСЬКІ РУХИ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Через 10 років після завершення холодної війни колишнє світовлаш-
тування поступово змінюється новою міжнародною силою — глобалі-
зацією. В багатьох країнах глобалізація призвела до зростання безро-
біття, деіндустріалізації, спаду в соціальному обслуговуванні населен-
ня, збідненню великих мас народу, зростанню смертності та скорочен-
ню тривалості життя. «Перший світ» на чолі з США робить з людей ра-
бів, використовуючи при цьому найцинічніші методи, прикриваючись
ліберальними та демократичними цінностями. Це породжує духовну
кризу і пустоту, які нам пропонують заповнити непотрібними речами,
азартними та комп’ютерними іграми, Інтернетом та телебаченням.

Всьому цьому протистоїть рух антиглобалістів, що має своїх прибіч-
ників по всьому світу. Антиглобалістський рух — це загальна назва су-
спільних організацій, рухів та ініціативних груп, що ведуть боротьбу з
соціальними, економічними, політичними та екологічними наслідками
глобалізації в її сучасній формі. Усі вони сходяться в критиці неолібе-
рального варіанту капіталізму та міжнародних економічних та фінансо-
вих закладів (Всесвітнього банку, Міжнародного валютного фонду,
Всесвітньої торгівельної організації), а також політичних та економіч-
них зустрічей і конференцій (Великої вісімки, Всесвітнього економіч-
ного форуму тощо). Головною формою антиглобалістського руху є ма-
сові акції і кампанії протесту та громадянської непокори. Вони
супроводжуються походами та мітингами, в яких нерідко приймають
участь сотні тисяч людей. Офіційна мета великих маршів антиглобалі-
стів — перешкодити проведенню тієї чи іншої зустрічі представників
міжнародних політичних, фінансових, економічних та торговельних
округів. Учасники викрикують лозунги протесту: «Всесвітній економіч-
ний форум? Закрийте його!»; «Капіталізм? Ні, дякуємо!»
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У 1998 р. в якості децентралізованої мережі ініціатив проти «вільної
торгівлі» і ВТО було створено «Глобальну дію народів», що заявляє
про свої наміри згуртувати зусилля звичайних людей у глобальному
масштабі, щоб досягти найсправедливішого економічного і соціального
порядку.

Важливою формою антиглобалістського руху в останні роки стали
«соціальні форуми». Вони проводяться на континентальному та на все-
світньому рівнях, та обговорюють найважливіші питання світового
економічного, політичного та соціального розвитку. Загальносвітові
соціальні форуми 2001—2003 рр. проводились у бразильському місті
Порту-Алєгрі. Офіційний лозунг форумів: «Інший світ можливий».

Серед нових ідей, розповсюджених у колах антиглобалістського ру-
ху, потрібно перш за все відмітити критику транснаціональних корпо-
рацій та основних інститутів «нового світового порядку». Ще в 1997 р.
відомий дослідник світової економіки Фредерік Клермон доказував, що
200 найкрупніших корпорацій тримають під контролем світове госпо-
дарство, політику та інформаційні потоки. Їх обороти складали 26 %
світового виробництва, що перевищувало сумарне виробництво 182
країн світу разом взятих. У виступах проти «транснаціонального» конт-
ролю не останнє місце займають антиамериканські настрої багатьох
груп та організацій антиглобалістського руху. Прихильники цих погля-
дів звинувачують США та американські корпорації у нав’язуванні своєї
влади усьому іншому світу.

Перша велика акція антиглобалістів 30 листопада 1999 р. в Сіетлі
(США) була направлена проти зустрічі ВТО. У 2000 р. прослідували
нові масові протести: проти зустрічі МВФ (Вашингтон, 16 травня), на-
ціональних конвенцій Республіканської та Демократичної партій США
(Філадельфія, 29 червня та Лос-Анджелес, 11 серпня), тощо. Найжор-
стокішими за всю історію антиглобалістських виступів були протести в
Генуї у червні 2001 р., які супроводжувалися погромами вітрин та офі-
сів «Чорним блоком».

Отже, на мою думку, протистояти світовому глобальному капіталіз-
му можна лише використовуючи згуртовані зусилля країн. Але навряд
чи ми зможемо відстояти власну гідність і суверенітет, якщо юнаки з
більш-менш заможних країн Заходу будуть іти з прапорами на де-
монстрації, у той час як їх однолітки з Росії та України будуть сидіти
вдома, дивитись американське телебачення та вважати за щастя влаш-
туватись працювати в «Макдональдс» за платню вдвічі меншу, ніж в
Америці. Нашій молоді дорікають на те, що вона в усьому наслідує за-
хідний стиль життя, але, на мою думку, ця сучасна молодь катастро-
фічно відстає від нього. В країнах сучасного Заходу коштовні костюми,
місця менеджерів у банках, «Кока-Кола» та гамбургери вже 10 років
як не модні. Зараз там надається перевага прапорам із зображенням Че
Гевари, антибуржуазним прокламаціям в Інтернеті та палаючим опуда-
лам Дж. Буша. І я вважаю, що для нас це повинно також стати більш ніж
актуальним.
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ФАКТОРИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ УЧАСТІ
НАСЕЛЕННЯ У ВИБОРАХ

Вивчення феномена електоральної поведінки є актуальним питанням
сучасної політичної науки. В Україні проблеми вивчення електорального
простору розробляють О. Балакірєва, О. Вишняк, Є. Головаха, Н. Паніна,
В. Полторак, Р. Старовойтенко, В. Токовенко, Н. Хома, О. Ярош та ін.

Характер голосування залежить від низки складних чинників, що
впливають на суспільство у цілому та окремих громадян. До них нале-
жать: тип політичного режиму і політичної системи суспільства, сту-
пінь розвитку виборчого права і виборчої системи, рівень соціально-
економічного розвитку, ступінь стабільності соціальної структури. Важ-
ливе значення мають характеристика віку і статі, соціально-професійна
приналежність електорату, рівень його освіти і політичної культури.

Існує кілька гіпотез, що пояснюють мотиви голосування: соціологіч-
на: голосуючи, виборці проявляють солідарність зі своєю соціальною
групою (класовою, етнічною, релігійною, сусідською тощо); соціопси-
хологічна: виборці керуються вкоріненими політичними симпатіями,
психологічним тяжінням до певної партії, лідера тощо; політико-
комунікативна: голосування під впливом власне виборчої кампанії, зок-
рема, під впливом сформованого ЗМІ іміджу політика чи партії; раціо-
нального вибору: люди голосують (чи не голосують) не як члени групи,
а як індивіди, керуючись власним інтересом, розрахунком, вигодою.

Важливо звернутися до питання так званої «спіралі мовчання», роз-
робленої дослідницею Е. Ноель—Нойман. Теорію «спіралі мовчання»
було засновано на припущенні, котре пізніше підтвердилося дослі-
дженнями стосовно конформізму та поведінки суспільних груп: якщо
індивід свідомий того, що його погляди збігаються з поглядами біль-
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шості, то він висловлює їх значно охочіше. І навпаки, якщо він має про-
тилежне відчуття, то прагне зберігати мовчання щодо своїх поглядів.

Досліджуючи електоральну поведінку з метою її ідентифікації та
для вибудовування достовірних прогнозів щодо результатів виборів,
ми, перш за все, досліджуємо громадську думку у виборчому процесі.
Вивчення громадської думки в Україні проводять такі соціологічні
компанії, як Київський міжнародний інститут соціології, Центр «СО-
ЦИС», Український інститут соціальних досліджень, Центр «Соціаль-
ний моніторинг», Український центр економічних і політичних дослі-
джень ім. О. Разумкова.

Одним із ефективних методів дослідження громадської думки є ек-
зитполи. Можна виокремити їх основні функції: (1) прогноз результатів
виборів, аналіз електоральної поведінки громадян до підбиття офіцій-
них підсумків; (2) екзитпол є також різновидом громадського контролю
за чесністю виборів; (3) практично це єдиний спосіб точно побудувати
реальний соціально-демографічний зріз електорату.

Український досвід проведення виборів дозволяє виявити такі тен-
денції у поведінці українського електорату:

— активність виборців України перебуває на рівні більшості євро-
пейських країн;

— помітною є значно більша підтримка кандидатів від лівих партій
сільським, ніж міським населенням;

—общинна свідомість і насторожене ставлення до влади сільського
населення; — значний відсоток виборців (від 60 до 80) упевнені у фаль-
сифікації результатів голосування;

— близько половини всіх виборців України не мають чітких ідеоло-
гічних поглядів.

Мотивація участі в голосуванні має як позитивне, так і негативне
забарвлення. За результатами опитування, проведеного центром «Соці-
альний моніторинг» спільно з Українським інститутом соціальних до-
сліджень, відповіді респондентів на запитання «Чому ви маєте намір
взяти участь у виборах до Верховної Ради України?» розподілилися
так: 26,9 % — для мене це спосіб висловити свою незгоду з державною
політикою; 22,5 % — не збираюся брати участь у голосуванні; 13 % —
важко відповісти; 12,1 % — не хочу, щоб до влади прийшли люди,
яких я не поважаю; 11,0 % — беруть участь за звичкою; 0,6 % — інші
відповіді; 0 % — вважаю це своїм обов’язком. Серед мотивів поведін-
ки, що стримують участь у виборах, важливу роль відіграє: почуття
байдужості до політичних справ, ворожість до політичної систем; за-
плутаність виборчого процесу, що заважає зробити людям свідомий,
продумай вибір.

Важливу роль відіграють гендерні розбіжності в електоральній по-
ведінці виборців. Значна частина як чоловіків, так і жінок збиралась
прийняти участь у виборах, але серед тих, хто визначився, за кого від-
дати свій голос, більше було чоловіків. Жінки більш категоричні у вже
прийнятому рішенні — «точно піду на вибори», «не піду, і ніхто мене
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не переконає» і т. і. Чоловіки частіше за жінок говорили, що їх рішення
може змінитись і охоче обговорювали та відстоювали свою думку. Чо-
ловіки пояснюють свій вибір використовуючи раціональніші аргумен-
ти, а жінки свою позицію аргументують емоційніше.

Отже, вивчення електорального простору є багатогранною пробле-
мою, що потребує глибокого вивчення.
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СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Термін «сек’юритизація» вперше з’явився в 1977 р. у виданні Wall
Street Journal. Його придумав Льюис Раніері з іпотечного департаменту
Salomon Brothers і запропонував використати репортерові з Wall Street
Journal у статті, присвяченої опису андерайтингу першого випуску цін-
них паперів, забезпечених заставою прав вимоги по іпотечних креди-
тах. Таким чином, іпотечні кредити стали першим типом активів в уго-
дах сек’юритизації. Завдяки тривалому періоду кредитування, низьким
ризикам і передбачуваним грошовим потокам іпотечні кредити є ідеаль-
ним активом для проведення сек’юритизації.

Сек’юритизація (англ. «securitization») — це процес об’єднання од-
норідних мало ліквідних фінансових активів у єдину масу («пул») і ви-
пуск забезпечених цим пулом цінних паперів (англ. «asset backed secu-
rities» — «ABS») з метою залучення коштів інвесторів.

Сек’юритизація активів кредитів здійснюється шляхом використан-
ня векселів (при короткостроковому кредитуванні) і облігацій (при дов-
гостроковому кредитуванні), а також паїв та акцій.

По суті, економічна ідея сек’юритизації полягає в тому, щоб надати
пулу активів (прав на одержання платежу в майбутньому від боржни-
ків) можливість брати участь в обороті. Правовим засобом для цього
став інститут цінних паперів. З його допомогою стало можливим вико-
ристати активи задовго до настання строку платежу по них.

При сек’юритизації прибуток фінансової установи нарощується за
рахунок збільшення оборотів.
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Фінансові активи можуть бути найрізноманітніші: права вимоги, що
виникли з кредитів під купівлю автомобілів, кредитів під купівлю жит-
ла, кредитів по кредитних картках тощо.

Міжнародна фінансова корпорація оцінює ринок іпотечних кредитів
у 500 мільйонів доларів, а попит у майбутні роки — приблизно в 10
млрд доларів.

Проведення сек’юритизації як процесу трансформації активів у рин-
кові цінні папери сприяє розвитку кредитування, перетворюючи кредитні
портфелі в працюючий капітал, що дає можливість кредиторові одер-
жати гарантований доход, диверсифікувати ризики, населенню — фі-
нансувати свої покупки, а економіці подальший успішний розвиток.

При швидких темпах розвитку банків, росту їхніх активів, що є ха-
рактерним практично для всіх великих банків України, є необхідність
вдатися до застосування механізмів сек’юритизації.

В Україні банки використовуватимуть в основному метод фондово-
го пулу — формується фонд коштів, який потім розподіляється по ви-
дам активів.

Першим прикладом, що є найнаближенішим до сек’юритизації є ви-
пуск облігацій ТОВ «Аркада-фонд» під зобов’язання клієнтів перед
АКБ «Аркада». В першому півріччі кілька українських банків збира-
ються запустити такий механізм, серед них «Укрсиббанк», «Укрсоц-
банк» і «Приватбанк».

Сьогодні в Україні сек’юритизація застосовна тільки стосовно іпо-
течних кредитів за допомогою випуску іпотечних (звичайних або структу-
рованих) облігацій.

Існує нагальна проблема розміщення грошових коштів Пенсійного
фонду України, державних страхових фондів, інших пенсійних та стра-
хових фондів, а також страхових компаній.

Банки, які проводять кредитування, потребують дешевих фінансо-
вих кредитних ресурсів.

Ці дві проблеми вирішуються за рахунок сек’юритизації.
Сек’юритизація — це дешевший метод отримання фінансування по-

рівняно з іншими. Т. ч., шляхом сек’юритизації в емітента є можливість
випускати цінні папери з вищим рейтингом, внаслідок, з більш низкою
процентною ставкою, ніж довгострокова ставка кредиту.

Сек’юритизовані інструменти пропонують інвесторам більший до-
хід порівняно з випусками державних цінних паперів того ж рівня.

1. Необхідне законодавче врегулювання розміщення грошових кош-
тів Пенсійного фонду України, державних страхових фондів, інших пен-
сійних та страхових фондів, а також страхових компаній.

2. Застосування сек’юритизації збільшить фінансування економіч-
них проектів за рахунок вказаних фондів. На макроекономічному рівні
сек’юритизація дає ефективніший розподіл ризику та потреб у фінансо-
вих потоках економіки — суспільство отримує доступ до можливостей
інвестування в різноманітні галузі.

3. Сек’юритизація є передумовою розвитку ринку цінних паперів.
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4. Необмежена різноманітність та гнучкість механізму сек’юритиза-
ції, структурування платежів та умов угод дозволяють інвесторам ство-
рювати фінансові інструменти у відповідності з особистими потребами.
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УКРАЇНО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ У НОВІТНІЙ ПЕРІОД:
ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОНОСІЇВ

У світлі останніх подій слід звернутися до питання детальнішого
вивчення україно-російських відносин у паливно-енергетичній сфері.
Загострення протиріч у цій сфері може призвести до негативних тенден-
цій у розвитку української економіки, стабільність якої залежить від ба-
гатьох чинників.

Як ми знаємо, Україна задовольняє свої потреби в природному газі
лише на 20—25 % за рахунок власних запасів, решта імпортується з Ро-
сії та інших країн. Потрібно зазначити, що Україна є найбільшим імпор-
тером російського газу серед країн Європи. 19 європейських країн спо-
живають у середньому 110—120 млрд куб. м російського газу на рік, а
Україна понад 60 млрд куб. м. Можна стверджувати, що російська сто-
рона є монополістом у сфері постачання природного газу до України.

З отриманням Україною статусу незалежної держави, було укладено
у 1997 р. угоду із Росією про дружбу, співробітництво і партнерство,
котра мала основні принципи «незастосування сили або загрози сили,
включаючи економічні та інші способи тиску».

За роки незалежності державою були зроблені певні кроки для ста-
білізації ситуації в паливно-енергетичному комплексі. Загальною тен-
денцією для країн з перехідною економікою є створення великої націо-
нальної нафтогазової компанії, на яку покладається завдання захисту
національних інтересів у нафтогазовій сфері, у тому числі й окремі фун-
кції державного регулювання. Аналогічно і в Україні першим і дуже
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вчасним кроком у реформуванні вітчизняного нафтогазового комплексу
стало створення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Украї-
ни». В свою чергу в Росії роль такої компанії відіграє «Газпром».

Як ми бачимо, своїми коренями історія газових відносин іде ще з
початку 1990-х рр. З 1994 р. в газових відносинах між Україною і Ро-
сійською Федерацією ключову роль відіграє компанія «Ітера», зареєст-
рована в 1992 р. у США. В 1994 р. відбулось зближення «Ітери» з «Газ-
промом» і скоро компанія стає головним партнером російського
газового монополіста у сфері поставок газу до країн СНД. В 1996 р. бу-
ло створено дочірнє підприємство «Ітера-Україна», завданням якого
було постачання російського і туркменського газу українським спожи-
вачам. У 2002 р. було зареєстровано компанію Entral Trans Gas, яка зай-
няла місце «Ітери» на ринку поставок газу в Україну. Між Entral TG та
«Газпромом» була підписана угода про транзит туркменського газу для
українських споживачів. Не дивлячись на успішну діяльність посеред-
ника, «Газпром» наприкінці 2004 р. виступив з ініціативою заміни
Entral TG на швейцарську «РосУкрЕнерго».

Важливим чинником, який також впливає на взаємовідносини із Ро-
сією, є закачування російського газу в ПСГ ( підземні сховища ) і плата
за ці послуги.

За договором між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпромом»
щодо об’ємів і умов закачування російського газу в підземні сховища,
його зберігання і відбору із цих сховищ, «Газпром» оплачує вартість
цих послуг під час його відбору для власних потреб. Однак у разі від-
бору газу для потреб України, оплата за зберігання російського газу
«Газпром» не здійснює. Оскільки Україна постійно допускає перебори
ліміту російського газу, або як їх ще називають, несанкціоновані відбо-
ри, то Росія практично не платить за послуги зі зберігання газу.

Останні півроку відносини між Росією і Україною значно загостри-
лись. Росія виступила з вимогою підвищення ціни на газ для України до
Європейського рівня, голова правління ВАТ «Газпром» Міллер заявив
про підвищення ціни до рівня 230$ за 1 тис. м³. Але це суперечить ра-
ніше підписаній угоді між країнами. Аналітики розцінюють цей крок
російської сторони, як економічний тиск на Україну з боку Росії. Така
висока ціна може мати наслідком системну економічну кризу. Між уря-
дами двох держав були проведені переговори, котрі закінчились 4 січня
2006 р. підписанням нової угоди, за якою ціна російського газу стано-
вить 95$ на півроку. Але постає питання, чому Український уряд не по-
дав позов на Росію до міжнародного суду, адже її вимоги були розціне-
ні, як спроба економічного тиску. На мою думку, це не було зроблено,
через побоювання урядовців використання Росією доводів на свою ко-
ристь, а саме не санкціонований відбір Україною російського газу зі
сховищ, котрі розташовані на території нашої держави.

Отже російсько-українські відносини потребують зваженої політи-
ки, з урахуванням всіх можливих наслідків для економіки країни. Та
підписання таких угод, згідно з якими жодна з країн не буде нести збит-
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ків. Для цього, на мою думку, слід враховувати наперед усі можливі ва-
ріанти розвитку відносин, з урахуванням зміни політичної ситуації в
обох державах, та проведення зваженої зовнішньоекономічної політики.

Література

1. Іван Дьяк. Енергетична безпека України. — 2003 р.
2. «Бізнес», за період від 26.12.2005 по 20.03.2006.
3. www. kmu. gov. ua

К. О. Никонюк (ф-т міжнародної економіки та менеджменту, II курс)

БІОЛОГІЗАТОРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ПОШУКУ
ФІЛОСОФІЇ ЖИТТЯ ТА КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
У РОБОТІ ГАНСА СЕЛЬЄ «СТРЕС БЕЗ ДИСТРЕСУ»

Спіраль історії зробила не один десяток обертів, відколи перша лю-
дина з’явилася у цьому світі. Проте як би не змінювалося обличчя пла-
нети, яких би нових вимог не ставив невпинний прогрес, нами, на сві-
домому та підсвідомому рівні, і досі керують два одвічних фактори:
інстинкт виживання та емоції, які спонукають до пошуку щастя.

Саме ці поняття визначають особливості діяльності будь-якої люди-
ни, формують сенс та мету її буття. Вони лягли в основу кожної релі-
гійної системи, філософського вчення, державної будови. Адже необ-
хідний механізм, який узгодивши суб’єктивні егоїстичні інтереси та
прагнення кожної окремої особистості, консолідує та гармонізує діяль-
ність суспільства, надавши його існуванню конкретної всезагальної мети.

На жаль, війни, конфлікти, високий рівень злочинності, втеча міль-
йонів людей від реальності за допомогою алкоголю та наркотиків крас-
номовно засвідчують, що й досі не винайдена та філософія життя, яка
здатна забезпечити мир та щастя.

А отже, як стверджує Ганс Сельє, ми шукаємо її не там, де треба.
Нарешті необхідно відмовитися від забобонів, постулатів, які нам дик-
тують традиції та поклоніння якимось авторитетам, і звернути свій по-
гляд до першоджерела — природи. Суспільні закони нетривалі та хист-
кі, ми скасовуємо їх одразу ж, як помічаємо певну невідповідність до
своїх цілей. Закони ж природи скасувати неможливо і нам ніколи не
вдасться стати над ними. Тому людина потребує природніших ідеалів,
ніж ті, якими вона досі керувалася.

Формуючи кодекс поведінки, в першу чергу треба виходити із зако-
нів природи. Ми самі — частина природи, тому повинні прийняти її
правила, інакше знову потрапимо в глухий кут. Такий біологічний під-
хід до реалізації життя не заперечує жодної релігії, філософської кон-
цепції чи політичної системи, одночасно залишаючись незалежним від
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них. Ганс Сельє наголошує у своїй роботі, що всі ми діти природи і не
помилимося, якщо будемо притримуватися її законів, поєднуючи їх з
власними ідеалами та переконаннями.

Мова йде про оптимальну життєву стратегію, незалежно від того, де
і як ми з’явилися на цей світ. Пошуки прийнятної філософії життя не-
обхідно розпочинати з самоаналізу. Перш за все ми повинні відповісти
самі собі, чого хочемо від життя, які цілі перед собою ставимо: корот-
котривалі, які задовольнятимуть наші нагальні потреби, нічого не за-
лишаючи по собі, окрім хвилинного задоволення, чи може щось інше?

На мою думку, кінцева ціль життя людини — розкрити найповніше
свій потенціал, проявити свою «божу іскру» і, не розгубивши на тернисто-
му шляху жодної її краплини, досягти відчуття впевненості та надійності.

Дана ціль може надати життю сенсу та певної спрямованості, бо має
дві основоположні риси:

1) потребує наполегливої праці (сприяє самовираженню);
2) плоди цієї праці не є миттєвими, а значить, накопичуються про-

тягом життя ( ціль набуває віддаленого та всеохоплюючого характеру).
Тому я цілком згодна з тезою автора: «Прагни до найвищої з доступ-

них тобі цілей. І не вступай у боротьбу через дрібниці». Проте я відчу-
ваю цю істину інтуїтивно. Як виявляється, вона ґрунтується на цілком
об’єктивних законах природи, вивченню та дослідженню яких біолог
Сельє присвятив життя.

В адаптації людини до навколишнього середовища основну роль вико-
нує стрес — як неспецифічна відповідь на будь-яку вимогу пред’явлену до
організму. Щоб забезпечити ефективну та продуктивну діяльність, людина
повинна винайти для себе оптимальний рівень стресу і витрачати адапта-
ційну енергію в такому темпі та напрямі, які відповідають нашим вродже-
ним здібностям та нахилам. Секрет успіху не в тому, щоб ухилятись від
стресу, бо в цьому випадку наше природне багатство не принесе ніякої ра-
дості, а в мудрому використанні капіталу, в отриманні максимального за-
доволення за найнижчу плату. Отже, сам людський організм влаштований
таким чином, що для підтримання фізичного та душевного здоров’я, ми
повинні прагнути до цілі достойної прикладених зусиль. Сама природа
вимагає від нас навчитися не транжирити своє багатство на дріб’язок.

Запропонований кодекс поведінки, спрямований на завоювання
прихильності, заснований на наукових фактах, а не на інтуїтивній та
традиційній вірі в деякі постулати та канони. Своєю метою він має вка-
зати людині достойну ціль життя, яка буде корисною і для неї, і для
оточуючих. Заслужити доброзичливе ставлення — така життєва пози-
ція дозволяє отримати певний рівень впевненості та стабільності. Якщо
людина є корисною для оточуючих, викликає в них відчуття любові та
вдячності, який сенс гострити за спиною ніж?

Яким же чином досягти цієї, на перший погляд утопічної мети? Су-
спільству необхідні етичні правила поведінки, які не заперечують біо-
логічні закони і одночасно морально припустимі для людини та її ото-
чення. Ми ніколи не вийдемо із замкненого кола ворожнечі та
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безглуздого суперництва, якщо будемо притримуватися лише тварин-
них інстинктів егоїзму і накопичення. Ми не одинокі в світі, тому треба
закарбувати у свідомості непорушний закон: добиватися особистого за-
доволення та самореалізації можна лише, допомагаючи, чи хоча б не
завдаючи шкоди іншим. Егоїзм веде лише до конфліктів і нестабільно-
сті у суспільстві, він є тією завісою, яка відокремлює та відсторонює
нас від суспільства, ставить поза ним, перетворюючи кожного на поте-
нційного ворога, на страх перед яким або подолання якого організм ви-
трачає запас адаптаційної енергії, яку можна було б використати на
розкриття свого потенціалу, досягнення більш високої мети. Тому
найефективнішим способом поєднання інтересів меншості з інтересами
усіх є принцип альтруїстичного егоїзму. Він заснований на логічному
розумінні природи речей. Адже було б лукавством стверджувати, що
хоча б одна людина на світі може в повній мірі реалізувати Біблійну за-
повідь: Люби ближнього як самого себе. Звичайно ж ми ніколи не по-
ставимо сторонній інтерес вище власного, ніколи, навіть за найекстре-
мальніших обставин життя іншої людини не переважить на шальках
терезів. Але ніщо не заважає нам хоча б намагатися у повсякденному
житті реалізовувати принцип «Заслужи любов ближнього». Любов у
всезагальному розумінні вдячності та прихильного ставлення.

Можна вважати даний кодекс занадто наївним та утопічним. Варто
лише подивитися новини. Бодай вийти на вулицю, щоб збагнути, наскіль-
ки важко жити з такою настановою у нашому пекельно жорстокому світі.
Але я думаю, якби кожен приділив цьому питанню хоч трохи уваги і спро-
бував сконцентрувати даний поведінковий кодекс, або життєву філософію
у власне кредо — позитивні результати не забарилися б себе проявити. Як
не крути, хтось організував всесвіт за причинно наслідковим зв’язком, і
позитив, який ми направляємо у світ неодмінно до нас повернеться.

Література
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А. М. Одинокий (кредитно-економічний ф-т, III курс)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ

На сьогодні провідні українські вищі навчальні заклади, зокрема Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, аби
йти у ногу з часом, докладають чимало зусиль по впровадженню та викори-
станню новітніх, прогресивних форм та методів навчання. У даному випад-
ку тренінгові технологій не являються виключенням. У той же час активне
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застосування названих технологій у навчанні передбачає необхідність оцін-
ки їх ефективності, оскільки використання тренінгових технологій має за-
безпечити результативне та ефективне формування у студентів нових
знань, вмінь та навичок з тієї чи іншої навчальної дисципліни. Саме за цієї
умови їх застосування є цілком доцільним та виправданим.

Проблемою, розглянутою нами в даній роботі, є ефективність тренін-
гових технологій. Означена проблема має суттєвий зв’язок як з теоре-
тичним аспектом тренінгових технологій, оскільки їх розробка має орі-
єнтуватися на покращення ефективності опанування нових знань, фор-
мування та засвоєння необхідних вмінь та навичок у процесі навчання,
так і з практичним, що пояснюється залежністю ефективності тренінго-
вих технологій від особливостей та конкретних методик їх практичного
використання.

Аналіз існуючих досліджень та теоретичних розробок у галузі тре-
нінгових технологій свідчить про те, що їх ефективність частково оці-
нювалася у процесі розгляду теоретичних та практичних аспектів пев-
них тренінгів (комунікативних, соціально-психологічних, бізнес-тренін-
гів тощо) з акцентом на виявлені та оцінці результатів, досягнутих піс-
ля проведення відповідного тренінгу. В цьому плані можна виділити
напрацювання таких вітчизняних науковців, серед яких С. М. Максимець,
Г. А. Єгорова, Г. М. Бевз, а також зарубіжних — К. Левіна, Девіда Лі,
Роджера Баклі, Джима Кейплі.

Враховуючи це, ми поставили за мету оцінити ефективність тренін-
гових технологій саме у навчальному закладі, на базі КНЕУ. Відповід-
но, метою нашої роботи було дослідити та оцінити ефективність вико-
ристання тренінгових технологій у навчанні.

Було проведено анкетування студентів кредитно-економічного факуль-
тету КНЕУ імені Вадима Гетьмана, а також викладачів різної спеціаліза-
ції. Обсяг вибірки студентів складав 100 осіб, викладачів — 15 осіб.

Спочатку ми досліджували, що розуміють студенти під тренінгови-
ми технологіями. На відповідне питання майже 41 % студентів дали
відповідь, що це активний метод навчання, який забезпечує тісний кон-
такт викладача зі студентами, а також студентів між собою; 39 % сказа-
ли, що це — ключові елементи системи активних методів навчання, та-
ких як ділові ігри, методи групових дискусій, метод «мозкового
штурму», дискусії в малих групах, кейс-метод та інші. 13 та 7 відсотків
студентів розуміють під тренінговими технологіями відповідно спосіб
формування «командного духу» та метод стимулювання пошукової ро-
боти студентів. Такі результати дають змогу стверджувати, що серед
студентів немає єдиної думки щодо сутності названих технологій.

83 % студентів зазначили, що в основному викладачі КНЕУ викори-
стовують окремі елементи тренінгових технологій на заняттях. На нашу
думку, ці результати свідчать про те, що викладачі в цілому знайомі з
тренінговими формами навчання, але лише окремі елементи цих техно-
логій добре себе зарекомендували з точки зору результативності фор-
мування нових знань, вмінь та навичок.
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На думку студентів, тренінгові технології сприяють насамперед фор-
муванню нових знань, вмінь та навичок (37,9 %), ефективному і швид-
кому вирішення поставлених задач (21,4 %), саморозкриттю учасників
(21,3 %) та формуванню команди (19,4 %). Це свідчить про різноманіт-
ність ефекту від застосування даної форми навчання.

90 % викладачів та студентів виявили позитивне ставлення до тре-
нінгових технологій, зазначаючи, що використання тренінгових техно-
логій під час занять є дуже цікавим, дає можливість залучити до проце-
су навчання всіх студентів, активізує навчально-пізнавальну діяльність,
забезпечує зв’язок теорії та практики тощо. Отже, на даний момент іс-
нує готовність студентів і викладачів до подальшого впровадження та
розширення сфери використання названих технологій у навчальному
процесі.

Також було з’ясовано, що тренінгові технології доцільно викори-
стовувати при вивченні дисциплін, які мають широке практичне засто-
сування: менеджмент (19,7 %), маркетинг (17,6 %), МВЕ (16,6 %), ДРЕ
(13,7 %), КПН (12,3 %) тощо.

Майже 88 % студентів мають позитивне ставлення до тих занять, на
яких відбувається поєднання тренінгів та їх окремих елементів з інши-
ми формами навчання. Це свідчить про те, що тренінгові технології яв-
ляються дієвими за умови їх використання в комплексі з уже існуючи-
ми формами організації навчання. Так, 54 % студентів та 63 %
викладачів вважають, що заміна традиційних семінарських та практич-
них занять тренінговими не є доцільною. Тому, на нашу думку, подальше
впровадження тренінгових технологій має бути використане для форму-
вання лише певних, конкретних комплексів знань, вмінь та навичок.

Що стосується функцій такої форми застосування тренінгових техно-
логій як тренінг, то найважливішими визнані такі функції, як симулятивна
(20 %), комунікативна (19 %), мотиваційна (17 %), інформаційна (14 %).

Головною причиною недостатнього використання тренінгових тех-
нологій в КНЕУ 47 % респондентів вважають брак ініціативи з боку ви-
кладачів. Суттєвою причиною 35 % зазначають неможливість присто-
сувати тренінги до навчальної програми. І тільки 18 % вважають, що
перепоною є небажання студентів брати участь у тренінгах. На нашу
думку, це свідчить про недостатню дієвість системи заохочення та сти-
мулювання викладачів до застосування тренінгових технологій та їх
окремих елементів на своїх заняттях.

Серед недоліків тренінгів виділяють складність організації (55 %),
нав’язування типових моделей поведінки (27 %), незрозумілість мето-
дики проведення тренінгів для студентів (13 %) та ін.

Отримані результати дають змогу надати наступні рекомендації що-
до поліпшення ефективності та дієвості тренінгових технологій, а саме:
враховувати можливості отримання багатогранного результату від ви-
користання тренінгових технологій; поєднувати застосування тренінго-
вих технологій і традиційних форм та методів навчання; використову-
вати такі елементи тренінгових технологій, результати яких мають
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різноплановий характер; підвищити дієвість системи заохочення та
стимулювання як викладачів, так і студентів до використання треніно-
вих технологій; враховувати специфіку тієї чи іншої навчальної дисци-
пліни під час розробки і використання тренінгових технологій у на-
вчанні; покращити методичне та технічне забезпечення тренінгових
занять, а також поліпшити теоретичну підготовку викладачів з питань
організації та методики проведення тренінгів.

Результати проведеного дослідження дають змогу стверджувати про
досить високу ефективність та результативність тренінгових технологій
у навчальному процесі та необхідність їх активного застосування.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВИХ ЗАХОДІВ

Ще нещодавно вплив виставок-ярмарок на діяльність підприємства
майже не враховувався, але в зв’язку з постійним розвитком ринку та
розвитком підприємства останнім часом результати від їх проведення
стають трохи не найголовнішим фактором при прийнятті стратегічних
рішень. Головною проблемою, що виникає при проведення виста-
вок/ярмарок була і залишається оцінка їхньої ефективності. Головна
мета статті — це поєднання трьох учасників виставкової діяльності
(відвідувач — експонент — організатор) в одне ціле, та розгляд ефек-
тивності для кожного з них. Розглянемо цю концепцію на прикладах
українських виставок напрямку «business —to — business» .

Ефективність для підприємства—організатора
На першому місці, для організатора, як і для кожного іншого під-

приємства стоїть отримання прибутку. Але поряд з цим мета організа-
тора, це максимально розширити рівень обізнаності про свою діяль-
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ність. Ефективність для організатора можна визначити не тільки співвід-
ношенням затрат до прибутку. Це може бути кількість відвідувачів та
учасників, де дуже важливо правильно оцінити їх якісний склад.

Підприємство — організатор повинна задовольнити всіх бажаючих
потрібною та достовірною інформацією, як у ході самої виставки так і
після її закінчення. Відвідувачі повинні знати, що було проведено в рам-
ках виставки, скільки та які фірми є учасниками. Саме неправильне на-
дання інформації може стати головною причиною недосконалого про-
ведення виставки.

Створення «правильної» цільової аудиторії відбувається завдяки
правильно побудованим каналам комунікацій. Для напрямку «business
— to — business» є недоцільним інформування про виставку через ЗМІ,
що розраховані на широку аудиторію. Яскравим прикладом в Україні
була реклама виставки «KIPS—2005», коли рекламування заходу відбу-
валося на каналі «1+1» у час перегляду телесеріалів.

Окремим пунктом у проведенні виставок є реєстрація. Наявність
власної бази даних є необхідним для повноцінної діяльності компанії
— організатора. Розсилка запрошень на наступну виставку у цій сфері
є дуже ефективним методом формування цільової аудиторії саме в на-
прямку «business — to — business». Також з боку організатора дуже
важливим є момент запрошення V.I.P.-клієнтів, створення для них
«зеленого» коридору, особливо на міжнародному рівні. Створення ба-
зи даних є також дуже необхідною складовою при дослідженні ефек-
тивності виставки для підприємства — учасника. Оскільки всі показ-
ники ефективності базуються лише на статистичних даних, це значно
спрощує їх розрахунок. Але саме для відвідувачів, особливо постій-
них, сам процес реєстрації є досить проблемним. На 2—3-й день на
виставку напрямку «business — to — business» всередині робочого дня
може займати від 5 до 20—30 хвилин. Тому в майбутньому потрібно
спрощувати його орієнтуючись на вже існуючу базу даних. Деякі
організатори застосовують новітні технології реєстрації через Інтер-
нет, що є дуже зручним, але в деяких випадках дещо недопрацьова-
ним методом.

Окрім отримання інформації дуже важливий вплив на кінцевого
споживача має сервіс проведення виставки. Зручність у відвідуванні є
надзвичайно високим фактором, адже практично половина відвідувачів
проводить на виставках повний робочий день або більше того. І саме
сервісне обслуговування впливатиме на ефективність проведення ви-
ставки для них та експонентів. Окрім місця розташування експозицій
учасників до сервісного обслуговування можна віднести: наявність
служб охорони, інформаційних служб, клінінгової служби, наявності
телефону тощо.

В комплексному розгляді підприємство-організатор займає проміж-
не положення між пропозицією та попитом на виставки. Воно формує
попит на послуги фірми учасника та є формуючим пропозицію для від-
відувачів виставки.
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Ефективність для експонента

Загальна ефективність для підприємство-учасника залежить від кіль-
кості контрактів підписаних протягом виставки або внаслідок її прове-
дення. Як показує досвід західних компаній, якщо для звичайного
укладення угоди потрібно біля чотирьох зустрічей, то після виставки —
в середньому 0,8 зустрічі [3]. Головним чинником саме цього показника
ефективності є наявність в аудиторії виставки осіб, які уповноважені
приймати стратегічні рішення.

В бізнесових виставках відвідувачами можуть виступати як рядові
працівники, так і спеціалісти або керівники компанією. Майже 77 %
чоловік підтвердили, що їх керівники відвідують виставки [1]. Це зна-
чить, що рівень попадання в цільову аудиторію надзвичайно високий,
адже ці люди безпосередньо впливають на розвиток компанії.

З точки зору підприємства-учасника, виставка є унікальним інстру-
ментом маркетингу, який немає аналогу. Це мініатюрна модель ринку,
на якій існують і споживачі, і конкуренти. Доцільне використання ви-
ставки повинно починатись з вибору самої виставки, з аналізу як май-
бутніх учасників, так і організаторів і масштабу самого заходу. Для
підприємства великого розміру є доцільним прийняти участь лише в
одній виставці, але міжнародного масштабу. Для підприємств середньо-
го розміру більш доцільним є «засвітити» себе, тобто брати участь у де-
кількох виставках за один рік, як середнього, так і великого масштабу [2].

Аналіз рекламної компанії попередньої виставки по кількості рек-
ламних носіїв і по профілю аудиторії цих носіїв та аналіз рекламної
компанії поточної виставки є одним з вирішальних факторів її участі в
ньому. Найбільш доцільним є участь в виставці, яка проходить у верес-
ні, на початку бізнес-сезону, коли підприємці найбільше налаштовані
до рішення важливих та довгострокових задач для бізнесу. Але її пла-
нування потрібно починати ще в січні, коли це дозволяє маркетинговий
бюджет на рік.

Ефективність для відвідувача
На відміну від напрямку виставок «business — to — consumer», біль-

шу частину такої ефективності можна розрахувати так само як і ефек-
тивність для експонентів виставки. Це можна зробити через порівняння
витрат на відвідування до загального підвищення прибутку, саме завдя-
ки виставці. Інший метод визначення результативності полягає у від-
ношенні майбутній чи укладених угод протягом виставки до загальної
кількості учасників, тобто комерційний ефект від участі в даному заході.

Головна мета відвідування виставки для відвідувачів підтримати іс-
нуючі контакти обмінятися досвідом з колегами—професіоналами,
одержати оперативну інформацію для прийняття рішень, знайти нові
ресурси й/або продукти, нові ідеї.

В випадку наявності бажання відвідати виставку з максимальною
віддачею, потенційному відвідувачу слід ознайомитись з програмою
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даного заходу. Це необхідно зробити для того щоб визначити певні очі-
кування. В багатьох випадках відвідувачі можуть попасти не на свою
виставку, та бути незадоволені результатом.

Для задоволення відвідувачів та збільшення максимальної ефектив-
ності від відвідування виставки організаторами та учасниками застосо-
вуються всі вище перелічені заходи, описані в першій та другій частині
доповіді. Залишається сказати що ефективність виставки для відвідува-
чів формує позитивну думку про її проведення.

Ефективність для кожного з учасників пов’язана між собою. Тому,
наприклад для організатора виставка буде в майбутньому збитковою
лише за умов її неефективності для відвідувачів зараз, що так чи інакше
призведе до зменшення показників ефективності участі експонентів.
Тому для кожного з учасників, дуже важливо відчувати певний рівень,
на якому виставка для інших учасників складатиме прибуток.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕТАПУ — МОДЕЛІ
ПІЗНЬОІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ЯК ЕЛЕМЕНТУ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Подобається вам це чи ні, але ми стали
суспільством, основаним на інформації

Дуглас Рашкофф, «Медіавірус»
Ми живемо в епоху, коли цінність даних, образів, ідеологій, почала

перевищувати цінність матеріальних благ. Питання і проблеми поши-
рення інформації у суспільстві, функціонування «інфосфери», її інтег-
рація в біосферу, впливу медіа на формування суспільної думки тощо
стали основними напрямам для дослідження в наш час. Доступність ін-
формації, її різноманітність і легкість поширення стали важливою скла-
довою глобалізації. Подія, що відбувається, наприклад, десь в Азії (ура-
ган), може бути освітлена ЗМІ «наживо» і знайти практично миттєвий
відгук в США і Європі (падіння акцій туристичних компаній). Те ж са-
ме стосується ідей і ідеологій: поступово зникає навіть можливість для
перешкоджання їх поширенню.

Однією з таких ідеологій кінця ХХ ст. стала сформована на концеп-
ціях «постіндустріального», «інформаційного», «постекономічного» то-
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що суспільства. Виникнувши в 60-х роках в умах американських соціо-
логів, вони поступово, до кінця століття, проникали в уми інтелігенції
всього світу, а на сьогодні їх озвучують і політики на парламентській
трибуні, і «домогосподарки» на базарі. Створюються громадські органі-
зації, списуються тонни паперу і витрачаються години за комп’ютером
на написання концепцій і програм заради нового суспільства. Але якщо
в західних країнах (США, Японія, країни ЄС) цей процес є об’єктивним
і вони вже досягли того ступеня розвитку, коли формування інформа-
ційного суспільства можливий і, більше того, в окремих сферах це реаль-
ність, то для країн що розвиваються (в т.ч. України) це скоріш за все
тільки мета стратегічного розвитку.

Шлях, пройдений розвиненими країнами, є орієнтиром для нас у розу-
мінні того «куди?» рухатись (концепції «третього шляху», відмінного від
іншого світу навряд чи знайдуть місце за умов легкого поширення інфор-
мації і, відповідно, можливості «зараження» ідеями), але не «як?». Вибір
способів досягнення цілей розвитку повинен корелювати із вихідними
умовами (станом економіки, технологій, менталітетом населення тощо).

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА ВВП
у відсотках, 2004 р.

Сільське
господарство Промисловість Сфера послуг

США 0,9 19,7 79,4

Великобританія 1,0 26,3 72,7

Німеччина 1,0 31,0 68,0

Південна Корея 3, 40,4 56,3

Малайзія 7,2 33,6 59.,

Польща 2,9 31,3 65,9

Туреччина 11,7 29,8 58,5

Росія 4,9 33,9 61,2

Україна 18,0 45,1 36,9

З наведеної таблиці [2, с. 22] видно місце сучасної України серед
світової спільноти. Якщо в провідних країнах світу вже переважає сфе-
ра послуг, то для нашої економіки характерним є значне відставання в
розвитку. Досягнення рівня готовності до побудови інформаційного сус-
пільства передбачає формування проміжного етапу — пізньоіндустріаль-
ного. Він передбачає промислове виробництво технічно і технологічно
складної продукції, відповідно, з використанням останніх досягнень нау-
ки, комп’ютеризацію економіки, виробництво достатньої кількості спо-
живчої продукції та її доступність, переважання сфери послуг, забезпе-
чення стабільності розвитку і соціальної захищеності громадян.
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Разом з цим повинна змінитись і сама людина, її психологія, звички,
поведінка, ставлення до оточуючого середовища і самої себе.

В цих змінах велике значення приділяється державі. Їй належить
створення і забезпечення [2]:

• стратегії та плану дій з формування інформаційного суспільства;
• інститутів розвитку (інститутів управління, агентств та фондів з

розвитку);
• державних програм (у науці, інформаційно-комунікаційних тех-

нологіях, інноваціях, інвестуванні тощо)
На сьогодні Україна просто не готова гідно відповісти на виклики

провідних країн. Ми не можемо «перескочити» через один з етапів роз-
витку і створити нове суспільство без достатніх для цього умов (матеріаль-
них, соціальних, політичних, духовних). Звичайно, можна вибрати шлях
Індії, яка протягом останнього десятиріччя стала однією з провідних країн
у галузі інформаційних технологій, але при цьому переважна частка з
більш ніж мільярдного населення країни перебуває далеко за межею бід-
ності. Але це не є переходом до нового суспільства основаного на інфор-
мації і знаннях, це скоріш «вироджена» форма індустріальної епохи.
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В ГАЛУЗІ ОСВІТИ І НАУКИ

Треба визнати, що допомога Україні з моменту її формування як не-
залежної держави з боку ЄС та його країн-учасниць є вкрай важливим,
стабілізуючим фактором розвитку нашої держави. Без цієї підтримки,
як у вигляді прямих інвестицій, кредитів, грантів, так і в формі сприян-
ня допуску українських товарів на внутрішні ринки ЄС, український
соціальний і політичний розвиток був би значно скромнішим. Важко
перецінити й роль політичної підтримки ЄС у рамках двостороннього
діалогу та механізмів співпраці. Сфера наукового і освітнього співробіт-
ництва також лишається в полі зору як Києва, так і Брюсселя. Треба
згадати насамперед надходження, які Україна отримала в рамках про-
грами технічної допомоги для нових незалежних держав (колишніх ре-
спублік СРСР) — ТАСІС. Важливим кроком для інтеграції або набли-
ження вітчизняної освітянської та наукової спільноти до ЄС стало
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поширення дії програми «Темпус» на Україну. Окремим ВНЗ вдалося
налагодити продуктивні науково-освітні контакти з колегами з універ-
ситетів Західної і Центральної Європи, навчатися сучасному менедж-
менту дослідницькими та освітніми проектами, перейняти вкрай потріб-
ний досвід управлінської діяльності у сфері освіти і науки. Варто згадати
й те, що останніми роками Україна отримала доступ (щоправда, як пред-
ставниця «третіх країн» для ЄС) і до програми «Еразмус Мундус». Зви-
чайно, зберігають певне значення й далі розвиваються програми дво- і
тристоронньої співпраці між Україною і державами — членами ЄС.

Відзначаючи всю важливість технічної, фінансової, організаційно-
методичної та іншої допомоги, наданої ЄС, його країнами—членами
Україні за останні роки в модернізації системи освіти і науки, треба
підкреслити, що потенціал цієї співпраці все ще не реалізований у пов-
ній мірі і потребує подальшої актуалізації. Сподіваємося, що допомога
українській науці та освіті з боку ЄС не зупиниться лиш на входженні
національних наукових інституцій та окремих дослідників у європейсь-
кий дослідницький простір, а ставитиме масштабніші завдання: сприя-
ти поетапній інтеграції освітньої, а потім і всієї гуманітарної сфери
України в загальноєвропейський освітній та цивілізаційно-культурний
простір.

Послідовне збільшення підтримки євро-інтеграційному компоненту
української освіти і науки відповідає як стратегічним цілям української
держави та суспільства щодо повної інтеграції до ЄС, так і ідеалам ЄС,
його прагненню створити єдиний економічний, політичний та цінніс-
ний простір у новій Європі. Необхідно спільними зусиллями долати
бюрократичні, зокрема, візові та інші перешкоди, на шляху дво- і бага-
тосторонньої співпраці українських вчених і освітян із західноєвропей-
ськими колегами, використовуючи досвід країн—нових членів ЄС. На-
решті, з боку ЄС має бути приділена увага подоланню, або, принаймні,
суттєвому зменшенню фінансової асиметричності розподілу бюджетів
окремих проектів між західними та українськими партнерами з тим, аби
при їх реалізації сторони працювали на справді рівних засадах. Окрему
увагу доречно звернути на регіональний аспект виконання програм на-
укової та освітянської співпраці, ширше залучати до них не лише дер-
жавні установи освіти і науки, але й недержавні, зокрема — регіональні
аналітичні центри, сформовані в останнє десятиріччя. Увага до регіональ-
ної географії підтримки з боку ЄС та окремих його країн-учасниць, за-
цікавлених у партнерстві з Україною в царині наукових досліджень та
освітянської діяльності, дозволить максимально ефективно залучати ре-
гіональний потенціал української науки і освіти до такої співпраці.

Важливим засобом науково-освітнього співробітництва мають бути
програми транскордонної співпраці, в яких належить враховувати не
тільки аспекти екологічної, технологічної, міграційної, кримінальної
безпеки, але й перспективи створення широких можливостей для цінніс-
ної, культурної інтеграції населення прикордоння з обох боків кордону
ЄС. Такі програми можуть забезпечувати євро-інтеграційний курс дер-
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жави. Виконання усіх цих заходів сприятиме як далекосяжним цілям
України, так і прагматичним інтересам ЄС, буде корисною усім учас-
никам співробітництва вже найближчим часом, не кажучи про віддале-
ні перспективи творення справді Об’єднаної Європи.
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ФРАНКО І ЙОГО ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ

Глибоким економістом для свого часу був І. Франко (1856—1916)
— великий український письменник, визнаний історик і філософ, вза-
галі енциклопедично освічена людина. Життя й творчість І. Франка
проходили у Східній Галичині, що була в той час колонією Австро-
Угорської монархії і відзначалася напруженою соціальною та національ-
ною боротьбою трудящих.

І. Франко серйозно вивчав громадську діяльність і літературну спад-
щину Т. Шевченка, російських революційних демократів О. Герцена та
М. Чернишевського, вчення соціалістів-утопістів, передових політеко-
номів Заходу.

З середини 70-х рр. XIX ст., ще в студентські роки, І. Франко захоп-
люється марксизмом, вивчає твори К. Маркса та Ф. Енгельса й навіть
вперше на українську мову перекладає окремі глави «Капіталу» та «Ан-
ти-Дюрінга». І. Франко надавав, відводив політичній економії одне з
центральних місць у системі загальноосвітніх наук, вважаючи, що вона
«безперечно найважливіша з усіх наук».

Під впливом марксизму в І. Франка трансформується погляд на
предмет політичної економії. Якщо спочатку під впливом теоретиків
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історичної школи він розглядав політекономію як науку про народне
господарство, то пізніше І. Франко твердить, що політекономія — «це
наука абстрактна», предметом якої є дослідження не лише економіч-
них законів «теперішньої суспільності, а й загальних законів праці
людської».

Виняткова заслуга І. Франка в історії української економічної думки
полягає в тому, що він вносив у неї категорії марксистської політеко-
номії для дослідження капіталістичних виробничих відносин. Крім то-
го, велика роль Франка в розробці української наукової політекономіч-
ної термінології, тому що до нього в Україні були поширені переважно
російські, польські та німецькі її мовні інтерпретації.

І. Франко приділяв першочергову увагу з’ясуванню найголовніших
категорій політекономії. У ході опанування марксистської економічної
теорії поглиблювалося розуміння ним таких економічних категорій, як
капітал, товар, додаткова вартість, заробітна плата та ін. В своїх працях,
популяризуючи економічне вчення Маркса, Франко розкрив перед тру-
дящими масами економічні основи капіталістичного ладу як ладу екс-
плуататорського. В його працях ми знаходимо всебічну характеристику
таких важливіших категорій політичної економії капіталізму, як капі-
тал і додаткова вартість.

Процес виникнення і основи існування капіталу розглядав Франко
на ґрунті товарного виробництва, а також товарного і грошового обі-
гу. Разом з тим, товарне виробництво, товарний і грошовий обіг Фран-
ко, виходячи з вчення Маркса, вважав історичною передумовою ви-
никнення і умовою існування капіталу. Метою простого товарного ви-
робництва, зокрема цехового ремесла, на думку Франка, було вироб-
ництво товарів на замовлення, безпосередньо для вжитку покупців.
Капіталістичний спосіб виробництва, писав він, передбачає виробниц-
тво для торгівлі, а значить, передбачає вже купця, який купує не для
задоволення своїх потреб, а для продажу. При визначенні суті капіта-
лу він перш за все підкреслював, що капітал приносить прибуток.
Франко писав, що в країні мусять бути люди без капіталу, що для
прохарчування мусять працювати на капіталістів і власників. «Без
робітників нема капіталу». Тут Франко ще раз підкреслив, що експлу-
атація найманих робітників капіталістами — ось справжнє джерело
додаткової вартості.

Розкриваючи класовий характер капіталу, Франко робив революцій-
ні висновки про те, що капітал повинен належати всьому трудовому су-
спільству, а не одному лише класу капіталістів.

Хоч Франко не дуже ясно і точно вживав поняття «праця» і «робоча
сила», проте вартість того і другого зводив завжди до вартості робочої
сили. Тут він, очевидно, спирався на перші економічні праці Маркса.

Багато правильних думок висловив І. Франко відносно матеріально-
го виробництва, вважаючи економічні відносини справжнім мотором
суспільного розвитку. Однак всупереч марксизму І. Франко великого
значення надавав ролі ідей, освіти, культури. Він розглядав класи як іс-
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торичну категорію і вважав приватну власність матеріальною основою
поділу суспільства на класи. Класову боротьбу в суспільстві він вважав
рушійною силою його розвитку.

Аналізуючи питання про роль машин у розвитку капіталістичного
суспільства, І. Франко виходив із того, що машини є могутнім знаряд-
дям технічного прогресу. У процесі аналізу аграрних відносин Франко
формулює суть диференціальної ренти І, диференціальної ренти II, а
також абсолютної капіталістичної земельної ренти.

Найбільше його цікавила проблема ліквідації приватної власності на
землю. Він був глибоко переконаний у перевагах великого виробництва
перед дрібним сільським господарством.

З часом все більшу увагу І. Франко приділяє й іншим формам коо-
перативних об’єднань — «спілок господарських, промислових і торго-
вельних», які повинні були служити поліпшенню умов народного роз-
витку. В окремий пункт програми було виділено питання про те, що
партія бореться за організацію громадських землеробських, промисло-
вих і торговельних спілок.

Основний шлях вирішення аграрного питання за програмою ради-
кальної партії — поліпшити становище селянина в умовах капіталіз-
му». Складовою частиною економічної програми Франка було звіль-
нення українського народу від колоніального поневолення і
возз’єднання всіх українських земель в єдиній державі.

Таким чином, економічні погляди революціонера-демократа І. Фра-
нка становлять цілу епоху в історії української економічної думки, про-
довжуючи кращі традиції минулого, ввібравши й критично переробив-
ши досягнення світової суспільної думки щодо особливостей
соціально-економічного розвитку України.
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ЛАНЦЮЖОК СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ПРОДУКЦІЇ:
ФІНАНСОВИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХОДИ

Для будь-якого підприємства, що функціонує в умовах конкуренції,
питання конкурентоспроможності є досить актуальним. Спрощено кон-
курентоспроможність підприємства ми можна трактувати як здатність
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створювати цінність для споживача краще за конкурентів. Однак, одра-
зу виникає питання як виміряти створену цінність і оцінити її.

Фінансовий підхід до визначення ланцюжка цінності продукції ба-
зується на стратегічному аналізі витрат і був вперше опрацьований
М. Портером як концепція у 80-х роках минулого століття. Згідно кон-
цепції всю діяльність компанії можна поділити на види (етапи), за до-
помогою котрих і виконується комерційна діяльність. Портер називає їх
цінними видами діяльності, а цінність буде вимірюватися тією вартіс-
тю, котру покупці готові заплатити за її товари та послуги [3, с. 86—87].

Графічна ілюстрація використання ланцюжка цінності Портера для
промислового підприємства представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Ланцюжок цінності продукту за М. Портером

Проте, автором термін «цінність» використовується не для пояснен-
ня оцінки споживачем здатності товару чи послуги задовольняти його
потреби (визначення цінності згідно П. Доля [1, с. 107] ). Тобто, в лан-
цюжку цінності Портера маємо справу з вартістю товару для споживача
або навіть з ціною останнього. Саме у сказаному вище вбачається об-
меженість застосування класичного підходу використання ланцюжка
цінності Майкла Портера, оскільки цей ланцюжок не дає відповіді на
питання створення саме споживчої цінності.

Для вирішення цієї проблеми пропонується поряд з ланцюжком цін-
ності використовувати напрацювання дослідників-маркетологів, а саме:
Ф. Котлера [2, с. 285—287]. Згідно маркетингового підходу товар можна
розглядати на трьох рівнях, які в сукупності і складають цінність відпо-
відного товару для споживача: товар за задумом, товар у реальному, то-
вар з підкріпленням. При створенні споживної цінності товару, потрібно
рухатися в напрямі від першого рівня до другого, а потім вже до третьо-
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го. У випадку, коли не забезпечується достатня цінність на першому рів-
ні товару, навіть якщо на наступних рівнях створено максимально мож-
ливу споживну цінність, то споживач все одно не придбає товар, тому що
він не зможе задовольнити його основну потребу, задля котрої був ство-
рений. Уявіть, що створено автомобіль, який має гарне оформлення, фу-
нкціональність, однак котрий не їздить. Споживач не купить цей автомо-
біль, оскільки основна потреба у засобі пересування не виконана.

Отож, відповідно до маркетингового підходу, створення споживної
цінності відстежується не згідно послідовних видів діяльності з точки
зору виробника (фінансовий підхід), а згідно уявлення споживача про
бажаний товар. Адже для споживача не є важливим сам процес ство-
рення цінності, головне — кінцевий результат, на який і повинні орієн-
туватися менеджери.

Виходячи зі сказаного ми пропонуємо наступну укрупнену схему
створення цінності для споживача.

На першому етапі потрібно виявити явну або неявну потребу потен-
ційного споживача. В деяких випадках також можна створити цю проб-
лему. Як приклад можна навести Orbit, адже до того часу, як розпоча-
лась їхня активна рекламна компанія, карієс нас не турбував, хоч і зав-
жди існував. У випадку, коли передбачається не створення, а можли-
вість модифікації наявного товару, на цьому етапі вибирається потен-
ційний для вдосконалення товар.

Далі варто визначити ціннісні орієнтації споживача, його пріоритети
та побажання стосовно продукції, котра повинна задовольняти відповід-
ну потребу. Даний етап досить важливий і суперечливий, оскільки в бі-
льшості випадків не передбачається можливості точно визначити у
грошовому еквіваленті можливу цінність усіх параметрів та якісних ха-
рактеристик потенційного товару. Потрібна ж інформація може бути
здобута за допомогою маркетингових досліджень.

На основі отриманої інформації проектується товар та будується лан-
цюжок створення цінності, де витрати на створення цінності оптимізу-
ються згідно уявлення споживача про цінність товару. Для існуючого
товару максимізується увага на тих характеристиках товару, котрі ста-
новлять найбільшу цінність для споживача.

На четвертому етапі перевіряється правильність отриманих розра-
хунків шляхом проведення відповідних маркетингових заходів (проб-
ний продаж, маркетингові дослідження) та приймається остаточне рі-
шення про виробництво товару.

Дотримуючись такої послідовності, діяльність підприємства спря-
мовуватиметься на задоволення дійсно важливих для споживача по-
треб, орієнтуючись саме на його систему цінностей, а не уподобання
менеджерів, фінансистів чи проектувальників. Окрім того, застосовую-
чи ланцюжок цінності М. Портера, можна оцінити вартісний аспект
створення цінності, тобто чи можливо створити товар визначеної цін-
ності орієнтуючись на ті витрати, котрі готовий понести споживач, щоб
придбати цю цінність.
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COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN ECONOMY UNDER
GLOBALIZATION IN THE 21ST CENTURY

Most countries of the world have been striving to join the global eco-
nomic processes and have a competitive economy to compete with other
countries. Competitiveness of a country is the ability of the country’s econ-
omy to compete with economies of other states by the level of effective use of
national resources, increase in national economy’s effectiveness and provision
of high and constantly improving living standard of the country’s citizens.

There are numerous arguments about place of Ukraine in the world econ-
omy in the 21st century. The size of Ukrainian local market is a very impor-
tant potential competitive advantage of Ukrainian national economy and its
further expansion is the key factor of national production development. To-
day’s level of competitiveness of Ukrainian economy under globalization
can be characterized by the following statements:

(Slide 1) Today’s state of competitiveness
■ Ukraine occupies the 86th place in the world
■ The export of Ukrainian goods tends to increase
■ Ukraine has been granted market economy status
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■ Ukraine is acquiring positive investment climate
Very good news is the fact of rocketing figures in foreign direct invest-

ments into Ukrainian industries:
(Slide 2) Foreign direct investments

Dynamics of foreign direct investments from
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The main problems to be solved by Ukrainian government are:
(Slide 3)  Problems to be solved
■ Stimulate foreign capital inflow into strategic branches
■ Increase effectiveness of foreign investments
■ Regulate flows of portfolio investments to prevent financial destabili-

zation
■ Expand investing possibilities for national enterprises
Ukraine is facing several external challenges which make provision of

national economy’s competitiveness extremely important:
(Slide 4) External challenges
■ Future joining of the WTO
■ Use of positive potential from the EU expansion
■ Integration processes in post soviet space and CES formation
■ Increase of pressure in traditional Ukrainian export markets
■ The most threatening negative factors affecting effective development

of Ukrainian economy are:
(Slide 5) Negative factors affecting Ukrainian development
■ Decrease of solvent demand among population
■ Reduction of production base effectiveness
■ Lack of aid to enterprises in resources and finance
■ High prices of resources
■ Monopolistic behavior
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That’s why a common strategy has been created to increase competitive-
ness of Ukrainian economy in the world and make it a strong player in inter-
national economic relations:

(Slide 6) The competitive strategy of Ukraine
■ To unify monetary stability with economic growth
■ To direct investment activities into effective national economy devel-

opment
■ To build long-term crediting mechanisms
■ To stimulate innovative processes
■ To legalize the «shadow» incomes and capitals
■ To form information society
In order to make Ukraine a competent member of economic processes

under globalization, a list of actions has been developed to improve its for-
eign economic policy:

(Slide 7) Improvement of foreign economic policy goals
■ Support direct investment by Ukrainian enterprises abroad
■ Purposefully support investment import
■ Improve standardization and certification system in dairy products

market
■ Prepare information programs to improve Ukraine’s image abroad
In conclusion, globalization has undeniably provided enormous opportu-

nities for transfer of technology, investment and economic growth. It has
brought about unprecedented economic expansion, but also widening diver-
gences of opportunity. Turning back the clock will not solve the problem.
Globalization is a force that is here to stay. Like wind, water and fire it can
be destructive to man. But just like these forces, it can be harnessed and be
made to work for the benefit of all.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У ХХІ СТ.

Більшість країн світу намагаються приєднатися до глобальних еко-
номічних процесів і мати конкурентоспроможну економіку, щоб змага-
тися з іншими країнами. Конкурентоспроможність країни — здатність
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економіки однієї держави конкурувати з економіками інших держав за
рівнем ефективного використання національних ресурсів, підвищення
продуктивності народного господарства й забезпечення на цій основі
високого та постійно зростаючого рівня життя населення.

Зараз постійно тривають дискусії щодо місця України в світовій еко-
номіці в ХХІ ст. Розмір внутрішнього ринку України — дуже важлива по-
тенційна конкурентна перевага української національної економіки, а по-
дальше збільшення ринку — ключовий фактор розвитку національного
виробництва. Нинішній рівень конкурентоздатності економіки України в
умовах глобалізації можна охарактеризувати наступними твердженнями:

(Слайд 1) Рівень конкурентоспроможності сьогодні
• Україна займає 86-те місце в світі;
• обсяг експорту українських товарів має тенденцію до зростання;
• Україні вже надано статус країни з ринковою економікою;
• Україна набуває позитивний інвестиційний клімат.
Для економіки України добрими новинами є те, що постійно зростає

обсяг прямих іноземних інвестицій у промисловість (рис. 1).

Динаміка прямих іноземних інвестицій
з України та в Україну в 1995—2005 рр.
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Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції

Головними проблемами, які необхідно вирішити Урядові України, є:
• стимулювати приплив іноземного капіталу в стратегічні галузі;
• підвищувати ефективність іноземних інвестицій;
• регулювати потоки портфельних інвестицій для запобігання фі-

нансової дестабілізації;
• розширити інвестиційні можливості для національних підприємств.
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В України на шляху стоїть кілька зовнішніх чинників, які роблять
забезпечення конкурентоспроможності національної економіки вкрай
важливим:

• майбутній вступ до СОТ;
• використання позитивного потенціалу від розширення ЄС;
• інтеграційні процеси в пострадянському просторі і утворення

ЄЕП;
• збільшення тиску на традиційних ринках експорту України.
Найзагрозливішими негативними факторами, що впливають на роз-

виток економіки України є:
• зменшення платоспроможного попиту серед населення;
• зниження ефективності виробничої бази;
• нестача допомоги підприємствам в ресурсах і фінансах;
• високі ціни на ресурси;
• монополістична поведінка.
Тому було розроблено спільну стратегію, щоб підвищити конкурен-

тоспроможність економіки України в світі і зробити Україну сильним і
повноправним учасником міжнародних економічних відносин:

• об’єднати монетарну стабільність з економічним зростанням;
• спрямувати інвестиційну діяльність в ефективний розвиток націо-

нальної економіки;
• побудувати механізми довгострокового кредитування;
• стимулювати інноваційні процеси;
• легалізувати «тіньові» доходи і капітали;
• створити інформаційне суспільство.
Для того, щоб зробити Україну компетентним членом економічних

процесів в умовах глобалізації, було розроблено план дій щодо покра-
щення її зовнішньоекономічної політики:

• підтримувати пряме інвестування від українських підприємств з-за
кордону;

• цілеспрямовано підтримувати інвестиційний імпорт;
• покращити систему стандартизації і сертифікації на ринку м’ясо-

та молокопродуктів;
• підготувати інформаційні програми для покрашення іміджу

України за кордоном.
Україна вже отримала переваги від глобалізації через залучення іно-

земних інвестицій — різні високо- та низькорозвинені галузі промисло-
вості. Це готельно-ресторанний бізнес, медичне обслуговування, елект-
ронна промисловість, послуги за страхування, телекомунікації,
туристичний бізнес тощо.

Україна продемонструвала вдалий старт в інтеграції в світову еко-
номіку. І тільки високорозвинені ринкові економіки отримають всі пе-
реваги від глобалізації. Тільки такі економіки отримають високоякісні
інвестиції, які дуже важливі для сильного економічного зростання і не-
перервного покращення рівня життя. Економіки, що відкривають свої
ринки до конкуренції, створюють стимули, спрямовані на прибуток і
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ефективне розміщення ресурсів, а також створюють фінансову дисцип-
ліну. В складній сучасній економіці, децентралізована власність на ре-
сурси і рішення щодо виробництва, прийняті домогосподарствами і
підприємствами — найкращий шлях посилити конкуренцію і покращи-
ти виробництво. Тому головною ціллю українських дослідників страте-
гії і розробників державної політики є підготовка України до повноправ-
ної участі в процесах глобалізації і створення відповідного інвестицій-
ного клімату з метою залучення нових інвесторів і тим самим розвитку
нових ідей на ринку України, що постійно розвивається.

Отже, глобалізація, безперечно, забезпечила безліч можливостей
щодо об’єднання технологій, інвестування та економічного зростання.
Вона принесла з собою як величезне економічне зростання, так і широкі
розбіжності можливостей. І ця проблема не може просто бути вирішена
шляхом повернення часу назад. Глобалізація — це сила, яка завжди бу-
де діяти. Так само, як вітер, вода і вогонь, вона може мати нищівну дію.
Але ж і таким чином, як і вищевказані стихії, глобалізацію можна при-
ручити і змусити працювати для добробуту всіх нас.
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ
Г. С. СКОВОРОДИ І СУЧАСНІСТЬ

Григорій Савич Сковорода (1722—1794) —найвидатніша постать у
культурному житті України ХVIII ст. Філософ і поет, педагог і музи-
кант, знавець латини, старогрецької, староєврейської, польської, німе-
цької, російської мов, він розвинув комплекс ідей, актуальних для свого
часу, став не лише ідейним предтечею нової української літератури, а й
творцем найзначнішого вчення в історії української філософської дум-
ки. Пройшовши складний шлях боротьби із зовнішнім «світом», який
попри всі зусилля, так і «не впіймав» його, Сковорода усвідомив, що
«коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне —– то й усе
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світле, щасливе, бажане. Оце є філософія» [1, с. 225]. І світ, від якого
тікав філософ, — це не природний світ, космос, а світ соціальних відно-
син, суспільного життя, який аж ніяк не був ідеальним ні за часів мис-
лителя, ні пізніше. Це досить конкретний світ зла: «Мыр же есть море
потопляющихся, страна моровою язвою прокаженных, ограда лютых
львов, остров пленных...» [2, с. 101].

У своїх філософських концепціях і просвітницькій діяльності мис-
литель виступав проти феодально-кріпосницького ладу, проти соціаль-
ної нерівності й паразитизму експлуататорів. Сковорода відстоював рів-
ність між людьми і право кожного на щастя і свободу, бо рахував сво-
боду найвищим досягненням людини. Основний шлях до ідеального
суспільства, в якому всі люди рівні, він вбачав у вихованні через само-
пізнання на основі праці, що відповідає внутрішньому духу кожного.

Розробляючи концепцію самопізнання, філософ не заперечував ролі
і значення наукового і технічного прогресу, проте підкреслював недо-
статність цього прогресу для людського щастя, вважаючи більш важли-
вою для досягнення останнього науку про людину. Відповідно до цього
соціальний прогрес він ставив у залежність не від пізнання зовнішньої
природи, а від пізнання і вдосконалення духовних потенцій людини, її
здібностей [3, с. 261—262]. Виходячи з цього Сковорода обґрунтовував
свої соціально-політичні погляди, які знайшли відображення в таких
творах, як «Наркис», «Асхань», «Розмова п’яти подорожніх про справ-
жнє щастя в житті», «Дружина Лотова», «Алфавіт, або буквар світу»,
«Ікона Алківіадська», «Потоп зміїний» та ін. В цих творах містяться
певні думки, уявлення про ідеальний суспільний устрій, про який він
мріяв. Насамперед, це його ідея «горней республіки», яку часто витлу-
мачують як «духовну республіку». В «горній республіці» панує загаль-
на рівність людей і досягнуте загальне щастя. В упорядженні ненавис-
ного світу зла Сковорода бачив суть методів вирішення соціально-
політичних проблем ліквідації свавілля, своєкористя, користолюбства,
наживи. Ідея «горней республіки» являє собою інтерпретацію Біблії як
символічного світу, дійсною суттю якого є образ ідеальних стосунків
між людьми, що будуються відповідно до їх духовної природи і дійсно
людських прагнень та інтересів. У цьому «новому світі», країні і царст-
ві любові не можуть бути «ні старості, ні статі», оскільки в ньому немає
місця для всього «плотського». «Горній» світ протилежний світу зла,
але не є потойбічним, куди переселяються люди після смерті.

Про такий потойбічний світ у Сковороди взагалі не йде мова. Це
ідеальний, високоморальний світ, що служить ідеальним образом дійс-
но людського способу життя, підпорядковується космічним (божест-
венним) настановам і тому є незалежним від людини. Ідеї цього «Гор-
ного Иерусалима» — любов, рівність, загальна власність («все там
спільне») — є тими моральними імперативами, якими треба керуватися
як божественними або природними настановами, що для Сковороди
одне й те саме. Жити у відповідності з природою означає для нього не
просто слідувати природним чинникам, а реалізувати свою «сродність»
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до певного виду праці в загальній системі трудової діяльності суспіль-
ства [3, с. 251].

Соціально-політичні погляди Г. С. Сковороди зіграли значну роль у
розвитку демократичної суспільно-політичної думки XVIII ст. і свідчи-
ли про відродження соціального і політичного життя в Україні. Засу-
джуючи суспільний лад, де зневажається правда і принижується люди-
на-трудівник, Сковорода вірив, що прийдуть кращі часи. Він
сподівався, що ми збудуємо кращий світ та створимо день веселіший.

Ідейна спадщина видатного мислителя, який зробив великий внесок у
розвиток вітчизняної культури, може бути корисною і на сучасному етапі
розвитку України — етапі створення незалежної правової держави. Його
соціально-політичні погляди досить актуальні для розвитку демократич-
них основ життя українського суспільства. Основною метою внутрішньої
політики держави в ХХІ ст. повинно стати створення сприятливих соціаль-
но-політичних можливостей для забезпечення всебічного розвитку лю-
дини в умовах ринкової економіки. Сьогодні, як ніколи раніше, нашому
суспільстві потрібна духовно збагачена, високоморальна, культурна,
освічена і щаслива людина. Це є важливою запорукою руху в напрямі
створення ідеалу суспільних відносин. Тому, на нашу думку, основну
увагу слід приділяти вихованню молоді на кращих традиціях українсько-
го народу та його багатовікової культурної спадщини.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТІВ ДОХОДУ
І ЗАМІНИ МЕТОДАМИ ХІКСА ТА СЛУЦЬКОГО

Економіка ближче, ніж нам здається… Ця наука впливає на все: що
ми споживаєм і в якій кількості, що ми обираємо, коли ідемо до мага-
зину. Нам здається, що здійснюємо вибір інтуїтивно, прислухаючись до
своїх вподобань. А насправді у все втручається економіка. Сумніває-
тесь? Читайте далі!

Дослідженням причин того, чому споживачі надають перевагу од-
ним благам перед іншими займається теорія споживання. Вона дослі-
джує як зміниться споживання благ після зміни. Зміна ціни чинить
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двоїстий вплив на споживчий кошик, викликаючи два — ефект заміни
та ефект доходу. Ефект заміни полягає у зміні обсягу споживання вна-
слідок зміни відносних цін товарів за незмінного реального доходу
споживача. Зі зниженням ціни ефект заміни обов’язково зумовлює збі-
льшення споживання блага, тобто має додатне значення. Ефект доходу
полягає у зміні обсягу споживання внаслідок зміни реального доходу за
незмінності відносних цін товарів. Концепція розмежування ефектів
заміни та доходу була розроблена українським економістом і математи-
ком Є. Слуцьким (1915 р.) та англійським економістом Дж. Хіксом
(всередині 30-х рр.). Обидві моделі виявляють однакові тенденції: зі
зниженням ціни блага ефект заміни обов’язково зумовлює збільшення
його споживання, тобто має додатне значення. На відміну від ефекту
заміни, ефект доходу діє в різних напрямках, — залежно від того, до
якого типу належить товар. Дж. Хікс запозичив у Слуцького прийом
допоміжної лінії, але змінив її геометричне місце. У моделі Хікса ком-
пенсуюча бюджетна лінія дотична до початкової кривої байдужості,
проте купівельна спроможність споживача змінюється. Під дією ефекту
заміни споживач залишається на тому ж рівні корисності, але змінює
набір товарів у кошику. У моделі Слуцького розмежування дії ефектів
здійснюється за основі добудови допоміжної компенсуючої бюджет-
ної лінії, яка дозволяє визначити, якою стала б структура ринкового
споживчого кошика, якби змінились лише відносні ціни благ. Після чо-
го, залишаючи незмінними відносні ціни (новий кут нахилу бюджетної
лінії незмінний), досліджують лише вплив зміни реального доходу, що
графічно відображається паралельним зміщенням бюджетної лінії. У
моделі Слуцького компенсуюча бюджетна лінія проходить через точку
початкової рівноваги за умови незмінної купівельної спроможності
споживача, а ефект заміни супроводжується деяким покращенням доб-
робуту, оскільки споживач переміщується на вищу криву байдужості
[2, с. 94—95].

Оце усе, що ви можете знайти у підручниках, про розподіл ефектів
доходу та заміни. В літературі також є досить детальний аналіз методу
Хікса [2, с. 37—38]. Але на думку автора статті вивчення методу Слу-
цького має принципово важливе значення для вивчення поведінки спо-
живача. Тому, оскільки в сучасній літературі детального аналізу немає,
давайте проведемо його самі.

Зазвичай у літературі для розв’язання аналітичних задач використо-
вується функція U = X Y.

Але ця функція не достатньо відбиває залежність між змінними X, Y
та рівнем загальної корисності U. Згідно з функцією, якщо рівень спо-
живання кожного з благ збільшиться у n разів, то рівень загальної корис-
ності збільшиться в n2 разів. Це суперечить закону спадної граничної
корисності. Згідно з цим законом (першим законом Госсена), рівень
граничної (додаткової) корисності від споживання абсолютної кількості
благ зменшується зі збільшенням обсягу споживання блага, а рівень за-
гальної корисності зростає спадним темпом.
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Тому для створення більш досконалої моделі візьмемо βαYXU =  ,
де α + β < 1 [1, с. 40—45] .

Спробуємо знайти розмір ефектів доходу і заміни.
Припустимо, що ціна товару Y залишилася незмінною, а ціна товару

X зменшилась. Тоді графічно зміна кількості споживання обох благ
може бути представлена графіком:
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Введемо умовні позначення, нехай: ∆Xi
I — ефект доходу; Xi

s —
ефект заміни; ∆Xi — загальний ефект від зміни ціни; B1,B2 — початкова
та кінцева бюджетні лінії; Вк — компенсуюча бюджетна лінія; Px1 — ці-
на товару X; Py — ціна товару Y; Px2 — ціна товару X; I — дохід спожи-
вача; X —кількість товару Y; MUx — гранична корисність від спожи-
вання товару Х; MUy — гранична корисність від споживання товару Y;
Е1 , Е2 , Е3 — точки рівноваги; U1,U2,U3 — криві корисності.

За еквімаржинальним принципом:
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Якщо врахувати, що Рх1 Х — сума, яку споживач витрачає на товар
Х, а Ру Y — сума, яка витрачається на товар Y, тоді:

YP
I

y ⋅
=

β
α

2
(4);

YP
I

y ⋅
=

α
β

2
(5).

Отже, коефіцієнти α і β залежать від того, яку частину свого доходу
споживач витрачає на кожне з благ. Тобто, якщо споживач більшу час-
тину витрачає на благо Х, порівняно з благом Y, то коефіцієнт α буде
більшим за β. Також з рівняння (3) помітно, що обсяг споживання това-
ру Y не змінюється. Це зумовлено формою кривої �YXU α= . Отже, рі-
вень споживання товару Y не залежить від того, як змінюється обсяг
споживання товару Х. Тобто ці товари можна визначити як
НЕЗАЛЕЖНІ у споживанні, тобто вони не є ні субститутами, ні
комплементами. Ефекти доходу і заміни можуть бути знайдені:

∆Xi
s = Х2 – Х1; ∆Xi

I = Х3 – Х2; ∆Xi=∆Xi
s + ∆Xi

I = Х3 – Х1;
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α⋅−β−αβ=∆  . (7)

Таким чином, використовуючи рівняння (4) і (5) можна знайти кое-
фіцієнти α і β, а за допомогою рівнянь (6) та (7) — визначити значення
самих ефектів доходу і заміни. Це дає змогу передбачити, як конкрет-
ний споживач, чи група споживачів змінять споживний кошик, у разі
зміни ціни одного з благ. Кількість товару Y залишилась незмінною,
отже цей метод не підходить для великих змін у ціні, адже споживач не
зможе необмежено споживати товар X у разі подальшого зменшення
його ціни, але для незначних змін у ціні цей метод є досить дієвим.

Що залишається додати автору? Лише висловити сподівання, що це
доопрацювання теорії допоможе комусь на практиці, що завдяки дано-
му дослідженню вивчення економіки стане більш зрозумілим, що еко-
номіка як наука буде розвиватися іще багато сотень років.
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РОЛЬ РИНКУ ПРАЦІ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ

Ринок праці, як відомо, —  це передусім система суспільних відно-
син, пов’язаних із купівлею і продажем товару «робоча сила». Крім то-
го, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й
пропозиції на робочу силу.

Кінцевою метою ринку праці є, по-перше, задоволення професійних,
трудових і життєвих інтересів економічно активного населення, вклю-
чаючи соціальний захист, і забезпечення народного господарства по-
трібними йому кадрами; по-друге, досягнення максимально повної і мі-
німально перерваної зайнятості, з урахуванням потреби в частковому
робочому тижні, змінному графіку робочого дня і т.п.

У реальному економічному житті на динаміку ринку праці впливає
цілий ряд факторів. Так, пропозиція робочої сили визначається, у пер-
шу чергу, факторами демографічними — рівнем народжуваності, тем-
пами росту чисельності працездатного населення, його статевовіковою
структурою.

В Україні середньорічні темпи приросту чисельності населення різ-
ко скоротилися з рівня приблизно 1 % у 70—80-х рр. до негативних
значень у 90-і рр. Крім демографічного, важливим фактором є ступінь
економічної активності різних демографічних і етнічних груп працездат-
ного населення. Наприклад, доля економічної участі жінок у робочій силі
США зросла з 34 % у 1950 р. до майже 60 % у 1994 р. В Україні, навпаки,
за період реформ 1993—1995 рр. рівень економічної активності жінок
знизився у всіх вікових групах, у тому числі в групі 25—49 років з 90 до
84 %. Серйозно впливала і продовжує впливати імміграція й еміграція.

За даними Держкомстату України у 2005 р. послугами державної
служби зайнятості скористалися 2507 тис. незайнятих трудовою діяль-
ністю громадян, що на 1,9 % менше, ніж за 2004 р., серед них 64 % —
жінки, та 23,5 % — особи обох статей у віці до 28 років.

Сучасною тенденцією є посилення диференціації показників зайня-
тості населення і безробіття. Так, найвищий рівень зареєстрованого
безробіття спостерігався у селах Рівненьської області (6,6 %) та містах
Тернопільської області (3,9 %) , найнижчий — у сільській місцевості
Київської області (2,4 %) та в м. Києві (0,4 %).

Ринок праці в економіках перехідного періоду (до цього типу відно-
ситься економіка України) володіє своїми характерними рисами. Тут
ріст безробіття розширює границі вибору роботодавців, що дозволяє
диктувати свої умови, особливо коли це стосується мало- і некваліфіко-
ваної праці.

Парадокс полягає в тім, що рівню кваліфікації працівників не відпо-
відає розмір одержуваної заробітної плати. Так, у галузях, що мають
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кваліфікованіших працівників, середньомісячна заробітна плата нижче
середньоукраїнського рівня. Невідповідність зарплати рівню кваліфіка-
ції веде до відтоку кадрів з цих галузей та поповненню лав безробітніх.

У сучасних умовах для нашого суспільства є два варіанти розвитку.
Перший полягає в тому, щоб усім зберегти статус-кво, тобто усім пла-
тити однаково і мало, робочу силу залишити іммобільною. Другий по-
лягає в тому, щоб істотно підвищити рівень заробітної плати, але не
всім однаково, а диференційовано, залежно від реального внеску у ви-
робництво. При цьому вводити працезберігаючу техніку і технологію,
скорочувати надлишкові кадри, виплачувати їм грошову допомогу,
розмір якої прямо залежить від рівня зарплати, і надавати безкоштовно
можливість перекваліфікації і допомоги в працевлаштуванні.

Перший варіант значно зменшує якість робочої сили, продуктив-
ність праці. Другий — це модель розвитку ринку праці у всіх розвитих
країнах. Тому наше суспільство повинне змінювати свої соціальні орієн-
тири, що виконують корінні перетворення у використанні трудових ре-
сурсів. Мається на увазі відмова від концепції повної зайнятості і при-
йняття на озброєння концепції ефективної зайнятості.

Повна зайнятість перетворилася в нашому суспільстві в поголовну
зайнятість маломобільної робочої сили, що звикла одержувати низьку
заробітну плату не за працю, а за робоче місце. Значна частина праців-
ників і зараз зайнята некваліфікованою робочою працею в сфері вироб-
ництва. Ця модель використання трудових ресурсів націлена на дешеву
робочу силу з нерозвиненими сучасними потребами і великою кількістю
безкоштовних соціальних послуг досить низької якості.

Ігнорується зворотний зв’язок — «виробництво — людина». Вироб-
ництво націлене в основному на свої цілі і вирішує свої задачі. При від-
сутності соціального орієнтованого суспільного виробництва така полі-
тика стосовно до трудових ресурсів породила деформації: Зниження
народжуваності, простого відтворення робочої сили, погане виховання
дітей, низький рівень кваліфікації й утворення робочої сили і т.п.

У другій половині 80-х років була визначена й одержала офіційне
схвалення концепція ефективної зайнятості. Це не поголовна, а соціально
орієнтована зайнятість, основними компонентами якої є: скорочення (лік-
відація в майбутньому) важкої, примітивної, некваліфікованої праці;
стимулювання гнучких форм зайнятості, що дає можливість забезпечити
роботою всіх бажаючих працювати; формування соціального партнер-
ства працюючих по найму з адміністрацією; воля вибору місця роботи з
погляду форми власності (державне підприємство, приватне, кооператив-
не, колективне, суспільне тощо); посилення зв’язку оплати праці з кінце-
вим результатом, ліквідація принципу оплати за вихід, за робоче місце;
введення мінімуму і ліквідація максимуму заробітної плати.

Ефективна зайнятість — це модель розвитку і використання квалі-
фікованої, дорогої і мобільної робочої сили, орієнтована на переоцінку
її зростаючих матеріально-побутових потреб. Велику роль у реалізації
концепції ефективної зайнятості повинні грати державна служба праце-
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влаштування, заснований державою фонд поліпшення зайнятості (від-
рахування на нього складають 1 % від фонду заробітної плати незалеж-
но від форми власності). Необхідно організувати також службу прогно-
зування процесів, що відбуваються в сфері попиту та пропозиції праці,
розробляти програми перетворення усіх форм рівнів утворення і на-
вчання, підготовки і перепідготовки робочих кадрів. Політика ефектив-
ної зайнятості є більш раціональною, соціально спрямованою, що від-
повідає вимогам ринку робочої сили, що формується.

В даний час підприємства виплачують частина своїх доходів для
формування фонду зайнятості. Передбачається, що ці відрахування бу-
дуть витрачатися переважно на виплати по безробіттю працівникам
бюджетних установ, на перенавчання кадрів і зміст служб зайнятості.
Найперспективнішою й ефективішою представляється система еконо-
мічних пільг підприємствам, що самі створять у себе додаткові робочі
місця і працевлаштовують працівників, що звільняються, перенавчать
їх. Роботодавця корисно ставити перед альтернативою: створювати нові
робочі місця на власному підприємстві, чи оплачувати утримання своїх
колишніх робітників. Саме такий механізм, до речі, існує у Швеції, де,
як і в Японії, безробіття помітно менше, ніж в інших державах з розви-
тою ринковою економікою.

В Україні йде формування конкретних механізмів державного регу-
лювання ринку трудових ресурсів. Визначені кроки тут уже зроблені:
створена державна служба зайнятості, розгортається система перепід-
готовки кадрів, офіційно встановлюються прожитковий мінімум і міні-
мальна заробітна плата. Утім, поки два останніх індикатори є в Україні
(на відміну від високорозвинених країн з ринковою економікою) лише
умовними показниками

Процесс становлення ринку праці в Україні супроводжується поси-
ленням його сегментації. На відміну від дуалістичної моделі західних
ринків, українському ринку праці властива трисекторна модель, яка
охоплює: зайнятих в офіційній економіці; зайнятих в неофіційній еко-
номіці та зайнятих одночасно в офіційній та неофіційній економіках.

Тіньовий сектор в Україні становить до 50 % ВВП. Поряд із збагачен-
ням одних прошарків населення, інші ще більше відлучаються від матеріаль-
них цінностей. З приватизацією пов’язано і збільшення безробіття.

Інший важливий фактор — це спад виробництва та гальмування
структурної перебудови економіки. Гальмування структурної перебу-
дови економіки стримує появу на ринку праці конкурентоспроможних
груп працівників. Воно консервує неефективні виробництва, більшість
з яких знаходиться на грані банкрутства, дає можливість утримувати на
підприємствах величезний масив прихованого безробіття. Охоплюючи
майже третину зайнятих, приховане безробіття стало стійкою тенден-
цією, а його представники — особливим сегментом на ринку праці, для
якого заробітна плата перетворилася на допомогу по безробіттю.

В основу має бути покладена модель управління, центральними
елементами якої є основні регулятори ринкової організації праці: заро-
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бітна плата як ціна послуг праці, конкуренція на ринку праці, трудова
мобільність, рівень безробіття. Саме за цими параметрами здійснюєть-
ся, з одного боку, саморегулювання на ринку праці, а з іншого — відбу-
вається втручання держави, яка реалізує координуючу, стимулюючу чи
обмежуючу роль, у процес управління.

Пріоритетними напрямами реформування українського ринку праці,
на наш погляд, є вдосконалення системи оплати праці, розширення мож-
ливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових до-
ходів, соціальна підтримка окремих груп; підвищення якості та конку-
рентоспроможномті робочої сили; сприяння ефективним і доцільним
переміщенням працездатного населення; запобігання зростанню безро-
біття через створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансу-
вання, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих,
реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва.
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КОНЦЕПЦІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ С. ХАНТІНГТОНА

Більшість проблем, які постають у процесі розвитку сучасного світу
носять глобальний характер. Вони взаємопов’язані між собою і стосу-
ються долі більшої частини населення землі, а можливість їх вирішення
пов’язана із загальнолюдськими діями. До таких глобальних проблем
належать:

1) перспектива екологічної катастрофи (пов’язана із забрудненням
довколишнього середовища, зменшення сировинної бази планети);

2) демографічна криза;
3) економічна криза (збільшення розриву між багатими і бідними

країнами);
4) військова загроза (результатом сучасного військового конфлікту

може стати знищення всього живого на Землі, загибель всієї цивілізації).
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Використання зброї масового знищення може бути спровоковане
новими суперечностями між державами, так званим «конфліктом циві-
лізацій». Відомо, що останніми роками різко збільшилася кількість
міжнародних конфліктів, що знаходить своє вираження у протистоянні
Заходу і мусульманських країн. Зазвичай ці конфлікти виникали не
прогнозовано, що говорить про відсутність науково-теоретичного ро-
зуміння проблем, пов’язаних із розвитком цивілізацій і міжцивілізацій-
них відносин. Ситуація, що складається сьогодні, визначає актуальність
проблеми дослідження феномену зіткнення цивілізацій, прогнозування
розвитку і вирішення між цивілізаційних конфліктів. Отже, об’єктом
дослідження стає відбір найадекватніших і апробованих концепцій в
соціальній філософії, що віддзеркалюють проблеми міжцивілізаційних
відносин та моделі їх вирішення. Предметом дослідження є концепція
цивілізаційного підходу С. Хантінгтона, висвітлена в книзі «Зіткнення
цивілізацій».

На думку Хантінгтона, цивілізації, як суб’єкти світової політики,
прийшли на зміну націям—державам, тому головний конфлікт у глобаль-
ній політиці проходить не між державами, а між окремими цивілізація-
ми. Цивілізаціями Хантінгтон називає «культурні співтовариства», які
відрізняються одна від одної історією, мовою, традицією і релігією.
Хантінгтон виокремлює 8 цивілізацій, що є реальними людськими спів-
товариствами, розділеними кордонами. До них Хантінгтон відносить:
Західну, Конфуціанську, Африканську, Японську, Ісламську, Індуїстсь-
ку, Славяно-православну, Латино-американську. Хантінгтон вважає, що
відношення цивілізацій принципово конфліктні, оскільки в основі циві-
лізації лежать системи цінностей, насамперед релігійні, які відрізняють
одну цивілізацію від іншої. Зіткнення цивілізацій, з точки зору Хантінг-
тона, проходить на двох рівнях: макро- і мікрорівні.

Макрорівень — це міжнародний рівень боротьби цивілізацій, яку ми
можемо спостерігати на прикладі війни в Іраку. Мікрорівень — це внут-
рішня нестабільність в державах, на території яких проходять цивіліза-
ційні розломи, наприклад в Югославії, Боснії та Герцоговині.

Згідно теорії Хантінгтона прогнозуються глобальні конфлікти між
такими цивілізаціями, як Західна (католицизм) і Славяно-православна
(православ’я), Ісламською (іслам) та Славяно-православна (право-
слав’я), Західною і Ісламською цивілізаціями, мусульманами та індуса-
ми в Індії. Зіткнення цивілізацій стає загрозою внутрішній стабільності
таких країн, як Турція, Мексика і Росія.

Отже, ситуація, яка склалася, говорить про те, що неконтрольований
процес зіткнення цивілізацій може призвести до глобального конфлікту
— третьої світової війни. Реальності міжцивілізаційних процесів, що
несуть нові загрози і небезпеки для всіх людей на землі, детермінують
пошуки механізмів стабілізації, забезпечення стійкого розвитку, мінімі-
зації можливих деструктивних процесів і явищ у міжнародних відноси-
нах. Одна з сучасних версій говорить про те, що зіткнення цивілізацій є
проявом кризи «світової цивілізації» загалом, що цивілізація знахо-



230

диться на межі, коли необхідно визначити нові горизонти розвитку з
метою територіального вирішення глобальних проблем сучасності, які
в ній проявляються. Це змушує по-новому формувати процеси взаємо-
дії культур і цивілізацій, релігії і моральних учень, політичних і еконо-
мічних концепцій, що з ними взаємопов’язані. Людська цивілізація по-
винна вижити, розвинутися і еволюціонувати на основі культури при
виключенні насильства й агресії. Знайти конструктивний шлях у вирі-
шенні проблем людського співтовариства і забезпечення права на існу-
вання кожної людини і біосфери загалом.
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
ЗА ТРЬОМА ХВИЛЯМИ А. ТОФФЛЕРА

Проблема майбутнього завжди була і залишається в центрі уваги
дослідників різноманітних сфер наукового знання. Оцінки майбутнього
варіюються від вкрай песимістичних до цілком оптимістичних. Вража-
юча кількість футуристичних концепцій та значні розходження у ба-
ченні майбутнього підкреслюють складність оцінки як майбутнього,
так і сьогодення; звідси і актуальність теми, яку я взяла для вивчення.

Той факт, що суспільство останнім часом змінюється надзвичайно
стрімко, не заперечує жоден спеціаліст. Суперечності виникають, коли
пробують відповісти на питання, куди, в якому напрямку відбуваються
зміни? Розробкою займалися японці Ю. Хаяші, Ф. Фукуяма, американці
Д.Белл та А. Тоффлер, також український вчений В. Хмелько. На мою
думку, найприйнятнішою є концепція «Трьох хвиль» А. Тоффлера, хо-
ча й вона не є ідеальною. Річ в тім, що вчений побудував свою концеп-
цію, не враховуючи культурного аспекту людського життя. Епохи у пі-
сляпервісному розвитку цивілізації А. Тоффлер розділяє за домінуючи-
ми галузями виробництва на три основні етапи: аграрний, індустріа-
льний, інформаційний. Домінуючою є та виробнича галузь, яка погли-
нає найбільшу кількість працюючих і сприяє підвищенню продуктив-
ності праці. Наприклад, в аграрно-ремісничій хвилі такою була
аграрно-реміснича галузь. При переході у другу, індустріальну хвилю,
більше людей залучається до праці на заводах, цехах, у той час як кіль-
кість працівників аграрної галузі почала значно зменшуватись —
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їх нестачу компенсує впровадження нових способів ведення господар-
ства, що не потребують фізичного людського втручання, а тільки на-
гляду (так звана «роботизація» сільського господарства). Аграрну га-
лузь в основному роботизовано, індустріальна галузь стає домінуючою.
Нові точні механізми, комп’ютерні системи, в свою чергу, починають
заміщати людей у виробництві. Людина необхідна тепер лише для зага-
льного керування системою. Стрімко зростає попит на робітників «моз-
кового» виробництва, залучених у програмно-інформаційній галузі. У
державних вузах організовуються нові факультети для підготовки кадрів
інформаційних технологій (ІТ). Інформаційна галузь стає домінантною.

Розглянемо подальший перебіг подій. Такий вид діяльності, як на-
писання програм для автоматичних систем, підлягає все більшій і біль-
шій «роботизації», тобто створюються системи, що здатні писати про-
грами для самих себе. Втручання людини у більшість систем суспільного
виробництва зводиться до мінімуму, але чомусь не зникає взагалі. Чому?
Відповідь на це питання є передбаченням тієї галузі, яка стане домінан-
тою нової епохи — антропогенної. Це має бути незамінна галузь, що іс-
нувала протягом усієї людської історії. Ця галузь — творче виробництво.

Стає очевидним як аксіома, що справжня творчість людини немож-
лива без розвитку творчого потенціалу дітей. Процес навчання стає
частиною процесу роботи, у наші дні вже неможливо уявити людину,
що працювала б в успішній компанії, не маючи вищої освіти. Таким
чином, педагогічна галузь повинна самоудосконалюватись, прагнучи
випускати свою «продукцію» (спеціалістів з високим творчим потенці-
алом) все вищого ґатунку. Але процес духовних змін є набагато склад-
нішим і тому набагато повільнішим, ніж технологічні зміни. Тож про-
цес переходу людства на новий рівень суспільних взаємовідносин — в
антропогенну епоху — відбудеться не так скоро, як хотілося б, і нерів-
номірно.

Що ж стосується України, то вчені, на жаль, сперечаються з приводу
позиціонування України в «хвилях». Та все ж, рано чи пізно, домінуюча
епоха інформаційного суспільства зміниться епохою людини як творчої
особистості, людини—творця. Коли це станеться з Україною, запитаєте
ви? А це — ще одне філософське питання.
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ПРОБЛЕМИ НЕЗАКОННОГО
ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

Наявність істотних недоліків у системі адміністрування ПДВ пере-
творило його на найбільш криміналізований вид податку, а махінації,
пов’язані з ним, перетворилися на джерело збагачення за рахунок дер-
жави. Проблема незаконного відшкодування ПДВ обговорюється не
тільки науковцями, службовцями ДПА і МВС, а й представниками ви-
щих ешелонів влади. Так, у 2005 р. Президент України на колегії МВС
поставив перед правоохоронцями завдання: навести лад у сфері повер-
нення ПДВ [1]. Вирішення зазначеної проблеми є актуальним через важ-
ливість ПДВ для нашої держави як вагомого джерела поповнення бю-
джету та необхідної умови для вступу до ЄС.

Існування даної проблеми зумовлене недосконалістю податкового
законодавства та неузгодженою взаємодією органів державної податко-
вої служби з відповідними фінансовими, контролюючими та правоохо-
ронними органами. За оцінками працівників ДСБЕЗ (державної служби
боротьби з економічною злочинністю), найбільш криміналізованим на-
прямом економіки, після сфери використання бюджетних коштів, є са-
ме відшкодування ПДВ [4]. У 2003 р. ДСБЕЗ викрила 62 такі злочини, у
2005 — 419, збитки від яких становили понад 1 млрд грн [4]. З огляду
на те, що викривалися переважно злочини минулих років, а відтак,
гроші давно розчинилися як у вітчизняному, так і у іноземних офшор-
них просторах, відшкодувати вдалося не так багато, порівняно з інши-
ми економічними оборудками — 164 млн грн. Але внаслідок оператив-
ної роботи попереджено незаконне відшкодування ПДВ майже на 300
млн грн і, крім того, накладено арештів на майно і кошти зловмисників
на суму близько 150 млн грн [4]. Не менш очевидну користь принесла
«дослідницька» робота оперативників, предметом якої було виявлення
корупційних зв’язків, вмонтованих у конкретні кримінальні ПДВ-
схеми, оскільки без одвічного прагнення чиновника мати від свого міс-
ця більше, ніж йому дає держава, шахрайські фінансові операції прове-
сти практично неможливо.
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Розглянемо деякі схеми незаконного відшкодування ПДВ. Суть їх
полягає у залученні фіктивних підприємств, або групи підприємств,
підконтрольних злочинному угрупуванню, як постачальників і спожи-
вачів товарно-матеріальних цінностей, для коригування вартості цих
цінностей таким чином, щоб ціна придбання перевищувала ціну реалі-
зації. Таким чином, у бухгалтерському та податковому обліках зави-
щуються валові витрати та податковий кредит. За структурою способи
розкрадань бюджетних коштів через незаконне відшкодування ПДВ
відрізняються, головним чином, залежно від місця їх застосування. Це
можуть бути операції на внутрішньому ринку або ж експортна діяль-
ність. Перевіркою ДСБЕЗ викрито непоодинокі факти розкрадань бю-
джетних коштів через незаконне відшкодування ПДВ із застосуванням
механізму псевдоекспортних операцій [2]. Суть його полягає в тому, що
реальний суб’єкт підприємництва незаконно оформляє безтоварне при-
дбання продукції або товарів, непридатних для використання від так
званих «транзитних» або «фіктивних» підприємств, збільшуючи тим
самим свій податковий кредит на суму, яка дорівнює 20 % від ціни
придбання. В подальшому, отриманий товар начебто експортувався за
кордон на адресу вигаданого чи спеціально створеного для цього під-
приємства-нерезидента. Документи, якими підтверджувалось прове-
дення операції, підроблялись. Унаслідок такої фальсифікації підприєм-
ства мінімізували власні податкові зобов’язання та претендували на
відшкодування ПДВ з бюджету. Однією з поширених схем ухилення
від сплати податків є приховування доходів через штучне завищення
валових витрат, або завищення податкового кредиту з використанням
підприємств з ознаками фіктивності. Продовжується використання
схеми застосування товарного кредиту, в результаті чого формується
податковий кредит з нарахованих процентів за користування ним. Вка-
зана схема набула поширення з причини складності доказування її зло-
чинного характеру, оскільки предметом угод про надання товарного
кредиту є реально існуючий товар. Ця схема застосовується як для не-
законного відшкодування ПДВ, так і для незаконного погашення подат-
кових векселів при здійсненні імпортних операцій. Ухилення
суб’єктами господарювання від сплати ПДВ та отримання права на йо-
го відшкодування відбувається шляхом незаконного використання
пільг, наданих на умовах користування імпортованим товаром у влас-
них потребах. За цією схемою платники податків використовували по-
датковий вексель для сплати ПДВ відповідно до порядку операцій з век-
селями, які видаються на суму ПДВ при ввозі товарів на митну терито-
рію України для власних потреб [1, 4].

У результаті проведеного дослідження були виявлені такі перспек-
тиви вирішення проблем незаконного відшкодування ПДВ:

1. Подальше удосконалення та запровадження ризиково-орієнтованої
системи адміністрування податків (була розроблена у 2004—2005 рр.,
планувалося введення на всій території України, зараз діє у Полтавській
області [3]).
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2. Усунення прогалин у законодавстві з метою ліквідації виявлених
ПДВ-схем;

3. Посилення контролю та підвищення відповідальності за незакон-
не відшкодування ПДВ.
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ВПЛИВ ЗМІН У ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ РЕЗЕРВІВ
НА РИНОК СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Для будь-якої економіки, особливо тої, що розвивається, важливе
значення має фінансове посередництво як банківського, так і небанків-
ського секторів. Саме на цей інститут покладене відповідальне завдан-
ня — акумулювати тимчасово вільні кошти і розмістити їх у пріорітетні
і перспективні напрямки розвитку економіки. Не останнє місце серед
фінансових посередників небанкіського (або так званого парабанківсь-
кого) сектора займають страхові компанії (СК). Страховий риник, зок-
рема ринок накопичувального страхування життя, ще молодий, але він
динамічно розвивається, і розвиток цей відбувається темпами, що випе-
реджають зростання ВВП. Таким чином має місце ефект мультипліка-
тора. Особливо перспективним виглядає насамперед ринок страхування
життя як потужне джерело довгострокових інвестицій. В країнах з роз-
виненим страховим ринком частка Life-страхування складає до 50% від
валових страхових премій. Надзвичайно важливою передумовою для
нормального поступального розвитку даного ринку на Україні є два
фактора: відновлення довіри до страхування як продукту та стабільна
законодавча база.

Останній фактор — законодавча база — має враховувати не тільки
інтереси держави та страхувальників, але і самої страхової компанії,
тобто страховика. Існують два типи страхових компаній — Life та Non-
Life — перша займається довгостроковим накопичувальним страхуван-
ням, а тривалість договорів по Non-Life переважно становлять один рік.
Виходячи з цього, страховики висувають свої побажання при форму-
ванні порядку розміщення страхових резервів:
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Страхові компанії

Non-Life Life

ліквідність Захист — min ризикдохідність

Побажання СК:
— 35—40 %резервів в
нерухомість. Max сума
в один об’єкт
— max сума — на де-
позит у банк, в 1 банк
— до 30 % від резервів
— залишити як резерв
кошти на потосному
рахунку

Що було до 01.01.06:
Розпорядження

Госфінпослуг № 5223
— max 30 резервів у
нерухомість
— max 70 % — на
банківський депозит

Що є:
Розпорядження №5223

скасовано на вимогу Мінюста
— 20 % в нерухомість, не більше
5 % в один об єкт
— max 50 % банківський депозит,
не більше 10 % — в 1 банк
— «заборонено тримати кошти на
банк депозитних рахунках, кредит-
ний рейтинг яких не визначений
рейтинговою агенцією… за націо-
нальною шкалою»
ст. 14, 24 ЗУ № 3201 — IV від 15.12.05

В даній ситуації доволі зрозумілим є намагання СК зберегти кошти
на поточних рахунках як найбільш ліквідний резерв. До 01.06.2006 дія-
ло розпорядження Госфінпослуг № 5223, що пом’ягшувало порядок
розміщення страхових резервів компаній по страхуванню життя, але за
15 днів до кінця першого кварталу 2006 року воно було скасовано на
вимогу Мінюста. Останній мотивував це рішенням Антимонопольного
комітету, в якому засвідчується, що пом’ягшення порядку формування
страхових резервів несе у собі загрозу монополізації.

Але частка валових премій зі страхування життя, що належить пер-
шим 3 страховикам, у 2005 році складла 50,1 % (у 2004 році цей показ-
ник становив 56,9 %). Першим 10 страховикам життя належить 91,1 %
зібраних премій. Вцілому по ринку страхування життя індекс Герфін-
даля-Гіршмана склав 1 199,8 (1 383,2 за аналогічний період 2004 року),
що відповідає помірній монополізації. Таким чином навіть за дії менш
жорских вимог до розміщення резервів СК Life  спостерігалася, як свід-
чать вищезазначені показники, тенденція до посилення конкуренції.
Тому, на думку автора, єдиним наслідком скасування Розпорядження
Госфінпослуг № 5223 буде зменшення дохідності по інвестиціям СК Life.
Візьмемо для прикладу інвестиції у нерухомість: виходячи з того, що ре-
зерви найбільшиш страховиків знаходяться у межах 30—50 млн грн та
наявності 5 % ліміту інвестування таких резервів у один об’єкт будів-
ництва, така інвестиція складатиме 1,5—2,5 млн грн. Чи можна за такі
кошти побудувати щось серйозне?
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Так як СК Life формували свої резерви за 4 квартал 2005 року та
1 квартал 2006 року у віповідності до пом’якшених вимог, то з відмі-
ною Розпорядження № 5223 Госфінпослуг у праві застосувати до СК
санкції. При цьому в страхових компаніях вважають, що їм доведеться
вибирати між отриманням розпоряджень та штрафів і втратою зв’язків
з банками та іншими інвестиційними партнерами. «Ми втратимо конта-
кти з багатьма банками, — відмітив голова правління СК «Єталон-
Життя» Олександр Кулешин, — 3 двух зол доведеться вибирати менше,
можна отримати штраф, а можна втратити платежі, що отримуються по
договорам страхування життя»[5]. До того ж переформування резервів
у відповідності з «новими старими вимогами» пов’язане зі значними
витратами, що теж вплине на дохідність СК Life у 2006 році. Додатко-
вою загрозою, на думку автора, є той факт, що відповідно до ЗУ «Про
страхування« повторними санкціями, що можуть застосовуватися до
страхових компаній, є призупинення дії ліцензії до усунення порушень
— а це удар не тільки по самим страховикам, а й по страхуванню як
продукту. Навряд чи ринок Life швидко оговтається після чергової
втрати довіри до накопичувального страхування.

Враховуючи викладене вище, хочеться задати риторичне запитання
держрегулятору страхового ринку: а чи справді нове — це добре забуте
старе?
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4. Проект Розпорядження Держфінпослуг «Про внесення змін до
Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів із стра-
хування життя»;

5. www.insurancetop.com.ua

І. В. Прянішнікова (ф-т економіки та управління, ІV курс)

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУЧАСНИХ
ФОРМАТІВ БІЗНЕС-ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Підвищення конкуренції на ринках товарів і послуг змушує підпри-
ємців формувати унікальні компетенції, які б забезпечили компанії
конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі. Все більше ке-
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рівників сходяться на тому, що професійне управління та досвідчений
персонал здатні підвищити прибутковість підприємства, перевершити
конкурентів і створити успішну філософію бізнесу. Зважаючи на це, біз-
нес-освіта стає основним чинником розвитку підприємств.

Якщо раніше для успішного кар’єрного росту було достатньо базо-
вої підготовки, представленої послугами системи вищої освіти та спеці-
алізованими курсами, то зараз особливої популярності набули тренінги,
семінари, стажування закордоном і навчання за програмою МВА.

Підвищення попиту на нові формати бізнес-освіти зумовлено тим
фактом, що академічна освіта в Україні зіткнулася з низкою відчутних
проблем, серед яких найвагомішими вважаємо:

1. Розрив теорії та практики.
Згідно даних соціологічного опитування, проведено серед студентів

3, 4 та 5 курсів Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, встановлено: 48% студентів працюють на під-
приємствах за принципом «Відійдіть від теорії та починайте вчитися на
практиці»; 38% опитаних окрім здобутих у вузі знань заповнюють про-
галини додатковою освітою;

2. Значне перевищення пропозиції над попитом на ринку праці.
Кількість безробітних громадян, які перебували на обліку у Держав-

ній службі зайнятості в 2005 р., становила 809,4 тис. осіб, а потреба
підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць —
218,1 тис. осіб [1].

3. Недостатнє державне фінансування вищої освіти.
Частка державного фінансування в бюджеті ВНЗ України становить

близько 40 %, у той час як в країнах Заходу ця частка перевищує 60 %.
Незважаючи на існуючі проблеми, необхідно визнати той факт, що

бізнес-освіта лише доповнює університетську і ніяким чином не може і
не повинна розглядатись як її альтернатива.

Серед різноманітних форматів бізнес-освіти найшвидше в Україні
розвивається сегмент бізнес-тренінгів, середньорічний темп росту яко-
го в 2003—2005 рр. становив 19 %, а кількість тренінгових установ на
ринку зросла з 90 підприємств в 2002 р. до 400 підприємств у 2006 р.

Сьогодні тренінги вважаються найпоширенішою формою здобуття
конкретних професійних навичок в Україні і на Заході. За даними до-
сліджень, проведених у 3200 американських компаніях, 10 % збільшен-
ня витрат на тренінги персоналу дає зростання продуктивності праці на
8,5 %. У той час як при аналогічному збільшенні капіталовкладень про-
дуктивність зростає лише на 3,8 %. Місткість світового ринку тренінгів
у 2005 р. становила 100 млрд дол. США [2].

Найпопулярнішими напрямами тренінгів є маркетинг, продаж това-
рів, загальний менеджмент і навички спілкування. Попит на інші на-
прямки розділився меншими, майже рівними частинами (рис 1).
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Рис 1. Структура попиту на тренінгові програми
в Україні в 2005 р., осіб

У той час як сегмент бізнес-тренінгів в Україні досяг значного роз-
витку, довгострокові програми навчання МВА лише починають завойо-
вувати національний простір.

Історія МВА в Україні налічує трохи менше десяти років, що порів-
няно зі світовим столітнім досвідом, свідчить про молодість і нерозви-
неність даного сегменту освітніх послуг.

Програми МВА представляють якісно новий підхід до системи на-
вчання спеціалістів, топ-менеджерів і керівників. Вони, на основі вико-
ристання активної практики та сучасних методів викладання, формують
найширше уявлення про систему ведення бізнесу. Ступінь бізнес-
адміністрування — найвідоміший і визнаний ступінь у світі, що свід-
чить про готовність його носія до ефективного керування.

Профіль і тенденції національного ринку МВА освіти відображені у
розвитку 10 основних бізнес-шкіл, більшість з яких функціонує з
2001—2002 рр. П’ять українських бізнес-шкіл формують основну про-
позицію навчальних послуг, що за своїми стандартами наближається до
західних аналогів. Порівняльні показники програм МВА даної п’ятірки
бізнес-шкіл подано в табл. 1.
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Таблиця 1
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ МВА

УКРАЇНСЬКИХ БІЗНЕС-ШКІЛ у 2006 р.

Навчальні
заклади

Тривалість
навчання

Форма
навчання

Назва
програми

Вартість нав-
чання (пов-
ний курс)
дол. США

Києво-Могилянсь-
ка бізнес-школа
(kmbs)

16—18
міс.

Вечірньо-
уікендний
модульний

Executive
MBA 15 500

Київська бізнес-шко-
ла (КБШ) 16 міс. Вечірньо-

модульна
Executive

MBA 12 000

Міжнародний інсти-
тут бізнесу (МІБ) 2 роки Модульна

Executive MBA
International
MBA

14 600
7 000

Міжнародний інсти-
тут менеджменту
(МІМ Київ)

2 роки Вечірня
Модульна

Executive
MBA 10 500

Львівський інститут
менеджмету (ЛІМ) 2 роки

Вечірня
Дистанцій-
но-модульна

Executive
MBA 6 500

Київський національ-
ний економічний уні-
верситет імені Вади-
ма Гетьмана

2 роки
3 роки

Очно-
заочна
Заочна

Executive
MBA 4 023

КНЕУ має значну превагу порівняно з іншими українськими бізнес-
школами, оскільки здобув іноземну акредитацію програми, яка забезпечує
визнання ступеня МВА в світі. Крім цього підготовка здійснюється спіль-
но з іноземними вузами, забезпечується інтенсивне вивчення іноземних
мов та стажування за кордоном. Позитивною особливістю є диверсифіка-
ція навчальних програм та застосування інтерактивних методів освіти [4].

Особливостями національних програм МВА є наявність лише дис-
танційної форми навчання та універсального профілю знань, у той час
як іноземні бізнес-школи пропонують ще й стаціонарне навчань, а та-
кож широкий вибір спеціалізованих знань різних сфер бізнесу. Окрім
цього диплом програми МВА в Україні досі не затверджений законо-
давством, що значно гальмує розвиток даного сегменту бізнес-освіти.

Якщо проаналізувати вартість освіти МВА в Україні (табл.1), то во-
на є на порядок нижчою від вартості світових аналогів (12—30 тис.
дол.) та майже співпадає з вартістю освіти в Росії (10—15 тис. дол.).

Безумовна перевага закордонних програм — високий рівень і міцні
традиції бізнес-освіти. Значно ширший на Заході і вибір бізнес-шкіл, і
спеціальностей МВА. Складання тестів TOEFL та GMAT (тест на загаль-
ну ерудицію, логіку та базові математичні знання) обов’язкове скрізь,
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однак є бізнес-школи, які вимагають досвіду управлінської роботи бли-
зько 10 років, а є заклади, які приймають навіть без досвіду роботи —
лише з дипломом бакалавра.

Ключовим фактором вдосконалення національних програм МВА є
широка взаємодію з бізнесом. Усупереч розповсюдженому уявленню
про те, що бізнес занадто зайнятий своїм виживанням, щоб співпрацю-
вати з освітою, він є відкритим до партнерства, але поки ця відкритість
не є реалізованою.

Формати бізнес-освіти створюють єдине освітнє поле для професій-
ного розвитку і вдосконалення особистості, але для забезпечення кон-
курентоспроможності цих форматів необхідно впровадити ряд концеп-
туальних заходів.

Для ВНЗ важливим є: дослідження структури попиту на ринку праці
та своєчасна підготовка фахівців за відповідними спеціальностями; за-
стосування інтерактивних методів навчання; взаємодія з сектором біз-
несу для забезпечення стажування і працевлаштування студентів.

Тренінгові організації повинні забезпечити: постійне оновлення те-
матики тренінгів; активне залучення іноземних фахівців; високу якість
організаційних заходів.

Бізнес-школам необхідно подбати про: національну та іноземну ак-
редитацію програм МВА; розвиток спеціалізованих напрямків МВА;
забезпечення стажування студентів МВА закордоном.

Доцільність та ефективність форматів бізнес освіти створює тему
для дискусій в колах експертів і дослідників. Суть в іншому. Настав час
усвідомити, що освіта в Україні перейшла на вищий рівень свого роз-
витку, змінивши традиційну роль в житті людини на якісно нову.

Література
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2. Алиевская Е. Корпоративная тренировка//Бизнес-образование. — 2005. —

№ 4. — С. 2—3.
3. Центр магістерської підготовки Київського національного економічного

університету — http://gotostudy.com.ua/archive/29/kneu.shtml
4. Гончаренко А. Москва за нами// Бізнес. — 2006. — № 15 — С. 76—79.

О. М. Рудь (фінансово-економічний ф-т, III курс)

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ
РИНКІВ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ

(РОСІЯ, БІЛОРУСІЯ, УКРАЇНА)

В Україні, як і в державах, що її оточують, ще відносно недавно па-
нувала планова економіка і єдиний шаблон дуже обмеженого страхово-
го захисту.
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Зараз ситуація докорінно змінилася. Україна отримала статус дер-
жави з ринковою економікою. Росія — в цьому році головує в групі 8
найбільших країн світу. Відома особливостями свого політичного і
економічного курсу Білорусія. Тому значний інтерес викликає досвід
розвитку страхової справи в згаданих країнах з метою запозичення віт-
чизняним страховим ринком корисного і уникнення можливих недолі-
ків у процесі подальшої глобалізації економіки.

Реформа системи страхування розпочалася близько 15 років тому,
але темпи їх розвитку були різними. Головні показники розвитку стра-
хових ринків країн, що аналізуються надані у табл. 1.

Таблиця 1
ІНДИКАТИВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ, 2005 р.

Країна Валові страхові
платежі, $ млн ВВП, $ млрд Доля страху-

вання в ВВП, %
Страхові пла-
тежі на душу
населення, $

Білорусія 222 28 0,8 22

Росія 17 521 612 2,8 121

Україна 2800 83 3,4 59

Також можна прослідкувати особливості розвитку і в структурі
страхових портфелів. Домінуючим видом страхування в Україні висту-
пає страхування майна і фінансових ризиків підприємств. У Росії —
46 % займає страхування майна, 17 % — особисте страхування, 6 % —
страхування відповідальності. В Білорусії особисте — 22,1 %, майнове
— 59 %, страхування відповідальності — 18,9 %. Як бачимо, наші сусі-
ди мають досить збалансовані страхові портфелі. До однієї з основних
характеристик страхових ринків можна віднести співвідношення страхо-
виків та брокерів: у Білорусії — відповідно 35 та 5; у Росії — 1075 та 959;
в Україні — 408 та 71. Так, ми бачимо, що в Білорусії та Україні на одно-
го брокера припадає 5 страховиків, в Росії приблизно один до одного.

В ТОП 100 найбільших страховиків СНГ серед країн на ринку загаль-
ного страхування за результатами 2005 р. ввійшли 61 представник з Росії з
відповідною часткою 82,9 %, Україна — 18 (7,3 %), Білорусія — 1 (1,3 %).

Слід зазначити, що серед провідних страхових компаній суттєве міс-
це займають колишні монополісти в Росії — Росгострах, у Білорусії —
Бєлгострах, в Україні — НАСК Оранта.

Різниця ринків проявляється і в політиці, яку названі країни ведуть.
Так, вже кілька провідних компаній України стали власністю російсь-
ких акціонерів. А слідуючі компанії продовжують інвестувати у стра-
ховий ринок України: «Ингосстрах», «Ресо-гарантия», «РОСНО», «Ка-
питалъ-Страхование». В той же час, Україна продовжує вести досить
пасивну політику щодо розширення продажу страхових послуг на тери-
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торіях сусідніх країн. Так склалось через те, що ринок Росії вже здебіль-
шого структурований і вже важко пробитися туди малопотужному
українському капіталу. Щодо ринку Білорусії, то він ще в значнішій мі-
рі монополізований, і іноземні інвестори не мають змоги проникнути на
цей ринок. У Білорусії близько 80 % займає обов’язкове страхування,
тоді як в Росії, Україні переважає добровільне.

Незважаючи на значні розбіжності у політиці розвитку ринків, стра-
хові проблеми у цих країнах схожі. Можна виділити наступні:

• мала довіра населення до страховиків, які мають виконувати фун-
кції як захисника, так і фінансового консультанта;

• низький рівень доходності потенційних страхувальників;
• низька «страхова свідомість» населення;
• недостатнє залучення страхових полісів в якості гарантій отри-

мання споживчих кредитів.
Перераховані та інші причини мають не лише теоретичне або пізна-

вальне, а перш за все — практичне значення. І важко уявити будь-який
раціональний стратегічний план розвитку страхової індустрії без попе-
реднього аналізу комплексу факторів, що формують потребу у сучас-
них і прогресивніших на далі страхових послугах. Якщо в західних
країнах у рядового громадянина є чимало страхових полісів на всі випад-
ки життя, то у багатьох українців ще важко знайти хоча б один поліс.

Тому Україні варто було б використати досвід своїх сусідів, а саме:
 прискорити процес укрупнення страхових компаній, провівши

певну роботу по проектуванню можливих груп страховиків, як це спо-
стерігається в Росії;

 спрямувати зусилля по збільшенню ролі держави на ринку шля-
хом створення потужних державних компаній по страхуванню життя,
медичному страхуванню, перестрахуванню, а також сприянню форму-
ванню товариств взаємного страхування;

 при підготовці нової версії Закону України «Про страхування»
доцільно врахувати польський досвід створення комплексного правово-
го забезпечення страховиків, обов’язковість членства страхових компа-
ній у ЛСОУ або іншої асоціації страховиків; передбачити можливість
створення фонду попереджувальних заходів, як це має місце в Білорусії;

 забезпечити умови для активнішого розвитку страхового посеред-
ництва;

 посилити контроль спрямований на усунення «схемного страху-
вання», яке наносить шкоду державі, зменшуючи розмір податкових
надходжень і збільшуючи потребу в валютних платежах.
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ШЛЯХИ ВИХОДУ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Економіка будь-якої країни, її життєзабезпечення значною мірою
залежать від наявності власних енергоносіїв. Індустріальні і постінду-
стріальні суспільства потребують все більшого обсягу енергії. В струк-
турі паливного балансу найбільшу питому увагу займає нафта і газ.
Нажаль сьогодні економіка україни дуже залежить від імпорту нафти та
газу, тому що спільна вага їх національного видобутку не вище 20—25 %.
В кінці 2005 — на початку 2006 рр. Україна пережила серйозну енерге-
тичну кризу. Як відомо, україна до 2006 р. скуповувала російський газ
за ціною $50 США за 1тис. куб.м газу. Ціна за транспортування росій-
ського газу в Європу становила $1,09 за 1000 куб.м газу на відстань
100 км. Україна сплачувала менше, ніж країни Європи, через надання
транзитних послуг і через найближче розташування до Росії. Але в кін-
ці 2005 р. «правила гри» змінились. Україна була поставлена перед фак-
том, що з початку нового періоду ціна має бути підвищена в 3—4 рази,
тобто замість $50 США — $230. В іншому разі Росія не буде забезпечу-
вати нашу країну газом. Для нашої країни така ціна була неприйнят-
ною, бо без структурної перебудови промисловості могла паралізувати
її як металургійну, так і хімічну галузі.

Рішення підняти ціни на постачання газу в Україну в 3—4 рази — це
абсолютний абсурд. Воно порушувало усі попередні міждержавні угоди і
не базувалося на ринкових принципах формування цін на газ. Це був мо-
нополістичний диктат у чистому виді. На жаль, відсутність серйозної енер-
гетичної структурної перебудови української промисловості і комунальної
сфери призвела до того, що жодне з українських підприємств не витримає
таких цін і тиску. Промисловці запевняють, що це була нереально висока
ціна, названа просто для того, що б мати можливість для торгу. «Ціни в
$230 не може бути взагалі, оскільки економічно це ніяк не пояснюється».

Підвищення ціни на газ вдарить по хімічній та металургійній галузям,
які разом складають 50 % українського експорту. Металургія — один з
найбільших промислових споживачів газу в країні. Зростання витрат на
газ для цієї галузі є досить критичним. За економічними оцінками, мета-
лургія витримає ціну на газ в $200 і навіть дещо більше за 1000 кубомет-
рів газу. Для хімічної галузі все набагато гірше, оскільки підприємства
хімічної промисловості використовують газ набагато інтенсивніше. За
даними різних аналітиків, $150 є остання цифра, коли підприємства хіміч-
ної промисловості можуть покрити свої виробничі витрати. Всі ці ствер-
дження пояснюються тим, що в собівартості металургійної продукції до-
ля газу складає 10 %, а в хімічній у середньому — 50—60 %.

Невміння розділити політику і економіку призвело до великої різ-
ниці в цінах для європейських країн, а саме в 5 разів: від $47 для Біло-
русії і до $250 для країн Євросоюзу. На фоні різкого росту цін на енер-
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гоносії Росія демонструє свою економічну могутність і робить спроби
стати для Європи «газовим жандармом».

Загально відомо, що Росія видобуває газ, а Україна його транспор-
тує в Європу, використовуючи, свої унікальні транзитні можливості. А
транзит газу є не безкоштовною послугою. Неможливо відключити від
газу окремо Україну, тому що навіть знизивши тиск в газопроводі, все
одно зберігається можливість відбирати газ за транзит, що саме і роби-
ла Україна, відстоюючи свої права на основі умов минулого договору
між двома країнами. Це призводе до зменшення поставок газу в Європу
і можна з впевненістю сказати, не найкращим чином відіграється на
іміджі Росії. Залишити Україну без газу — означає взагалі припинити
постачання газу в трубопровід. У цьому випадку втрати Росії вимірю-
вались би десятками мільярдів доларів, що загрожувало б економічним
колапсом самій Росії. Тому на думку експертів, повне припинення по-
стачання газу, було неможливим.

Але енергетична могутність може пожартувати з Росією. Бо економі-
ка, яка спирається тільки на ресурси, неспроможна протидіяти різким
змінам на всесвітньому ринку. Наприклад, різке падіння цін на енергоно-
сії може перетворити «могутнього московського правителя на жалюгід-
ного карлика».

Невирішення енергетичної кризи може «поставити на коліна» всю
країну. Як наслідок, проблема енергозабезпечення країни може являти
собою серйозний «головний біль» в економічному, соціальному аспек-
тах і з точки зору національної безпеки України.

Поступове розв’язання проблем, пов’язаних з енергетикою, можна
побачити вже сьогодні. На нашу думку, є чотири важливих кроки, які
спроможні створити в нашій країні енергетичний «імунітет»:

• Енергозбереження — головний шлях до виходу з кризи.
• Справа у тому, що за ступенем енерговитрат на сьогодні Україна

займає перше місце серед розвинутих країн світу. Наприклад у металур-
гії енергетичні витрати приблизно в чотири рази вищі, ніж в країнах За-
хідної Європи. Також великі втрати газу наша країна має в житлово-
комунальній сфері. Це відбувається через використання застарілих котлів,
більшість з яких були створенні на початку двадцятого століття. Технічне
переобладнання енергетичної складової житлово-комунального комплек-
су, спроможне в декілька разів скоротити потреби в газі у цьому секторі
економіки. Але технічне переобладнання вимагає немалих коштів і часу.
Проте, щоб розпочати цей процес, на нашу думку, було б дуже раціональ-
но використати частину коштів від приватизації «Криворіжсталі» на рекон-
струкцію металургійної промисловості. На це треба йти, бо це один з шля-
хів досягнення національної енергетичної безпеки.

• Яскравий приклад енергозбереження подали індійські господарі
«Криворіжсталі». Вони не стали панікувати під час підвищення цін на
енергоносії, а просто відмовились від використання блакитного палива
при виробництві своєї продукції. Як стало відомо, можна досягнути
скорочення енергетичних потреб, використовуючи кокс.
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• Збільшення розвідки та видобутку газу: наприклад в районі шель-
фу Чорного і Азовського морів. Україна добуває 20,5 млрд кубів газу,
чого поки що вистачає, в основному, на забезпечення потреб населення.
За оцінками експертів, уже в цьому році існує можливість збільшити
видобуток газу в півтори раза і довести його до 30 млрд кубічних мет-
рів. І це ще один шлях досягнення енергетичної безпеки України.

• Диверсифікація імпорту енергоносіїв, зокрема газу з метою по-
слаблення впливу монополістичного російського фактору. Ця робота
вже ведеться і можна сподіватися на позитивні результати вже в най-
ближчі роки. Як приклад можна назвати постачання газу в балонах від
інших імпортерів.

• Розвиток, поступове впровадження та удосконалення альтер-
нативних джерел енергії. Тут ми маємо цілу низку напрямів, які
спроможні створити з часом вагомий ресурс енергетичної безпеки
України та послабити залежність від імпортерів енергоносіїв.

Уже в середині 70-х рр. минулого століття провідні країни задума-
лись про неминучість пошуку альтернативних джерел енергії. Саме пер-
ша світова енергетична криза початку 70-х років, змусила західні краї-
ни виділити великі кошти на дослідження в цій галузі. Основною ме-
тою і об’єктом для обговорення вчених стали створення і пошук ефек-
тивних і найдешевших способів, альтернативних рішень, що дозволяють
обходитись без копалин енергоносіїв та природного газу.

Ці дослідження вимагають великих інвестицій, але вигідні не тільки
з фінансової точки зору. Нові методи отримання «безкоштовної» енергії
є абсолютно позитивними щодо впливу на середовище людини, приро-
ду, що є досить важливим.

Але чому впродовж доволі великого проміжку часу люди все ще
наштовхується на проблеми, пов’язані з енергетичною кризою через
нестачу нових джерел та революційних технологій? Адже ж мали до-
сить часу та необхідних благ, користуючись якими вчені-спеціалісти,
дослідники та інші, зацікавлені у світлому майбутньому, люди могли б
не тільки знайти і розробити, але і впровадити у використання абсолют-
но нові альтернативні джерела енергії!

Відповідь полягає у тому, що альтернативні джерела, які вже розро-
блені, не є настільки ефективними на сьогодні, наскільки б мусили бу-
ти, щоб помітно витіснити старі природні джерела на другий план. Тоб-
то змінити існуючий енергетичний баланс ці технології поки не
можуть.

Тепер на практиці відпрацьовуються технології використання енер-
гії сонця, вітру та води, водного палива та біопалива, вилучення метану
із похованих відходів та вугільних шахт. Але не кажучи про конкурен-
цію, вони навіть не можуть заявити про своє існування на фоні загально
нам відомих, звичних технологій видобутку електроенергетики.

Сьогодні 85 % енергії в світі отримують завдяки паливу (нафта —
37 %, газ — 24 % та вугілля — 24 %). Атомні та гідроелектростанції
приносять — кожен по 7 %. На фоні цієї картини, вся електроенергія,
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що видобувають альтернативні джерела в світі, дорівнює — 1 %. Тобто
серед джерел, які поновлюються і можуть працювати без ліміту, в ці-
лому ми отримаємо — 8 % «популярності» в світі.

Користуючись багаторічним досвідом першопроходців у розробці
технологій отримання так званої «безкоштовної» енергії природи,
вже відомі їх два основні недоліки:

⇒ Як стало відомо, на практиці щільність цієї поступаючої енергії з
різноманітних носіїв на одиницю площини замала, або в деяких випад-
ках нижче ніж сподівалось.

⇒ У другому випадку зустрічається не менш важлива проблема, яка
примушує задуматись про неабиякі вдосконалення всієї альтернативи май-
бутнього з використанням сили природи. Річ у тому, що у створених дже-
релах спостерігається непостійний приток енергії, який залежить від бага-
тьох чинників, наприклад від «настрою» природи. Це веде до зниження
коефіцієнту корисної дії та швидкого росту собівартості отриманої енергії.

Не треба будувати ілюзії про те, що проінвестувавши гроші в розроб-
ку того чи іншого виду альтернативного видобутку енергії, ми на віки-
вічні забудемо про енергетичну проблему. За кордоном ці питання дослі-
джуються декілька десятиліть, їхні методи удосконалювались крок за
кроком і на відміну від наших енергетичних мрій, їхні колишні мрії вже
не один рік перебувають у стані еволюції, та використовуються по мірі
необхідності. Може і нам слід задуматись про необхідність резервних за-
собів постачання енергії на випадок кризи, щоб хоч частково збільшити
нашу енергетичну спроможність? Сама ідея створення подібного прогре-
су, використовуючи різноманітні позитивні умови в україні, і досі під ве-
ликим питанням, але все ще залишається реальністю.

Повертаючись до здобутків інших, хочеться розповісти про декілька
популярних джерел енергії, які мають велике майбутнє, але на жаль че-
кають на унікальні удосконалення з боку людини. Наприклад, відносно
висока ефективність використання енергії сонця, сонячних променів,
може бути досягнена тільки в тих регіонах, де спостерігається найбіль-
ша кількість сонячних днів на рік. Також можна згадати про вітроенер-
гетику, яка ще не виправдала сподівань. Мається на увазі той факт, що
вітер іноді може не тільки «замінити» сонце вночі, але і переважити йо-
го в ефективності, маючи можливість «працювати» на людство впро-
довж 24-х годин у будь-яку погоду. Але і тут не все як хотілось, — його
енергія розходиться на дуже великі території, а швидкість та направ-
лення змінюються не тільки швидко, але і непередбачено.

Біопаливо —альтернативний енергоносій, який на сьогодні мабуть
найбільше обговорюється. Але скоріше за все ніяких корективів енер-
гетичного балансу сьогодні від нього чекати ще рано через незрозумі-
лість вибору ідеального, або близького до цього напряму використання
біопалива. Сировиною для виготовлення самого біопалива є як рослин-
ні, так і тваринні жири — а саме різні види масел. Саме це і є головним
достатком цього виду палива. Але проблема у тому, що таких проектів
з використання біопалива нараховується сотнями, але, на жаль, жоден з
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них ще не отримав широкого використання. Хоча можна вважати, що
офіційне появлення і народження біопалива в наш світ вже відбулось.
Його розповсюдження в країнах європейського союзу налічує лише
2 %, або вже 2 %, це вже залежить від нашого відношення. На додаток
до цього, як перспективу, ми маємо прогноз щодо 2010 р., в якому зро-
стання має дораховувати вже понад 5 %.

Водневе паливо в Америці вважалось найперспективнішим серед
альтернативних енергоносіїв, проте в останні роки як джерело енергії,
його було дискредитовано вченими, які запевнюють, що використання
водного палива може викликати велику кількість водню в атмосфері,
що м’яко кажучи не зовсім піде на зустріч покращенню її і так не ідеаль-
ного стану. Як наслідок, крім різноманітних радощів з приводу освоєн-
ня, та впровадження нового, водночас ефективного та вигідного спосо-
бу видобутку енергії, люди отримають у подарунок різке посилення
всім нам відомого, не з кращої сторони, парникового ефекту.

Найбільш перспективним методом, сьогодні, вважається видобуток
метану — основного компоненту природного газу. Видобувається він
з похованих відходів та сміттєвих звалок, а також способом відкачки
його з шахт. Ця технологія вже давно використовується в Америці, де
добуток шахтного метану сьогодні вже дорівнює біля 40 млрд кубомет-
рів за рік, що нараховує 7 % від об’єму добутку газу в цілому.

Серед країн, які спроможні використовувати альтернативні джерела
енергії, в світі на сьогодні лідирує Німеччина. В ній нараховується
більш ніж 500 тисяч сонячних установок і 15 тисяч станцій, що вироб-
ляють енергію, використовуючи вітер. Раніше планувалося, що до
2015 р. біля 20 % енергетичного балансу країни буде підтримуватись за
рахунок поновлюючих джерел енергії. Але з часом уряд Німеччини
став відноситись до цих проектів більш скептично — обслуговування
альтернативної енергетики, сьогодні, коштує чималих грошей.

Сьогодні рішення енергетичних проблем можна знайти швидше, ніж
будь-коли. Тому що люди вже не один рік досліджують як виникнення
енергетичних негараздів, так і різноманітні способи їх подолання і при-
пинення у майбутньому. Проблемною є реалізація енергетичних мрій та
удосконалення ефективності альтернативних видів енергії.

Але з цієї непростої історії виділяються позитивні моменти: може на-
решті прийшов той час, коли Україна модернізує своє колись могутнє гос-
подарство — яке поки-що не ефективне та зловживає витратами енергії.
На нашу думку, саме після минулої кризи, вдосконалення нашої енерге-
тичної системи та економіки може відбутися швидше. Бо з’явилась реаль-
на потреба в знищенні негативного впливу на Україну з боку Росії.

Література
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ПСИХОАНАЛІЗ І ТЛУМАЧЕННЯ СНОВИДІНЬ

Щонайменше третину життя ми проводимо уві сні. Відомий фран-
цузький письменник Гі де Мопассан стверджував, що «ліжко — це все
наше життя; тут ми народжуємося, тут ми кохаємо, тут ми вмираємо».
Сни існували завжди — і завжди були їх тлумачення.

Сон це стан, що характеризується з психічної сторони втратою інте-
ресу до зовнішнього світу. Біологічною ціллю сну є відпочинок. Що ж
стосується сновидіння, то це є життя душі під час сну. Метою снови-
діння є подолання подразників у формі галюцинаційного здійснення
незадоволених у бадьорому стані бажань, що заважають сну. Сновидін-
ня має явну форму вираження (явний зміст) та прихований за нею не-
свідомий зміст.

Раціоналістичні думки щодо змісту сновидінь були висловлені анг-
лійським філософом Ф. Беконом, який вважав, що під час сну внутріш-
ні органічні збудження проектуються у зовнішній світ. Інший англійсь-
кий філософ, Т. Гоббс розумів сновидіння як продукт уяви сплячої лю-
дини і вважав, що релігії походять від невміння відрізняти сни від сві-
домого, бадьорого стану. Французький філософ Ламметрі в своєму
«Трактаті душі» пояснює сновидіння як явище неповного сну, як діяль-
ність частково несплячого мозку. Він вважає, що причиною сну є силь-
не враження, яке вплинуло на ту частину мозку, що не заснула.

Фрейд, порівняно з іншими вченими, дійшов абсолютно нових вис-
новків щодо сновидіння після того, як застосував новий метод психоло-
гічного дослідження — психоаналіз. Фрейд провів аналогію між різни-
ми проявами душевного життя під час сну і різними станами при психі-
чних захворюваннях наяву і довів, що якщо слідувати асоціаціям, що
випливають за окремими елементами сновидіння, то ми приходимо до
ряду думок і спогадів, які виявляють важливі переживання нашої душі.
Добутий у результаті аналізу сновидіння матеріал знаходиться у тісно-
му зв’язку зі змістом сновидіння, але цей зв’язок є настільки специфіч-
ним, що ми б ніколи не змогли отримати цю інформацію з самого зміс-
ту сновидіння. Сновидіння є замінником того насиченого почуттями і
змістом ходу думок, до якого ми приходимо після аналізу. Зміст снови-
діння набагато коротший ніж ті думки, замінником яких ми їх вважає-
мо. На основі цих принципів Фрейд висунув таку теорію: сновидіння,
як воно нам пригадується, протиставляється отриманому при аналізі
матеріалу і називається очевидним змістом сновидіння, а отрима-
ний матеріал — прихованим змістом. Процес переробки прихованого
змісту сновидіння в очевидний Фрейд називає роботою сновидіння, а
протилежний цьому процес — роботою аналізу. Фрейд виділяє три ка-
тегорії сновидінь: 1) зрозумілі сновидіння, які легко пояснити з точки
зору нашого нормального душевного життя; 2) сновидіння, які є зрозу-



250

мілими, але ніяк не пов’язані з нашим душевним життям; 3) незрозумі-
лі, незмістовні, заплутані сновидіння. Він дійшов висновку, що існує
прихований інтимний і закономірний зв’язок між незрозумілим і заплу-
таним характером сновидіння з однієї сторони і труднощами при повідом-
ленні прихованих думок сновидіння з другої. Наприклад, у ранньому
віці ми бачимо простіші за змістом сни. Припустимо, дитині сподоба-
лась іграшка, і вона, зрозуміло, просить батьків придбати її, а батьки
відмовляють — це і буде сюжетом сну. Доросла людина відрізняється
від дитини тим, що вміє (чи принаймні намагається) керувати своїми
почуттями, спроможна завуальовувати їх різними символами або й на-
віть придушувати. Отож за символічними образами сновидінь доросло-
го ховаються нереалізовані (придушені) бажання, що не знайшли свого
виходу вдень. Наприклад, уві сні чоловік може обійняти і навіть силою
заволодіти жінкою, яка в реальному житті чинить йому опір; жебрак
може розбагатіти; старий — стати молодим…

Існує така китайська приказка: що накопичилося у серці — розпчи-
хав уві сні. Сновидіння — це посередники між світом наших таємних
почуттів і світом почуттів, підпорядкованих нашій свідомості. Жоден
сон, як стверджує Зіґмунд Фрейд, не є до кінця беззмістовним — у кож-
ному проявляється потаємна воля людини; аналізуючи свої сновидіння,
ми ніби знайомимося зі своєю сутністю. У християнському вченні гово-
риться: «Полюби ворога свого, як самого себе». Ми не любимо інших
людей за те, що є і в нас, але пригнічене і придушене нашою свідомістю.
Зміна ставлення до таких людей допомагає нам визнати свідомо свої не-
гативні риси, змінити себе і свої стосунки з оточенням, а аналіз сновидінь
може стати початком зміни своєї особистості.
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СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ
КАМПАНІЇ В УКРАЇНІ

Що являє собою передвиборча кампанія? Яким чином вона впливає
на окремого індивіда та суспільство? Якими прийомами політтехнологи
«змушують» нас голосувати за певну політичну силу? Як ці прийоми
відображаються на нашому суспільстві та державі?
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Передвиборча кампанія не є новинкою для України.
Передвиборча кампанія — сукупність певних прийомів, що застосо-

вує певна політична сила з метою покращення свого рейтингу (шляхом
підвищення довіри до неї), а отже і проходження 3 % бар’єру до Верхов-
ної Ради України чи перемоги на Президентських виборах.

Передвиборча кампанія має на меті просування певного політичного
лідера чи політичної партії, підвищення рівня впізнання, довіри до них
створення відчуття, що саме ця політична сила зможе найефективніше
представляти та захищати інтереси населення в Парламенті чи на посту
Президента України. Передвиборча кампанія є надзвичайно важливою
в боротьбі за голоси громадян, у ній застосовується надзвичайно велика
кількість різних прийомів, які часто підштовхують нас обрати того чи
іншого кандидата, партію чи блок.

Кожна передвиборча кампанія складається з послідовних, чітко ви-
значених етапів проведення агітації. Для початку необхідним є вивчен-
ня ідеологічних і соціопсихологічних настанов громадян щодо іміджу
«ідеального» політичного діяча, політичної сили, що сформувався у су-
спільній свідомості. Наступним кроком є визначення характеристик
іміджу реального кандидата (політичної сили), сформованого (якщо він
вже сформований) у громадськості на основі його (її) попередньої діяль-
ності. Два попередні кроки дозволяють розпочати створення іміджу ка-
ндидата (політичної сили), який може «купити» виборців внаслідок
проведення передвиборчої кампанії. Після теоретичних етапів передви-
борчої кампанії розпочинається реалізація створеного іміджу через різ-
ні комунікативні канали (засоби масової інформації, акції, мітинги, зу-
стрічі з виборцями, наочна агітація та інше).

Вважається, що завдяки великій кількості комунікативних каналів
(радіо, телебачення, газети) людина має можливість вільного вибору
інформації. Але більшість засобів масової інформації подають її відпо-
відно до пануючих у суспільстві очікувань, стереотипів свідомості, пе-
реконань. Внаслідок цього інформація значною мірою спотворюється.
Деякі вчені взагалі вважають, що все це перетворює так звану
об’єктивність преси у фікцію, адже потоки інформації значною мірою
керуються. І ті, хто вміють ними керувати, визначають політичні по-
гляди і поведінку людей.

Політичні ідеали, вироблені суспільною свідомістю конкретного со-
ціуму і які існують як узагальнені уявлення про досконалість у полі-
тичній сфері життя, можна віднести скоріше до категорії політичних
реальних уявлень. Вони просто віддзеркалюють політичний досвід кон-
кретного суспільства. Варто розрізняти реальні політичні цінності соці-
уму і політичні ідеали, сформульовані у вигляді політичних конструк-
цій, які можуть успішно виконувати функції консолідації, якщо вони
адекватно віддзеркалюють мотивацію життєдіяльності народу на реаль-
ному історичному та національному ґрунті. Серед багатьох ідеалів,
якими керується нація, визначальна роль належить саме політичному
ідеалу, який завжди виконує функцію ціледосягнення, якби позначаючи
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напрям, ціль руху. Створення такого політичного ідеалу для України є
досить вагомим, адже він саме перебуває на етапі формування.

Систему політичних переконань людини, яка професійно не займа-
ється політикою, можна розглядати як продукт, що вироблений полі-
тичною елітою. Індивід одержує цей продукт (чи йому його
нав’язують) і він включається в систему переконань індивіда у вигляді
політичної ідеології у зв’язку з його потребою як громадянина брати
участь у прийнятті певних політичних рішень.

Оскільки задача досягнення влади через вибори в усі часи була ви-
значальною для політика демократичної держави, весь час існувала тен-
денція використання всіх можливих засобів її досягнення, що зумовлює
виникнення певних проблем в самому суспільстві. Зокрема, комерціалі-
зація політики — явище не нове. Один з найвідоміших соціологів су-
часності П. Бурдьє ввів поняття «політичного поля», який розкриває
ринковий характер політичного життя. Політичне поле — це «місце, де
в конкурентній боротьбі між агентами, які втягуються в неї, створюєть-
ся політична продукція: проблеми, програми, аналізи, коментарі, кон-
цепції, події, з яких мають обирати звичайні громадяни, які приречені
до стану «споживачів» і такі, що тим більш ризикують схибити, чим
більш вони віддалені від виробництва». Зрозуміло, що деякі українські
квазіпартії є скоріше комерційними проектами, аніж інструментом на-
родного волевиявлення.

На сьогодні існує небезпека, що фахівці у галузі виборчих техноло-
гій, вдосконалюючи прийоми боротьби за голоси електорату, забудуть
про інтереси суспільства, заради яких вибори і мають проводитися. В
Україні сьогодні не приділяють потрібної уваги кваліфікованій полі-
тичній і психологічній просвіті людей, яка б розкривала можливі стра-
тегії впливу на маси.

При проведені передвиборчої кампанії потрібно «не перегнути па-
лицю», адже не обережні чи погано прораховані акції можуть дуже силь-
но вплинути на суспільство (згадаймо передвиборчу кампанію Прези-
дентську 2004 р. та Парламентську передвиборчу кампанію 2006 р.).

Кампанія 2004 р. призвела до розколу українського суспільства на
Захід та Схід, що резонувало із так наболівшими проблемами для
України: статус російської мови, відносини з Росією. Чого лише варта
поява на політичному горизонті України Партії політики ПУТІНА чи
Партії Союз (основний слоган якої «З Нами Бог і Росія»). Поява та діяль-
ність цих партій свідчить про наявність певних осіб, держав, що зацікав-
лені в дестабілізації політичної ситуації в Україні, що визначила курс
на євроінтеграцію.

Поділ України зумовлює те, що надзвичайно складно сформувати
єдину ідею (національну ідею), яка могла б стати об’єднуючою для всієї
України. На це має свій вплив як розкол по лінії Схід-Захід, так і інші
фактори. Одним з них є суттєва різниця в політичних поглядах молоді
та старшого покоління. Молодіжна частина населення, свідомість якої
формувалась за умов незалежності України, в більшості притримується
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ліберальніших поглядів та переконань, поваги до свободи, демократиз-
му. Старше покоління, свідомість якого формувалась в умовах радянсь-
кої влади, централізованої пропаганди, дуже часто притримується дещо
лівих поглядів, повернення до минулого.

Досить вагомою проблемою є «підкуп» бідного населення певною
політичною силою. Це проявляється в різних формах: встановлення пев-
ної грошової винагороди за голос або чистий бюлетень (так звана «ка-
русель»). Але доречніше згадати в даній ситуації саме «підкуп» шляхом
роздачі різного роду продовольчих пакетів, подарунків від імені певної
політичної сили.

Основною проблемою є те, що проходження певної політичної сили
чи політика до влади зовсім не гарантує виконання ним (нею) програм
та цілей, що ставлять перед собою вони підчас проведення передвибор-
чої кампанії. Як правило політики про них дуже швидко забувають.

Таким чином під час виборчої кампанії загострюються ряд соціаль-
них проблем, або навіть можуть виникати нові проблеми, що створює за-
грозу для нормального функціонування держави та розвитку суспільства.
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РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛІЗМУ
В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Націоналізм притаманний будь-якій нації, що самоідентифікується в
історичному часі і будує своє майбутнє. Для українців же він став ін-
струментом створення державності і пройшов непрості шляхи: від фа-
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натичного усвідомлення місії відродження українського духу до вироб-
лення конструктивного механізму побудови Української держави. Зараз
ми наближаємося до того часу, коли тема українського націоналізму
перестане бути предметом дискусій і політологічних досліджень, а ста-
не звичайною складовою саморозвитку на шляху до створення політич-
ної, свідомої української нації.

Український націоналізм сформувався як визвольна самосвідомість
нації, як національна зброя, хоча будь-яка нація має свій націоналізм як
духовне уявлення про власні можливості й власну долю. В українсько-
му «варіанті» як реагування на історію і реальний стан України він од-
разу набув політичного характеру, хоча мав економічне і духовне ко-
ріння. Як бачимо, від самого початку український націоналізм мав
суперечливе коріння: з одного боку, це був природний стан нації, її
осмислений погляд на власне існування, а з іншого—об’єктивоване пе-
ретворення цього погляду на систему політичних, економічних і духов-
них постулатів про потенціал нації і можливості його реалізації в конк-
ретних історичних умовах, про шляхи і форми політичного
самоствердження українства як єдиної можливості вийти з колоніального
стану і зайняти гідне великої нації місце в міжнародному співтоваристві.

Український націоналізм сьогодні — це засіб захисту, метод поря-
тунку і активного самоствердження українства, пристосований, звичай-
но, до мирних, будівничих умов. І саме в такий спосіб український на-
ціоналізм не буде роз’єднувати українців і не українців, і саме таке його
використання дасть змогу відновити у найширших верств населення
повагу до нього, яка зменшилась під впливом певних обставин полі-
тичного та ідеологічного порядку, відомих сьогодні не лише в Україні,
а й за її межами. Тому консолідація народу України на основі українсь-
кого будівничого, прогресивного націоналізму є здоровим, конструктив-
ним процесом загально цивілізованого розвитку не лише інших націо-
нальностей, що проживають в Україні, а й самих українців, їхнього
«нормального» розвитку. Слід застерегти від штучного, ненаукового,
політиканського використання українського націоналізму, щоб не ква-
ліфікувати наявність суперечностей між українцями і неукраїнцями як
наслідок націоналістичного ставлення до цього питання, а як діалектич-
не явище, що живить саморозвиток народу України на здоровій націо-
налістично-інтегративній основі. Інакше національна самосвідомість
втратить одне зі своїх найбільш ефективних і впливових джерел розвит-
ку — повагу до інших націй, духовне прагнення до міжнаціонального
співробітництва і злагоди.

Я б назвав три окремі пекучі завдання. Перше — бути свідомими
того, що рештки комуністичного впливу ще наявні в менталітеті вели-
кої частини українського народу. Друге — розуміти, що небезпечнішим
став тиск на нас із боку Росії. У минулому це була пряма окупація, сьо-
годні він реалізується у площині духовної боротьби, культури, церкви
тощо. Третє — належна підготовка до інтеграції у Європу. Ми деклару-
ємо, що ми — європейці, але не усвідомлюємо, що це означає сьогодні.
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Інакше кажучи, ми сьогодні ідеалізуємо Європу. Спочатку ми повинні
владнати наші внутрішні справи, щоб нам, як Німеччині, Франції, Анг-
лії, участь у європейській спільноті не загрожувала потоптанням націо-
нальних інтересів. Щоб не вийшло, іронічно кажучи, що ми станемо єв-
ропейцями і перестанемо бути українцями.

Однією з найбільших проблем є те, що у нас немає державної ідео-
логії. Ми не формуємо сьогодні наш народ у дусі патріотизму (а я ото-
тожнюю патріотизм і націоналізм), відданості Українській незалежній
державі. Державна ідеологія має бути спрямована на те, щоб українці
позбулися комплексу меншовартості, який протягом 350 років
нав’язувався Росією, а потім Радянським Союзом. Панівною ідеологією у
нас повинна стати українська національна ідея. Хай це не буде називати-
ся націоналізмом — ми мусимо враховувати менталітет, він змінюється,
але дуже повільно. Ми повинні сформувати політичну націю на кшталт
американської. Коли американця запитують, хто він, він відповідає: аме-
риканець. Може додати: українського чи якогось ще походження. Це не
громадянство! Кожен, хто пов’язав свою долю з Україною, повинен ви-
ховуватися таким чином, щоб говорити з гордістю: я — українець!

Отже, слід сказати, що доти, доки українська нація не об’єднається
навколо національної ідеї, говорити про інтеграцію в Європу неможли-
во і нереально. Я переконаний, що коли націонал-патріотами можна
буде назвати не лише правих, а й лівих, — ми матимемо підстави гово-
рити, що націоналізм став нормальною сутністю історичного шляху
України, з предмету для зіткнень різних політичних сил перетворився
на формулу нашого успіху. Я проти того, аби споруджувати навколо
націоналізму новітні барикади, де вже не зброєю, а гострим протисто-
янням у політичних дискусіях ми руйнуватимемо те, чого так довго че-
кали від історії, — об’єднаний український народ у соборній державі.
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРЕДИТНИХ
ПРОДУКТІВ РОЗДРІБНИМ КЛІЄНТАМ: КІЛЬКІСНИЙ АСПЕКТ

У 2005—2006 рр. все більше банківських установ України зосереди-
ли свою увагу на розвитку послуг роздрібним клієнтам, що пов’язано з
великою дохідністю та потенціалом зростання даного сегменту ринку.
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Особливого розвитку набуло кредитування фізичних осіб, портфель ко-
мерційних банків який у 2005 р. зріс на 127,73 % до 32 512,79 млрд грн.

Проте одночасно із можливостями банки зіткнулися з рядом проб-
лем, пов’язаних з управлінням кредитними продуктами, це зокрема:

• обрахунок дохідності кредитних операцій;
• оцінка конкурентоспроможності продуктів банку (кількісний аспект),

шляхи вирішення яких ми й спробуємо запропонувати у цій доповіді.
Для здійснення аналізу конкурентоспроможності кредитних продук-

тів, візьмемо такі поширені кредитні послуги фізичним особам, як:
«Розстрочка», «Авто в кредит» та «Житло в кредит».

При здійсненні моніторингу умов надання банківських продуктів,
було виявлено, що найпоширенішими платежами, які стягують з клієн-
та банки є: процентна ставка, щомісячна комісія, одноразова комісія.

Шляхом простих математичних розрахунків отримуємо наступні
формули для розрахунку платежів позичальника по кредиту:

1) розрахунок процентів за кредитом. Погашення кредиту та проце-

нтів по кредиту — щомісячно: Сума процентів ( ) 2/1
12

+××= nSR ;

2) розрахунок процентів за кредитом. Погашення кредиту та проце-
нтів по кредиту — ануїтет:

Сума процентів = Sn
R

R
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3) розрахунок щомісячної/щорічної комісії, %. Комісія нарахову-
ється на початкову суму кредиту: Сума комісійних платежів =

nSK ×× ;
4) розрахунок щомісячної, %. Комісія нараховується на залишок за-

боргованості по кредиту. Погашення кредиту — щомісячно рівними ча-
стинами: Сума комісійних платежів ( ) 2/1+××= nSK ;

5) розрахунок щомісячної / щорічної комісії, гр. од.:
Сума комісійних платежів = nK × ;
6) розрахунок одноразової комісії, %: Сума комісійних платежів =
SK × ;

7) розрахунок одноразової комісії, гр. од.: Сума комісійних плате-
жів = K ,
де A — щомісячний ануїтетний платіж (кредит + проценти);

K — розмір комісії;
R — процентна ставка по кредиту, річна;
S — початкова сума кредиту;
Si — залишок заборгованості по кредиту на i-й період;
i — відповідний номер періоду;
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n — строк кредитування.
Для аналізу кредитних продуктів введемо наступні показники:
1) подорожчання кредиту, яке показує скільки процентів від почат-

кової суми позики доведеться переплатити клієнту банкові під час ко-
ристування кредитом;

2) ефективна ставка по кредиту, яка показує дохідність кредитної
операції.

Шляхом простих математичних розрахунків, отримуємо формули для
розрахунку подорожчання кредиту та ефективної відсоткової ставки:

Подорожчання
кредиту =

;%00,100
__

____

×

×
кредитусумаПочаткова

платежівпроцентнихтакомісійнихСума

Ефективна
ставка по кредиту =

.%00,100
__

____

×

×
кредитусумааженаСередньозв
платежівпроцтакомісСума

Використовуючи вищезазначені формули, обрахуємо подорожчання
кредиту та ефективну ставку для продукту «Житло в кредит»:

Таблиця
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

КРЕДИТНОГО ПРОДУКТУ «ЖИТЛО В КРЕДИТ»

Одноразова
комісія

Щомісячна
комісія

№ Банк
Процент-
на ставка,

%

фі
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ов
ан
а

су
ма

, д
ол
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Ш
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 о
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ре
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ди
ту

, %
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ш
ку
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 к
ре
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ту

,
%

Подорож-
чання кре-
диту, %

Ефектив-
на ставка,
% річних

1
Райффа-
зен-банк
Україна

11,00 % 100,00 — — — 55,56% 11,02 %

2 Аваль 12,50 % — — — — 63,02% 12,50 %

3 УкрСиб-
банк 12,50 % — — — — 63,02% 12,50 %

4 Укрсоц-
банк 12,50 % — 1,00 % — — 64,02% 12,70 %

5 Правекс-
банк 14,00 % — 1,50 % — — 72,08 % 14,30 %
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Закінчення табл.
6 Надра 9,00 % — — — 0,50 % 75,63 % 15,00%

7 Фінанси та
кредит 11,00 % — — 0,19 % — 78,26 % 15,52 %

8 Банк N 14,00 % — — 0,10 % — 82,58 % 16,38 %

9 Приват-
Банк 12,00 % — — 0,21 % — 85,70 % 17,00 %

Таким чином, ми бачимо, що за інших рівних умов, умови Банку N
по програмі «Житло в кредит» є неконкурентоспроможними.
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ УГОД:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Лізинг — це комплекс майнових та економічних відносин, що вини-
кають у зв’язку з придбанням у власність майна та наступної його пе-
редачі в тимчасове користування за встановлену плату.

Суть лізингу полягає в тому, що прибуток компанії приносить не
право власності на майно (обладнання, транспорт тощо), а право кори-
стування таким майном. У зв’язку з цим немає сенсу здійснювати при-
дбання майна у власність тоді, коли є альтернативна можливість отри-
мати його у користування та за менші кошти. Решту коштів можна буде
сплачувати поступово протягом тривалого періоду часу із виручки, яку
принесе майно, не обтяжуючи таким чином власні обігові кошти.

Розглянемо на прикладі одного з провідних українських банків схе-
му взаємодії банку з лізинговою компанією.

Постачальник

ЛізингоотримувачЛізингова компанія

Банк

1

2 4

5
3

6

Рис. 1 Схема лізингової угоди
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КРОК 1: Підписання договору лізингу.
КРОК 2: Підписання договору поставки об’єкту лізингу.
КРОК 3: Подання в Банк заявки на отримання кредиту; перераху-

вання Банком коштів із позичкового рахунку лізингової компанії на
розрахунковий. Кошти через кредитну лінію надаються у вигляді тран-
шей після надання в банк договорів лізингу з лізингоотримувачем і до-
говору купівлі лізингодавцем об’єкту лізингу.

КРОК 4: Сплата за об’єкт лізингу, відвантаження і реєстрація, опри-
буткування; оформлення договору страхування об’єкту лізингу.

КРОК 5: Оформлення заставного забезпечення.
КРОК 6: Передача об’єкту лізингу Лізингоодержувачу. Погашення

кредитної лінії здійснюється відповідно до графіка зниження ліміту за-
боргованості за рахунок отриманих лізингових платежів за договорами
фінансового лізингу.

Однак у реальному житті взаємодія лізингової компанії та банку не
є простою і злагодженою. Існує кілька проблем, які суттєво стримують
розвиток їх співпраці та розвиток лізингового ринку в країні в цілому.

Проблема 1: Банки не мають достатньо ресурсів з необхідною тер-
міновістю, відмовляються приймати ризик лізингової компанії і концен-
труються на крупних корпоративних клієнтах, наполягають на дорого-
му і складному моніторингу та механізмі безпеки.

Проблема 2: Висока вартість позички плюс високі початкові комісії,
плата за нотаріальне завірення застави та плату в пенсійний фонд, що-
місячне погашення в твердій валюті, що збільшує транзакційні витрати.

Проблема 3: Додаткові умови, які встановлюють банки:
1. кожна лізингова угода повинна направлятись в банк для затвер-

дження, що призводить до необхідності наймати додатковий штат для
підготовки і контролю кожного пакета документів та надмірно довгого
терміну відповіді клієнту (до 3 місяців), що є комерційно неприйнятним;

2. фінансування банком лише 80 % вартості предмету лізингу при-
зводить до того, що лізингові компанії повинні здійснювати авансовий
платіж, який стримує бізнес;

3. більшість кредитів видаються банками на строк, який відповідає
строку лізингового договору. Тобто, фінансування не приймає до уваги
залишкову вартість активів;

4. щомісячний платіж занадто високий. Це створює негативний
грошовий потік за більшістю договорів. Таким чином, лізингові компа-
нії в Україні повинні бути капіталізовані більше, ніж в Західній Європі;

5. банки подвоюють оцінку кредитного ризику ЛК: здійснюють оцін-
ку кредитного ризику лізингової компанії та оцінку ризику кінцевого
лізингоотримувача. Таким чином, банки мають три- чи чотирикратне
забезпечення за кожним лізинговим договором.

З огляду на названі проблеми необхідно звернути увагу на альтерна-
тивні джерела фінансування лізингових угод.

1. Факторинг. Суть даної операції полягає в тому, що компанія
отримує від фактора (банка або фінансової установи) грошові кошти,
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передаючи йому свої права грошової вимоги по відношенню до третіх
осіб. Інтерес такої компанії полягає в терміновому отриманні коштів,
зниженні витрат на обслуговування дебіторської заборгованості та частко-
вому чи повному звільненні від ризику неплатоспроможності боржника.

2. Випуск та розміщення облігацій. Законодавство, що регулює пи-
тання випуску цінних паперів, містить певні обмеження на випуск облі-
гацій. Так, якщо лізингова компанія є акціонерним товариством, вона
може випустити облігації на суму не більше 25 % від розміру статутно-
го капіталу і лише після повної оплати усіх випущених акцій.

3. Сек’юритизація лізингових активів. Схема сек’юритизації полягає
в наступному. Лізингодавець формує свій власний лізинговий порт-
фель. Коли цей портфель досягає значних розмірів, компанія продає йо-
го спеціалізованій новоствореній юридичній особі, в задачу якої вхо-
дить виключно тримання лізингового портфеля та отримання
надходжень за лізинговими угодами. Інвестори здійснюють придбання
цінних паперів у нової юридичноїй особи та отримують частку від над-
ходжень за лізинговими угодами. Лізингова компанія, яка реалізує свій
портфель, отримує разовий платіж від новоствореної юридичної особи
за рахунок коштів, отриманих такою особою від інвесторів за розмі-
щення нею цінних паперів. Таким чином лізинговий портфель стано-
виться сек’юритизованим (від англ. securities — цінні папери). Програ-
ма сек’юритизації сприяє створенню ліквідних лізингових портфелів на
ринку, розвитку ринку цінних паперів, що є важливим кроком у розвит-
ку економіки країни в цілому.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Одним з важливих елементів глобальної економічної системи, на
яку перетворився світ, є міжнародний ринок праці з його інтенсивними
та масштабними міграційними потоками. І Україна являється надзви-
чайно «активною» ланкою в процесі розподілу трудових ресурсів між
країнами світу. Погоджуючись з поглядом А. Кирчіва [3, с. 15—16], я
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вважаю, що нинішня міграційна ситуація в Україні не відповідає націо-
нальним інтересам, оскільки основними характеристиками даного про-
цесу є: еміграція населення найактивнішого репродуктивного віку, що
негативно позначається на відтворенні населення країни та її трудового
потенціалу; хаотичність процесів виїзду та в’їзду громадян; не конку-
рентоспроможність українців під час роботи за кордоном через незнан-
ня законодавства країни-реципієнта в сфері трудової міграції; відсут-
ність чіткого обліку міграцій, що призводить до відсутності даних щодо
чисельності емігрантів. Зокрема, відповідно до матеріалів обстеження
«Життєві шляхи населення України» у 2000 р. за межами України пра-
цювало 380,5 тис. осіб, що в 70 разів більше осіб, зареєстрованих дер-
жавною статистикою — 5579 осіб [2, с. 74]

Ще однією проблемою є розвиток бізнесу на нелегальній міграції,
який за прибутковістю у світі поступається лише торгівлі нафтою та
зброєю. Його розвитку сприяє корумпованість чиновницького апарату
на рівні відділів віз та реєстрацій та велика кількість бажаючих до неле-
гального виїзду [3, с 17].

Але міграція є двостороннім процесом, і крім еміграції існує ще
один бік проблеми — нелегальна імміграція. Адже відомо, що громадя-
ни багатьох африканських та азіатських країн використовують терито-
рію України для переїзду до економічно розвинених країн Заходу, тоб-
то України виконує «функцію транзиту нелегалів» [3, с. 19], і як
результат — всі ці люди, не потрапляючи до Європи, часто осідають на
нашій території. За неофіційними даними в Україні проживають не мен-
ше 600—700 тис. нелегальних іммігрантів [5, с. 172].

Такий стан речей породжує як внутрішню напругу на межі контактів
місцевого населення з мігрантами, так і створює зовнішній неприваб-
ливий імідж України.

З метою врегулювання ситуації в сфері трудової міграції необхід-
ним є втручання урядових структур у перебіг міграційних процесів. В
ідеалі, державна міграційна політики має охоплювати систему право-
вих, адміністративних, організаційно-фінансових заходів для регулю-
вання міграційного руху населення з позицій національних пріоритетів.

На думку таких науковців, як Д. Г. Лук’яненко та А. М. Поручник,
для того, щоб забезпечити повноцінне та ефективне регулювання внут-
рішніх і зовнішніх міграцій, в Україні потрібно створити Національну
службу міграції, яка б проводила облік міграцій населення (за допомо-
гою запровадження обов’язкового страхування українських громадян
перед виїздом на роботу за кордон), сприяла укладенню міждержавних
угод, збирала інформацію про наявність вакансій робочих місць за кор-
доном, тісно співпрацювала з аналогічними організаціями у країнах, що
приймають мігрантів [5, с. 169].

Я вважаю, що поряд з вище зазначеними функціями, Служба також
може сприяти інформаційному забезпеченню потенційних мігрантів за
допомогою спеціальних телепередач, інформаційних буклетів, газетних
статей, які б містили дані стосовно законодавства України та країн-
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реципієнтів у сфері трудової міграції, можливості отримання допомоги
з боку українських дипломатичних установ за кордоном.

Крім того, для стабілізації ситуації серед нелегальних іммігрантів і з
метою запобігання збільшення їх чисельності потребують оперативних
змін та доповнень Закони України «Про правовий статус іноземців»,
«Про біженців», «Про імміграцію». Ю. Бузницький, досліджуючи су-
часну ситуацію в сфері міграції як складової економічної, соціальної
систем та національної безпеки [1, с. 11], вважає, що відповідними нор-
мами необхідно передбачити й заходи по ідентифікації іноземця, у яко-
го відсутні документи, що посвідчують особу ( наприклад, запровадити
зняття відбитків пальців, фотографування), законодавчо визначити ре-
гіони розселення біженців, місця розташування та порядок утримання
тимчасових пунктів проживання осіб, що шукають притулку в Україні
та затриманих нелегальних мігрантів.

Взагалі, на нашу думку, вирішення питань щодо формування держав-
ної політики в сфері міграції потребує координації зусиль уряду, мініс-
терств, відомств та наукових установ у розробці фактичних заходів та
їх впровадження.
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СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КРЕДИТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Рівень розвитку економіки значною мірою залежить від рівня її кре-
дитування. На сучасному етапі обсяг наданих банками кредитів за на-
шими розрахунками складає близько 38 % від ВВП, тоді як у розвину-
тих країнах — більше 90 %. Залишається високим рівень відсоткових
ставок за кредитами, який майже у 2 рази вищий, ніж у розвинутих
країнах.
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Це суттєво гальмує процес кредитування реального сектору еконо-
міки, істотно обмежує кредитний потенціал банків та їхні можливості
щодо повномасштабного кредитування інвестиційних проектів.

Розглянемо структуру кредитного портфеля та залучених коштів бан-
ків України протягом 2005 р. і визначимо основні тенденції в їх дина-
міці.

Зростають обсяги кредитування економіки: вимоги за кредитами,
наданими банками в економіку України, на кінець 2005 р. збільшились
приблизно на 62 % порівняно з початком року, склавши 143 418 млн грн.
Сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 49,6 %, а
фізичним особам у 2,3 раза (за даними Асоціації українських банків).

Довгострокові кредити на кінець 2005 р. складали 61,8 % від нада-
них кредитів. Як відомо, до 2004 р. домінували короткострокові. Пито-
ма вага кредитів на фінансування інвестиційної діяльності становить
лише 12 %, поточної діяльності – 88 %, що, безумовно, не відповідає
стратегії модернізації вітчизняної економіки.

Дуже негативним для поточного та особливо майбутнього стану
економіки є співвідношення між часткою кредитів, спрямованих пози-
чальниками у торговельні операції (майже 40 %) та в сільське госпо-
дарство (7 %) і будівництво (4 %).

На сьогодні резерви за активними операціями перевищують суму
проблемних активів більш ніж у 2 рази (прострочені та сумнівні креди-
ти складають 3 541 млн грн, відповідні резерви — 9 163 млн грн).

Аналіз динаміки залучених коштів банками свідчить про зростання
сумарної частки короткострокових і довгострокових депозитів у грив-
нях —– із 22 % наприкінці 1995 р. до 53 % за станом на 01.08.05. Це
відбувається за рахунок зростання коштів, залучених від фізичних
осіб на строк понад 1 рік. Загальний обсяг зобов’язань за цими кош-
тами банків України, на кінець 2005 р. збільшився порівняно з кінцем
2004 р. на 75,9 %.

Перейдемо до проблем, що існують у відносинах банків та реально-
го сектора економіки.

Для України пріоритетним завданням залишається підвищення рів-
ня капіталізації банків. Одним із шляхів вирішення проблеми є залу-
чення іноземного капіталу в банківську система країни. При цьому важ-
ливо: по-перше, недопущення концентрації іноземного банківського
капіталу на одному із сегментів ринку банківських послуг; по-друге,
запозичення передового досвіду, передовсім, новітніх технологій ве-
дення банківського бізнесу, нових послуг і продуктів, програмного за-
безпечення. Другим шляхом є злиття або приєднання банків. Переваги:
скорочення адміністративного апарату і різних видів витрат. Але необ-
хідно враховувати специфіку роботи малих банків, які, в більшості ви-
падків, обслуговують окрему галузь народного господарства.

Здебільшого, в Україні як суб’єкти господарювання, так і фізичні
особи не можуть дозволити собі скористатися банківськими кредитами
через їх високу вартість. Суттєве зниження облікової ставки за останні
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роки не призвело до адекватно пропорційного зниження вартості кре-
дитів (з 10.08.05 облікова ставка НБУ складає 9,5 % річних, середньо-
зважені відсоткові ставки за кредитами — 16,4 %, за депозитами —
8,0 % річних).

Вирішення проблеми можливе через удосконалення механізму
впливу облікової ставки на ставки за кредитами комбанків через меха-
нізм рефінансування. При цьому слід пом’якшити умови рефінансуван-
ня саме для забезпечених кредитів (у портфелі комерційних банків їх
близько 30 %) і ввести пільгові умови рефінансування за механізмом
часткової компенсації для банків, які надають кредити у пріоритетні га-
лузі економіки для фінансування довгострокових інвестиційних.

Доцільно також підвищити відповідальність за неповернення бан-
ківських кредитів, зокрема кримінальну, що зменшить кількість непо-
вернених кредитів, принаймні, вдвічі; з боку НБУ — встановити обме-
жень щодо кредитної маржі, яка на сьогоднішній день є зависокою, що
стимулюватиме банки до активнішої кредитної діяльності за доступні-
шою ціною.

Щодо недостатнього обсягу довгострокових депозитів, то слід за-
уважити про необхідність залучення до процесу кредитування коштів
небанківських фінансових установ, зокрема страхових компаній і не-
державних пенсійних фондів. Створені ними довгострокові резерви
можуть бути розміщені у вигляді відповідних депозитів у банківській
системі. Ще одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розширення
асортименту банківських послуг та підвищення їх якості. Якщо нині у
світі надається понад 300 різних банківських послуг, то в Україні, на-
віть у великому банку — 100—120.

На мою думку, впровадження зазначених вище заходів значно під-
вищить рівень кредитування економіки, поліпшити його якість для
здешевлення і довгострокового спрямування.
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ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ І ПРОБЛЕМИ
ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Вимоги інноваційно-інвестиційного розвитку України передбачають
необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів з нових дже-
рел. Серед них на прискіпливу увагу заслуговує венчурний капітал.
З-поміж інших типів фінансових ресурсів він займає виключне місце,
що пов’язано із його інвестиційною природою.

Особливість венчурного капіталу полягає в тому, що він нерозривно
пов’язаний із підвищеним ризиком. Тут ідеться не лише про загально-
економічні ризики перехідного етапу (на якому нині знаходиться
Україна), а й про такі його специфічні форми, як інноваційний і техно-
логічний ризик. Венчурний капітал спрямовується у сферу наукових
розробок, за умов відсутності гарантій успішної реалізації проекту. До-
слідники венчурного капіталу вбачають його роль для держави саме у
стимулюванні інноваційного розвитку економіки[1].

Далі звернімося до умов використання венчурного капіталу в Україні.
Необхідно зазначити, що ця сфера є новою для нашої держави. Згідно
Закону «Про інститути спільного інвестування» ( ІСІ), венчурний капітал
може залучатися через пайові інвестиційні фонди (ПІФ) та корпоративні
інвестиційні фонди (КІФ). Законодавча база дає достатньо високу свобо-
ду дій при управлінні венчурними фондами, у порівнянні з іншими ІСІ.
Серед них — відсутність вимог до диверсифікації портфелів, можливість
компаній з управління активами венчурних фондів здійснювати креди-
торську діяльність, більш лояльні умови до звітності. Однією із основних
законодавчо забезпечених переваг інвестування через ІСІ (в т. ч. венчур-
ні) є необхідність сплати податків лише після того, як гроші «виходять»
із фонду. Йдеться не про пільги в оподаткуванні, а про певну відстрочку.
Це дає змогу уникнути відтоку коштів з фонду до завершення проекту,
що безумовно посилює його інвестиційні можливості.

У контексті сказаного хочу детальніше зупинитись на питанні подат-
кових пільг. При аналізі інформаційних джерел доводиться констатува-
ти факт наявності превалюючої позиції авторiв щодо їх необхідності
для інноваційної сфери [2]. Попри серйозну аргументацію такої позиції,
я схиляюсь до того, що пільги не є вдалим механізмом регулювання
економіки. Хочу підкреслити, що існуючий механізм для венчурних
фондів вдало поєднує фіскальну і стимулюючу функції системи оподат-
кування. Втім, казати про відсутність недоліків у законодавчій базі не
варто. Насамперед слiд зауважити, що основні проблеми розвитку вен-
чурного інвестування лежать в іншій площині.

Станом на перший квартал 2006 р. понад 90 % емісії цінних папе-
рів ІСІ припадає на венчурні фонди, загальна кількість яких переви-
щує дві сотні. Та попри таку популярність венчурні ІСІ наразі не від-
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повідають інноваційній моделі розвитку країни, тому що об’єктом
вкладення коштів не є наукова сфера. Варто сказати, що умови роботи
українських фондів відповідають не американській моделі, а європей-
ській. Остання пов’язана із можливістю інвестування не лише у інно-
ваційні підприємства, але й у інші активи, що не заборонені законо-
давством. Відтак кошти українських венчурних фондів спрямовані
переважно у сферу будівництва і нерухомості. З огляду на це, ключо-
вим питанням я бачу умови переорієнтації венчурного капіталу з тра-
диційних галузей на інноваційнi.

Для того, аби дати відповідь на поставлене питання, потрібно до-
кладно вивчити існуючу ситуацію. Відомий факт, гроші завжди спря-
мовуються у найвигідніші прибуткові сфери. Такою наразі є саме бу-
дівництво. Було б дивним, якби ця сфера залишилася поза увагою
венчурного капіталу. Очевидно й інше — «все тече, все змінюється».
Одна конкретна сфера не може тривалий час зберігати надвисоку нор-
му доходності. Згідно економічних законів, сформульованих А. Смі-
том і Д. Рікардо, тенденція переміщення капіталів у рентабельніші га-
лузі сприяє їх насиченню, що зрештою веде до пониження норми при-
бутку в них. Далі іде пошук нових перспективних галузей, отже
капітал рухається. Таким чином, через певний час венчурний капітал
буде вимушений переорієнтуватися для збереження високої прибут-
ковості.

Саме тут на перший план має вийти інноваційна сфера, що
пiдтверджено захiдним досвiдом. Традиційні галузі мають потіснитися
новими, де на чільному місці знаходяться наукові досягнення.

Головна передумова для розвитку інновацій — високо конкурен-
тне економічне середовище. Що таке інновація з точки зору компа-
нії, яка її залучила до своєї діяльності? Передусім, це перевага над
тими конкурентами, які її не мають. Далi йде лідерство на ринку, а
відтак, додаткові можливості бізнесу. Якщо ж економічна ситуація
пов’язана із монополізмом, попит на інновації буде обмежений.
Компанія, яка не відчуває тиску конкурентів, не потребує залучення
серйозних інновацій, її положення є домінуючим і без них. Отже перша і
основна вимога — посилення конкурентного середовища в націона-
льній економіці. Держава не має вдаватись до заходів жорсткої про-
текціоністської політики, яка створює «тепличні» внутрішні умови.
Свобода руху капіталів, товарів і людей — основа конкурентного
середовища.

Другою важливою умовою розвитку венчурного інвестування є
зростання доходів населення як кінцевого споживача економічних
благ. Лише в умовах розвинутого внутрішнього ринку підприємства
можуть розраховувати на стабільну базу для розширеного відтворен-
ня. Окрім цього, населення може акумулювати потужний інвестицій-
ний ресурс. І якщо зараз, вкладниками венчурних ІСІ виступають ли-
ше юридичні особи, в перспективі варто очікувати прямого доступу і
фізичних осіб.
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Третьою умовою виступає розвиток власне наукової сфери. Варто
констатувати, що ця сфера акумулює ряд консервативних якостей, ко-
ріння яких іде далеко в часи Радянського Союзу. Безумовно така си-
туація не сприяє залученню наукових центрів до венчурного бізнесу.
Тому особлива увага має спрямовуватися на роз’яснювальну роботу,
встановлення партнерських, довірительних відносин між спеціаліста-
ми фондового ринку і науковцями. Контакти мають налагоджуватися
як на особистому рівні, так і за участю професійних об’єднань, у тому
числі Української асоціації інвестиційного бізнесу. Участь держави не
є бажаною, що пов’язано із виключно приватним характером венчур-
ного інвестування, основаного на комерційному розрахунку, а не дер-
жавному фінансуванні.

Вже на даному етапі подібні контакти між представниками венчур-
ної і наукової сфер є можливими і бажаними. Ті компанії, які першими
звернуться до них, отримують найбільші вигоди. Однак для ефективно-
го функціонування механізму венчурного інвестування варто вирішити
ряд першочергових питань. Серед них такі:

o прийняття Закону «Про акціонерні товариства», змін до Закону
«Про ІСІ», «Національну депозитарну систему і особливості електрон-
ного обігу цінних паперів в Україні» (подібні заходи мають стимулю-
вати посилення захисту портфельних інвесторів, у т.ч. венчурних ІСІ);

o вирішення проблемних питань фондового ринку (ведення реєст-
рів акціонерів, обов’язкове рейтингування) [3];

o спростити умови залучення та виходу з України іноземних порт-
фельних інвестицій;

o стимулювати подальшу активізацію роботи організаційно оформ-
леного ринку цінних паперів;

o прискорити створення умов для концентрації організаторів торгівлі
цiнними паперами, а також інших учасників фондового ринку (перехід
від кількості до якості);

o припинити спроби відновлення в будь-якому вигляді пільг у спе-
ціальних економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку;

o встановити рівні умови оподаткування доходів, отриманих від
вкладів у цінні папери і банківські депозити;

o роль держави звести до опосередкованих методів регулювання,
відмовившись від жорстких адміністративних заходів.

Варто зазначити, що обговорення втілення перерахованих заходів
має відбуватися за участі широкого кола професійних учасників ринку
цінних паперів. Це дозволить уникнути практики нав’язування держав-
них ініціатив «згори», без врахування позиції інших суб’єктів.

Підсумовуючи хочу сказати, що розвиток венчурного капiталу є для
України процесом важливого значення. Синергічний ефект від діяльно-
сті венчурних фондів дозволить Україні перейти від декларативної до
реальної інноваційної моделі розвитку.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ

Світова організація торгівлі (СОТ) — це провідна міжнародна еко-
номічна організація, членами якої вже сьогодні є 150 країн, на долю
яких припадає близько 96 % обсягів світової торгівлі. Членство у СОТ
стало на сьогодні практично обов`язковою умовою для будь-якої краї-
ни, що прагне інтегруватися у світове господарство.

Україна ще не є членом цієї організації, але для неї це архібажано,
оскільки близько 70 % її товарообороту припадає на держави, які є чле-
нами СОТ. Україна вкрай зацікавлена в тому, щоб мати можливість за-
хищати національного виробника на ринках країн—торговельних парт-
нерів. Це можливо за умови приєднання України до СОТ. У 1993 р.
Україна подала заявку на вступ до СОТ.

У правовому аспекті з набуттям членства в СОТ українські вироб-
ники отримають можливість застосування при вирішенні торговельних
спорів правового механізму, передбаченого нормами СОТ; прийняття
зобов’язань за угодами СОТ дозволить здійснювати зовнішньоекономіч-
ні зв’язки та врегульовувати спори сторін у руслі міжнародно-правових
відносин.

Для України, набуття членства в СОТ є також однією з необхідних
умов для започаткування переговорного процесу з ЄС щодо вільної тор-
гівлі, як одного з важливих кроків на шляху європейської інтеграції
нашої країни.

Але вступ у СОТ для України пов’язаний і з негативними наслідка-
ми, які матимуть місце тільки протягом короткострокового періоду, пе-
реважно в адаптаційний період після приєднання до СОТ.

Дослідження правових аспектів процесу вступу країн до СОТ пока-
зало, що відповідно до тривалої практики міжнародних відносин на
шляху України до СОТ необхідно паралельно вирішувати два завдання:
гармонізувати національне законодавство з правилами СОТ і завершу-
вати двосторонні переговори з окремими країнами.
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З метою активізації процесу Президентом України був виданий Указ
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 трав-
ня 2005 р. «Про заходи щодо забезпечення вступу України до Світової
організації торгівлі». Цим Указом визначений перелік законів, які не-
обхідно було прийняти для гармонізації національного законодавства з
нормами і принципами СОТ. Найбільша їх кількість стосувалась удос-
коналення митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
України.

Важливим напрямом законодавчої роботи визначено уточнення та
доповнення у сфері технічних вимог, санітарних, ветеринарних та фіто-
санітарних заходів, спрощення системи сертифікації та стандартизації;
розвиток правових засад забезпечення безпечності продукції.

Протягом 2005 р. прийнято 17 законодавчих актів. Проте удоскона-
лення законодавства для України залишається однією із проблемних
сфер. Іноді відбувається затягування процесу гармонізації законодав-
ства або з’являються законотворчі ініціативи, які стримують процес
приведення законодавства у відповідність до норм СОТ.

Переговорний процес України щодо вступу в СОТ пройшов крізь
періоди як активізації, так і стагнації.

В грудні 2005 р. українська делегація брала участь в Конференції
Міністрів країн СОТ у Гонконгу. За найоптимістичнішими прогнозами
очікувалось, що там буде вирішуватись питання вступу України до
СОТ вже безпосередньо. Але цього не сталось —Україна брала участь у
форумі з програмою країни-спостерігача.

Засідання Конференції Міністрів проводиться не рідше одного разу
в два роки, але, як показала практика, і рідко частіше. Отже, Україні
доречно скористатися досвідом більшості країн, які завершували про-
цедуру вступу рішенням Генеральної ради СОТ, тобто між міністерсь-
кими конференціями. Суттєво прискорилo процес вступу до СОТ під-
писання Україною угоди про взаємний доступ на ринки товарів і послуг
зі США, здійснене на початку березня 2006 р.

Після засідання Робочої групи щодо вступу України до СОТ, яке
відбулося 16—17 березня в Женеві, в активі України стало нараховува-
тись понад 40 підписани протоколів, у тому числі із США, щодо вступу
до СОТ. Дійшов бажаного кінця переговорний процес з Австралією,
домовленість з якою стосовно імпортної квоти цукру-сирцю із тростини
далась нелегко. Залишалось домовитися з Киргизстаном, який продов-
жував наполягати на поверненні Україною боргу колишнього СРСР.
Завершення переговорів дозволяє секретаріату Робочої групи підготу-
вати остаточний проект підсумкового звіту. Голосування з питання
вступу України до СОТ українська делегація намітила на осінь 2006 р.

Але ці успіхи України на міжнародній арені не звільняють країну
від прийняття необхідних законопроектів: про зменшення експортного
мита на брухт чорних металів та шкіряної сировини, зняття заборони на
експорт брухту кольорових металів і доступ нерезидентів на українсь-
кий ринок банківських та адвокатських послуг.



270

Рішення про приєднання України до СОТ може бути прийняте, як
свідчить досвід, Генеральною радою організації шляхом затвердження
Звіту Робочої Групи та Протоколу приєднання.
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НЕОСЯЖНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА — ВИЗНАЧЕННЯ
ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

В сучасних умовах, за яких відбувається зміщення парадигми
управління від енергетично спрямованої економіки та традиційних фак-
торів виробництва до інформаційної, яка базується на інтелектуальному
капіталі, кожне підприємство прагне забезпечити власну систему пере-
ваг, яка б вивела його на якісно новий рівень розвитку. Проте постає
питання — за допомогою яких засобів менеджери мають змогу збіль-
шувати ділову активність своїх компаній? Відповіддю на таке фор-
мулювання проблеми може стати фундаментальний перегляд структури
ресурсів підприємства, виділення тих категорій, що приносять найбі-
льшу користь, а відповідно і створюють вартість.

Поняття неосяжних ресурсів як найкраще підходить під таку кате-
горію, адже сьогодні ринкова вартість успішних компаній лише на 15—
30 % забезпечується їх балансовою вартістю, іншу ж частину формує те
«неосяжне», яке втім і робить ці компанії життєздатними.

Що ж таке «неосяжні» ресурси, яким чином відбувається їх залу-
чення, ідентифікація та ефективне використання? Під такими ресурса-
ми слід розуміти ресурси, що не мають фізичної натуральної форми,
але наділені неосяжною цінністю, в силу чого є потенційним джерелом
зростання вартості компанії. Виникає проблема розмежування понять
«неосяжні» ресурси та нематеріальні активи. Згідно Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності (МСФЗ) 38 нематеріальні активи — неося-
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жні негрошові активи, не наділені фізичною субстанцією, які тримають
для використання у виробництві, постачання товарів чи послуг, для
здачі в оренду або для інших адміністративних цілей. Як бачимо, суттє-
вих відмінностей саме у визначенні понять власне немає, проте згідно
тих же МСФЗ 38, нематеріальні активи визнаються такими якщо: існує
ймовірність того, що підприємство отримуватиме економічні вигоди,
які будуть приписані саме цьому активу; затрати на залучення конкрет-
ного активу можуть бути конкретно визначені.

Таким чином, поняття неосяжних ресурсів є ширшим ніж нематері-
альні активи, так як далеко не всі ресурси можна оцінити. На сьогодні в
офіційній звітності неідентифіковані неосяжні ресурси єдиною групою
списуються у персональний та корпоративний гудвіл, таким чином
найважливіші ресурси підприємства об’єднуються у бухгалтерській фік-
ції, яка не показує їх реальної структури, що в свою чергу унеможлив-
лює власне управління ними як явище.

Для того, щоб визначити склад неосяжних ресурсів, перш за все, не-
обхідно виявити їх місце у повній структурі ресурсів підприємства. До
останніх відносяться матеріальні ресурси, нематеріальні товари, неосяж-
ні переваги. До матеріальних ресурсів відносимо фінансові ресурси та
інші фізичні активи; до нематеріальних товарів входять права інтелекту-
альної власності та «ноу-хау», комерційні бази даних, програмне забез-
печення, які можуть бути реалізовані на ринку; до третьої групи входять
ресурси, що створюють стратегічні переваги компанії, а саме : інновацій-
ні, структурні, ринкові переваги та людські ресурси. Саме нематеріальні
товари та неосяжні переваги і формують неосяжні ресурси підприємства.

Визначивши місце у структурі ресурсів компанії, перейдемо до пов-
нішої класифікації та ідентифікації неосяжних ресурсів. Перш за все, їх
можна поділити за методом відображення у фінансовій звітності на іде-
нтифіковані та неідентифіковані, зрозуміло, що найбільший інтерес, з
наукової точки зору, представляють останні. За цілісністю неосяжні ре-
сурси можна поділити на: невіддільні від фірми, невіддільні від конкре-
тного працівника, невіддільні від фірми і працівника, віддільні від пра-
цівників і фірми.

За характером вияву неосяжні ресурси поділяються на: ринкові ре-
сурси; об’єкти інтелектуальної власності, як активи; людські ресурси;
інфраструктурні ресурси.

До ринкових відносяться ресурси пов’язані із здійсненням ринкових
операцій, а саме — клієнтські бази, персональні контакти, інсайдери, як
лобісти інтересів компанії в конкурентних чи інших структурах, тощо.

Об’єкти інтелектуальної власності як активи формують патенти, ав-
торські права, торгові марки, ноу-хау.

До людських ресурсів прийнято відносити колективні знання, ноу-
хау, невіддільні від конкретного працівника, лідерські якості, психоме-
тричні дані тощо.

В інфраструктурні ресурси входять технології, методи і процеси, що
дозволяють функціонувати підприємству на високому рівні.
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Слід відмітити, що кожна група вияву неосяжних ресурсів формує
для підприємства відповідні стратегічні переваги, які зумовлюють зро-
стання ринкової вартості компанії. Сама ж класифікація та ідентифіка-
ція таких ресурсів на підприємстві слугує передумовою для оцінки
вкладу кожної групи, а можливо й окремо кожного виду ресурсів у
створення додаткової економічної цінності для компанії. Така оцінка
дасть змогу визначити перспективні напрямки розвитку та залучення но-
вих неосяжних ресурсів, що є складовою ефективного управління діяль-
ністю компанії.

Література

1.THE INTANGIBLE ECONOMY IMPACT AND POLICY ISSUES, Report of
the European High Level Expert Group on the Intangible Economy —
www.cec.eu.int

2. Андриссен Д., Тиссен Р. Невесомое богатство. Определите стоимость ва-
шей компании в экономике нематериальных активов. — М.: Олимп-Бизнес,
2005. — 530 с.

С. С. Сушко (обліково-економічний ф-т, IV курс)

ПРОБЛЕМА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова стійкість — це визначений стан рахунків підприємства,
що гарантує його постійну платоспроможність.

Зовнішнім проявом фінансової стійкості виступає платоспромож-
ність підприємства, що представляє собою можливість підприємства
розплачуватися за своїми обов’язками платіжного характеру.

Внутрішня стійкість підприємства відображає такий стан його тру-
дового потенціалу, матеріально-речової і вартісної (грошової) структур
виробництва і таку його динаміку, при якій забезпечуються стабільно
високі натурально-речові й фінансові результати функціонування під-
приємства.

Як не існує однозначної моделі ефективного управління підприєм-
ством, так і відсутня однозначність в аналізі фінансової стійкості та
шляхів її підвищення.

Проблему фінансової стійкості підприємства вивчали українські
учені, зокрема М. Г. Чумаченко Г. Скударь, В. В. Ковальов, В. М. Івах-
ненко, І. Бланк, М. Коробов, О. Павловська, В. Плиса та ін. Згідно дум-
ки більшості авторів цих досліджень фінансова стійкість відображає
стабільне перевищення витрат доходами, забезпечує вільний ефектив-
ний оборот грошових ресурсів, сприяє безперервному процесу вироб-
ництва і реалізації продукції. Так, на приклад, у кафедральному підруч-
нику «Економічний аналіз» під керівництвом професора М. Г. Чумаченка
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пропонується коефіцієнтний аналіз фінансової стабільності, що
пов’язаний з: 1) рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і харак-
теризується співставленням власних та залучених коштів; 2) поділом на
показники ліквідності та платоспроможності; 3) показниками рентабе-
льності; 4) показниками ефективного управління; 5) показниками діло-
вої активності.

На фінансову стійкість підприємства впливає величезне різноманіт-
тя факторів, котрі розподіляють на внутрішні та зовнішні. Внутрішні
фактори залежать від організації роботи самого підприємства, а зовніш-
ні не підвладні волі підприємства.

Для вивчення показників фінансової стабільності був зроблений
аналіз фінансової звітності підприємства Холдингової компанії «КИЇВ-
МІСЬКБУД», котрий свідчить про наступне:

У 2001 р. власний капітал становив 2,55 % у загальній сумі джерел
коштів, а на кінець 2005 р. — 8,45 %. Залучений капітал у 2001 р. ста-
новив 97,45 % у загальній сумі джерел коштів та 91,55 % відповідно у
2005 р. Динаміка нарощування власного капіталу і зменшення части за-
лученого капіталу безперечно є позитивним показником.

У структурі джерел використання капіталу в 2001 р. необоротні ак-
тиви становили 3,33 % від загальної величини використаного капіталу,
в 2005 р. 10,66 %. Частка оборотних активів у 2001 р. становила
96,69 %, а в 2005 р. — 89,34 %. У структурі оборотних активів основну
частку становило незавершене будівництво 86,47 % у 2001 р. та 70,56 %
у 2005 р.

Отже, як бачимо, левову частку наявного капіталу підприємство ви-
користовує на будівництво, що в балансі відображено відповідно вели-
ким значенням по статті «незавершене будівництво». Частка залучено-
го капіталу є досить високою, що є характерним для підприємств
будівельної галузі.

В даній залежності є свої позитивні аспекти для підприємства, котре
використовує таку залежність, адже це дозволяє маніпулювати величе-
зними ресурсами залучених коштів. Крім того можливий певний часо-
вий розрив між строками здачі окремих будівельних комплексів до екс-
плуатації. Тобто кошти від продажу одного комплексу залучаються на
будівництво іншого.

Однак дана модель є дещо, на мій погляд, небезпечною для потен-
ційних інвесторів, котрі в кінцевому підсумку і фінансують повністю
будівництво певного об’єкту. Адже вносячи одразу повну вартість май-
бутнього об’єкту, що тільки буде будуватись, інвестор нарікає себе на
небезпеку втрати цих кошті, або ж їх замороження в довготерміновому
будівництві. Саме втрата коштів по такому принципу відбулась в ре-
зультаті діяльності будівельної компанії «ЕЛІТА ЦЕНТР» в лютому
2006 р. в Києві.

Підприємство «Холдингової компанії «КИЇВМІСЬКБУД»» має до-
статню фінансову стійкість, але є дуже залежною від інвесторів та ве-
личини їх платоспроможного попиту.
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Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких
показниках, воно знаходиться в дещо незручному фінансовому стано-
вищі через нестачу вільних грошових коштів. Аналіз коефіцієнтів свід-
чить про відносну малу частку власного капіталу підприємства в загаль-
ній величині капіталу.

Резервами для росту підприємства є можливе нарощування величи-
ни власного капіталу, що саме і спостерігається за останні 5 років. Для
унеможливлення фінансової нестабільності також було б корисно залу-
чати дешеві, платні, довгострокові фінансові інвестиції. Важливим та-
кож є диверсифікація та більш інтенсивна капіталізація доходів.

Якби дана організація належала до промислових підприємств, то та-
ка структура капіталу свідчила б про низьку фінансову стабільність, а в
будівельній галузі така ситуація є допустимою хоча і небезпечною.

Як ми бачимо, існує проблема щодо встановлення універсальної ме-
тодики визначення фінансової стабільності підприємства незалежно від
його галузевої та виробничої специфіки.
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О. М. Талько (кредитно-економічний факультет, V курс)

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ліквідність банку — це його здатність своєчасно та в повному обся-
зі задовольняти невідкладні потреб клієнтури грошових коштах. Бан-
ківська ліквідність залежить від багатьох чинників, які поділяються на
дві групи: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників належать:
дисбаланс грошових потоків, викликаний невідповідністю структури
вимог та зобов’язань банку; структура та стабільність депозитної бази
банку; достатність капіталу; якість активів; фінансовий стан позичаль-
ників; репутація банку, яка впливає на здатність швидкого запозичення
коштів на ринку; неправильна стратегія управління ліквідністю (напри-
клад, пріоритетність прибутковості над ліквідністю). До комплексу зов-
нішніх належать чинники загальноекономічного характеру: грошово-
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кредитна політика; стан грошового ринку; низька ліквідність окремих
сегментів фінансового ринку для конкретних видів активів, що усклад-
нює їх продаж за прийнятною ціною в короткі строки; можливості за-
позичення коштів у центральному банку; регулятивні обмеження в
країні; загальні кризові явища в економіці, які унеможливлюють безпе-
ребійне залучення коштів.

Серед завдань які виникають у процесі аналізу, найбільш пошире-
ною і в той же час найбільш складною є оцінка ліквідності банку. З од-
ного боку аналіз ліквідності може дати відповідь на важливе питання,
яке виникає практично у всіх категорій користувачів фінансового аналі-
зу (кредитори банку, внутрішній контроль, рейтингові агенції, банків-
ський нагляд) — чи спроможний банк відповідати за своїми зо-
бов’язаннями. З іншого боку, намагання найбільш точно оцінити ліквід-
ність банку приводить до проведення комплексного аналізу всіх харак-
теристик фінансового стану банку.

Враховуючи значимість, зрозумілою стає і та увага та її ріст, яка
приділяється ліквідності банків. Не тільки з боку самих кредитних ор-
ганізацій, але також і наглядових органів та міжнародного банківського
співтовариства. Однак, незважаючи на таку постійну увагу та роботу,
яка проведена в цьому напрямку, проблем у банків з оцінкою, управ-
лінням та контролем за банківською ліквідністю накопичилось досить
багато.

Умови роботи українських банків такі, що зон помірного ризику, у
тому числі і ризику ліквідності, на сьогодні практично не існує. І за ду-
же рідким виключенням банки не мають реальної альтернативи, всім
приходиться ризикувати. Звідси одвічні спори і конфлікти інтересів між
банком і його клієнтами, між банком та наглядовими органами. Поди-
вимось на них з точки зору задач і проблем оцінки ліквідності банку.

Спори про те, чи можна аналізувати баланс і що з цього вийде, якщо
інформація, яка міститься в ньому не відповідає дійсності, існували
практично з самого початку розвитку ринку міжбанківського кредиту-
вання (саме там ця проблема стала серйозною) і при існуючому розвит-
ку справи будуть існувати ще довго.

Іншою поширеною проблемою є поява великих погрішностей при
оцінці збалансованості операцій з балансу. Безумовно, така проблема
існує і вона є дуже серйозною, однак як і в попередньому випадку не
безнадійною. По-перше, допомагає та обставина, що більша частина
банків є спеціалізованими, тому задача зводиться до рамок аналізу од-
ного клієнта, одного інструмента, і практично одного діапазону строків.
По-друге, нерідко значну частину операцій банку складають різного
роду схеми їх вирахування (враховуючи, що характеристики таких
схем, у тому числі за характером строків, відомі аналітику) суттєво
зменшить невизначеність вираховування збалансованості. По-третє,
аналітику в процесі аналізу практично будь-якого банку прийдеться
стикатися у пасивах в основному з розрахунковими рахунками, а в ак-
тивах з розміщенням коштів рідко перевищуючих 3 місяця, що ще біль-
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ше спрощує процедуру аналізу. По-четверте, непрямим інструментом,
який дозволяє оцінювати строк активів та пасивів є оцінка оборотності
тих чи інших активів і пасивів, розбитих за строками у відповідності з
наявними в балансі можливостями.

Наступною є суто утилітарна проблема: будь-який банк, який нама-
гається працювати ефективно, буде намагатися мінімізувати залишки за
непрацюючими активами, у тому числі мінімізувати залишки і за най-
більш ліквідними. Більш того, враховуючи, що клієнти на сьогодні не-
спроможні розміщувати в банку довгострокові пасиви, але їм необхідні
довгострокові кредити і вони тим самим змушують банк трансформу-
вати короткострокові ресурси, які складають переважну більшість, у
більш довгострокові кредити. Важливим є те, що при цьому проблеми з
платежами банку можуть виникнути не зараз, а пізніше.

Не секрет, що серед банків нерідко використовується велика кіль-
кість схем для регулювання нормативних вимог у частині ліквідності.
При чому частина з них складена таким чином, що формально не по-
рушує нормативні та законодавчі вимоги. Тут, по суті, дві проблеми: чи
не занадто високі вимоги і як дана обставина впливає на оцінку ліквід-
ності. Що стосується першого, то мотивація банків та реальні пробле-
ми, які вона породжує були розглянуті вище, (максимізація прибутку за
рахунок зростання ризику).

І ще одна проблема: якщо хочеш максимально точно оцінити стан
банку, необхідно розраховувати та аналізувати більше інформації. Ча-
су, зусиль, кваліфікації та багатьох інших ресурсів це може вимагати
дуже багато, але разом з деталізацією частіше всього зростають і по-
грішності, а якщо здійснюється спроба формалізації та автоматизації
достатньо складної методики, то на якомусь етапі величина сумарної
погрішності розрахунків може перевищити значення результату, що
зведе до нуля всі зусилля аналітика. Але насправді, проблема підлягає
розв’язанню, якщо в основу її рішення закласти один нескладний прин-
цип, який на наш погляд повинен бути сформульований так: показники
повинні дозволяти оцінювати все коло проблем, які стоять перед бан-
ком у рамках задачі, яка розглядається. В частині ліквідності це коло
може змінюватись від банку до банку (в залежності від спрямувань та
умов його діяльності), але, як правило, він включає оцінку характери-
стик поточної платоспроможності, збалансованості операцій на різні
строки (з урахуванням оцінки ризику відтоку коштів з рахунків клієнта
та неповернення частини активів).

Проблем, як бачимо, багато, безумовно, ми розглянули не весь їх
перелік. Вони створюють реальні і достатньо серйозні труднощі при
проведенні оцінки ліквідності банку і цілком імовірно, що у всіх випад-
ках повністю вирішити їх не вдасться. Однак, як свідчить практика,
звести до прийнятного рівня їх вплив можливо.

По-перше, існує немало ситуацій, при яких ті або інші характери-
стики ліквідності банку мають крайні значення. Наприклад, наявність
та стабільне зростання картотеки непроведених платежів, фактична
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відсутність руху коштів по коррахункам можуть з високим ступенем
імовірності свідчити про серйозні проблеми в банку. Отже, у частині
подібного роду банків системи оцінки можуть бути достатньо ефек-
тивними.

По-друге, динамічний аналіз характеристик ліквідності, визначення
ступеню кореляції між окремими показниками дозволяє на основі тієї ж
самої системи показників отримати більш точний результат.

По-третє, використання для аналізу кількох послідовних (з точки
зору деталізації) блоків оцінки, які по мірі деталізації дозволяють, маю-
чи перед собою загальну картину, зосереджуватись на оцінці найбільш
важливих спрямувань для банку, який аналізується. Наприклад, екс-
прес-аналіз виявив, що основний обсяг активів банку розміщений на
рахунках Ностро. Отже, на наступній інтеграції не треба буде детально
вивчати всі активи і використовувати всі можливі у даному випадку си-
стеми оцінки активів, зокрема кредитного портфеля, а достатньо зосе-
редитись на аналізі особливостей операцій по рахункам Ностро, і, мож-
ливо, просто визначити банк-контрагент, з тим, щоб мати достатньо
точну оцінку якості активів банку.

По-четверте, методика аналізу повинна бути адекватною цілям ана-
лізу, інформаційній базі та навичкам аналітика. В іншому випадку най-
краща у світі методика ніколи не дасть прийнятного результату.

По-п’яте, в ситуації, коли немає чітких вказівок на проблеми чи на
їх відсутність, імовірніше за все «голий» набір показників буде вигля-
дати не кращим чином. Проблема тут полягає не тільки в тому, що бі-
льша детальність аналізу вимагає більшої кількості показників, що у
свою чергу може призвести до істотного перенавантаження (одна спра-
ва проаналізувати 10 або 50 показників і динаміці, інша — кілька тисяч,
а такі системи оцінки також існують). Але і в тому, що при більшій кі-
лькості показників порівняльних аспектів та можливих варіантів висно-
вків стає все більше. На цьому рівні аналізу такі детальні формалізовані
методики просто відсутні, і навіть, якщо вони з’являються, як показує
сучасний зарубіжний досвід, працювати з ними зможуть тільки добре
підготовлені спеціалісти, а їх оцінка як і раніше буде експертною, а не
формалізованою.

Яким же вбачається вихід з ситуації, що склалася? По-перше, різні
групи споживачів аналізу ліквідності повинні мати найбільш пристосо-
вані до їхніх цілей та можливостей, перш за все інформаційних, мето-
дики оцінки. По-друге, слід використовувати методики, побудовані на
різних рівнях деталізації, як самого аналізу, так і інформації, що вико-
ристовується. Тобто, на першому рівні повинен бути моніторинг основ-
них показників (для попереднього відсіювання найбільш проблемних,
якщо стоїть задача вибору з груп банків), на другому рівні — експрес-
аналіз. На третьому, більш-детальний аналіз найбільш значимих аспек-
тів, виявлених у процесі експрес оцінки, на четвертому рівні (якщо до
цього часу не відпадає така необхідність) варто проводити комплекс-
ний деталізований аналіз ліквідності.
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І. К. Теличко (юридичний ф-т, V курс)

ПРОКУРОР ЯК ІНІЦІАТОР ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

В юридичній літературі питання про статус прокурора в господар-
ському процесі є одним з найбільш дискусійних.

Протягом останніх років у господарській практиці постійно зростає
кількість спpав, порушених за позовами, заявленими оpганами пpоку-
pатуpи в інтеpесах держави. В цілому доля справ за позовами прокуро-
рів становить в середньому 33 % від загальної кількості справ, розгля-
нутих господарськими судами [4, с. 39].

Пропозиції щодо надання прокурору права порушувати справу в гос-
подарських судах неодноразово висловлювалися в літературі, проте
тільки в 1987 р. спочатку до Закону «Про прокуратуру СРСР», а згодом
до Закону СРСР «Про державний арбітраж» та до Правил розгляду гос-
подарських спорів державним арбітражем були внесені доповнення,
згідно з якими прокурор, здійснюючи загальний нагляд, міг направляти
в інтересах державних, кооперативних та інших громадських організа-
цій позовні заяви до арбітражу [4, с. 76]. Сьогодні така форма представ-
ництва прокурором інтересів держави в господарському суді передба-
чена ст. 29, 91, 107 ГПК та ст. 36 і 37 Закону України «Про прокурату-
ру». Її реалізація породжує на практиці багато питань.

Як зазначено в ч. 1 ст. 2 ГПК, господарський суд порушує справи за
позовними заявами прокурорів та їх заступників, які звертаються до гос-
подарського суду в інтересів держави. При цьому відповідно до вимог
ч. 3 ст. 2 ГПК прокурор, який звертається до господарського суду в ін-
тересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає
порушення інтересів держави та обґрунтовує необхідність їх захисту, а
також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні
функції у спірних відносинах.

Ця правова позиція знайшла своє відображення і в Рішенні Конститу-
ційного Суду України від 8 квітня 1999 р. № 3-рп/99 у справі за конститу-
ційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної про-
куратури України щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 ГПК, в якій
суд вирішив, що прокурори та їх заступники подають до господарського
суду позови саме в інтересах держави, а не в інтересах підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

Перш за все, прокурор у позовній заяві визначає, в чому полягає по-
рушення інтересу держави та обґрунтовує необхідність його захисту.
Сама ж категорія «інтереси держави» має оціночний характер.

Досить часто відповідач намагається довести, що прокурор не мав
права звертатися до суду, через відсутність у конкретних правовідно-
синах порушення інтересів держави. Але ніде в законодавстві не перед-
бачено, що суд має право оцінювати чи дійсно інтереси держави були
порушені. Суд не повинен оспорювати наявності визначеного, сформу-
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льованого та вмотивованого прокурором державного інтересу, а має
лише прийняти заяву прокурора для розгляду, якщо вона відповідає
процесуальним вимогам [5, с. 78].

По-друге, прокуратура у позовній заяві самостійно вказує орган,
уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних
правовідносинах.

Господарський суд повинен оцінювати правильність визначення ор-
гану, на який державою покладено обов’язок щодо здійснення конкрет-
ної діяльності у правовідносинах, пов’язаних із захистом інтересів дер-
жави. У випадках неправильного визначення прокурором (його заступ-
ником) позивача, тобто органу, уповноваженого державою здійснювати
відповідні функції у спірних правовідносинах, господарський суд на під-
ставі статті 63 ГПК повертає таку позовну заяву і додані до неї докумен-
ти без розгляду. Якщо господарський суд помилково порушив справу за
позовом прокурора чи його заступника, в якій неправильно визначено
позивача за вимогами про захист інтересів держави, такий позов підлягає
залишенню без розгляду відповідно до статті 81 ГПК.

Також слід звернути увагу на питання чи має право прокурор ініцію-
вати процедуру перевірки законності та обґрунтованості судового рішен-
ня у справах, у яких він не звертався з позовом в інтересах держави або
не був учасником розгляду? Судова практика не дає однозначної відпові-
ді на це питання. Відповідно до Постанови Судової палати у господарсь-
ких справах Верховного Суду України, від 21 січня 2002 р., прокурор та-
кого права не має. А в Роз’ясненні Президії Вищого господарського суду
від 22 травня 2002 р. № 04-5/570 зазначається, що таким правом користу-
ються прокурори та їх заступники, і не мають його помічники прокурорів,
прокурори управлінь і відділів. Також у п. 7 зазначеного роз’яснення вка-
зується, що відповідно до визначеної законом компетенції прокурор вправі
внести апеляційне, касаційне подання лише у справах зі спорів про захист
інтересів держави, де кредитором є держава в особі уповноваженого орга-
ну державної влади. У разі внесення прокурором відповідного подання у
справах інших категорій господарський суд повинен відмовити у його
прийнятті і винести з цього приводу ухвалу. Хоча зазначені документи не
мають нормативного характеру, але з їх аналізу можна побачити неузго-
дженості, які мають місце сьогодні, з приводу цього питання.
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І. Ю. Томащук (ф-т економіки та управління, IV курс)

ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Проблема формування компетенцій всередині організації та органі-
заційного знання є досить поширеною в економічній літературі й існує
чимало точок зору стосовно їх формування та розвитку. Питання цін-
ності та вагомості знань для організації вперше було піднято у 1932 р.
Й. Шумпетером. Подальшого розвитку воно набуло у 50-х роках мину-
лого сторіччя, коли Р. Солоу було проведено дослідження стосовно
впливу продуктивності праці та знань на економічне зростання.

Сучасна організація є соціальною системою, для якої характерні такі
риси, як комплексність, системність та саморозвиток. Ресурсами орга-
нізації визнаються не лише сировина, матеріали та устаткування, але й
набуті організаційні знання. До організаційних знань К. Хамел та
Г. Прахалад відносять: технології виробництва, що різняться від звич-
них і є ефективнішими; ноу-хау; раціоналізаторські впровадження; си-
стема організації праці на підприємстві; методологію щодо просування
та покращення вироблюваного товару [3] .

Носіями цих знань виступають працівники організації. Таким чином,
організаційне знання — це сукупність формалізованих та неформалізова-
них знань співробітників організації, що при вдалій взаємодії та нівелю-
ванню можуть стати основою формування її конкурентних переваг.

Типологія, що ділить знання на формалізоване та неформалізоване бу-
ла запропонована японськими економістами Р. Нонака та К. Такеучі [9].

Неформалізоване знання включає когнітивні та технічні елементи.
Когнітивні елементи (схеми, парадигми, підходи, переконання і точки
зору) — «інтелектуальні моделі», у рамках яких люди, створюючи ана-
логії у свідомості і отримують робочі моделі навколишнього світу.
Технічними елементами є ноу-хау, уміння, навички.

Формалізованим є те знання, що набуло вигляду кодифікованої ін-
формації, є конкретизованим та загальнодоступним. Формалізованим є
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знання, що утворилося внаслідок проходження неформалізованого че-
рез «цикл Бойсота», що включає наступні етапи: сканування, створення
знань, їх кодифікація, дифузія та абсорбція [14].

Нове знання усередині організації може утворювати через соціальну
взаємодію формалізованого і неформалізованого знання. Існує чотири
способи трансформації знання: 1) з неформалізованого у неформалізо-
ване — соціалізація; 2) з неформалізованого у формалізоване — екстер-
налізація; 3) з формалізованого у формалізоване — комбінація; 4) з фо-
рмалізованого в неформалізоване — інтерналізація.

Хотілося б зауважити, що у своєму дослідженні ми певною мірою
спиралися на думку К. Хамела та Г. Прахалада щодо ролі знань всере-
дині організації та дійшли до висновку, що раціональнішим та вірні-
шим визначенням індивідуального знання кожного співробітника є
компетенція [3].

Компетенція — набір умінь та здібностей з координації та інтегру-
вання конкурентних переваг у товари та послуги. Ключова компетенція
має синергійну природу, тобто спирається на низку дрібніших компе-
тенцій. «Портфель компетенцій» може містити їх близько 40. Задачею
менеджменту у цьому випадку є визначення ключової компетенції.

Компетенція розглядається у тривимірному просторі, що утворю-
ється співвідношенням трьох осей. Вісь «Знання» (x) охоплює доступ
до даних, здібність їх сприйняття в якості інформації і об’єднання в по-
передні системи, що розвиваються з часом. Вісь «Ноу-Хау» (y) відно-
ситься до емпіризму і означає уміння діяти конкретним способом згідно
передбачених цілей чи процесів. Вісь «Відношення» (z) відображає
вплив поведінкових та соціальних аспектів діяльності [7].

Ключова компетенція, щоб вважатися такою, має володіти трьома
обов’язковими ознаками: 1. Мультиваріативність. Вона може бути ви-
користана не лише у чітко визначеній сфері діяльності компанії. За до-
помогою цієї компетенції компанія відкриє безліч можливостей для за-
воювання ринків майбутнього. 2. Цінність для споживача. Ключова
компетенція повинна вносити найбільший вклад у значущу для спожи-
вача цінність. 3. Конкурентна відмітність. Щоб вважатися ключовою,
навики та вміння покладені в основу компетенції були унікальними або
перевищували середні по галузі.

Досить поширеною є суперечність: що є первинним — конкурентна
перевага чи ключова компетенція? На нашу думку, первісною є наяв-
ність конкурентної переваги, але для того, щоб конкурентна перевага
набула тих ознак, що були визначені вище вона має бути підкріплена
компетенцією та існувати за сприятливих обставин.

Ми виділили два види конкурентної переваги: звичайна та життєздат-
на. Звичайна конкурентна перевага має тактичне значення і реалізовуєть-
ся в межах її життєвого циклу. Реалізація залежить від зовнішніх чинни-
ків та конкурентних сил. Життєздатна конкурентна перевага здатна
еволюційно змінюватися під впливом внутрішніх чинників всередині ор-
ганізації і створювати для себе відповідні ринкові ніші. Життєздатна
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конкурентна перевага підкріплена ключовою компетенцією та ринкови-
ми факторами успіху. Остаточно, ключова компетенція — це мультива-
ріативна сукупність умінь та здібностей щодо інтеграції та координації
конкурентних переваг у товари та послуги з метою надання їм диферен-
ціюючої ознаки, як відносно споживачів, так і конкурентів. Ключова
компетенція формується за рахунок внутрішніх чинників. Ключова ком-
петенція існує поза зміною продуктів і не є похідною від потреб ринку —
будучи певною мірою універсальною, вона здатна забезпечити доступ
(бути «ключем») до цілого ряду ринків, що можуть сильно різнитися.

З нашої точки зору, формувати конкурентні переваги за рахунок ви-
ключно внутрішніх факторів може компанія, що за певними характери-
стиками наближається до організації, що навчається. Така організація
характеризується освітнім та партисипативним підходом до розробки
стратегії, інформаційною відкритістю контролю та обліку діяльності,
налагодженістю механізму внутрішнього обміну послугами та гнучкою
системою винагородження. Також для організації, що навчається, від-
мітним є те, що управлінська структура має створювати можливості для
ієрархічного зростання працівника, постійного отримання та обробки
інформації з навколишнього середовища; ведення сумісних проектів;
сприяти навчанню та постійному саморозвиткові працівників.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ:
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОЦІНЮВАННЯ

Передумовою появи в Україні регуляторної політики була перебудова
економіки країни та всього суспільства від адміністративно-командної
системи до принципово іншої — соціально-орієнтованої ринкової моделі..
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З початком процесу ринкової трансформації економіки не відбува-
лось одночасної зміни органів державної влади, що породило спотворе-
ну систему прийняття державних рішень, яка характеризувалася непро-
зорістю та непередбачуваністю процесу прийняття державних рішень,
неефективністю та марнотратством ресурсної бази із-за відсутності еко-
номічного аналізу наслідків реалізації державних рішень з точки зору
різних груп інтересів, а також перевірки ступеня досягнутості цілей, які
декларувалися при ухваленні цих рішень.

Спотворена система державного управління призвела до появи ве-
личезної кількості нормативних актів, які мали внутрішні протиріччя та
зазнавали постійних і досить хаотичних змін.

Реформування системи державного управління розпочалося у
1998 р. і отримало назву «адміністративна реформа». Метою адміністра-
тивної реформи стало поетапне створення такої системи державного
управління, яка мала забезпечити становлення України як високорозви-
нутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем
життя, соціальної стабільності, культури та демократії, що в результаті
дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі.

Подальший розвиток законодавства, яке повинно було сприяти по-
будові нової системи державного управління відповідно до Концепції
Адміністративної реформи, пов’язаний з набуттям чинності Указів Пре-
зидента України «Про усунення обмежень, що стримують розвиток
підприємницької діяльності». «Про запровадження єдиної державної
регуляторної політики у сфері підприємництва» та Закону «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Згідно цього закону одним з основних завдань державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяльності є недопущення прийняття
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів. Для до-
сягнення останнього Закон встановлює вимоги до процедури підготов-
ки, прийняття, відстеження результативності та перегляду нормативно-
правових актів, які є регуляторними актами.

Відзначимо, що кожний регуляторний акт певним чином впливає на
інтереси суб’єктів господарювання, громадян та держави. Ці впливи, як
правило, мають різний характер, внаслідок чого порівнювати їх між со-
бою без попередньої «обробки» практично неможливо.

У економічній практиці існує інструмент, за допомогою якого ін-
формація про позитивні і негативні впливи, породжувані дією регуля-
торного акта для різних груп інтересів, може бути приведена до «од-
ного знаменника», що дає змогу порівняти ці впливи між собою та
оцінити загальний економічний і соціальний ефект дії регуляторного
акта.

Таким інструментом є аналіз вигод та витрат, який фактично являє
собою арифметичний розрахунок значень вигод та витрат, що виника-
ють внаслідок впровадження певного регуляторного акту, їх підсумову-
вання та аналіз отриманого таким чином загального економічного та
соціального ефекту.
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В якості регуляторного акта для оцінки нами був використаний За-
кон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
від 06.09.05. Цей Закон визначає правові та організаційні засади функ-
ціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і вста-
новлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видава-
ти документи дозвільного характеру та адміністраторів.

Аналіз проводився у декілька етапів: 1) Визначення сфер впливу.
2) Побудова таблиці вигод та витрат. 3) Визначення періоду, за який
будуть здійснюватися розрахунки. 4) Пошук початкових даних. 5) Роз-
рахунки вигод та витрат. У результаті проведеного дослідження вста-
новлено, що соціальний ефект від впровадження в дію закону є позити-
вним і у грошовому виразі становить 542 480 500 грн.

Згідно результатів дослідження можна стверджувати про наступні
переваги у застосуванні при оцінці ефективності регуляторних актів
аналізу за критерієм вигод та витрат: по-перше, проведення аналізу ви-
год та витрат здійснюється у режимі «крок за кроком» за певним алго-
ритмом, що істотно обмежує вплив особистих уподобань фахівця, який
проводить аналіз, на одержані висновки та результати; по-друге, аналіз
вигод та витрат у загальному випадку враховує вплив регулювання на
інтереси усіх базових груп; по-третє, аналіз вигод та витрат є універсаль-
ним інструментом, який можна застосовувати стосовно практично
будь-яких видів регуляторних актів, причому як до чинних актів, так і
до проектів актів; по-четверте, чіткість результатів аналізу полягає у
тому, що результати аналізу вигод та витрат мають числове вираження,
що дає можливість вільно порівнювати різні варіанти регулювань.
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МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
В ПРОВЕДЕННІ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Роль фінансового посередництва полягає в усуненні протиріч на фі-
нансовому ринку та в полегшенні проблем, які виникають через недос-
коналість ринку. Деякі економісти (МакКулох, Тобін) дотримуються
думки, що фінансове посередництво — це проміжна фаза в еволюції
процесів, кінцевою метою яких є повний набір ринків, який буде охоп-
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лювати всі товари та всі додаткові умови, які можуть виникнути. Прак-
тичні зміни, що відбулись у фінансовій системі Великобританії, можна
в загальному визначити так:

 фінансова конгломерація. Фінансові інституції шукають шляхи
зниження своєї залежності від традиційного основного бізнесу і дивер-
сифікують свою діяльність ширшим колом продукції та послуг;

 вхідні бар’єри знижуються. На роздрібних фінансових ринках
нові технології та процеси перебудови знизили бар’єри входження на ці
ринки (наприклад, іпотечний ринок);

 зростання інвестиційних інституцій. Спостерігається тенденція
повільного зростання банків і швидкого зростання страхових компаній
та пенсійних фондів, що пояснюється податковими вигодами останніх;

 запровадження фінансових інновацій. Важливим елементом розвит-
ку є вторинна сек’юритизація, що визначається як процес, де активи, які
первинно утримуються на балансі банку чи будівельного товариства,
об’єднують та продають на ринок капіталів у формі цінних паперів. Дані
інструменти продають інвесторам. Ці процеси широко використовуються і
гнучкі механізми дозволяють кредитним інституціям підвищити ліквідність
балансу та звільнити капітал, який як правило утримується під кредити;

 розвиток сфери фінансових послуг в Великобританії. Сектор фі-
нансових послуг Великобританії помітно почав зростати в останні 15
років. Такий розвиток призвів до зупинки процесів регулювання ринку.

Частка в ВВП та кількість зайнятих у сферах діяльності (1986—
1996), як відсоток від загальної кількості.

1986 1988 1990 1992 1994 1996

24,8 24,6 23,2 21,2 21,4 21,3
ВВП:
Виробництво
Фінансові послуги 21,7 22,4 23,9 24,9 26,2 25,6

23 22 21 19 18 18
Зайнятість:
Виробництво
Фінансові послуги 13 14 15 15 16 17

За цією інформацією можна зробити висновок, що економіка Вели-
кобританії пройшла через процеси де-індустріалізації, з відповідним
зменшенням сектору виробництва та збільшенням сектору послуг.

Надання фінансових послуг є важливою частиною економіки Вели-
кобританії. Великобританія завжди була, є і, як свідчать тенденції, буде
залишатись першою в запровадженні інновацій на фінансових ринках,
розробленні нових схем та механізмів здійснення фінансових операцій.

Використання досвіду Великобританії в Україні
Великобританія — країна з стабільною, інноваційно-розвиненою

фінансовою системою. Фінансове посередництво пройшло багато ета-
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пів розвитку і зараз продовжує удосконалюватись. В Україні дана сфера
фінансової системи перебуває на етапі становлення. На мою думку, до-
цільно розглянути певні аспекти розвитку фінансового посередництва в
Великобританії та розробити механізми втілення їх в Україні. Я б виді-
лила такі основні елементи:

1. Фінансові посередники в Україні (наприклад, банки) мають здійс-
нювати свою діяльність з якнайбільшою ефективністю для клієнта. На-
приклад, запровадження системи пакетного обслуговування клієнтів.

2. У Великобританії банки диверсифікують свою діяльність, надаю-
чи послуги зі страхування бізнес-діяльності, життя тощо. Тобто все біль-
шу кількість операцій (банки намагаються врахувати всі потреби клієн-
та в комплексі) в різних сферах фінансової діяльності починають вико-
нувати банки. Це є цікавим досвідом для України, оскільки у нас сис-
тема страхових компаній, інвестиційних фондів та будівельних
товариств розвинена дуже слабо і довіра населення надто низька. А от
впевненість у банківській системі як у населення, так і у юридичних
осіб зростає. Тож, запровадження, наприклад, страхових послуг через
банки було б дуже доцільно та ефективно.

3. Запровадження фінансових інновацій є рушійною силою посеред-
ництва в Великобританії. Використання нових фінансових механізмів на
Україні також буде мати позитивний вплив. Наприклад, за допомогою
ф’ючерсів, форвардів, свопів можна зменшувати ризики для фірм.
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ДОКАЗ БУТТЯ БОГА ЯК ПРОБЛЕМА
СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ І ТЕОЛОГІЇ

Під епохою середніх віків прийнято розуміти досить тривалий істо-
ричний період, у рамки якого входить зародження і становлення євро-
пейської середньовічної цивілізації і тривалий процес її трансформації —
переходу до Нового часу. Роль церкви в житті західноєвропейського се-
редньовічного суспільства, яке багато істориків називають християнсь-
ким суспільством, була всеосяжною: релігія і церква заповнювали все
життя людини феодальної епохи від народження до смерті. Уявити духов-
ні пошуки середньовічної людини поза церквою неможливо. Саме пі-
знання світу і Бога, що надихається церковними ідеалами, породило бар-
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висту, багатообразну, живу культуру Середньовіччя. Все це обумовлює,
той факт, що головною характеристикою європейської середньовічної
філософії є теоцентризм. Центральними проблемами середньовічної фі-
лософії можна вважати проблему співвідношення віри і розуму, яка лег-
ко інтерпретується як проблема співвідношення філософії і теології, су-
перечка про універсалії і різні способи доказу буття Бога, сформульовані
в творах різних авторів — найзначущішими слід рахувати роботи Ансель-
ма Кентерберійського і Фоми Аквінського.

Ансельм Кентерберійській упевнений у тому, що розум не завжди
здатний обгрунтувати істини віри, найважливішою його задачею Ан-
сельм вважає доказ існування Бога. В онтологічному доказі Ансельма
ставиться задача показати, що поняття буття фактично, хоча і неявно,
міститься в понятті «Бог». Бог — це те, більше чого нічого не можна
помислити. Кожна людина, навіть не віруюча в Бога, розуміє значення
цього слова, отже, поняття «Бог» є в його розумінні. Але воно не може
бути тільки в розумі, оскільки джерелом розуму є реальність, отже, Бог
існує в реальності.

Християнським філософом, що прославив розум до рівня віри в
процесі богопізнання і що сформулював розгорнену систему доказів
буття Бога був Фома Аквінській. До цих пір у всіх католицьких універ-
ситетах його систему предписано викладати як єдино істинну філосо-
фію. Отже, його ідеї мають цінність не тільки архаїко-історичну, а ма-
ють сучасне звучання і залишаються дієвою силою формування
світогляду і світосприймання людей.

Існування Бога доводиться Фомою Аквінським, як і в Арістотеля,
аргументом нерухомого стимулу. Речі поділяються на дві групи: одні
— лише рухаються, а інші — рухають і рухаються. Все, що рухається,
приводиться чимось у рух, а отже має бути щось, що не будучи руха-
ним не є і рухомим. Деяке джерело першопочаток та першопричина ру-
ху. Цей нерухомий двигун і є Бог.

Другий доказ буття Бога — покладання Бога першопричиною всього
сущого теж сходить до Арістотеля. Все, що існує, має причину свого іс-
нування, отже, повинне існувати щось, що не має причини свого існу-
вання, але є причиною всього іншого. Це може бути тільки Бог.

Третій доказ виходить з ідеї кінцівки існування створеного світу.
Внаслідок того, що світ існує по законах необхідності, повинен існува-
ти і кінцеве джерело всякої необхідності — це Бог.

Четвертий доказ будується на виявленні в світі різних ступенів до-
сконалості, як це було і в Ансельма, яка теж повинна мати своє джерело
— абсолютно зроблене, яким може бути тільки Бог.

П’ятий доказ, будується на наявності в людському розумі поняття
про Бога, доводить його реальне існування. Бог же є і кінцевою метою
будь-якого існування, неусвідомленою неживими речами і що осягаєть-
ся людиною, як істотою володіючою внутрішньою ціллю.

Таким чином, Бог вічний, він існує, він нерухомий, постійний, одно-
часно є причиною руху, необхідності і ціллю даного світу. Бог — це своє
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власне єство. В Бога немає ніяких властивостей. Він не може бути описа-
ний за допомогою відмінностей, він поза всякими роду, його не можна
визначити. Проте Бог містить в собі досконалість всякого роду. Більш
справедливо говорити, що речі подібні Богу, ніж, що Бог подібний речам.

Родоначальник німецької класичної філософії Іманнуїл Кант деталь-
но розвиває в «Критиці чистого розуму» докази буття Бога і приходить
до парадоксального результату. З одного боку, він говорить, що раціо-
нальними аргументами можна довести існування Бога, але не можна
зробити докази переконливими для протилежної сторони. Кант дослі-
джує не тільки самі докази, але і причини, що спонукали теолога займа-
тися ними. Ці причини Кант убачає в прагненні розуму до остаточної
завершеності картини світу. Докази мають загальну структуру і логіку
руху думки. Якщо є ланцюг причин, значить десь повинне бути початок
всіх причин. Якщо істоті дана можливість скоювати добрі справи, зна-
чить повинна існувати кінцева актуальність добра. Якщо в світі, де від-
сутні власні тверді основи моральності, шукати її абсолютний початок,
то ми нічого не знайдемо. Тому розумніше покласти в основу людських
етичних вчинків орієнтацію на якесь божественне єство, тобто те, що
саме по собі позбавлено гріха і є втіленням мудрості, могутності і доб-
ра. Іншими словами, раціонально міркуючи, рухаючись через ряд умов
до безумовного, розум приходить до ідеї Бога. Кант показує шлях ро-
зуму і його загальну логіку, які народжують ідею Бога. Таким чином,
виходить, що всі раціональні докази буття Бога не доводять буття Бога,
а лише ілюструють прагнення розуму його осягнути.

Отже в теологічних концепціях ми можемо бачити напрям розвитку
західноєвропейської філософії в епоху середньовіччя. Конкретний ана-
ліз поглядів доводить тезу про теоцентричність середньовічної філосо-
фії, її підлеглу роль по відношенню до богослів’я. Як ми бачимо на
прикладі аналізу проблеми доказів буття Бога, філософія активно втру-
чається в справи «віри» і визначає теологічний пошук. Можна сказати,
що теологія була і залишається «релігією для інтелектуалів», бо перед-
бачаючи різні шляхи сумніву, закликає не тільки відчуттям, але і дум-
кою прийняти Бога. Ця функція теології зберігається до цих пір, і збері-
гатиметься доки є релігія.
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РОЗВИТОК ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ

В Україні ринок факторингових послуг повноцінно розвивається з
моменту прийняття у 2003 р. Цивільного кодексу, який фактично зняв
заборону на купівлю фінансовими установами прав вимоги. Адже у 90-х
роках факторинг поряд з викупом векселів нерідко використовувався у
корпоративних конфліктах.

Специфіка українського ринку факторингу полягає в тому, що в
ньому домінує сектор банків, тоді як сегмент факторингових компаній
лише зароджується. Крім того, відсутня будь-яка координація щодо ре-
гулювання даної сфери між органами нагляду — НБУ і Держфінпослуг.
Разом з тим, ще не була створена саморегулівна організація, а відтак
багато питань нормативного забезпечення, а також широкого пропагу-
вання даного продукту залишаються невирішеними.

Відповідно до результатів дослідження за три роки оборот за факто-
ринговими операціями склав 1,4 млрд грн, з них більше 1,3 млрд грн
припадає на банки. При цьому сукупний розмір вкладених активів ста-
новить менше 400 млн грн.

У 2005 р. обсяги операцій за факторингом зростали найдинамічніше
порівняно з іншими фінансовими послугами. Так, у банківській системі
ріст обсягу куплених прав вимоги становив більше 100 %, і до 200 %
виросли об’єми операцій факторингових компаній.

Не дивлячись на динамічний ріст конкуренція на ринку факторинго-
вих послуг практично відсутня. Основними операторами факторингу
залишаються «Укрсоцбанк» і «ТАС-Комерцбанк», які здійснюють близь-
ко 80 % операцій. При цьому, якщо «Укрсоцанк» за даним показником
надає майже 52 % послуг, то по вкладених у факторингові операції ак-
тивах лідирує якраз «ТАС-Комерцбанк» (44 %), тоді як «Укрсоцбанк»
інвестував тільки 27 %. На рис. 1 показана структура ринку факторингу
за основними операторами.

Факторингові
компанії, 6,0 %

Інші, 9,0 % Індексбанк, 2,0 %

БІГ-Енергія, 3,0 %

Комерцбанк,
ТАС-28,0%

Укрсоцбанк,
52,0 %

Рис. 1. Структура ринку факторингових послуг
за обсягом операцій
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За даними НБУ в Україні факторингом займаються приблизно 20
банківських установ. В небанківському секторі ліцензії на надання послуг
факторингу мають 22 компанії, з яких активно працюють 3—4. Структура
галузей економіки, які вони обслуговують, приведена на рис. 2.

Принципові відмінності між даними сегментами ринку містяться у
підходах до оплати послуг факторингу. Плата за факторинг, яку утри-
мують банки, включає вартість фінансування і комісії за послуги інфор-
маційного та консультативного характеру. В цілому реальні ефективні
ставки (з врахуванням кількаразового обертання активів і комісійних)
складають у середньому 33 % річних (за даними «ТАС-Комерцбанку»).

В небанківському секторі поширена інша система оплати послуг:
факторингові компанії стягують єдину платню за обслуговування. Най-
частіше це 1 % від суми договору в день, що складає 36 % річних (за
даними «АРМА-Факторинг»).

Останнім часом намітилася тенденція до зниження середньозваже-
них ставок за факторингом. Проте разом зі зниженням вартості фінан-
сових ресурсів слід очікувати подорожчання комісійних, що викликане
посиленням конкуренції.

Хімічна промис-
ловість, 3,0 %

Інше, 5,0% Промисловість, 26,0 %

Фармацевтика,
11,0 %

Торгівля, 15,0 %

Продукти
харчування,

40,0 %

Рис. 2. Галузева структура портфелю факторингу в Україні
Наступні 2—3 роки обсяги факторигових послуг зростатимуть ста-

більно високими темпами до відносного насичення ринку. Адже у сві-
товій практиці ринок факторингу займає до 5—8 % ВВП, тоді як в
Україні — заледве 0,5 %.

Сьогодні всі послуги факторингу сконцентровані на внутрішніх
операціях. Однак вже зараз провідні оператори, зокрема «Укрсоцбанк»
запроваджують програми міжнародного факторингу.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У БАНКУ

Актуальність даної наукової роботи полягає в тому, що на сьогодні
більшість фінансових організацій не мають ефективної системи управ-
ління ризиками. На даному етапі розвитку банківської системи питання
впровадження якісного ризику-менеджменту стає особливо актуаль-
ним. Аналіз кредитних і ринкових ризиків вноситься до функціоналу
окремих служб, широко впроваджуються скорингові системи при оцін-
ці кредитного ризику, робляться спроби впровадження вимог Базельсь-
кого комітету відносно управління ринковими ризиками й оцінки «ка-
піталу під ризиком» у цілому. Уже розроблені й опубліковані вимоги
Національного банку України по системі організації й функціонування
систем ризику-менеджменту в банках України.

На даний момент, ті банки, в яких сформована система управління
ризиками, більш чітко підходять до постановки мети та її досягнення.
Банки, в яких оптимізовано систему ризик-менеджменту, можуть гнуч-
кіше управляти портфелем своїх позичальників й розподіляти ризики;
волатильність (мінливість) їхніх доходів стає досить низкою, ймовір-
ність несподіваних втрат незначна.

У своїй основі ризик-менеджмент є синтезом найпередовіших мате-
матичних методів та фінансів і часто є важко сприйнятливим для топ-
менеджменту банку. У цьому зв’язку, безумовно, постають питання по
зміні банківського управлінського менталітету або питання по зміні ме-
ханізмів прийняття рішень банками. Ці механізми повинні дозволяти
оцінювати, які ризики та в якому обсязі може прийняти на себе кредит-
на організація; визначати, чи виправдовує очікувана прибутковість від-
повідний ризик. На основі цього повинні бути розроблені і перетворені
в життя заходи, що дозволяють знизити вплив фактора ризику. Мето-
дом реалізації даної задачі є розробка систем управління ризиками, що
повинні дозволяти керівництву банку виявляти, локалізувати, вимірю-
вати і контролювати той або інший вид ризику, причому бажано на са-
мій ранній стадії його виникнення і тим самим мінімізувати його вплив.
Сьогодні для банків, що реально хочуть залишатися конкурентоздатни-
ми в усе більш жорстокому середовищі їхнього функціонування, немо-
жливо обмежувати ризик-менеджмент питаннями по виконанню вимог
НБУ по контролю за ризиками; питаннями, що звичайно вирішуються
так званими комітетами по управлінню активами і пасивами або креди-
тними комітетами.

Ні для кого не секрет, що «нова економіка» і відповідні їй нові си-
стеми корпоративного управління характеризуються появою усе ефек-
тивніших процесів оцінки ризиків, інструментів виміру і моделювання
ризиків, інструментів планування і моделювання сценаріїв бізнес-
процесів, а також систем управління ризиками. Основні джерела ризиків
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і нові засоби ризик-менеджменту вимагають нового підходу по оцінці і
управлінню ризиками. На наш погляд, оптимізована система ризик-
менеджменту є найефективнішим рішенням даної проблеми.

Говорячи про оптимізовану систему ризик-менеджменту, йдеться не
про універсальну систему прийнятну для усіх банків, а про окремо роз-
роблену систему для конкретного банку, однак, з урахуванням усього
спектра ризиків, властивих діяльності даного банку.

Щоб така система була ефективною та діючою, вона має:
— оптимізувати співвідношення потенційних можливостей, ризиків,

розміру капіталу і темпів росту банку;
— реалізувати системний підхід по оцінці і управлінню ризиками;
— співвідносити ризики і потенційні можливості для досягнення

найкращих результатів;
— вона також повинна складати найважливішу частину процесу

прийняття всіх управлінських рішень;
— і, нарешті, поліпшувати керованість банку за допомогою ство-

рення адекватної структури контролю.
— Також для покращання системи ризик-менеджменту у банку не-

обхідно максимально уникнути інформаційної асиметрії всередині бан-
ку, тобто між різними рівнями управління ризиками.

Має бути налагоджений ефективний інформаційний обмін при здій-
сненні контролю за ризиками — обмін інформацією, що здійснюється в
2-х напрямках:

1) надання підрозділами головного офісу банку інформації про за-
плановані значні операції на адресу управління оцінки ризиками;

2) надання управлінням оцінки ризиками висновків про ймовірний
вплив запланованих значних операцій на рівні ризиків та можливість їх
проведення на адресу відповідних підрозділів.

Отже, сьогодні вкрай необхідно створити ефективну систему управ-
ління ризиками, що відповідала б міжнародним стандартам та була б
адекватною до поточної фінансової ситуації в країні.

Створення загальнобанківської системи ризик-менеджменту в банку
являє собою тривалий процес і вимагає перебудови корпоративної
культури, для чого необхідні індивідуальні підходи й ефективний про-
цес керування перетвореннями, що направляється керівництвом банку
і, безумовно, підтримуваний акціонерами. Кожному банкові, що думає
про своє майбутнє, уже сьогодні необхідно вибрати ту модель системи
управління ризиками, що оптимальним чином вирішує задачі, що по-
стають перед конкретним банком, і приступити до її реалізації.
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Н. Г. Хохич (ф-т економіки та управління, I курс)

СТОРІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ КНЕУ ТА ЙОГО РОЛЬ
У ВИХОВАННІ СТУДЕНТА-ЕКОНОМІСТА

Присвячується нашому студентству:
Тим, заради кого створювався і діє університет,
Тим, хто є його першоосновою і сьогоденням,

Тим, хто свою долю зв’язав
З економічною думкою і від неї не відступить.
Тим, хто торуватиме вивірені й надійні шляхи

Незалежної України в майбутньому.

Мабуть, усі погодяться з тим, що при встановленні будь-якої соціаль-
но-економічної системи чимала роль належить економічній культурі
суспільства, в тому числі економічній освіті. Саме економічна культура
і рівень економічної освіти в суспільстві забезпечують повноту викори-
стання економічних законів, систему мотивації підприємств і людей до
практичної діяльності, співмірність того, що кожна людина дає суспіль-
ству і що від нього бере, забезпечують життєвість і дієвість економічної
політики держави в цілому.

Довга і терниста історія Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана починається з 4 лютого 1906 року
створенням у Києві Вищих комерційних курсів. Проживаючи роки не-
легких випробувань: перша світова війна, евакуація, потім реевакуація,
руйнівні наслідки, тяжкий матеріальний та фінансовий стан — наш уні-
верситет жив і давав сили та наснаги своїм вихованцям. Попри всі труд-
нощі і негаразди він розвивався ще з початку свого створення, і навіть з
його ініціативи ще 13 жовтня 1918 р. в залі Київського комерційного
відбувся перший Всеукраїнський з’їзд економістів і статистиків. Дій-
шовши висновку, що країні потрібні спеціалісти в галузі економіки, на
початку 1920 рр. було запрошено групу видатних учених на чолі з ака-
деміком К. Г. Воблим до університету. Для підготовки студентів перед-
бачалося залучити професорів та тимчасових лекторів. Умови роботи
навряд чи можна назвати легкими: насувався голод, потім політичні
амбіції переважали професійне ставлення при вирішенні проблем, по-
чалося некомпетентне втручання обласних партійних органів. Внаслі-
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док «чисток» майже не залишилось запрошених професорів і доцентів,
проте це не стало на заваді студентам навчатися, а наставникам тішити-
ся успіхами своїх вихованців.

Святкуючи в 1946 р. 40-річчя існування інституту, 15 з яких припа-
ло на воєнні дії, зміни соціального устрою суспільства, політичні й іде-
ологічні репресії, територіальні переміщення інституту, відсутність на-
лежної уваги до економічної освіти тощо, студентство плекало надію на
перетворення цього храму науки на багато-профільний економічний
вищий навчальний заклад. І це їм вдалося. 25 лютого 1997 р. указом
Президента України Київському державному економічному універси-
тету було надано статус національного.

Головною рушійною силою відродження та розвитку університету
насамперед було студентство. Саме воно підтримувало освітній заклад
у тяжкі хвилини його історії, тому що знову й знову поверталось до
стін, приміщень, які зберігали в собі неперевершений, солодкий та
п’янкий запах науки, творчості, праці.

Головне завдання нашого університету — виховати талановитих,
розумних, морально і духовно збагачених молодих спеціалістів, що
піднімуть рівень нашої економіки і поставлять нашу державу поряд з
провідними країнами світу.

Готуючи таких спеціалістів, професорсько-викладацький склад
КНЕУ має докладати максимум зусиль, щоб не тільки навчити, а й ду-
ховно збагатити, морально удосконалити кожну особистість. Важко на-
віть уявити собі, скільки душевних сил, енергії, знань, умінь треба до-
класти, щоб виростити і виховати справжніми людьми таких різних, не
схожих між собою студентів. Але можу з упевненістю сказати, що всіх
їх об’єднує бажання вчитися в нашому економічному університеті, від-
кривати для себе новий цікавий світ, розвиватися, удосконалювати свої
вже набуті знання.

Найоптимальніше виховання студентів надає нам сам університет.
Насамперед це виховання історією: піднесення і падіння, успіхи і пораз-
ки, занепад і відродження, все це пережите університетом протягом до-
вгих ста років, надає нам, студентам, великої наснаги до навчання, тому
що жив і відроджувався він заради нас — тих, хто принесе країні великі
зміни не тільки в економічному, а й у культурному і духовному житті,
тих, заради кого створювався і діє університет. КНЕУ разом зі своїми
діячами виховує в нас вищі моральні цінності, працелюбність, любов до
науки, культури, природи, держави. Виховує в нас патріотів, які завжди
стануть на захист Вітчизни; виховує нас таким чином, щоб ми гідні бу-
ли слова «Людина».

З іншого боку наш університет надає нам важливе економічне вихо-
вання, що формує у студентів певні моральні та ділові якості, необхідні
для їх майбутньої трудової діяльності: суспільної активності, підприєм-
ливості, ініціативності, господарського, бережливого ставлення до сус-
пільного добра, раціоналізаторських здібностей, відповідальності, праг-
нення до рентабельності, оновлення технологічних процесів і облад-
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нання, продуктивності праці, високої якості продукції, особистого успі-
ху й добробуту.

Особлива актуальність економічного виховання КНЕУ визначається
тим, що кожна молода особистість стикається з проблемами економіки
і в своїй професійній діяльності, і в особистому житті. Студент як май-
бутній працівник має оволодіти такими економічними навичками: пла-
нування і організації своєї праці; виконання професійних обов’язків,
трудових завдань згідно зі встановленими економічними та іншими нор-
мативами; оцінки результатів своєї праці за відповідними критеріями;
пошуку шляхів підвищення ефективності своєї праці; вдосконалення
виробництва в галузі своєї професійної діяльності.

Мені приємно відзначити, що сторіччя університету — це не просто
дата і ювілей, а велика частина життя декількох поколінь студентів, які
тут навчались, виховувались, розвивались і разом з тим відтворювали
тепер наш будинок економічних наук. Сьогодні студенти несуть у собі
високу економічну національну ідею, що є запорукою ідеального роз-
витку держави.

Можу з упевненістю сказати, що наш Ювіляр виховає ще не одне
покоління молодих людей, які будуть здобувати знання і використову-
вати їх на благо нашої батьківщини. Впевнена, що з кожним роком все
більше абітурієнтів буде приходити до стін нашого економічного, щоб
вступити на перший курс і тим самим продовжити безцінну історію йо-
го життя...

Ю. Б. Цирендоржиєва (ф-т маркетингу, V курс)

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНИМ
ВИКОРИСТАННЯМ РОБОЧОГО ЧАСУ

В сучасних умовах жорсткої конкуренції, ефективне використання
робочого часу стає практично основним чинником підвищення продук-
тивності діяльності підприємства. У той же час, як свідчать наші дослі-
дження, на підприємствах спостерігається нераціональне використання
робочого часу, зумовлене значними його втратами, серед яких найпо-
ширенішими є:

• запізнення на роботу;
• передчасне закінчення роботи;
• перевищення регламентованих та нерегламентованих перерв;
• використання часу роботи не за призначенням і т. ін.
Причиною переліченого вище, на нашу думку, є неналежна поінфор-

мованість керівників стосовно можливості оперативного отримання по-
вної інформації щодо використання робочого часу, що є необхідною
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складовою та умовою забезпечення ефективного проведення його ана-
лізу. Адже, саме останній дозволить визначати на ранніх етапах проб-
леми, що стають на перешкоді ефективного використання робочого ча-
су, запобігати переростанню їх в серйозні чинники подальших втрат
часу та інших, не менш важливих ресурсів підприємства.

Для вирішення цих проблем, на нашу думку, вкрай важливим є
створення та запровадження дієвої системи обліку робочого часу,
аналізу та контролю за його використанням. Так, застосовуючи термі-
нали TR4020 [1], можна побудувати системи обліку робочого часу
працівників підприємства з використанням магнітних та проксімі кар-
ток. На дисплеї даних терміналів постійно відображаються поточна
дата і час, номер зміни. Працівник, натиснувши на відповідну клавішу
безпосередньо перед зчитуванням своєї картки, може обрати такі по-
дії, що зареєструються: прихід на роботу; вихід з роботи; тимчасовий
вихід (обід); повернення після тимчасової відсутності. Термінал за-
пам`ятовує пред`явлені йому картки, а також дату й час реєстрації на
внутрішній енергозалежній пам`яті. Періодично дані можна «переки-
дати» на дискету у текстовому файлі для подальшої обробки на
комп`ютері. На основі зібраних даних адміністратором системи ство-
рюється звіт, який показує кількість часу, проведеного працівниками
на робочому місці, запізнення та ін. Термінал простий у встановлені
та експлуатації. До терміналу можна підключити електрозамок для
управління дверми. Для того щоб запустити систему, необхідно лише
вмонтувати термінал на необхідному місці, підключити живлення та
роздати картки персоналу.

На сьогодні вже розроблені та пропонуються на ринку комп’ютер-
них послуг програми з управління персоналом, які дозволяють значно
спростити та прискорити здійснення тих чи інших кадрових операцій, в
тому числі й з обліку робочого часу. Наприклад, модуль системи
FinExpert «Менеджер персоналу»[2] має у своєму складі ще й додаток
«Табель робочого часу», який призначений для управління графіками і
табелями робочого часу на великих та виробничих підприємствах із
складною системою організації праці. Додаток побудований за принци-
пом реєстрації відхилень від запланованого графіка робочого часу. Він
тісно інтегрований з додатками «Управління персоналом» та «Фінансо-
ва звітність», спрощує передачу даних до бухгалтерії. Інтегруючи дану
систему з системами контролю доступу (електронні пропуски, турніке-
ти) з`являється можливість автоматично заповнювати табелі, викори-
стовуючи інформацію, отриману з даних систем.

Ще одним прикладом програм з управління є система автоматиза-
ції управління взаємовідносин з клієнтами «Парус-Менеджмент та
Маркетинг» [3], яка дозволяє автоматизувати роботу спеціалістів з
продажу та обслуговування, проводити контроль та аналіз їх роботи.
Дана система дозволяє оперативно та ефективніше розподіляти об`єм
та види роботи між співробітниками за рахунок постійної наявності
оперативної інформації про місцезнаходження співробітників, про
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графіки роботи, про об`єм виконаних робіт та кількості затраченого
на це часу. Значно підвищує цю можливість інтеграція даної системи
з електронною контрольно-пропускною системою. Система дозволяє
зменшити час на проведення аналізу роботи співробітників, підрозді-
лів і компанії в цілому, аналізу ефективності просунення конкретного
товару чи послуги.

Для здійснення контролю за тим, як використовують свій робочий
час працівники, доцільно було б використовувати «Комп’ютерний па-
парацці» —програму, яка приховано записує зображення з екрану
комп’ютера, за яким ведеться нагляд, у вигляді фільму [4]. Цей фільм
можна переглянути у будь-який зручний момент, що дає можливість
дізнатись, чим займаються співробітники за спиною керівництва. Кож-
ний записаний кадр маркірований — час, дата та інші відомості. Про-
грама імітує роботу відеомагнітофону, всі функції прості і зрозумілі
інтуїтивно.

Таким чином, застосовуючи на практиці дані системи технологій
та їх аналоги, можна оперативно проводити аналіз робочого часу, ви-
значати та своєчасно усувати причини його неефективного викори-
стання, тим самим запобігаючи небажаним збоям у злагодженій робо-
ті підприємства, підвищуючи його продуктивність та конкурентосп-
роможність.

Література
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А. О. Черуха (ф-т міжнародної економіки і менеджменту, ІV курс)

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

В епоху глобалізації та посилення конкуренції у світовому масштабі
підвищення конкурентоспроможності країн стає одним із основних зав-
дань урядів.

Сутність конкурентоспроможності країни, галузі, товаровиробника
(фірми) полягає у виробництві конкурентоспроможної продукції (това-
рів) за рахунок використання інновацій, розробки високотехнологічної
продукції, створення якої неможливе без розвитку науково-технічного
потенціалу.

Світові тенденції розвитку економіки свідчать, що лише шляхом
мобілізації та раціонального використання національних переваг,
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постійного покращення якості продукції і послуг, а також рівня про-
дуктивності праці можна забезпечити процвітання країни та досяг-
нення істотного підвищення добробуту населення. Все це говорить
про необхідність об’єднання наукового і технічного потенціалу
країни з метою підвищення її інноваційності та, як наслідок, забез-
печення конкурентоспроможності національної економіки. Тобто,
щоб підвищувати конкурентоспроможність, держава повинна актив-
но реалізовувати інноваційно-інвестиційну політику, яка має бути
спрямована на впровадження передових світових технологій. Країни
з інноваційно орієнтованою високотехнологічною економікою ма-
ють величезні переваги перед іншими країнами, що надає можли-
вість досягти значного, стрімкого та сталого зростання макроеконо-
мічних показників національної економіки.

Вважається, що інновації стали виробничою релігією ХХ ст. і збе-
режуть свої позиції протягом ХХІ ст. Для виробників інновації є голов-
ним засобом підвищення прибутків, ключем до нових ринків збуту.
Уряди роблять ставки на інновації, намагаючись подолати кризи та до-
сягти зростання макроекономічних показників. У змаганнях між
країнами, економічними регіонами, компаніями перемагає той, хто
зумів адаптувати свою стратегію до особливостей розвитку зовніш-
нього середовища, досяг успіхів у комерціалізації інновацій. Іннова-
ційна стратегія характеризується взаємопов’язаним комплексом дій,
спрямованих на зміцнення життєздатності і конкурентоспроможності
суб’єктів господарювання. Складовими цього комплексу дій є визна-
чення стратегії розвитку та основних цілей, формування бюджету,
вкладання коштів у нові технології, розвиток освіти, використання
основних прийомів «knowledge management» та бенчмаркетингу.

Позиції будь-якої країни в геополітичній конкуренції у ХХІ ст. ви-
значатимуть освіта, розвиток науки, можливості інформаційного сере-
довища, здатність національних систем генерувати високу інноваційну
активність. Незважаючи на те, що нині інноваційна діяльність ще не
стала основою економічного розвитку України, за останні роки створе-
но реальні передумови переходу на інноваційний шлях розвитку.

Сьогодні для економіки України важливим завданням залишається
визначення складових системної модернізації господарського комплек-
су України та забезпечення їх належної реалізації: активізація і під-
тримка з боку держави інноваційної спрямованості структурних пере-
творень за рахунок стимулювання розвитку наукомістких і високотех-
нологічних галузей; подолання ресурсовитратного характеру вироб-
ництва на основі впровадження ресурсо- й енергозберігаючих техно-
логій та стимулювання випуску продукції з високим рівнем доданої
вартості і розвитку низьковитратних виробництв; формування ефек-
тивного внутрішнього ринку, у тому числі ринку високих технологій;
участь вітчизняних підприємств у втіленні великомасштабних міжна-
родних проектів, розвитку трансферу високих технологій та продажу
ліцензій, створенні спільних підприємств із виробництва продукції,
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що належать до 5 та 6 технологічних укладів, та транснаціональних
корпорацій, а також участь вітчизняних фахівців у роботі міжнарод-
них організацій з питань розвитку промисловості; вступ до СОТ, що
прискорить адаптацію промисловості до умов конкуренції на світових
ринках.

Тільки за таких умов Україна може досягти рівня розвинених країн
світу та мати конкурентоспроможну економіку. І саме інновації можуть
стати сходинкою між слаборозвиненою та конкурентоспроможною
економікою.
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РЕВЕРСИВНА ЛОГІСТИКА ЯК ОДИН З СУЧАСНИХ
НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ

В логістиці матеріальний потік традиційно розглядають як однона-
правлений рух сировини, матеріалів, складових частин, напівфабрика-
тів, готових виробів від постачальників через виробничі та збутові ор-
ганізації до споживачів [1, с. 37] — так званий прямий потік (forward
flow). Однак, як свідчить практика, виникають ситуації, коли частина
чи весь матеріальний потік змінює свою траєкторію, зокрема — повер-
тається на попередній етап руху. Такі обернені (back, reverse) потоки в
останні роки сформували предмет дослідження для реверсивної логіс-
тики (reverse logistics) — окремого розділу логістики, що вивчає
управління упаковкою, тарою та відходами, що рухаються від спожива-
ча до виробника з метою утилізації чи повторного використання
[2, с. 610]. Зазначені потоки можуть створювати значні витрати, що не-
одмінно відіб’ється на собівартості продукції. Цим підтверджується
актуальність розгляду даної теми.

Вивченням даної проблеми займались такі науковці, як Дж. Джон-
сон, Д. Вуд [2] та Є. Крикавський [1], однак у своїх працях вчені нада-
ють лише визначення поняття, зводячи його до рециклінгу та утиліза-
ції. Значно глибше окремі аспекти проблемного поля реверсивної
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логістики розроблені колективом авторів Д. Роджерсом та Р. Тіббен-
Лімбк [3]. Але в сучасному опрацюванні зазначеної проблеми існують
значні прогалини, серед яких, зокрема, слід відмітити організаційно-
управлінські аспекти.

Тому завданнями даної статті є уточнення сутності поняття «обернені
потоки»; класифікування реверсивних матеріальних потоків; аналіз їх
впливу на формування результатів діяльності підприємства та визначення
можливих варіантів управлінських рішень щодо обернених потоків.

На основі [3] визначимо, що обернені потоки включають:
— повернення сировини чи комплектуючих постачальникам через

невідповідність якості, кількості чи часу поставки;
— повернення деталей, заготовок чи продукції на попередні стадії

обробки чи виробництва;
— відкликання партії продукції, що не відповідає певним вимогам

як з пунктів розподілу, так і на стадіях виробництва;
— повернення продукції від оптово-роздрібних продавців до опто-

виків чи виробників з метою перерозподілу;
— повернення продукції від споживача до виробника чи до продав-

ця для усунення браку, ревиробництва (remanufacturing) чи перерозпо-
ділу;

— прийом та підготовку до повторного використання (рециклінгу)
чи утилізації упаковок, тари, продукції;

— інші види обернених потоків, зокрема інформаційні та фінансові.
При управлінні реверсивними матеріальними потоками доцільно

розглядати два аспекти. Відповідно до причин виникнення оберненого
потоку, на нашу думку, доцільно виділити небажаний потік, який
може виникати через невідповідність якості чи інших параметрів, та
планований (передбачуваний) потік, що пов’язаний з сервісом, ремон-
том, обслуговуванням, рециклінгом тощо. Усунення першого пов’яза-
не, головним чином, з всебічним впровадженням та використанням
TQM, а другий повинен враховуватись як в організації співпраці між
виробниками та всіма учасниками каналів розподілу, так і при органі-
зації операційної системи.

Ігнорування постійних чи періодично виникаючих реверсивних по-
токів може негативно відзначитись на результатах діяльності підприєм-
ства. Спробуємо підтвердити це твердження на основі концепції фор-
мування витрат і вартості М. Портера.

При включенні в ланцюг реверсивних потоків (рис. 1) виникають не
лише додаткові (порівняно з традиційною логістикою) витрати і вигоди
(вони розміщені в нижній частині схеми), а й новий етап — утилізація.
В результаті прибуток змінюється на величину різниці вигоди та витрат
на логістичні та інші (скажімо, виробничі) операції.
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Рис. 1. Формування прибутку з врахуванням обернених потоків

Залежно від специфіки діяльності організації, вагомості (за обсягом,
регулярністю чи впливом на результати діяльності) та важливістю обер-
нених потоків, пропонується виділити наступні базові рішення щодо
управління виникаючими реверсивними потоками:

1. небажані обернені потоки — усувати;
2. реверсивні потоки, пов’язані з сервісом споживачів — «віддати»

на аутсорсінг або створити власні спеціалізовані структурні одиниці;
3. потоки, пов’язані з ревиробництвом1 — врахувати при змінах в

операційній системі, «віддати» на аутсорсінг чи й надалі ігнорувати;
4. для управління оберненими потоками тари і упаковки — нала-

годити зв’язки з іншими учасниками каналів руху матеріального по-
току, а для утилізаційних матеріалів — зі спеціалізованими організа-
ціями.

Слід також зазначити, що обернені потоки займають суттєве місце
не лише на мікро, а й на макрорівні. Так, наприклад, сумарна вартість
запчастин, які були ревироблені у 1997 р. в США, складає $36 млрд, а
90—95 % усіх стартерів і генераторів змінного струму, що продавалися
на внутрішньому ринку країни, вироблені з вторинної сировини чи ути-
лізованих комплектуючих [4].

З наведеного випливає, що обернені потоки займають значне місце в
діяльності як окремих організацій, так і в цілих галузях економіки. От-
же, подальше дослідження реверсивних потоків має бути націлене на
визначення не лише загальних, а й специфічних методів та інструментів
управління ними з метою максимального збільшення ефективності діяль-
ності, ступеня задоволення споживача та захисту оточуючого середо-
вища.
                                                          

1 Ревиробництво (від англ. remanufacturing) — відновлення початкових та надання
нових споживчих властивостей раніше виробленому товару (адаптовано з [3]).
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А. Ю. Чубенко (кредитно-економічний ф-т, IV курс)

ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КЛАСУ ТА ЛІМІТІВ
НА ЕМІТЕНТІВ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Визначення фінансового класу емітентів корпоративних облігацій
полягає у визначенні його кредитного рейтингу. Кредитний рейтинг
(рейтингування) — це діяльність з надання послуг на ринку цінних па-
перів, спрямована на визначення кредитоспроможності об’єкта рейтин-
гування, яка може бути проведена рейтинговим агентством.

Основна необхідність кредитних рейтингів полягає у наступному:
1. отримання кредитного рейтингу створює кращі умови доступу до

інвестиційних ресурсів та ринків капіталу. Кредитний рейтинг є ін-
струментом за допомогою якого позичальник інформує про спромож-
ність та готовність відповідати по своїм борговим зобов’язанням;

2. полегшує розміщення боргових цінних паперів компаній;
3. сприяє формуванню позитивного іміджу та підвищенню довіри

ринку до компаній-емітентів.
У свою чергу кредитні рейтинги використовуються для наступних

цілей: інформування потенційних інвесторів та партнерів про кредито-
спроможність компанії, визначення принципів управління ризиками
при формуванні та оцінці якості інвестиційного портфелю, сприяння
зниженню вартості запозичень, оцінка кредитного ризику партнерів та
визначення перспектив і стратегії співробітництва, порівняльна оцінка
фінансового стану компанії та її місця на ринку.

На сьогодні найвідомішими рейтинговими агентствами є три
міжнародні агентства: Standards & Poors (S&P), Moody’s та Fitch ratings.
Вони пропонують подібний ряд послуг (довго- та короткострокові кре-
дитні рейтинги, рейтинги корпоративного керування, присвоєння рей-
тингів національним і міжнародним організаціям тощо), але все ж таки
мають певне особливе спрямування:
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ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ ПРОВІДНИХ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ

«STANDARD&POORS’» MOODY’S Fitch Ratings

Кредитні рейтинги:
 рейтинги фінансових ор-

ганізацій (у т.ч. банків);
 рейтинги страхових

компаній (рейтинг фінансо-
вої стабільності страхової
компанії);

 корпоративні рейтинги
(компанії-позичальники);

 суверенні кредитні рей-
тинги (боргові зобов’язан-
ня урядів у національній і
іноземній валюті);

 кредитний рейтинг в іно-
земній валюті;

 кредитний рейтинг у міс-
цевій валюті;

 кредитний рейтинг пла-
тоспроможності уряду в
іноземній валюті;

 кредитний рейтинг пла-
тоспроможності уряду в
місцевій валюті;

 кредитний рейтинг емі-
тента, чи прийняття контр-
агента;

 кредитний рейтинг, за-
снований на публічній ін-
формації;

 міжнародний кредитний
рейтинг;

 національний кредитний
рейтинг.
Рейтинги корпоративного
керування
Спеціалізовані рейтинги (у
т. ч. рейтинги керованих
фондів)
Індикатори стану фондо-
вих ринків
Служба керування ризи-
ками, у т. ч.:

 ризик несприятливих дій
суверенного уряду;

 ризик, зв’язаний з пере-
кладом засобів за кордон;
Ризик, зв’язаний зі став-
кою обмінного курсу

Присвоєння кредит-
них рейтингів

 (міжнародні і на-
ціональні):

 Фінансові інсти-
тути (банки, страхо-
ві компанії);
підприємства не

фінансового сектора;
 регіональні і муні-

ципальні адміністрації.
Індикація кредитних
рейтингів
Оцінка якості кор-
поративного керу-
вання
Аналітичні дослі-
дження

Довгострокові кредитні
рейтинги:

 національні довгостро-
кові рейтинги.
Короткострокові креди-
тні рейтинги:

 національні коротко-
строкові кредитні рей-
тинги.
Індивідуальні рейтинги
(тільки для банків)
Рейтинги керуючих ком-
паній підтримки
Рейтинги фінансової стій-
кості страхових компа-
ній:

 національні рейтинги
фінансової стійкості стра-
хових компаній;

 короткострокові рей-
тинги фінансової стій-
кості страхових компа-
ній кількісні рейтинги
фінансової стійкості стра-
хових компаній;
Кількісні рейтинги фі-
нансової стійкості стра-
хових компаній.
Рейтинг «стелі» країни
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S&P вважається найконсервативнішим рейтинговим агентством
та притримується суворих принципів в оцінці емітентів, реагує на
дрібніші зміни та підвищує рейтинг без особливого бажання.
Moody’s — авторитет для інвесторів Західної Європи і саме цьому
агентству належить впровадження ефективної методики розподілу
цінних паперів на інвестиційний та спекулятивний рівні. На сьогод-
нішній день Moody’s має найбільший досвід роботи з українськими
емітентами. Агентство Fitch ratings наймолодше з «великої трійки».
Даному агентству належить оригінальна методика оцінки банків та
присвоєння їм рейтингів, в основі якої лежить оцінка фінансової
стійкості банку, а також імовірність та джерело зовнішньої підтрим-
ки, у випадку появи труднощів у банку. Далі наводяться дані співро-
бітництва міжнародних рейтингових агентств з українським банків-
ським сектором:

Рейтинги, присвоєні агентством Fitch (по мірі спадання рейтингової оцінки)
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Україна
«верхня межа» ВВ – ВВ – Stable В В — — 12.01.2006

УкрЕксімбанк ВВ – — Stable В — D/E 3 12.01.2006 

ПроКредитбанк ВВ – ВВ – Stable В В D 3 12.01.2006

Приватбанк B — Stable В — D 4 12.01.2006 

Банк Хрещатик B — Stable В — D/E 4 21.03.2005 

УкрСоцбанк В – — Positive В — D 5 06.05.2005

УкрСиббанк В – — Positive В — D/E 5 02.12.2005

ПУМБ В – — Stable В — D 5 30.12.2005

Банк Надра В – — Stable В — D/E 5 29.04.2005

Банк Південный ССС + — Stable С  D/E 5 26.10.05 

Індустріалбанк ССС — Devel. С  D/E 5 17.05.2005
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Рейтинги, присвоєні агентством Standard&Poor’s в 2005 г.
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Україна
«верхня межа» ВВ – ВВ Stable В В  21.01

УкрСоцбанк В – – Devel B – –  01.09

Приватбанк   Рейтинг
BB – Stable Відкликан   

Рейтинги, присвоєні агентством Moody’s
в 2005 г. (по мірі спадання рейтингової оцінки)
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Україна
«верхня межа» В2 В2 Stable NP NP D – 17.Лют
УкрЕксімбанк В2 — Stable NP — D – 21.Лют 
Банк Аваль В2 — Stable NP — D – 17.Тра 
Приватбанк В2 ВааЗ Stable NP Р-3 Е+ 23.Тра
ТАС-Комерцбанк В2 — Stable NP — Е+ 27.Вер 
ТАС-Інвестбанк В2 В2 Stable NP NP E+ 27.Вер
УкрСоцбанк В2 — Positive NP — Е+ 22.Кві
УкрСиббанк В2 — Stable NP — Е+ 02.Чер 
Банк Форум В2 — Stable NP — Е+ 21.Лют 
БанкНадра В2 — Stable NP — Е+ 21.Лют 
Банк НРБ Україна В2 — Stable NP — Е+ 17.Чер
Вабанк В2 — Stable NP — Е+ 21.Лют
Індекс-банк В2 — Stable NP — Е+ 21.Лют
Правекс-банк В2 — Stable NP — Е+ 21.Лют
Фінанси та Кредит В2 — Stable NP — Е+ 27.Вер
Кредитпромбанк В2 — Stable NP — Е+ 21.Лют
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Внаслідок змін в українському законодавстві, зокрема в Законі
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», з’являєть-
ся новий вид професійної діяльності — рейтингування. Таким чином, в
Україні кредитні рейтинги можуть присвоювати не лише провідні між-
народні рейтингові агентства, а й національне рейтингове агентство
Кредит-Рейтинг, яке є єдиним уповноваженим рейтинговим агентством
в Україні. При визначенні рейтингової оцінки, обов’язкової за вищена-
званим Законом, рейтинговому агентству необхідно буде використову-
вати Національну шкалу, що поділяється на 2 групи рівнів: інвестицій-
ний та спекулятивний. У свою чергу, для оцінки кредитоспроможності
та присвоєння кредитних рейтингів агентство Кредит-Рейтинг викори-
стовує власну методологію, при цьому підходи, які використовуються в
оцінці ризиків, відповідають підходам провідних рейтингових агентств.
Аналіз усіх показників проводиться за період 5 років, а також відбуваєть-
ся побудова перспективних фінансових планів на період до 5 років, при
цьому особлива увага приділяється прогнозованим грошовим потокам.

Але необхідно враховувати і ситуацію, яка склалася внаслідок вне-
сення змін і доповнень до Закону. Прийняття змін викликало бурю
емоцій та негативних відкликів з боку емітентів, які всі сходились до
єдиних положень: поява такого виду професійної діяльності як рейтин-
гування в Україні дасть значний поштовх для гальмування і без того не
досить добре розвинутого ринку боргових цінних паперів; примусо-
вість рейтингування, яка суперечить міжнародній практиці; монополь-
не становище рейтингового агентства, що з часом може стати причи-
ною корупції та спекуляції — когось штучно підняти або занизити
заради власної вигоди; збільшення терміну організаціїх облігаційної
позики та ускладнення процедури реєстрації випусків облігацій, вна-
слідок появи ще одного суб’єкта на ринку цінних паперів; відсутність
діалогу між владою та учасниками ринку щодо «обов’язково-
примусового» отримання рейтингу, а також можливість відходу части-
ни емітентів з ринку, оскільки багато середніх компаній не мають змоги
платити за отримання рейтингу та його моніторинг.

Проте, не дивлячись на значний «список» недоліків національної
рейтингової системи, в перспективі вона має ряд певних переваг: збіль-
шення кола інвесторів або залучення нових інвесторів сприятливо
вплине на розвиток фондового ринку України, підвищення його ліквід-
ності; розвиток мережі рейтингових агентств підвищіть довіру до наці-
ональної рейтингової системи вцілому; зменшаться витрати на отри-
мання національного рейтингу у порівнянні з міжнародним рейтингом.
Так, наприклад, у січні цього року вартість присвоєння рейтингу підпри-
ємству становила 54 тис. грн одноразово (початковий платіж) і 13,5 тис.
грн щоквартально за моніторинг. Плата за рейтинг для боргового інстру-
мента коливається (залежно від обсягу емісії) у діапазоні від 12,9 до 84
тис. грн, а моніторинг рейтингу обходиться в половину початкової суми.
Для порівняння, послуги Moody’s у перший рік упорядкування рейтингу
становлять близько 120—130 тис. — не гривень, звісно, а доларів.
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Визначення ліміту на емітента при операціях банку з придбання акти-
вів у вигляді корпоративних облігацій здійснюється експертом групи
оцінки корпоративних кредитів управління аналізу фінансових ризиків,
враховуючи дані оцінки фінансово-господарської діяльності, кредитного
рейтингу, а також додаткових факторів оцінки бізнесу компанії-емітента.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА
ФОРМА НАВЧАННЯ: СТУДЕНТ—ВИКЛАДАЧ

Індивідуально-консультативна робота забезпечує реалізацію підви-
щених вимог до студента у зв’язку з розвитком економічних відносин.
Відповідну форму навчання вже тривалий час з успіхом використову-
ють розвинуті країни Європи і США.

Індивідуалізація навчання є важливим елементом Болонського про-
цесу, невід’ємною частиною якого сьогодні являється і КНЕУ, тому
ширше залучення індивідуально-консультативного навчання відповідає
декларованому напряму розвитку нашої освіти і може забезпечити ті
важливі цілі, що стоять зараз перед нами.

Індивідуально-консультативна форма роботи студента з викладачем
може вирішити як методичні, так і організаційні проблеми у навчанні.
Недосконалість лекційно-семінарської системи вимагає наявності пев-
ної альтернативи, якою може стати індивідуально-консультативне на-
вчання. Це не означає відмову від якоїсь з цих форм, важливо віднайти
їх гармонійне поєднання.

В працях Шенеггера, Ламаша, Хіту, Афанасьєва, Крейнера Стьюар-
та, Ваніскотта ця тема розкривається досить вузько, майже відсутня во-
на і в науковій періодичній літературі України (Зуєва, Юпітов). Зустрі-
чається в основному психологічні і профконсультуючі напрями
використання консультацій у вищих навчальних закладах.

Ціллю нашого дослідження було виявити і охарактеризувати індиві-
дуально-консультативне навчання в КНЕУ імені Вадима Гетьмана, його
проблеми, сучасний стан і перспективи.
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Завдання:
1. дати визначення індивідуально-консультативній формі роботи

студента з викладачем;
2. розкрити суть консультації як базового елемента індивідуально-

консультативного навчання, надати наші рекомендації;
3. визначити суть взаємовідносин між студентом і викладачем у

процесі відповідної форми роботи.
 Для досягнення поставлених завдань ми провели дослідження у ви-

гляді анкет серед студентів нашого університету. На наші питання нами
було отримано наступні результати:

1) Як Ви відноситесь до процесу скорочення лекцій і семінарів та
збільшення самостійної та індивідуально-консультативної роботи ?

— 77 % — негативно,
— 15 % — позитивно.
2) Яка на Вашу думку користь від індивідульно-консультативного

навчання ?
— можливість знайти підхід до кожного студента залежно від його

потреб і можливостей — 32 %,
— формування у студентів практичних навичок, вмінь, які необхідні

при виконанні самостійної роботи — 28 %,
— допомога в ефективній організації самостійної роботи — 26 %,
— розкриває творчий потенціал особистості — 14 %.
3) На Вашу думку, викладачі проводять консультації в наступних

ситуаціях:
— перед заліком чи екзаменом — 28 %,
— з метою допомогти студентам при самостійній роботі — 21 %,
— при проведенні додаткових перездач теоретичного матеріалу —

19 %;
— при написанні курсових і дипломних — 19 %.
4) Найчастіше студенти відвідують консультації з наступною метою ?
— з ціллю поглибити знання ,розглядаючи питання — 17 %,
— з ціллю виправити небажані оцінки чи доздати відповідні роботи

— 57 %,
— з ціллю уточнення інформації щодо організації та оцінювання

самостійної роботи — 17 %.
5)Якби Вам надали можливість сформувати індивідуальні умови у

навчання в КНЕУ, щоб Ви для себе змінили:
— розклад — 28 %,
— методи оцінювання — 21 %,
— кількість предметів і їх перелік — 20 %
— кількість годин навчання — 18 %,
— все з переліченого — 7 %,
— нічого — 6 %.
6) Якби Вам надали можливість сформувати власний розклад на-

вчання, Ви б:
— проконсультувавшись ,скористалися цією можливістю — 60 %,
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— передали це право університету — 10 %,
— використали ,але частково — 30 %.
7) Чи збільшиться кількість необхідних Вам знань і Ваша мотивація,

якщо Ви самі будете обирати предмети навчання ?
— так — 41 %,
— ні — 6 %,
— можливо, але багато залежить від мене — 29 %,
— можливо, але багато залежить від викладача — 24 %.
8) Чи варто збільшити кількість консультацій в університеті?
— так — 63 %,
— ні — 37 %.
9) Що найчастіше заважає Вам приходити на консультації?
— ви не знаєте чого очікувати від цієї форми роботи — 12%,
— у вас немає потреби відвідувати такі заняття — 16 %,
— брак часу — 56 %.
10) Як Ви вважаєте, індивідуально-консультативне навчання зі сту-

дентами має бути?
— обов’язковим та чітко організованим — 32 %,
— добровільним та спонтанним — 68 %.
11) На думку студентів, при індивідуально-консультативній роботі

викладач має бути:
— професіонал своєї справи — 35 %,
— комунікабельним — 22 %,
— безпосереднім та щирим — 14 %.
12) Які, на Ваш погляд, особливості взаємодії викладача зі студен-

том під час проведення консультації сприяють ефективній індивідуаль-
но-консультативній роботі?

— налагодженню контакту між студентами — 30 %,
— заохочення до творчої роботи — 11 %,
— зацікавленість в успіхах студента — 27 %,
— демократичність та відкритість до студентів — 32 %.
Отже, індивідуально—консультативне навчання — це форма навчаль-

ної діяльності, в основі якої лежить надання додаткової допомоги ви-
кладачем студентові, використовуючи консультації, з метою індивідуаль-
ного підходу до кожного студента для забезпечення ефективнішого на-
вчального процесу, досягненню навчальних цілей.

Консультація  це навчальний процес, спосіб реагування і відно-
шення до людей, у межах якого кваліфікований консультант допомагає
налагодити найефективніше освоєння навчального матеріалу, вирішити
індивідуальні проблеми студентів, пов’язані з навчанням.

Наші пропозиції щодо консультацій перед іспитами наступні:
1. проводити консультації за 3 дні до екзамену, щоб у разі необхід-

ності попередити завчасно у зміні екзаменаційних питань, структури
білету тощо;

2. можливість повторних консультацій за бажанням студентів перед
вже самим іспитом;
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3. завчасно узгоджувати зі студентами час і місце консультацій, щоб
вони були зручними для всіх.

На консультаціях з викладачем має визначатися направленість са-
мостійної роботи, її тематика, форма реалізації, що мають залежати від
особливостей студента, індивідуального підходу до кожного.

Консультації мають рухатися в напрямі, що випереджає та попере-
джає негативні наслідки в навчальному процесі. Консультації варто
проводити і на них варто приходити не після того, як студент вже схи-
бив, помилився, недовчив, а до, щоб цього не відбулося.

Студентам КНЕУ не вистачає косультацій у навчанні, однак брак
часу заважає їх приходити на ті консультації, які вже організовано.
Студенти не бажають, щоб консультації були обов’язковими для відві-
дування. Консультації мають відігравати вирішальну роль для студен-
тів на першому курсі, тому що саме тоді студенти за відсутності досві-
ду та через незнання багатьох особливостей навчання в університеті
нераціонально використовують свій час, не можуть і не знають, як пра-
вильно організувати свою самостійну роботу, як виявити найефектив-
ніший напрям освоєння того чи іншого предмету, підлаштуватися під
оцінювання, вимоги викладача.

Консультації на першому курсі мають стати огранізованішими, по
деяким предметам навіть обов’язковими.

За допомогою консультування залежно від індивідуальних особли-
востей студента можна надавати певні преференції у процесі навчання
деяким особам (інвалідам, людям похилого віку ).

Консультацій можна використати для вирішення багатьох важливих
організаційних питань в освіті, консультуючись між студентами, їх
представниками, кафедрами або викладачами, можна вирішувати пи-
тання розкладу, методи оцінювання, перелік предметів, кількість годин
навчання.

Індивідуально—консультативна форма навчання має підвищити ви-
могидо викладача, тепер вони мають бути не лише педагогами, а в біль-
шій мірі психологами для налагодження контакту зі студентами, заохо-
чення їх до творчої діяльності ї, для знаходження індивідуального під-
ходу до кожного, щоб на цій основі сформувати найефективніший про-
цес навчання.
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СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ
ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

Статистичне дослідження витрат домогосподарств на харчування
полягає не лише в дослідженні структури витрат на продукти харчу-
вання різних груп населення, а й визначенні факторів, що впливають на
цей розподіл. З метою визначення найбільш істотних факторів, що
впливають на розподіл домогосподарств за рівнем витрат на продукти
харчування, було проведено дослідження з використанням дисперсій-
ного та регресійного аналізу. Із усіх факторів, вплив яких досліджував-
ся, найбільш істотними виявилися такі фактори як: сукупні витрати до-
могосподарств1, кількість працюючих осіб у домогосподарстві,
кількість осіб у домогосподарстві та тип населеного пункту (велике мі-
сто чисельністю населення понад 100 тис. жителів, мале місто та сіль-
ська місцевість). У табл. 1 подано значення коефіцієнту кореляції най-
більш впливових факторів по роках.

Таблиця 1
КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕЛЯЦІЇ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ВИТРАТ

ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ за 2002—2004 рр.

Фактор 2002 2003 2004

Сукупні витрати 0,806 0,769 0,760

Кількість працюючих осіб у складі домогосподарства 0,381 0,260 0,378

Кількість осіб у домогосподарстві 0,362 0,378 0,379

Тип населеного пункту 0,334 0,365 0,210

Аналізуючи результати подані в табл. 1 можна стверджувати, що ха-
рактер впливу фактору сукупні витрати з роками незначною мірою але
все ж таки слабшає. Відповідно зростає вплив такого фактору, як кіль-
кість осіб у складі сім’ї. Про характер впливу інших двох факторів на да-
ний момент щось стверджувати неможливо оскільки значення індексу
                                                          

1 Категорію «Сукупні витрати домогосподарств» в даному контексті варто розгляда-
ти як категорію «Сукупні доходи домогосподарств». Адже в період тіньової економіки
та за умови приховування реальних доходів, саме категорія "витрати" найбільш повно
відбиває дійсний стан речей.
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кореляції у них значно коливаються. Характер впливу фактора сукупні
витрати виявився найбільш істотним і додавання в економетричну мо-
дель інших факторів не принесло значних змін. У той же самий час мож-
на прогнозувати, що з роками в цілому по Україні витрати домогоспо-
дарств на харчування все менше будуть залежати від загальних витрат
(сукупного доходу сім’ї) і зростатиме значення інших факторів. Нижче
подається рівняння регресії, що описують взаємозв’язок між витратами на
продукти харчування (У) та сукупними витратами домогосподарства (Х):

для 2002 р.: У = 75,35 + 0,39Х;
для 2003 р.: У = 115,66 + 0,34Х;
для 2004 р.: У = 168,59 + 0,33Х.
Як видно з рівнянь, відбуваються якісні зміни в структурі витрат

домогосподарств. Так, якщо в 2002 р. в цілому по Україні при збіль-
шенні сукупних витрат на 100 грн на продукти харчування в середньо-
му відводилось 39 грн, то в 2004 р. — вже 33 грн. Відповідно можна
писати, що й надалі витрати на продукти харчування в структурі сукуп-
них витрат будуть зменшуватись.

Для дослідження відмінностей у споживанні продуктів харчування
все населення України було розподілено на 10 децилів за сукупними
витратами та розраховано структуру їх витрат на окремі групи продук-
тів харчування (табл. 2). Як видно з табл. 2 структура витрат на продук-
ти харчування значно відрізняється у багатих та бідних категорій насе-
лення. Так, якщо основу раціону заможних українців становлять білкові
продукти харчування (м’ясо та риба), то малозабезпечене населення
змушене віддавати перевагу продуктам, що містять багато вуглеводів:
(хліб і хлібопродукти, картопля, цукор).

Значення коефіцієнта структурних зрушень свідчить про позитивні тен-
денції в українському суспільстві. Так, значення цього показника при роз-
рахунку відмінностей між 1 і 10 децилем зменшились з 5,7 п.п. у 2002 р. до
5,3 п.п. в 2004 р. Такі зміни, в першу чергу, пов’язані з якісними змінами в
структурі споживання продуктів харчування малозабезпеченим населен-
ням. Коефіцієнт структурних зрушень 1 дециля становить 1,5 п.п. в 2004 р.
порівняно з 2002 р., в той час як для 10 дециля він становить 1,1 п.п.

Таблиця 2
СТРУКТУРА ВИТРАТ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

Структура витрат, %

1 дециль 10 дециль В цілому по сукупностіКатегорія витрат
на продукти харчування

2002 2004 2002 2004 2002 2004

Хліб і хлібопродукти 34,6 32,8 13,9 13,2 20,2 18,7

М’ясо 6,7 10,4 25,7 27,8 18,7 22,6

Риба 5,7 7,5 7,3 9,2 6,7 8,3
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Закінчення табл.

Молоко, сир та яйця 9,7 10,0 11,3 10,8 10,9 10,9

Олія і жири 18,7 17,9 9,7 10,1 13,1 13,0

Фрукти 1,3 1,2 6,1 5,8 4,2 4,1

Овочі, включаючи кар-
топлю 8,1 4,1 9,0 6,1 9,0 5,5

Цукор та кондитерські
вироби 11,5 10,2 9,8 8,3 10,9 8,9

Інші продукти харчу-
вання 1,8 2,9 2,2 2,8 2,3 3,1

Кава, чай та какао 1,2 2,3 2,9 4,0 2,3 3,6

Безалкогольні напої та
соки 0,5 0,8 2,1 1,9 1,5 1,4

Всього 100 100 100 100 100 100
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ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

При вивченні залежності ВВП України від іноземних інвестицій ви-
користовувались класичні [1] економетричні моделі, а саме: лінійна,
експоненційна і поліномінальна 2-го порядку та одне [2] нелінійне пе-
ретворення числової інформації.

На рис. 1 наведено результати економетричного моделювання на
підставі статистичних даних офіційного сайту Держкомстату [3]. Роз-
глядаючи графіки, доходимо до висновку, що модель з використанням
експоненційного перетворення найточніше апроксимує експерименталь-
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ну залежність ВВП від зовнішніх інвестицій, порівняно з іншими ре-
зультатами моделювання.

Експоненційний тренд
y = 64317,532563e0,001118x

R2 = 0,475277
Поліномінальний тренд

y = -0,0110x2 + 213,4840x + 8713,5732
R2 = 0,5974

Лінійний тренд
y = 193,6149x + 16686,1344

R2 = 0,5973
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Поліномінальний тренд
Лінійний тренд

Рис. 1

Якщо класичні економетричні моделі мають коефіцієнти детерміна-
ції не більше 0,60, то модель з експоненційним перетворенням дає
R2 = 0,988. Це свідчить про її адекватність. Розглянемо яким чином цей
метод застосовується у нашій задачі (табл. 1).

Суть методу полягає в тому, що результати, отримані за допомогою
класичної моделі парної лінійної регресії, коригуються за допомогою
спеціальних формул: ei лінійн = ВВП – ВВПпередбач, δi = ei лінійн ÷
ВВП передбач, Y нелін = exp δi × ВВП лін. Сірим кольором у табл. 1 ви-
ділені два стовпчики. Перший стовпчик — реальні дані Держкомстату
про ВВП України в 1996—2003 рр., другий — модельні значення ВВП
на 1996—2003 рр., отримані на основі методу експоненційного пере-
творення. Як бачимо, модельні значення ВВП з відносно малою похиб-
кою відтворюють реальні дані по ВВП України.
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Свідомо обмежуємось даними по 2003 р., щоб здійснити прогноз на
2004—2005 рр. і звірити його з відомими на сьогодні досягненнями. У
табл. 2 комірки, виділені сірим кольором, містять прогнозні дані.

Найбільше наближається до реальних даних ВВП, зпрогнозований
за допомогою методу експоненційного перетворення. Розглянемо про-
гноз на 2005 рік. Як бачимо, що прогнозний ВВП зріс у кілька разів. У
засобах масової інформації неодноразово лунало, що після помаранче-
вої революції значно зросла довіра іноземних інвесторів до уряду
України та економіки України в цілому. За рік роботи нового помаран-
чевого уряду іноземні інвестиції в Україну зросли більше, ніж у 3 рази.
Але маємо розуміти, що ці інвестиції носять довгостроковий характер.
Основна віддача від них почне надходити лише через кілька років і са-
ме тоді їх вплив почне знаходити своє відображення у ВВП України.
Також маємо пам’ятати, що ВВП залежить від багатьох інших факторів
окрім зовнішніх інвестицій. Не треба забувати, що економіку України
за 2005 р. неодноразово вражали різні кризи, які, безперечно, негативно
вплинули на ВВП.

Тепер спробуємо подивитися, що нам пророкує новий 2006 рік.
За допомогою парної лінійної регресії спрогнозуємо обсяг очікува-
них іноземних інвестицій у 2006 р. На основі отриманих даних спро-
гнозуємо обсяг ВВП у 2006 р. Звичайно, настільки сильно наш ВВП
навряд чи зросте. Хоч віддача від попередніх великих інвестицій і
почне збільшуватись, але не варто забувати про те, що 2006 р. буде
дуже важким для економіки України через різке зростання ціни на
газ, парламентські вибори і вибори до місцевих рад та наявність ба-
гатьох невідповідностей в економіці України, які загрожують нам
новими кризами.

Загалом же можна сказати, наступне: оскільки усі моделі показують
нам пряму залежність між інвестиціями та ВВП, то можна зробити вис-
новок про прискорення темпів зростання ВВП у майбутньому, бо в
останні роки інвестиції в Україну почали значно зростати.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ

Термін «державні закупівлі» вперше на теренах колишнього СРСР
з’явився і почав досліджуватися в 1988 р. В Західній Європі ж це пи-
тання досліджується ще з середини 50-х ХХ ст.

Взагалі державні закупівлі — це придбання замовником товарів, ро-
біт і послуг за державні кошти на певних умовах, визначених законо-
давством. В Україні процес здійснення держзакупок регулюється Зако-
ном України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні
кошти». Згідно нього державна закупівля — придбання замовником то-
варів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим
Законом, при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах
іншого забороняється, крім випадків здійснення закупівлі товарів на за-
садах міжвідомчої координації.

Державні закупівлі мають вагомий вплив на економіку будь-якої
країни і так само залежать від її рівня і стану. Вплив державних заку-
півель на економіку полягає в реалізації таких основних регулюючих
функцій:

1) матеріальне забезпечення функціонування державних структур,
що утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів. У
цьому випадку під державними закупівлями розуміють будь-які при-
дбання товарів, робіт і послуг, що здійснюються за рахунок держав-
них коштів;

2) створення нових робочих місць через закупівлю державою окре-
мих видів товарів (робіт, послуг), що, сприяючи підвищенню плато-
спроможності населення, послідовно впливає на всі інші галузі народ-
ного господарства і стимулює їх розвиток;

33))  ррееггууллюювваанннняя  ееккооннооммііччннииммии  ммееттооддааммии  ккоонн’’ююннккттууррии,,  щщоо  ссккллааддаа--
єєттььссяя  ннаа  ррииннккаахх  ооккррееммиихх  ввииддіівв  ппррооддууккццііїї..  УУ  ццььооммуу  ввииппааддккуу  ддеерржжаавваа  ввии--
ххооддииттьь  ннаа  рриинноокк  яякк  ввааггооммиийй  ппооккууппееццьь  ттоовваарріівв,,  ррооббіітт  іі  ппооссллуугг  іі,,  ттааккиимм
ччиинноомм,,  ввііддннооввллююєє  ррііввннооввааггуу  ппооппииттуу  іі  ппррооппооззииццііїї  ннаа  ррииннккуу  ттіієєїї  ччии  іінншшооїї
ппррооддууккццііїї..

Державні закупівлі можуть здійснюватися шляхом таких процедур:
• відкритих торгів;
• торгів з обмеженою участю;
• двоступеневих торгів;
• запиту цінових пропозицій (котирувань);
• закупівлі в одного постачальника (виконавця).
Конкурентними з них вважаються всі, окрім закупівлі в одного по-

стачальника. Так в Україні рівень конкурентних процедур збільшився з
72,2 % у 2001 р. до 91,5 % у 2005 р., тобто за 5 років відбулося зростан-
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ня на 19,3 % ( в ЄС він становить 90 % і більше). Проте рівень самих
відкритих торгів в Україні складав у 2001 р. всього 32,6 % проти 68,6 %
у 2005 р.

На сучасному етапі розвитку державних закупівель велике значення
мають електронні державні закупівлі. Україна, як і інші країни, пішла
цим шляхом і разом з Світовим Банком мали бути впроваджені елект-
ронні закупівлі. Однак, у зв’язку з великим лобіюванням інтересів на-
родних депутатів та інших посадових осіб, практично нічого не було
зроблено. Більше того, в кінці лютого 2006 р. ВРУ прийняла поправки
до основного Закону для державних закупівель, які ставлять нанівець
вступ України до СОТ чи ЄС. Фактично були передані повноваження
від виконавчої влади до законодавчої (ці поправки містять велику кіль-
кість порушень, які суперечать КУ, Законам України та іншим норма-
тивно-правовим актам).

Отже, можна виділити такі основні проблеми в державних закупівлях:
 недосконалість нормативно-правової бази державних закупівель;
 недостатня інформатизація державних закупівель;
 залучення до процесу здійснення закупівель консалтингових

структур, окремих експертів, які, створивши фактично монополію в
цьому напрямі, завищують ціни на тендерну документацію;

 видання окремими міністерствами та установами розпорядчих
актів чи інших документів, які призводять до дискримінації окремих
учасників процедур державних закупівель, тощо.

ППііддввооддяяччии  ппііддссууммккии,,  ммоожжннаа  ссккааззааттии,,  щщоо  ддоо  шшлляяххіівв  ууддооссккооннааллеенннняя
ссффееррии  ддеерржжззааккууппііввеелльь  ммоожжннаа  ввііддннеессттии,,  ннаассааммппеерреедд::

 удосконалення законодавства (приведення нормативно-правової
бази до відповідної бази ЄС та СОТ);

 покращення взаємодії з консталтинговими агенствами, що при-
зведе до залучення більшої кількості учасників, що сприятимеме зрос-
танню конкуренції;

 усунення умов дискримінації учасників процесу здійснення дер-
жавних закупівель;

 проведення поступової інформатизації процесів здійснення дер-
жавних закупівель (змогло б і викорінити або, принаймні, суттєво ско-
ротити корупцію в цій сфері) тощо.
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РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ОБЛІКОВОМУ ПРОЦЕСІ

В умовах сучасних економічних перетворень на всіх щаблях діяль-
ності підприємств різних форм власності зростає роль системи інфор-
мації й управління, найважливішою функцією якої є бухгалтерський
облік.

Виділення реальних інвестицій як окремого об’єкту досліджень в
обліку інвестиційної діяльності є обґрунтованим не лише з економічно-
го впливу на розвиток країни та конкретного підприємства зокрема, але
і з огляду на ряд невирішених проблемних питань у галузі реального
інвестування.

Термін «реальні інвестиції» застосовується в системі національних
рахунків ООН, а основні вимоги до порядку їх оцінки і подання у бух-
галтерській звітності підприємств регулюється Четвертою директивою
ЄС «Про річну звітність підприємств певного типу». Відповідно до цієї
директиви підприємствам країн-членів ЄС рекомендується подавати ві-
домості про реальні вкладення в земельні ділянки, будівлі, споруди, об-
ладнання у складі довгострокових активів за балансовою статтею «Реаль-
ні активи».

Більш широке розкриття інформації щодо методики і техніки обліку
реальних інвестицій передбачено у Міжнародних стандартах бухгал-
терського обліку (МСБО) — International Accounting Standards (ІАS), які
розробляються і публікуються Комітетом з міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку (КМСБО) — International Accounting Standards
Committee (ІАSС).

Серед діючих на сьогодні МСБО значна їх частина регулює порядок
обліку реальних інвестицій та відображення у фінансовій звітності, а
саме: 1 «Подання фінансових звітів», 4 «Облік амортизації», 7 «Звіт про
рух грошових коштів», 11 «Будівельні контракти», 16 «Основні засо-
би», 23 «Витрати на позики», 27 «Консолідовані фінансові звіти та об-
лік інвестицій у дочірні підприємства», 28 «Облік інвестицій в асоційо-
вані підприємства», 31 «Фінансова звітність про частки у спільних
підприємствах», 34 «Проміжна фінансова звітність», 40 «Інвестиційна
нерухомість».

Більш ширша інтерпретація основних положень бухгалтерського
обліку і, зокрема, питань обліку реальних інвестицій знайшла своє ві-
дображення в загальноприйнятих принципах обліку GААР (General
Accepted Accounting Principles). Система GААР об’єднує ряд професій-
них організацій бухгалтерів, у функції яких входить розробка стандар-
тів фінансового обліку, здійснення різних дослідницьких програм з ме-
тою надання підтримки процесу розробки стандартів, проведення
консультацій по різних бухгалтерських проблемах і питаннях, по пріо-
ритетних напрямках розвитку і т. д. Стосовно обліку реальних інвести-
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цій у системі GААР розкривається повна інформація про їх сутність,
оцінку, механізм формування інвестиційних витрат і доходів, а також
відображення інвестиційної діяльності у фінансовій звітності.

В обліковій практиці українських підприємств реальні інвестиції
довгий час ототожнювалися з поняттям «капітальні вкладення». Визна-
чення капітальних вкладень було подане у Положенні про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні № 250 від 3 квітня 1993 р.,
згідно якого «до складу капітальних вкладень належать витрати на бу-
дівельно-монтажні роботи, придбання обладнання, інструменту, інвен-
тарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-розвідувальні, гео-
логорозвідувальні та бурові роботи, на відведення земельних ділянок та
переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку кадрів підпри-
ємств, що будуються, та ін.».

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р.
№ 283/97-ВР в облікову теорію було внесено видозмінену категорію —
«капітальні інвестиції». Згідно ст. 1.28.1 даного Закону під поняттям
«капітальна інвестиція» слід розуміти «господарську операцію, яка пе-
редбачає придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої влас-
ності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають
амортизації згідно з цим Законом». Як бачимо, крім уточненої назви
даної категорії, змінилась і сама її сутність.

З 1 січня 2000 р. Законом України «Про бухгалтерський облік і фі-
нансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996-ХІУ було за-
кладено основи нової системи бухгалтерського обліку і звітності, орієн-
тованої на міжнародний досвід ведення обліку. Проведення заходів з
гармонізації і стандартизації бухгалтерського обліку в Україні макси-
мально наблизили його до міжнародних норм. Підтвердженням цього є
майже ідентичне трактування реального інвестування як одного із на-
прямів діяльності підприємства в міжнародних та національних стандар-
тах бухгалтерського обліку.

Національні стандарти, які стосуються реального інвестування, в ці-
лому можна вважати уніфікованими. Зберігаючи концептуальні поло-
ження відповідних МСБО, вони конкретизують їх з урахуванням рівня
економічного розвитку нашої країни та національних традицій, у знач-
ній мірі задовольняючи потреби споживачів і передусім зовнішніх інве-
сторів. На внутрішньому рівні реальні інвестиції розглядаються в єди-
ній взаємоузгодженій інформаційній системі підприємства.

На наш погляд, до розгляду обліку реальних інвестицій необхідно
підходити з двох аспектів:

• по-перше, важливою особливістю, що характеризує реальні інвести-
ції як об’єкт обліку і аналізу, є їх тісний взаємозв’язок з діяльністю підпри-
ємства в цілому, тобто у взаємодії з основними напрямками діяльності;

• по-друге, облік реальних інвестицій слід розглядати як складову
загальної системи обліку окремого суб’єкта господарювання. У зв’яз-
ку з цим, бухгалтерський облік реальних інвестицій інформаційно
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пов’язаний з іншими ділянками обліку і, насамперед, з обліком капіталь-
них інвестицій; обліком інвестиційних витрат, які, залежно від їх змі-
сту та спрямувати або капіталізуються, або виступають як поточні;
обліком джерел фінансування та доходів від реалізації реального
інвестування.

Так, у розрізі першого напряму дослідження, інформація, яку надає
облік реальних інвестицій, визначає значну кількість функцій і рішень
(і сама визначається цими функціями і рішеннями), які формують діяль-
ність підприємства. Крім цього, облік реальних інвестицій повинен
співвідноситися з процесами, що відбуваються у зовнішньому середо-
вищі підприємства.

Процес виробництва визначає двоїсту природу реальних інвестицій:
з одного боку, інвестиційні витрати формують собівартість виробленої
продукції і виконують затратну функцію, а з іншого, на основі бухгал-
терських даних, — відображають величину збільшення доходу (капіта-
лу), що вказує на їх накопичувальну функцію. Виробничий маркетинг
сам по собі може розглядатися як область реального інвестування, що
вимагає особливих інвестиційних рішень.

Реальні інвестиції, як об’єкт обліку, одночасно виступають як об’єкт
і як інструмент інвестиційного менеджменту, функції якого визначають
стан інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності, що в свою
чергу впливає і на напрямки збору і подання бухгалтерських даних.
Стратегічне планування як діяльність, що направлена на майбутнє під-
приємства, має саме безпосереднє відношення до прийняття реальних
інвестиційних рішень, оскільки повинна забезпечити узгодженість дов-
гострокових цілей підприємства. При цьому основним джерелом інфор-
мації, яка виступає невід’ємною частиною стратегічного планування, є
бухгалтерський облік, як система відображення всієї діяльності підпри-
ємства, так і облік реальних інвестицій, як об’єкт довгострокового інве-
стиційного планування.

Другий напрям обліку реальних інвестицій включає постановку зав-
дань та формування відповідних напрямків дослідження на рівні під-
приємства.

Основними завданнями обліку реальних інвестицій є:
— об’єктивна оцінка об’єктів реального інвестування залежно від

напрямів їх надходження та вибуття на підприємстві;
— своєчасне і повне відображення: витрат на будівництво, при-

дбання, виготовлення та створення об’єктів необоротних активів; ви-
трат на поліпшення об’єктів необоротних активів; джерел фінансування
інвестицій у реальні активи, зокрема, внутрішніх;

— визнання і правомірне відображення в обліку доходів від здійс-
нення інвестиційних операцій;

— об’єктивне і повне фіксування даних обліку реальних інвестицій
у бухгалтерській (фінансовій) звітності підприємства;

— формування інформаційної бази для здійснення аналізу реально-
го інвестування.
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З урахуванням поставлених завдань облік реальних інвестицій, на
наш погляд, повинен базуватись на чотирьох основних аспектах, які
доцільно об’єднати у взаємопов’язані напрямки досліджень:

— облік операцій реального інвестування;
— облік джерел фінансування реальних інвестицій;
— звітність реальних інвестицій;
— інформаційне забезпечення аналізу реальних інвестиційних рішень.
Таким чином, у контексті наведеного вище матеріалу вважаємо най-

доцільнішим для вітчизняної системи бухгалтерського обліку ввести
категорію «реальні інвестиції» до облікового понятійного апарату, пе-
рейменувавши назву рахунка 15 «Капітальні інвестиції» та змінивши
статті відповідних форм звітності, які відображають процес реального
інвестування. Крім цього, вказані напрямки дослідження обліку реаль-
них інвестицій дадуть змогу повно та об’єктивно висвітлювати інфор-
мацію, необхідну для прийняття зважених інвестиційних рішень під-
приємства.
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БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Відсутність інформації про виконання позичальниками своїх зо-
бов’язань перед кредиторами завжди стоїть на заваді розвитку масового
кредитування широких верств населення. Світовий досвід показує, що
вирішити цю проблему можливо тільки за допомогою кредитного бюро,
створеного для обміну інформацією про позичальників між кредиторами.

Першим кроком до створення Бюро кредитних історій в Україні бу-
ло заснування 1 жовтня 2001 р. організації ЄІС «Реєстр позичальників»,
учасниками якої стали 116 українських банків. До бази даних Реєстру
банки надають інформацію про тих позичальників, які мають у гривне-
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вому еквіваленті сумарну прострочену та сумнівну заборгованість (з
урахуванням відсотків) у сумі, що перевищує 10 тис. грн.

Наступним кроком до створення кредитних бюро в Україні було за-
твердження Закону України «Про організацію формування та обігу кредит-
них історій» від 23 червня 2005 р., де було визначено: предмет діяльності
кредитних бюро, перелік учасників та засновників, розмір статутного капі-
талу (не менше 5 млн грн), інформацію, що міститься в кредитній історії та
ін. Створення даного закону базувалося на багаторічному досвіді зарубіж-
них країн і містить усі головні аспекти щодо діяльності Бюро.

Закон був поштовхом для діяльності створених Бюро кредитних іс-
торій, яких на той час в Україні вже було два.

У червні 2005 р Асоціація українських банків, 30 комерційних бан-
ків (серед яких: Аваль, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, Райффайзенбанк
Україна, Надра та ін.) і дві страхові компанії створили ТОВ «Перше
всеукраїнське бюро кредитних історій». На банки-засновники припадає
65 % ринку роздрібного кредитування, що свідчить про достатні обсяги
інформації про кредитну діяльність клієнтів даних банків.

У процесі створення Бюро відмовилися брати участь кілька найбіль-
ших банків країни. Один з них — Приват Банк — вирішив йти своїм
шляхом і заснував власну контору з торгівлі інформацією про позичаль-
ників. ТОВ «Українське бюро кредитних історій» зареєстроване 6 черв-
ня 2005 р., стало другим в Україні. Засновниками Бюро стали ЗАТ КБ
«Приват Банк» та іноземна компанія «BigOptima Лімітед», яка не мала
досвіду створення кредитних бюро.

Поки що в «Українське бюро кредитних історій» інвестовано в 10
разів менше, ніж у «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», але
його база даних нараховує близько 10 млн кредитних історій (усі досьє
на позичальників Приватбанку), що становить 40 % кредитного ринку
України.

Після виходу Закону, в жовтні 2005 р. було створено ЗАТ «Міжна-
родне бюро кредитних історій», учасниками якого стали: Інвестиційно-
фінансова група «ТАС», Національна асоціація кредитних спілок
України та Creditinfo Group (Ісландія) — міжнародна холдингова ком-
панія, один з лідерів серед постачальників інструментів та систем кре-
дитного менеджменту в Європі, Азії та Африці.

Якими ж будуть наступні кроки у розвитку Кредитних бюро?
Створені Бюро намагаються залучити до своїх рядів якомога більше

учасників, особливо це стосується «Ощадбанку» та «Промінвестбанку»
— які не ввійшли до складу жодного з перелічених Бюро. Проте, спів-
робітництво цих двох «гігантів» з кимсь із конкурентів під великим
сумнівом.

Велика увага приділяється питанню залучення до співпраці інозем-
них кредитних бюро, які володіють налагодженою технологією збору
інформації про клієнтів та ефективними бізнес-моделями.

Створені в Україні Бюро є універсальними, тобто не обмежуються
збором інформації про окремих суб’єктів, тому перспективним напря-
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мом для них може стати створення спеціалізованих підрозділів, які бу-
дуть містити галузеву інформацію про клієнтів. Це дозволить збирати
ширший обсяг інформації, а також знизити рівень допущення помилок.

Коли ринок кредитних історій в Україні буде достатньо розвинутим,
постане питання про співпрацю створених Бюро. Закон України дозво-
ляє створювати Професійні об`єднання Бюро у формі асоціацій (спілок)
на принципах добровільності, що діють з метою захисту і представлен-
ня інтересів своїх членів.

У майбутньому українські кредитні Бюро зможуть надавати біль-
ший спектр інформації та розширити коло своїх користувачів.
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ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ ТА МЕТОДИ БЛОКУВАННЯ
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Досвід кінця ХХ ст. довів, що чи не найзагрозливішим явищем для
світової фінансової системи є міжнародні фінансові кризи. Сьогодні
вже існують прогнози щодо можливих наступних криз. І ті з них, які
розглядають (і зазначимо, що небезпідставно) США як дуже перспек-
тивного претендента на звання наступного «джерела» міжнародної фі-
нансової кризи, дійсно вражають уяву. Враховуючи такі реалії сього-
дення, вивчення шляхів розповсюдження криз та розробка методів їх
попередження стають вкрай важливими.

Багато вчених присвячують різним питанням, які так чи інакше
пов’язані з кризами, значну кількість своїх наукових праць. Це й
А. Анікін, А. Вєдєв, Ч. Виплош, Р. Дорнбуш, Б. Ейхенгрін, Ч. Кіндлбер-
гер, Д. Г. Лук’яненко, П. Мессон, Х. Мінскі, С. Мойсеєв, Дж. Сорос,
Дж. Стігліц та багато ін.
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Виділяють наступні шляхи (канали) поширення криз:
• Загальні шоки («міжнародні мусони»). Глобальні зрушення у сві-

товому господарстві (зміни в економіках провідних країн) [7, с. 13].
• Торговельні зв’язки та конкурентні девальвації. Криза у великого

торговельного партнера приводить до зниження рівня експорту внутрі-
шніх компаній, а це, в свою чергу, відбивається на внутрішньому ринку
падінням цін на активи, відтоком капіталу і спекулятивною атакою на
валютний курс [8, с. 181].

• Фінансовий канал. Криза в країні або групі країн змушує інвесто-
рів переглянути свої портфелі через вимоги ризик—менеждменту, лік-
відності [3].

• Інформаційний канал. Валютна криза в одній країні посилає сиг-
нал спекулянтам, що режим фіксованого курсу в країнах з аналогічною
макроекономічною політикою став хитким, тому інвестори починають
звертати підвищену увагу на фундаментальні параметри інших країн.
Криза в одній країні служить так називаним «викликом, що запускає»
(wake-up call) [9].

Заходи щодо попередження міжнародних фінансових криз мають
прийматися як на рівні окремої держави, так і на міжнародному рівні.

Заходи на державному рівні:
• обов’язкове попереднє декларування усіх великих угод по конвер-

тації національної валюти в іноземну по всіх неторговельних операціях;
• дозвіл наступного продажу будь-якого цінного папера або зо-

бов’язання не раніше закінчення визначеного терміну після його при-
дбання;

• податкове регулювання спекулятивних операцій (поширення по-
датку з продажів і ПДВ на оборот цінних паперів, різного роду зо-
бов’язань) [2, с. 32];

• політика пруденціального регулювання фінансових установ (роз-
винута система моніторингу, відкритість інформації і звітності; пруде-
нціальні ліміти (у формі визначених співвідношень статей балансу) то-
що) [1, с. 32—41].

На міжнародному рівні можна запропонувати: створення міжнарод-
ного «кредитора останньої інстанції» (МКОІ), впровадження так званої
глобал-валюти, міжнародний контроль над рухом капіталу.

МКОІ — це установа, яка у безвихідній ситуації дасть грошей у
борг, коли всі інші кредитори вже відмовили [4, с. 18]. На сьогодні фун-
кції максимально наближені до функцій МКОІ виконує МВФ. Тому до-
цільним є створення згаданого інституту саме на базі МВФ. Але необ-
хідною є його глибока, докорінна перебудова. Крім функцій кредиту-
вання МКОІ може виконувати функції гарантування (страхування)
прямих іноземних інвестицій. Джерела ресурсів МКОІ можуть бути на-
ступні. МКОІ здатний сам «друкувати гроші»: з одного боку він може
просто мати можливість емітувати вже існуючі у світі тверді валюти, а
з іншого — йдеться про впровадження глобал-валюти. По-друге, це сві-
товий податок на валютні та спекулятивні капітальні операції.
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Щодо глобал-валюти, то це єдині планетарні гроші, які не забезпе-
чені якимось фондом, що складається з певних активів, але забезпечені
тим товаром, який на них можна купити. Основним пріоритетом гло-
бал-валюти є те, що дії окремих держав не могли б на неї вплинути [6].

Кризу, яка почала формуватися у одній країні, досить важко іденти-
фікувати як потенційну міжнародну фінансову кризу. Адже, як сказав
Ч. Кіндлбергер, «фінансова криза нагадує красиву дівчину — їй так са-
мо важко дати визначення, але одразу впізнаєш, коли побачиш»
[5, с. 105]. Через це кожна держава зокрема та світове співтовариство в
цілому повинні мати «напоготові» достатній арсенал засобів протидії
кризотворчим факторам та боротьби з кризовими проявами.
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ЕКОНОМІЧНИЙ УТИЛІТАРИЗМ
ЯК ПРИНЦИП ГОСПОДАРЮВАННЯ

Економічний утилітаризм — це цілісна система соціально-історич-
них цінностей сучасного західно-європейського культурно-цивіліза-
ційного типу господарства. Він виник на базі економізму — розробле-
ного класиками економічної науки (від А. Сміта до Д. Рікардо) підходу,
для якого типовою є оцінка усіх явищ та форм суспільного життя ви-
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ключно (або в першу чергу) з точки зору економічної раціональноcті та
ефективності.

В основі економічного утилітаризму лежить принцип володіння.
Критерієм людських вчинків і метою всієї життєдіяльності вважається
прагнення здобувати максимальну користь, вигоду, благополуччя, не-
залежно від того, чи йдеться про індивіда або про суспільство. Заснов-
никами і розробниками утилітаризму були відомі західні (англійські)
філософи й економісти: Н. Бентан, Дж. С. Мілль та ін. Утилітаризм у
ХІХ та ХХ ст. став ідеологією політичного й економіного лібералізму,
проголосивши ідею свободи господарювання і політичної свободи осо-
би [1, c. 86].

Основу бажання людини мати певну вигоду або користь від своєї
діяльності становлять три взаємопов’язаних елементи: потреби, інтере-
си та цінності. Завдяки потребам та інтересам матеріальні відносини
переходять в ідеологічні та навпаки. Інтереси являють собою активну
сторону виробничих відносин. Ми приєднуємося до думки професора
Здравомислова, який стверджує, що саме інтереси, і перш за все інтере-
си економічні, матеріальні, мають вирішальний вплив на активність або
пасивність великих груп населення [5, c. 76]. Надкорисні інтереси капі-
тала, які знаходять найяскравіше виявлення у сфері економічного ути-
літаризму, призводять до постійного збільшення дисбалансу природних
та суспільних факторів виробництва, загострюючи глобальні проблеми,
з якими зараз має справу суспільство.

Специфікою економічного утилітаризму є так звана «економічна
ефективність» («оптимальність за Парето»). Вона наполягає на тому,
що нікому не можна зробити краще без того, щоб комусь іншому не
стало гірше. За Парето стан суспільства може бути оптимальним, але
при цьому одні можуть знаходитися в крайній бідності, а інші — купа-
тися в розкоші, оскільки бідність одних не може бути пом’якшеною без
зниження рівня розкоші багачів. Оптимальність за Парето охоплює
тільки ті аспекти ефективності, які основані на обчисленні корисності.
Вона досить повно втілює в собі утилітаристську логіку.

Принцип економічного утилітаризму якнайкраще вписується до
принципів підприємництва як однієї з форм господарської діяльності,
де формується система певних вимог до поведінки людей. Її можна на-
звати чистою підприємницькою мораллю, основним положенням якої є
принцип максимальної ефективності для себе, для даного виробництва
[4, c. 47].

Ідеальним прикладом гармонії принципів підприємництва та суспіль-
ної моралі є США, де мораль суспільства заснована повністю на тих
принципах, які безпосередньо випливають з характеру підприємницької
діяльності. В цій країні не підприємець повинен піклуватися про те, чи
відповідає його поведінка загальноприйнятим нормам, а будь-який
громадянин повинен думати, чи відповідає його поведінка принципам
підприємництва, тобто принципу успішності, максимальної ефективно-
сті, самореклами та ін.
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Цікавою є позиція російських вчених—економістів [4], які ствер-
джують, що якщо цілі та цінності підприємництва співпадають, то мо-
же йтися про деякий підприємницький цинізм, згідно до якого мораль
вичерпується принципом корисності, а все інше — вигадки слабаків.

На постіндустріальній стадії розвитку господарства очевидним, на
думку професора Гребенькова, є той факт, що для людини як фактора
господарювання стає нагальною вимогою не задоволення її різноманіт-
них фізичних потреб, а нарощування духовного зв’язку зі світом, через
його освоєння. І ось тут надзвичайно зростає роль спеціальної (специ-
фічної) філософії, що тиражує не меркантильні, утилітарні і прагматич-
ні цінності, а високодуховні [1, c. 30].

Економіка не повинна слугувати сама собі, розкриттю своїх власних
можливостей, а покликана сприяти досягненню всезагального благоус-
трою.

Сьогодні зароджується цілий спектр альтернативних теорій еконо-
мічної поведінки, яка спрямована на досягнення розквіту промислово-
сті. Ці теорії спираються на порівняльне вивчення різних суспільств з
відмінними системами вищих цінностей (вказівка Рональда Дора (1984)
на те, що він називав «конфуціанським рецептом для промислового ус-
піху», є одним з цікавих прикладів такої альтернативної теорії).

Загалом, у дослідженні питання економічного утилітаризму різні
вчені погоджуються на думці, що господарювання у тому вигляді, в
якому воно існує, може бути зроблено ефективнішим, якщо воно почне
звертати більше уваги на етичні аспекти, що формують поведінку та
судження людей.

Дотримання принципів економічного утилітаризму в практиці сьо-
годення призвело до глобальних проблем не тільки в економіці, але й в
інших сферах суспільного життя. Гонка озброєнь, розв’язання військо-
вих конфліктів заради прибутків військово-промислового комплексу,
нехтування екологічно чистими технологіями виробництва, низький рі-
вень життя в окремих країнах є наслідком слідування власним інтере-
сам та прагнення отримати вигоду окремих індивідів. Всі ці обставини
роблять тему економічного утилітаризму актуальною і спонукають до
подальшого ретельного дослідження цього питання.
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РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Захист прав інтелектуальної власності відповідно до ст.54 Консти-
туції України є обов’язком нашої держави.

У зв’язку із зростанням конкуренції в умовах ринкової економіки
важливого значення набуває ідентифікація су’єктів господарювання та
їх товарів. Саме тому важливе значення мають торговельні марки (ТМ),
як ознаки, слова та символи, що допомагають споживачам орієнтувати-
ся в товарах і послугах виробників, одержувати найякіснішу продукцію
й уникати підробок.

Відповідно до закону в якості ТМ можуть бути зареєстровані словес-
ні, зображувальні, об’ємні та інші позначеня чи їх комбінації. При цьому
ТМ може бути зареєстрована в будь-якому кольорі чи їх комбінації.

Існує розмежування ТМ на індивідульні та колективні. Взаємовід-
носини при використанні знака кількома особам визначається угодою
між ними. А за її відсутності кожний власник свідоцтва може розпоря-
джатися і користуватися знаком на свій розсуд, але не має права давати
дозвіл на використання знака іншій особі без згоди решти власників
свідоцтва. У законодавстві Російської Федерації при реєстрації колек-
тивного знака об’єднання обов’язково додає до заявки про реєтрацію
статут колективної ТМ, що містить найменування об’єднання, перелік
осіб, що мають право користування, ціль реєстрації і характеристики
товарів, котрі будуть позначені ТМ. Таким чином ТМ належить самому
об’єднанню і право користування ТМ виникає у особи тільки з моменту
входженя в об’єднання. На практиці колективні ТМ реєструються на
союзи та асоціації юридичних осіб.

Щодо індивідуальних ТМ російське законодавство містить норму
про те, що фізичні особи, що бажають отримати свідоцтво на викори-
стання ТМ, обов’язково повинні бути суб’єктами підприємницької діяль-
ності, тоді як в Україні даної умови не існує.

Для визнання того чи іншого позначення торговельним знаком і ви-
никнення відповідних правових наслідків необхідна спеціальна проце-
дура у відповідному органі виконавчої влади (установі). В Україні діє
принцип першого використання, оскільки обов’язковість реєстрації не
встановлюється законом. Принцип реєстрації являється доцільнішим і
використовується багатьма країнами, оскільки власник зареєстрованої
ТМ звільняється від необхідності доказування свого права на неї.

Набуття права інтелектуальної власності на марку засвідчується сві-
доцтвом, строк якого становить 10 років. Одержання свідоцтва можли-
ве у разі подання заявки до Держдепартаменту з питань інтелектуальної
власності. При цьому в разі претензії кількох заявників на тотожні по-
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значення право на одержання свідоцтва отримує той із них, чия заявка
має більш ранню дату подання до або якщо заявлено пріоритет.

Щоб отримати свідоцтво, особа подає до Установи заявку українсь-
кою мовою особисто або через представника. Заявка повина містити:
дані заявника (заявників) та адресу; заяву про реєстрацію знака; опис
знака для товарів та послуг; зображення знака, що заявляється; пере-
лік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак,
згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг.

ЦК України у ст. 497 містить поняття добре відомої ТМ, реєстрація
якої не вимагає засвідчення свідоцтвом. У законодавстві відсутні чіткі
критерії визнання ТМ добре відомою. На практиці негативними наслід-
ками такої прогалини є приклади реєстрації українськими фірмами на
своє імя ТМ іноземного виробника, випуск їхнього товару вже під своїм
іменем або ж пропозиція іноземному виробнику викупити власну ТМ.

Для одержання свідоцтва заявка повинна пройти процедуру експер-
тизи, що має 2 етапи — формальний (на відповідність встановленим
вимогам щодо оформлення та оплати збору) та кваліфікаційний — по
суті заявки. Відомості про реєстрацію знака та видачу свідоцтва мають
бути опубліковані для широкого загалу.

Отже, ми радимо:
— встановлення обмеження суб’єктів права власності на ТМ (доз-

волом на отримання права власності на ТМ виключно юридичним і фі-
зичним особам, що займаються підприємницькою діяльністю, яка пере-
плітатися з класами товарів по яких видається свідоцтво);

— впровадження статуту для колективної ТМ;
— запровадження обов’язкової державної реєстрації ТМ;
— встановлення чітких критеріїв визначення ТМ добре відомою;
— на практиці для кращого захисту права власності на ТМ ми про-

понуємо реєструвати авторське право на зображення, оскільки це знач-
но розширює права власника і містить більші строки використання зоб-
раження.

Усунення прогалини в законодавстві є необхідним, оскільки дозво-
лить уникнути недобросовісної конкуренції, забезпечить правовий за-
хист особам та знизить кількість судових справ зі встановлення права
власності на ТМ і неправомірного використання торгових знаків.
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Видавництво Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана

Гарантія відмінних знань

Видавництво КНЕУ, створене 1996 року, є провідним видавцем економіч-
ної літератури в Україні.

Видання КНЕУ — це книжки високої якості для студентів та викладачів
вищих навчальних закладів, науковців та підприємців.

Видавництво вже випустило у світ понад 1000 найменувань підручників і
посібників та регулярно забезпечує своїх читачів новими виданнями.

Якість понад усе

• Літературу видавництва КНЕУ розроблено відповідно до затверджених
Міністерством освіти і науки України навчальних програм та вимог Болонської
декларації.

• Процес випуску літератури видавництва включає повний цикл підготовки
книжок — від розміщення заявки автором до отримання друкованих екземпля-
рів. Це гарантує актуальність матеріалів, їх адекватність сучасним умовам ве-
дення бізнесу та перевірку на практиці.

• Видання КНЕУ дають змогу комплексно забезпечити навчальний процес і
науковий розвиток студентів, аспірантів та викладачів. Оптимальне поєднання
теоретичних матеріалів з практичними прикладами робить видання корисними
для працівників підприємств та підприємців.

Видавництво пропонує

• підручники
• навчальні посібники
• навчально-методичні посібники
• курси лекцій
• тренінгові технології
• монографії
• збірники наукових праць
• освітньо-кваліфікаційні характеристики
• освітньо-професійні програми

Основні напрямки видань

Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Статистика
Менеджмент. Маркетинг
Бухгалтерський облік. Аудит
Фінанси
Банківська справа. Інвестування
Економіка агробізнесу
Право
Точні науки
Суспільні та гуманітарні науки

______________________________
Видавництво КНЕУ імені Вадима Гетьмана
04053, м. Київ, пл. Львівська, 14
тел.: (044) 537-61-44, e-mail: publish@kneu.kiev.ua
Реалізація книжок
ТОВ «Міжнародний центр бізнес-освіти КНЕУ»
Тел./факс: (044) 537-61-71, 537-61-71
e-mail:andrushko@icbe.com.ua
www.icbe.com.ua



ПРОДАЖ ЛІТЕРАТУРИ

Як придбати літературу

 За телефоном: 8 (044) 537-67-77, 537-61-71, 238-63-19
 Електронною поштою: andrushko@icbe.com.ua
 Надіслати листа:

ТОВ «Міжнародний центр бізнес-освіти КНЕУ»
пл. Львівська, 14, м. Київ, Україна, 04053

Дані замовлення
Повна назва та абревіатура                   Автор
організації замовника                            Кількість екземплярів
Контактна особа                                     Телефон, факс
Повна назва книги                                  Поштова адреса з індексом

ТОВ «Міжнародний центр бізнес-освіти КНЕУ», р/р 260090291000,
 АБ «Брокбізнесбанк», м. Київ, МФО 300249, код ЄДРПОУ 32961034.
 Вартість доставки літератури оплачується замовником відповідно
 до рахунка-фактури на доставку

  В офісі ТОВ «Міжнародний центр бізнес-освіти КНЕУ»
      м. Київ, пл. Львівська, 14

 Кур’єрською службою «МЦБО КНЕУ» по м. Києву
 Через службу «Київські відомості» по регіонах України

Отримати
літературу

Замовити
літературу

Перерахувати
кошти

Пропонуємо гнучку систему знижок та вигідні умови співпраці.
Забезпечуємо щотижневе розсилання прайсів та інформацію про нові надходження

електронною поштою.

Роздрібний продаж літератури в Києві

• пл. Львівська, 14
• просп. Перемоги, 54/1
• вул. Дегтярівська, 49 Г

• вул. Мельникова, 79/81
• книжковий ринок «Петрівка» —
   89 ряд, місце 15 (працює у вихідні)

• Книжковий магазин «Знання», вул. Хрещатик, 44, тел.: 234-22-91
• Книжковий магазин «Сяйво», вул. Червоноармійська, 6, тел.: 235-43-66
• Книжковий магазин «Технічна книга», вул. Велика Васильківська, 51, тел.: 287-25-86
• Книжковий магазин «Урожай», просп. 40-річчя Жовтня, 128, тел.: 258-31-87
• Книжковий магазин «Академкнига», вул. Б. Хмельницького, 42, тел.: 234-51-42

______________________________
Видавництво КНЕУ імені Вадима Гетьмана
04053, м. Київ, пл. Львівська, 14
тел.: (044) 537-61-44, e-mail: publish@kneu.kiev.ua
Реалізація книжок
ТОВ «Міжнародний центр бізнес-освіти КНЕУ»
Тел./факс: (044) 537-61-71, 537-61-71
e-mail:andrushko@icbe.com.ua
www.icbe.com.ua
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ЛУЦЬК
ТОВ «Знання»
просп. Волі, 41
тел./факс: (03322) 423-98
Книгарня «Дім книги»
вул. Конякіна, 37 А
тел./факс: (0332) 73-01-59
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ТОВ «Арка»
Вічевий майдан, 3
тел./факс: (0342) 50-14-02, (03422) 3-04-60
ЛЬВІВ
ДКП «Бібліотечний колектор»
вул. Лисенка, 21
тел./факс: (0322) 75-79-86
ТОВ «Ноти»
просп. Шевченка, 16
тел./факс: (0322) 72-67-96
РІВНЕ
ОККП «Рівнекнига»
вул. Островського, 16
тел.: (0362) 22-41-05
ТЕРНОПІЛЬ
СМП «Карт-бланш»
вул. Дорошенка, 16
тел./факс: (0352) 43-55-44
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ТОВ «Книжковий світ»
вул. Подільська, 25
тел.: (0382) 65-60-73, 26-60-73
ХОП «Школяр»
вул. Щербакова, 4
тел.: (03822) 3-03-90

ЧЕРНІВЦІ
КП «Чернівецький обласний бібколектор»
вул. Шептицького, 23
тел.: (0372) 52-62-10
КП «Технічна книга»
вул. О. Кобилянскої, 45
тел.: (03722) 2-74-96, факс 2-71-64
УЖГОРОД
ТОВ «Букініст»
вул. Л. Толстого, 4
тел.: (03122) 3-72-18
ЧЕРКАСИ
«Будинок книги»
вул. Хрещатик, 200
тел.: (0472) 45-99-20
ЖИТОМИР
«Світ книги»
вул. Київська, 17/1
тел.: (0412) 47-27-52
ХЕРСОН
Магазин «Учбова книга»
вул. Декабристів, 22
тел.: (0552) 26-22-10
вул. Кулика, 135
тел.: (0552) 55-54-01
Книгарня «Книжковий ряд»
вул. Леніна, 14/16,
тел.: (0552) 22-14-56
СІМФЕРОПОЛЬ
ВАТ «Кримкнига»
вул. Горького, 5
тел.: (0652) 27-54-87

______________________________
Видавництво КНЕУ імені Вадима Гетьмана
04053, м. Київ, пл. Львівська, 14
тел.: (044) 537-61-44, e-mail: publish@kneu.kiev.ua
Реалізація книжок
ТОВ «Міжнародний центр бізнес-освіти КНЕУ»
Тел./факс: (044) 537-61-71, 537-61-71
e-mail:andrushko@icbe.com.ua
www.icbe.com.ua
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ДОНЕЦЬК
ПП Ярошенко Н. М.
вул. Артема, 84
(приміщення обласної бібліотеки ім. Н. Крупської)
тел.: (062) 343-88-07
ПП Розенбаум С. Г.
вул. Артема, 160
Книжковий ринок,
торговий комплекс «Маяк», місце 113
тел./факс: (0622) 22-68-79
ЗАПОРІЖЖЯ
ТОВ «ЛЕКТОС» ЛТД
просп. Леніна, 142
тел.: (0612) 13-85-53, (061) 220-09-96
ОДЕСА
ПП Петров О. Є.
вул. Гайдара, 66, кв. 99
тел./факс: (0482) 49-23-41; (0482) 66-17-64
Книжковий магазин «Дім книги»
вул. Дерибасівська, 27
тел.: (048) 728-40-13
ЛУГАНСЬК
ФОП Гречишкін С. І.
вул. Леніна, 149 А
тел./факс: (0642) 58-95-28, 59-63-37
КРЕМЕНЧУК
Книжковий магазин «Роксолана»
вул. Перемоги, 26
тел./факс: (0536) 79-85-95, 3-20-64

ХАРКІВ
АВІОНІКА-Харків
вул. Сумська, 51
тел.: (057) 714-26-75
ПП Антаков А. П.
Книжковий ринок «Райский уголок»
просп. Кравцова, 19, 2 ряд, 22 місце
тел.: (067) 390-62-82, 8(050) 594-5840
Книжковий парк «Центральний»
пл. Р. Люксембург, 10, ТЦ «Мелодія»
www.bookhouse.com.ua
тел.: (057) 759-02-99, 754-33-01
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Бібколектор обласний
вул. Кірова, 22
тел.: (056) 778-38-39-ф, 778-25-37
КРИВИЙ РІГ
Магазин «Ера»
вул. Косіора, 42
тел.: (0564) 712367
ПП Cеменов А. П.
Книжковий магазин «Дар»
вул. Пухачевського, 75
тел.: (0564) 66-41-88
тел./факс: (0564) 66-01-68
МИКОЛАЇВ
ТОВ «Ноу-Хау», вул. Дунаєва, 36
тел.: (0512) 47-47-97

Детальнішу інформацію про місця продажу літератури
видавництва КНЕУ в регіонах ви можете отримати за телефонами:

8 (044) 537-67-77, 537-61-71, 238-63-19.
______________________________
Видавництво КНЕУ імені Вадима Гетьмана
04053, м. Київ, пл. Львівська, 14
тел.: (044) 537-61-44, e-mail: publish@kneu.kiev.ua
Реалізація книжок
ТОВ «Міжнародний центр бізнес-освіти КНЕУ»
Тел./факс: (044) 537-61-71, 537-61-71
e-mail:andrushko@icbe.com.ua
www.icbe.com.ua




