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В. С. Амбарчян (обліково-економічний ф-т, II курс)

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ
НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ В УКРАЇНІ

Система національних рахунків (СНР) — це обліково-ста-
тистичний стандарт, що дозволяє на основі взаємопов’язаних по-
казників і класифікацій здійснювати макроекономічний облік,
розрахунки макроекономічних показників і їх аналіз. Цей стан-
дарт є базовим для більшості країн світу для кількісної характе-
ристики стану економіки, моніторингу, контролю і прогнозуван-
ня її розвитку [2, c. 351].

Сьогодні міжнародні стандарти національного рахівництва
широко використовуються в Україні. Так, систематично здійсню-
ються розрахунки головного показника СНР — валового внут-
рішнього продукту виробничим методом і методом кінцевого ви-
користання. ВВП країни обчислюється на річній, квартальній і
місячній основі, у фактичних і порівнянних цінах. Також здійс-
нюються річні розрахунки валової доданої вартості за регіонами.
Це дає змогу визначати роль регіонів в економіці, проводити
комплексний аналіз їх економічного розвитку та зіставлення еко-
номічного потенціалу країни.

Перехід макроекономічної статистики на принципи СНР роз-
почато з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 р. № 727 «Про впровадження системи національ-
них рахунків» [7, c. 1].

З урахуванням рівня розвитку української системи національ-
них рахунків використовуються рахунки для виробництва, рахун-
ки утворення і використання доходів, рахунки операцій з капіта-
лом та фінансові рахунки.

Незважаючи на те, що багато питань складання системи наці-
ональних рахунків були успішно вирішені, певні проблеми поки
що лишаються невирішеними:

1) у зв’язку зі зміною законодавства і перебігу економічних
процесів виникає необхідність перегляду секторних розрахунків
для забезпечення співставлення розрахунків окремих показників
системи національних рахунків;

2) через існування заборгованостей заробітної плати, податків
застосування принципу «нарахувань» може призвести до невід-
повідності фінансових результатів діяльності секторів у СНР ре-
альному фінансовому стану економічних суб’єктів;
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3) для характеристики виробництва необхідно визначити ви-
пуск і валову додану вартість за підсекторами нефінансових кор-
порацій — основного виробника ВВП. Для цього необхідно за-
проваджувати фінансову звітність підприємств за підсекторами
економіки (як от, приватизовані і державні підприємства) [6, c. 37];

4) необхідно вдосконалити інформаційну базу для визначення
показників фінансових корпорацій з метою врахування фінансових
установ, які є посередниками в операціях з цінними паперами;

5) потребує вдосконалення складання фінансової звітності бю-
джетних установ з метою повного висвітлення доходів і видатків
бюджету;

6) необхідно розробити методологію і запровадити рахунки
кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, органів дер-
жавного управління і некомерційних організацій, що обслугову-
ють домашні господарства [5, c. 6].

У національних рахунках з 1994 року використовуються квар-
тальні розрахунки.

Головною метою квартальних національних рахунків (КНР) є
надання своєчасної, послідовної і точної картини поточних еко-
номічних подій. КНР надають дані для аналізу циклів ділової актив-
ності, для економічного моделювання і прогнозування. Кварталь-
ні рахунки ВВП за виробничим і розподільчим методами вико-
нуються в управлінні національних рахунків з 1994 року. Як і в
більшості країн світу, в Україні КНР повинні виступати в ролі
основного інструменту економічної політики, який дає повну ін-
формацію про рух потоків доходів і витрат. Останнім часом гост-
ро постає питання модернізації системи квартальних і річних ра-
хунків, збільшення кількості джерел, покращення інформаційно-
го забезпечення, вдосконалення методології складання рахунків.

Для розрахунку КНР необхідно використовувати всю наявну
інформацію, щоб мати правдиву картину економічної ситуації.
Коли рік закінчився, статистичні служби мають визначитися
з методом попередньої річної оцінки, яких виділяють три:

• попередня оцінка року отримується як сума чотирьох квар-
талів;

• попередня рівнів оцінка отримується незалежно від кварталь-
них результатів;

• попередня оцінка спочатку отримується незалежно від квар-
тальної оцінки, а потім коригується відповідно до них.

Необхідно зазначити, що в межах системи квартальних рахун-
ків обчислення річних рахунків є похідним, при цьому річні по-
казники окремо не розраховуються.
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Головними недоліками узгодження квартальних і річних оцінок є:
1) відсутність незалежної оцінки четвертого кварталу;
2) метод попередньої річної оцінки з використанням тільки

оперативної інформації за рік t у січні—лютому наступного року
не може відобразити реальну економічну ситуацію в країні;

3) фактично лишається нереалізованим балансування кварталь-
них даних за рік t за попередніми річними даними. Це викликано
тим, що схема передбачає, що річна оцінка дорівнює сумі чоти-
рьох квартальних оцінок, тобто не виконується основна вимога
балансування — узгодження річних даних з квартальними. На-
справді це здійснюється в t+2 році. Так третя попередня оцінка
зводиться лише до незначних міжквартальних перерозподілів.

Тому спеціалісти пропонують досконалішу система узго-
дження квартальних і річних оцінок:

1) розрахунок четвертого кварталу повинен здійснюватися так
само незалежно, як і попередніх трьох;

2) оскільки основними користувачами національних рахунків
є Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Кабінет мініст-
рів, і вони потребують інформації вже на початку розрахункового
року, то необхідно в лютому розраховувати попередню річну
оцінку за оперативною інформацією. Потім, оцінивши останній
четвертий квартал, отримати уточнену попередню річну оцінку
як суму квартальних оцінок у березні наступного за звітним роком;

3) третя попередня оцінка всіх кварталів року може бути
отримана в результаті співставлення з попередніми даними [4,
с. 20—21].

Порівняння двох систем узгодження квартальних і річних оці-
нок результатів економічної діяльності в країні показано в табл. 1.

Таблиця 1
ПОРІВНЯННЯ ДВОХ СИСТЕМ УЗГОДЖЕННЯ КВАРТАЛЬНИХ

І РІЧНИХ ОЦІНОК РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРАЇНІ

Схема узгодження,
яка використовується в Україні

Вдосконалена
запропонована схема

Поточні дані за рік t

Квартали
І, ІІ, ІІІ

перша оперативна оцінка — 16-й
день після звітного кварталу

перша оперативна оцінка —
16-й день після звітного
кварталу

друга оперативна оцінка — 95-й
день після звітного кварталу

друга оперативна оцінка —
95-й день після звітного
кварталу
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Закінчення табл. 1

Схема узгодження,
яка використовується в Україні

Вдосконалена
запропонована схема

Поточні дані за рік t

Квартал
ІV Немає оцінки  

перша оперативна оцінка —
16-й день після звітного
кварталу

 

друга оперативна оцінка —
95-й день після звітного
кварталу

Переглянуті дані за рік t

Час
перегляду

Річні оцінки за
рік t

Квартальні
оцінки за рік t

Річні оцінки
за рік t

Квартальні
оцінки за рік t

Лютий
t+1 року

1 попередня
оцінка за рік t

1 попередня
оцінка за рік t

Березень
t+1 року

3 попередня оцін-
ка за поперед-
німи даними

2 попередня
оцінка як су-
ма 4 кварта-
лів

Червень
t+1 року

3 попередня
оцінка чоти-
рьох квар-
талів

Грудень
t+1 року

2 остаточна
оцінка за рік t

3 остаточна
оцінка за річ-
ними даними
за рік t

Квітень
t+1 року

4 остаточна
оцінка за оста-
точними річни-
ми даними

4 остаточна
оцінка за
остаточни-
ми річними
даними

У застосуванні СНР в Україні існує проблема методологічного
і організаційного характеру, зокрема адаптації офіційної статис-
тики до умов ринкової економіки, розробки і застосування нових
класифікацій за секторами, галузями і видами діяльності; завер-
шення реформ бухгалтерського обліку в напрямі міжнародних
стандартів обліку і фінансової звітності; вдосконалення систем
збирання і обробки облікової інформації, точність вибіркових
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обстежень, спостережень, реєстрів, переписів; підготовка квалі-
фікованих кадрів.

Необхідно зазаначити, що близько 80 % інформації про еко-
номічний і соціальний розвиток держави статистика отримує че-
рез систему бухгалтерського обліку. Тому якість, точність і до-
стовірність розрахованих у СНР показників економічного розвит-
ку країни залежать від системи бухгалтерського обліку.

Проаналізувавши систему бухгалтерського обліку, можна
прийти до висновку, що статистики можуть отримати окрему ін-
формацію безпосередньо з рахунків бухгалтерського обліку, про-
те за класифікаційними ознаками показники у бухгалтерському
обліку і національному рахівництві нетотожні.

Ключовими поняттями національних рахунків є випуск, проміж-
не споживання та валова додана вартість. Бухгалтерський облік не
може дати необхідну інформацію для розрахунку цих величин. Іс-
нують також значні неузгодженості з визначенням податків, оскіль-
ки у СНР вони класифікуються як податки на виробництво та подат-
ки на продукти. Державна податкова адміністрація не забезпечує
національне рахівництво такою інформацією, тому це потрібно бу-
ло б передбачити у бухгалтерському обліку ввівши субрахунки
«Податки на продукти» (податок на додану вартість, акцизний збір,
надходження частки вартості нестандартної продукції, рентна плата
за нафту і природній газ, що видобуваються на території України,
мито) та «Податки на виробництво» (плата за марки акцизного збо-
ру, державне мито, державне мито за одержання охоронних доку-
ментів на об’єкти промислової власності, плата за землю, податок з
власників транспортних засобів, відрахування на геологорозвідку,
плата за спеціальне використання природних ресурсів, плата за за-
бруднення навколишнього середовища) [3, c. 72].

Певні розбіжності спостерігаються у визначенні активів. На
макроекономічному рівні активи поділяються на фінансові та
нефінансові. Останні в свою чергу поділяються на вироблені не-
фінансові активи та невироблені нефінансові активи.

Нефінансові активи — об’єкти, у відношенні до яких суб’єкти
встановлюють права власності і від володіння якими або від ви-
користання яких протягом певного періоду часу їх власники мо-
жуть отримувати вигоду. До складу нефінансових активів вхо-
дять матеріальні активи — як вироблені, так і невироблені та
більшість нематеріальних активів, для яких немає кореспондую-
чих пасивів. Отже, можна зробити висновок, що класифікація ак-
тивів відрізняється у системі бухгалтерського обліку та у системі
макроекономічного аналізу.
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І хоча бухгалтерський облік дає можливість виділити окремі
елементи активів, дані у плані бухгалтерських рахунків є дуже
розпорошеними і часто не можуть бути прямо прийняті як дані
для системи національного рахівництва.

Проте існує зв’язок і між СНР та сучасним бухгалтерським
обліком в Україні. СНР, яка з’явилася набагато пізніше бухгал-
терського обліку, сприйняла багато його загальних принципів, як
от принцип подвійного запису, чітке розмежування активів і па-
сивів. Один з основоположників СНР — голландський економіст
Е. ван Кліфф, який став винахідником терміна «національне рахів-
ництво», у своїй роботі з проблем СНР, написаній у 30-х роках
ХХ ст., обґрунтував можливість застосування принципів бухгал-
терського обліку для опису макроекономіки вцілому [2, c. 355].

Отже, дослідження даного питання показує, що пріоритетним
завданням при реформуванні обліку обох систем в Україні повин-
на бути гармонізація системи показників бухгалтерського обліку
і системи національного рахівництва. Практичний аспект взає-
мозв’язку між двома системами обліку передбачає використання
даних бухгалтерського обліку для розробки національних рахун-
ків з’ясовує, які корективи необхідно внести в дані і методологію
бухгалтерського обліку для того, щоб вони відповідали вимогам
СНР. Тому завдання удосконалення бухгалтерського обліку і фі-
нансової звітності на сьогодні є надзвичайно актуальними.
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С. Р. Андріяшевська, К. А. Корженко, (кредитно-економічний ф-т,
II курс)

ПРОБЛЕМА КОДИФІКАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОЇ МОРАЛІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Інтеграція національної освіти у Європейський освітній прос-
тір у контексті розриву із національною традицією, коли морально-
етичні цінності, принципи, норми втрачені, а сучасна молодь вже
не знає тих елементарних норм ввічливості, котрі регулюють вза-
ємини між людьми, актуалізує проблему інституалізації соці-
альної моралі у вищій школі.

Перехід до інформаційного суспільства, сьогодні, як і завжди,
посилює значення гуманітарної складової освіти, бо знання та
інформація вже є сировиною, а не лише засобом, як це було в по-
передніх суспільствах [7, с. 43].

Наприкінці ХХ ст. у європейському освітньому просторі спо-
стерігається так званий «етичний поворот», етика визнається як
philosophia prima, з’являється «прикладна етика», зокрема, такі її
різновиди, як екологічна етика, етика бізнесу, етика менеджменту
тощо. При європейських університетах, університетах США ство-
рюються центри прикладної етики, комітети з етики, з’являється
навіть нова професія експерта-етика [1, 2, 3].

На превеликий жаль, актуальність етики в системі національ-
ної освіти України належним чином ще не усвідомлюється, хоча
ця тема не є поза увагою науковців, але влада на голос українсь-
ких гуманітаріїв не зважає [1, 5]. Принципово і стратегічно важ-
ливим є питання збереження статусу курсу «Етики» як самостій-
ної навчальної дисципліни, що читається для студентів усіх фа-
культетів, упровадження спецкурсів з «прикладної етики» («ети-
ка менеджменту», «етика бізнесу», «юридична етика» тощо), а в
перспективі — створення першого в Україні Центру прикладної
етики [1, 4]. На студентській науково-практичній конференції з
культурології «Діалог культур: комунікація та етикет» була ви-
словлена пропозиція щодо створення в КНЕУ при кредитно-
економічному факультеті Центру прикладної та професійної ети-
ки та розробки Етичного кодексу студента/ викладача [6, с. 6].
Така пропозиція може бути зреалізована на основі об’єднаних зу-
силь фахівців різних галузей знання, зокрема, управлінців, ети-
ків, економістів, студентів з метою започаткування вище зазна-
ченого спільного проекту. Окремими завданнями проекту є: ство-
рення етичних кодексів (від лат. Codex — книга); випрацювання
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етичних новацій — норм, правил етикету; прописування механі-
змів впровадження етичних стандартів в освіті, різних галузях
професійної діяльності; здійснення відповідного контролю, санк-
цій щодо порушників кодексу честі тощо.

Серед студентів-другокурсників кредитно-економічного фа-
культету було проведено соціологічне опитування, і на основі
врахування та узагальнення пропозицій студентів пропонуємо
наші матеріали для публічного обговорення теми щодо випрацю-
вання Етичного кодексу студента КНЕУ.

Етичний кодекс являє собою вищу форму загальнолюдських
стосунків, бо етичні принципи походять від загальнолюдських
цінностей, приймаються людьми добровільно як особисті зо-
бов’язання перед самим собою, людьми та суспільством.

Етичний кодекс не є догмою, він не спрямований на детальну
регламентацiю кожного кроку особистостi; його також не можна
iнтерпретувати як вичерпний перелiк дозволів та заборон, які ре-
гламентовані нормами права; він містить у собі принципові по-
ложення, на основі яких навчальні та виховні заклади різних рів-
нів освіти можуть створювати свої власні «кодекси честі» чи інші
форми регулювання етичних стосунків. Бажано це робити не фор-
мально, а як важливу святкову подію для усього колективу осві-
тянської установи. Регулювати суперечливі, конфліктні випадки
етичних стосунків можуть етичні комітети, які обираються з
кращих авторитетних та відповідальних представників студент-
ського колективу та викладачів.

Кожен студент КНЕУ повинен не тільки дотримуватися загаль-
новизнаних етичних норм поведінки, але й підтримувати та
покращувати репутацію нашого університету.

Враховуючи зростаючу з кожним роком «різношерстість»
студентів, кожен студент, незалежно від віку, статі, національно-
сті, соціального статусу, матеріального положення повинен вияв-
ляти толерантність та повагу до звичаїв і традицій студентів
та викладачів усіх національностей, поважати культурні та
інші особливості різних етнічних та соціальних груп.

Використання модульно-рейтингової системи оцінювання,
зростання значення самостійної роботи студентів у навчальному
процесі актуалізує такі вимоги. Студент повинен пам’ятати, що
плагіат — гріх, май свою аргументовану точку зору, вільно її
висловлюй. З боку викладача: не потрібно нав’язувати студен-
там власні переконання, варто матеріал викладати нейтрально,
запропонувавши різні інтерпретації проблем, надати можливість
студентам у просторі комунікації — віднайти власну точку зору,
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сприяти розвитку особистості — автономної, унікальної, мисля-
чої, креативної.

Обов’язком усіх суб’єктів життя нашого ВНЗу є дотримання
не лише чинного законодавства України, але і правил внут-
рішнього розпорядку КНЕУ та інших нормативних актів, а
також внесення своїх пропозицій та зауважень щодо удоско-
налення цих регулятивних норм.

КНЕУ є найкращим економічним ВНЗ України, а тому обов’яз-
ком кожного студента має бути не допущення поведінки, здат-
ної у будь-який спосіб зганьбити наш університет, завдати шко-
ди репутації університету, або його іміджу, а також всіляке
сприяння покращенню репутації університету.

Необхідно дорожити честю і високим званням — СТУДЕНТ
КНЕУ!!!

Пропонуємо наступний варіант етичного кодексу:
• Бережи свою честь і гідність. Життя без честі нещасливе. ЇЇ

не можна забрати, але можна втратити, отже не дозволяйте честі
зникнути.

• Намагайся бути чесним настільки, наскільки це можливо.
Особливо — з собою, хоча б з собою.

• Будь відповідальним.
• Особливо важливо — будь точним. Пунктуальність та точне

виконання обов’язків є запорукою успіху.
• Намагайся позитивно ставитися до всіх людей, всього світу.
• Не жалійся, жаліючись, ти береш чужі сили.
• Не засуджуй інших.
• Сміливо відстоюй свої права та ідеали.
• Допомагай безкорисно. Не давай порад, поки не попросять.
• Допомагай лише коли просять чи бачиш, що твоя допомога

насправді необхідна. Якщо невпевнений — запитай.
• Намагайся віддати більше, а ніж отримуєш.
• Пам’ятай стару китайську приказку: «Найважливіша людина

у світі — та, що перед тобою».
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УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ: ЇЇ РОЛЬ
У ІІ СВІТОВІЙ ВІЙНІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Якби у французької армії був такий дух,
як в УПА, то німецький чобіт
ніколи не топтав би Францію.

Шарль де Голль,
Президент Франції (1959—1969)

Перші загони під назвою УПА — «Поліська Січ» були ство-
рені Тарасом Бульбою-Боровцем у районі села Олевського на
Житомирщині з початком війни Німеччини проти СРСР. Ці заго-
ни діяли незалежно від німців проти решток радянських військ у
німецькому тилу. Наприкінці 1941 року німці змусили Бульбу лік-
відувати УПА — «Поліську Січ», після чого він перейшов у
підпілля з частиною своїх бійців — і створив нову повстанську
структуру для боротьби проти німців і радянських партизанів,
спершу під старою назвою УПА — «Поліська Січ», а згодом
Українська Національно-Революційна Армія (УНРА).

Восени 1942 року паралельно із Тарасом Бульбою почали ство-
рюватися збройні загони ОУН Степана Бандери на Поліссі й Воли-
ні, котрі також прийняли назву УПА. Ці загони 18 серпня 1943 роз-
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зброїли УПА — «Поліська Січ» Тараса Бульби: деякі члени остан-
ньої увійшли до нової УПА. 14 жовтня 1942 р. — офіційна дата на-
родження УПА. УПА діяла на Волині, Поліссі, в Галичині. Головне
командування УПА розглядало ці терени як базу для боротьби не
тільки в умовах німецької окупації, але й на час повернення радян-
ської влади. Крім того, з уваги на посилений на тоді німецький те-
рор проти населення Галичини, як раніше на Поліссі й Волині:
впровадження виняткового стану в жовтні 1943 р., свавільні суди,
розстріли і вішання закладників, посилені вивози до Німеччини —
УПА виступила проти німців, зокрема проти здачі континґентів, виво-
зу молоді до Німеччини. Командиром УПА був Роман Шухевич (Та-
рас Чупринка). На початку 1944 р. УПА налічувала 30—40 тис. бійців.

Силою УПА являлася і політична платформа: вона включала
гасло самостійності України та боротьбу за основні громадські
права, демократію, висували гасло рівності прав національних
меншин. Виступали за спільну боротьбу разом з іншими понево-
леними народами проти нацизму і більшовизму. При УПА створе-
но у 1943 р. окремі загони узбеків, азербайджанців, грузинів і та-
тар, що складалися з колишніх німецьких полонених або мобі-
лізованих німцями до допоміжної служби осіб. До УПА перейшла
1943 р. й частина української поліції; замість неї німці створили
польську поліцію, яка, разом з німцями, вела каральні акції проти
українського населення за підтримку ними УПА. Наслідком цього
були виступи українських бійців проти вороже настроєних до
українців польських колоністів, польської поліції та Армії Крайо-
вої. Армія Крайова була підпорядкована польському еміграційно-
му урядові в Лондоні. Вона намагалася ще до приходу радянських
військ захопити українські землі, що їх утратила Польща 1939 р.
Ще у 1941 р. почалися терористичні акції Армії Крайової проти
українського населення Холмщини, Підляшшя. Незабаром убивст-
ва поляками українців поширились на Галичину та Волинь. У
1943—1944 рр. частинами Армії Крайової тільки на Холмщині бу-
ло знищено близько 5 тис. українців та спалено десятки сіл. Керів-
ництво УПА на рубежі 1942—43 рр. намагалося досягти з поляка-
ми порозуміння, але без успіху. Тоді на захист українського
населення стали бійці УПА. Наказом Р. Шухевича було створено
Холмський фронт, який вів бойові дії проти польських збройних
формувань. Водночас УПА чинила такі самі акції проти польсько-
го мирного населення, як і поляки: вбивства мирних жителів, спа-
лення сіл. Так, восени 1943 р. сталася відома Волинська трагедія.

Німці робили спроби знищити УПА масовими військовими
акціями і засобами пропаганди. Одночасно УПА змушена була
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боротися і проти радянських партизан у Рівенській, Волинській
та Житомирській областях, а рейди УПА поширилися і на части-
ну Київщини та Кам’янець-Подільщини.

Упродовж осені 1943 і в 1944 рр. головне командування УПА
досягло порозуміння про нейтралітет із дислокованими на
Україні частинами угорської армії та румунської армії у лютому
1944 р. з польським підпіллям.

За весь час свого існування УПА застосовувала тактику по-
стійних маршів, несподіваних атак на ворога, намагаючись уни-
кати великих боїв. УПА користувалася допомогою населення у
формі надання ним харчів, одягу та розвідданих.

Отже, із загонів самооборони проти окупаційного терору ви-
никла злагоджена ідейно озброєна армія. Важкі умови боротьби
проти численних ворогів та віра в можливість створення незалеж-
ної української держави, зробили боротьбу УПА легендарною.
Це протистояння стало символом боротьби за свободу до остан-
нього, не сподіваючись на допомогу із ззовні. Хоча на сьогодні
погляди на діяльність УПА є суперечливими, але її діяльність
вимагає об’єктивної оцінки.
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СПЕЦИФІКА ВИРАЖЕННЯ ІНТИМНОСТІ
У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ

Мова українського народу завжди виділялася серед інших мов
милозвучністю та особливою інтимністю при описі речей, подій,
явищ, які людина вважала близькими своєму серцю й душі, які
вважала делікатними, ніжними й милими. Наймилозвучніше та
найкраще звучать такі слова у народних піснях, оскільки шліфу-
валася така пестлива та ніжна лексика протягом багатьох століть:
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Сонце низенько, вечір близенько,
Вийди до мене, моє серденько!
Ой вийди, вийди, серденько Галю,
Серденько, рибонько, золотий кришталю!...

Українська мова багата на морфологічні засоби милозвучнос-
ті, які розкривають її багатогранність і красу. Серед них виділя-
ються суфікси здрібнілості та збільшеності, прикметникові лек-
семи, різноманітні художні засоби. До суфіксів суб’єктивної
оцінки належать суфікси, утворення з якими відзначаються вели-
чезною кількістю емоційно-експресивних відтінків, що зміню-
ються залежно від ситуації та інтонації. Інколи утворення з таки-
ми суфіксами набувають лексико-семантичних ознак, наприклад,
слова хлопчик, дівчинка є не просто зменшеннями від хлопець, дів-
чина, але й позначають різні вікові категорії.

Прикметникові суфікси здрібнілості –есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-,
-юсіньк-, -асеньк-, -іньк-, -еньк- тощо, як правило, вносять у
текст пестливі відтінки:

А голосочок-то який!
Тонесенький, милесенький такий...» (Леонід Глібов).

У поетичних жанрах утворення зі зменшувально-пестливими
суфіксами сприяють зображенню переживань і почуттів автора.
Це не завжди схоже на аналогічні інтимізовані рядки з народних
пісень, дуже часто автор створює власний ніжний образ, близь-
кий станові його душі, але й тут відчуваємо ту основу, яка від
початку закладена у мову мовною картиною світу:

Чайки! Чайки! Ласкаві птиці...
Несіть, жадані вістівниці,
Хоч дрібку рідної землиці,
З маленьки ніжок обтрусіть... (Яр Славутич).

За допомогою зменшувально-пестливих суфіксів українці ін-
тимізують ту частину своєї мовної картини світу, яка є найрідні-
шою для людини, своєю, не чужою, домашньою, близькою їм по
духу. Так, ще в колисковій українці чують пестливу, ніжну, інтим-
ну мову, наче перлами, оздоблену зменшувально-пестливими лек-
семами:

Ходить сонько по улонці
В білесенькій кошулонці,
Тиняється, хитається,
Господоньки питається:
«А де хатинка теплесенька?
А де дитинка малесенька?»
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Наприклад, здавна український козак оспівувався ніжно, гор-
до, пафосно чи зболено, але завжди з використанням відтінків ін-
тимності у лексичному просторі. Козак перебуває в гармонії з
природою у фольклорних текстах, до того ж у такі тексти
обов’язково насичені пестливою лексикою, що надає відтінку ін-
тимності та ніжності:

Ой гай, мати, ой гай, мати,
Ой гай зелененький.
Виїжджає з України
Козак молоденький.

На експресивність, інтимність мовлення впливає пласт так
званої почуттєвої лексики — зображення психологічного стану
людей у різних життєвих ситуаціях. Найяскравіше така лексика
представлена у художньому стилі, творах письменників-класиків
та творах сучасної літератури. Тут ми маємо не лише викорис-
тання лексики на позначення почуттів, переживань, емоцій тощо,
але й цілих усталених і часто вживаних конструкцій з емоційним
змістом. Одне почуття охоплює цілу низку різноманітних слів,
які служать для опису чуттєвості героя, його переживань. З гра-
матичної точки зору це можуть бути іменники, дієслова, прикмет-
ники, оформлені за законами художнього тексту. Наприклад, це
яскраво видно у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», де
поетеса вживає слова на позначення внутрішніх психічних явищ,
описує дії, що їх супроводжують («Мавка скрикує з болем щастя»;
«Схиляється головою йому [Лукашеві] до серця і замирає»; «Хай
говорить серце!»; «Лукаш цілує її» і под.).

Не оминули увагою нашої мови й іноземці, зокрема француз
П’єр Шевальє у XVII ст. у книзі «Історія війни козаків проти
Польщі» пише, що українська мова «дуже ніжна й сповнена пес-
тливих виразів та надзвичайно витончених зворотів». А німець-
кий поет XIX ст. Фрідріх Боденштедт, який подорожував Украї-
ною, писав, що українська мова — наймелодійніша і найголос-
ніша поміж усіма слов’янськими мовами, з великими музичними
можливостями, що ніде дух народної поезії не відбився настільки
виразно й сонячно, як він відбився в піснях українських.

Отже, інтимність у мовній картині світу українців виражаєть-
ся за допомогою специфічних суфіксів здрібнілості –есеньк-,
-ісіньк-, -усіньк-, -юсіньк-, -асеньк-, -іньк-, -еньк-, особливих
лексико-граматичних конструкцій, художніх засобів, яскравих
народних образів, що беруть свій початок у народній творчості.
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Т. Д. Беник (ф-т економіки та управління, V курс)

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ: ПРОБЛЕМИ
РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ, ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Сучасний стан соціально-економічного розвитку України ха-
рактеризується переходом до моделі динамічного і стійкого рос-
ту на базі підвищення ефективності державного управління та
конкурентоспроможності української економіки. Це в свою чергу
потребує зміщення акцентів у державній політиці від рішення
поточних завдань забезпечення соціальної і макроекономічної
збалансованості до політики, спрямованої на інтенсифікацію струк-
турних змін, підвищення пріоритету середньострокових і довго-
строкових цілей розвитку, переходу від політики «планування
ресурсів» до політики «планування результатів».

У цих умовах значно зростає значення програмно-цільових
методів управління як найдієвіших інструментів державного впливу.
За умов обмеженості фінансово-матеріальних можливостей дер-
жави, програмно-цільові методи не лише не втрачають актуаль-
ності, а й потребують більш виважених і водночас рішучих під-
ходів до їх реалізації, насамперед що стосується питань розроб-
лення та виконання державних цільових програм (далі програм).

На жаль, на сьогодні в Україні процес розроблення та вико-
нання програм набув низько контрольованого характеру. Так, від-
повідно до прийнятих нормативно-правових актів мають викону-
ватись близько 300 програм, при цьому їх кількість постійно зро-
стає. У 2004 році прийнято 62 програми. За 2005 рік було розроб-
лено та погоджено більше 70 програм, їх загальна кількість на
кінець 2006 року становила більше 350 одиниць.

Це стало наслідком численних несистемних перебудов еконо-
мічно-господарського та управлінського механізмів, які зруйну-
вали стару, в більшості своїй недосконалу систему управління,
натомість не створили цілісної нової.

Аналіз виконання програм за останні роки виявив цілу низку
суттєвих проблем програмного процесу, а саме:

 стрімке зростання кількості програм, за відсутності чітких,
обмежених за кількістю пріоритетів державної політики (сьо-
годні об’єктами програмного вирішення стали практично всі га-
лузі господарства і сфери суспільного життя);

 склалась ситуація, за якої виконується ціла низка спорідне-
них програм, що мають подібні заходи і завдання і які дублюють
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функціональні обов’язки міністерств та відомств (програми
стали додатковим джерелом фінансування);

 більшість раніше прийнятий програмних документів не мі-
стить конкретних заходів і завдань, обсягів фінансування та оцін-
ки можливих результатів їх реалізації, що унеможливлює прове-
дення об’єктивного аналізу ходу їх виконання та оцінки їх ефек-
тивності;

 на законодавчому рівні існує певна неузгодженість у суто
програмному та бюджетному процесах щодо вирішенні акту-
альних державних проблем — мають місце суттєві протиріччя
між процесами розроблення та виконання програм та узаконеним
бюджетним процесом;

 в умовах недостатньо раціонального врегулювання міжбю-
джетних стосунків має місце низька прозорість показників дер-
жавного та місцевих бюджетів щодо загальних видатків та
стану фінансування державних цільових програм, програми ста-
ли досить привабливим засобом залучення державних ресурсів на
регіональні потреби;

 програми розробляються і затверджуються без урахування
реальних можливостей їх фінансування за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів, тобто, значна частина їх вже на
момент початку виконання є малоефективними і нереальними.

Все це призводить до розпорошення бюджетних коштів, хро-
нічного недофінансування програм, і, як результат, недосягнення
визначених цілей.

Закон України «Про державні цільові програми» в умовах за-
конодавчої обмеженості не вирішив основної проблеми — ство-
рення прозорої і ефективної системи державного контролю за
розробленням та виконанням програм.

З метою впорядкування, набуття прозорості й ефективності
процесу розроблення та виконання програм у першу чергу потріб-
но вирішити наступні принципово важливі питання:

1. Розробити та запровадити систему ефективного державного
управління процесами розроблення та виконання державних
цільових програм, для чого:

• з метою усунення протиріч, що виникають у процесі розроб-
лення та виконання програм, внести ряд змін до діючого законо-
давства України, насамперед Бюджетного кодексу України та За-
кону України «Про державні цільові програми», при цьому
запровадити модель за якою функції щодо організації виконання
робіт щодо розроблення та виконання програм повністю поклас-
ти на Мінекономіки, в тому числі і щодо їх «бюджетування»;
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• на основі внесених змін запровадити новий порядок розроб-
лення та виконання програм, при цьому особливу увагу приділи-
ти створенню ефективного та прозорого механізму контролю за
ходом виконання програм;

• викоренити практику лобіювання вузьковідомчих та вузько
корпоративних інтересів при розробленні та виконанні програм.

2. З метою оптимізації програм переглянути діючі програми,
при цьому:

• усунути випадки дублювання їх заходів і завдань, а також
дублювання програмами функціональних обов’язків органів ви-
конавчої влади;

• прийняти рішення щодо дострокового припинення виконання
програм, які не фінансувались протягом 2003—2004 років, втра-
тили актуальність, або є малоефективними;

• вирішити питання щодо можливого об’єднання споріднених про-
грам у єдиний програмний документ відповідної сфери діяльності.

3. При розробленні проектів нових програм враховувати від-
повідність проекту цілям Програми діяльності Кабінету Мініст-
рів України, євроінтеграційну спрямованість, та реальну можли-
вість фінансового забезпечення.

4. Увести в практику затвердження програми, як необхідну умову,
наявність обов’язкового позитивного висновку Мінфіну щодо про-
екту програми (щодо відповідності обсягів фінансових витрат, пе-
редбачених проектом, реальним можливостям державного бюджету).

5. Прозоре відображення у Державному бюджеті видатків на
фінансування державних цільових програм, для чого забезпечити
можливість входження державних цільових програм до держав-
ного бюджету окремими рядками (окремими бюджетними про-
грами, розписаними за їх державними замовниками або коорди-
наторами).
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СПОСОБИ ЕМІСІЇ ГРОШЕЙ

Гроші виступають основним інструментом функціонування
ринкової економіки. Виконуючи свої функції, вони здійснюють
безперервний обіг.

Проте цей обіг не є простим повторенням обігу товарів. Він
підпорядкований законам грошового обігу, які передбачають, що
протягом певного періоду в обігу має бути об’єктивно зумовлена
грошова маса. У спрощеному вигляді загальний закон грошового
обігу відображає відоме рівняння І. Фішера, яке показує внутріш-
ні зв’язки між масою грошей в обігу та масою товарів, рівнем цін
і швидкістю обігу грошей.

За умов золотомонетного стандарту кількість грошей в обігу ре-
гулювалася автоматично — через механізм скарбу. Але за сучасних
умов, коли у світі панують паперово-грошові системи, діє й закон
паперово-грошового обігу: скільки б грошей не випускалося в обіг,
вони завжди представляють ту товарну масу, яка є в обігу. При цьо-
му автоматичного регулятора маси грошей в обігу уже немає. А сама
формула закону грошового обігу має чисто теоретичне значення че-
рез неможливість точно визначити за нею швидкість обігу грошей.
На практиці масу грошей в обігу регулюють центральні банки країн
на основі системи індикаторів стану економіки і грошового ринку у
певний період часу через збільшення чи зменшення пропозиції гро-
шей. При цьому вони керуються прийнятою грошово-кредитною
політикою і використовують спеціальний емісійний механізм. Адже
паперові гроші неспроможні автоматично вилучатися з обігу.

Чинниками, що спричиняють емісію грошей і при золотому
стандарті, і після демонетизації золота, можуть бути:

 зростання ВВП, для реалізації якого необхідна додаткова
маса грошей;

 зростання чистого імпорту, оскільки зі збільшенням товар-
ної маси необхідно відповідно збільшити й грошову масу в обігу;

 зниження перерозподільної функції грошового ринку, у
зв’язку з чим наявна грошова маса не може забезпечити потреб
товарного обігу;

 інші чинники що в різний спосіб можуть сповільнити швид-
кість руху грошей каналами обігу [2, с. 58].

Під емісією розуміють такий випуск грошей в обіг, який призво-
дить до загального зростання грошової маси, що знаходиться в обігу.

На сьогоднішній день виділяють шість способів емісії [1,
с. 121—124]:
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1. Надання центральним банком кредитів комерційним банкам
та іншим кредитним установам. Таким чином центральний банк од-
ночасно надає кредит і створює ресурс для його надання. Адже він
веде обидва рахунки комерційного банку — кореспондентський і
позичковий, таким чином схема надання кредиту буде мати вигляд:

Кореспондентський рахунок
КБ «Інтелект» в ЦБКлієнт «А»

Позичковий рахунок
КБ «Інтелект» в ЦБ

1001006060

40
Клієнт «Б»

40

Звідси ми бачимо, що центральний банк надав комерційному
банку кредит у розмірі 100 ум. од., в результаті чого на кореспон-
дентському рахунку останнього утворився в такій же сумі вклад.
Його не вносили в банк ні юридичні, ні фізичні особи. Він виник
унаслідок подвійного запису на рахунках в центральному банку,
а тому його прийнято називати мнимим вкладом. Його комер-
ційний банк може використати для кредитування, а емітовані та-
ким чином гроші починають здійснювати обіг. На макроекономіч-
ному рівні, коли надання таких кредитів перевищує їх пога-
шення, відбувається емісія грошей.

У протилежному разі це буде вилученням грошей з обігу.
2. Надання кредитів центральним банком уряду у вигляді

прямих позик як під урядові зобов’язання, так і шляхом викупу в
уряду його цінних паперів.

Цей спосіб є аналогічним до попереднього, проте гроші зара-
ховуються на рахунок уряду (рахунок міністерства фінансів чи
казначейства).

3. Скупка іноземної валюти за національну. Таким чином націо-
нальна валюта попадає в обіг, а іноземна — у валютні резерви цент-
рального банку. За останні роки цей спосіб у нашій країні є основним
в емісії грошей. Так, у 2006 році приблизно 95 % всієї емісії грошей
було здійснено саме через купівлю іноземної валюти. Це сприяє за-
безпеченню національної валюти резервами іноземної валюти, проте
цей спосіб не дозволяє розвивати перший спосіб емісії грошей.

4. Скупка банківських металів (золота, срібла, платини, металів
платинової групи тощо) і коштовного каміння за національну валюту.
Як за попереднього способу, національна валюта попадає в обіг, а ба-
нківські метали і коштовне каміння — у Державну скарбницю.
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5. Самофінансування центральним банком власних витрат через
використання механізму уявних вкладів. Щоб центральний банк цією
можливістю не зловживав, йому затверджується кошторис витрат.

6. Додаткову емісію грошей створює банківська система в ціло-
му з допомогою механізму грошово-кредитного мультиплікатора,
що є однією із особливостей банківської системи [2, с. 331—344].

Пріоритетними для України є поєднання першого і шостого
способу емісії грошей, адже вони найбільш адекватно відобра-
жають зв’язок з реальною економікою і відповідають вимогам
законів грошового обігу.
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ
ДЛЯ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Із зростанням обсягів кредитування в Україні постає нагальне
питання про управління ризиками, які виникають одночасно з
видачею позики. Одним з підходів до конструкції рейтингу при
моделюванні фінансових ризиків є скоринговий підхід. Скоринг
— це системи, на основі яких присвоюють рейтинговий бал у
відповідність рівню кредитоспроможності клієнта [1, с. 66].

З метою демонстрації практичної вигоди від застосування
скоринг-систем та з подальшими намірами щодо їх впроваджен-
ня, авторами була здійснена спроба створити власну скорингову
систему за наведеним нижче п’ятикроковим алгоритмом.

Крок 1. Математичний аппарат.
При побудові скорингової моделі використовуємо множинну

лінійну регресію [2, c. 26]: 0 1 1 2 2 ... ,n nY b b X b X b X= + ⋅ + ⋅ + + ⋅
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де Y — сума набраних позичальником балів, за допомогою якої
можна визначити ризик при наданні кредиту; b0 — вільний член
рівняння (фіктивна змінна), який задає область існування оцінки
моделі; bi — вагові коефіцієнти, які розраховуються по статистич-
ній виборці моделі; Xi — параметри моделі, тобто фактичні дані
по кожному підприємству у вибірці. В моделі враховуються такі
фінансові параметри ( ) :iX  коефіцієнти абсолютної ліквідності,
загальної ліквідності, фінансової незалежності, відношення кре-
диторського і власного капіталу, рентабельності активів, рентабель-
ності діяльності і вибуття основних засобів.

Крок 2. Побудова вибірки.
Для побудови вибірки використовуємо інформацію з

www.smida.gov.ua, де публікується бухгалтерська та фінансова
звітність підприємств. Аналізована вибірка містить інформацію
по 20 підприємствам енергетичної сфери. Дані відібрані з річних
звітів станом на кінець 2006 року. Підприємства пронумеровані
від 1 до 20.

Для інтерпретації результатів оцінки моделі встановлюємо
відповідність між розрахованими оцінками (оцінка скорингу від 0
до 1) та оцінками кредитоспроможності за національною рейтин-
говою шкалою [3].

Крок 3. Обчислення вагових коефіцієнтів.
Для обчислення вагових коефіцієнтів було використано про-

грамне забезпечення Statistica 7.0. Цей пакет має спеціальний мо-
дуль Multiple Linear Regression, який надає можливість обчислю-
вати коефіцієнти моделі та оцінювати якість моделі. Первинні
дані подаються у вигляді таблиці (матриці коефіцієнтів), в стовп-
чиках якої містяться параметри моделі, а в рядках — статистичні
дані по кожному підприємству.

В результаті роботи модуля Multiple Linear Regression було
отримане таке рівняння регресії:

1 2 3

4 5 6 7

0,44744 1,40617 0,01696 0,11579
0,04178 1,71021 3,01617 0,62491 .

Y X X X
X X X X

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

Крок 4. Оцінка кредитоспроможності підприємства за допо-
могою моделі.

Зробимо оцінку підприємства № 21 енергетичної сфери Украї-
ни за допомогою отриманого рівняння лінійної регресії. Дані по
цьому підприємству не входили у вибірку. Розрахуємо параметри
підприємства № 21 та подамо у вигляді таблиці:
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

0,0057 0,4519 0,6512 0,1683 0 0 – 0,039

Підставивши ці параметри в розраховане рівняння регресії,
отримаємо оцінку скорингу: 0,555862. Відповідно до НРШ, да-
ному підприємству призначається рейтинг uaBB. Це означає, що
кредитоспроможність підприємства № 21 оцінена як нижче до-
статньої і така, що сильно залежить від несприятливих економіч-
них, фінансових, комерційних та конкурентних умов.

Крок 5. Підбиття підсумків.
Отже, отримано рівняння лінійної регресії — формулу, по якій

працюватиме скоринг-система. Дана дає можливість оцінити кре-
дитоспроможність підприємств цієї галузі діяльності.

Використання даної системи дає ряд переваг: зменшується час
прийняття рішень і кредитні ризики, спрощується процес їх оцін-
ки, поєднання професії кредитного експерта і кредитного бухгал-
тера, що сприяє скороченню витрат на утримання персоналу, під-
тримання репутації кредитної установи, так як кількість повер-
нених кредитів збільшиться.

Серед недоліків можна виділити: високу чутливість до коре-
ляції параметрів моделі (недолік лінійної регресії), відсутність
єдиного кредитного бюро, яке б зберігало великі обсяги різнома-
нітних статистичних даних.

Проаналізувавши переваги та недоліки моделі та труднощі, які
виникнули під час побудови моделі, ми виділяємо такі напрями
подальшої роботи: використання в моделі логістичної регресії
(більш точні та зручні розрахунки), встановлення нормативних
значень параметрів моделі для більш точних експертних оцінок,
ефективне поєднання статистичного та експертного підходів до
моделювання скоринг-систем.
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МІСЦЕ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

Загальне поняття «договір» в українському законодавстві не
визначене. Але етимологічно договір можна визначити як угоду
між двома чи більше особами, яка встановлює, змінює чи припи-
няє їх права і обов’язки.

Договори класифікують за різними критеріями, одним з яких є
сфера їх укладання. Так, виділяють цивільні, господарські, сі-
мейні, земельні та інші види договорів. Виникає питання: договір
поставки є господарським чи цивільним договором?

Аналізуючи ст. 3 та 55 Господарського кодексу України (Далі —
ГК України) та ст. 712 Цивільного кодексу України (Далі — ЦК
України) можна зробити висновок, що постачальник здійснює під-
приємницьку діяльність, а, отже, є суб`єктом господарювання (від-
повідно до ст. 42 ГК України). Покупцю, в свою чергу, товар постав-
ляється для використання його в підприємницькій діяльності. Отже,
сторони в договорі поставки є суб’єктами господарювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 ЦК України сфера укладання дого-
вору поставки також належить до сфери господарювання.

З викладеного вище, можна зробити висновок, що відносини,
які виникають з договору поставки, належать до сфери господа-
рювання.

Таким чином, договір поставки є одним з різновидів госпо-
дарських договорів. Водночас виникає питання щодо розмежу-
вання договору поставки від договорів купівлі — продажу та пе-
ревезення, як найбільш споріднених до договору поставки та
встановлення самостійності договору поставки.

Розподіл договорів на окремі види має не тільки теоретичне,
але й важливе практичне значення. Він дозволяє учасникам від-
носин досить легко виявити і використовувати у своїй діяльності
істотні властивості договорів, застосовувати такий договір, який
найбільше відповідає їх потребам [4, с. 366].

Відповідно до ч. 6 ст. 265 ГК України до відносин поставки,
не врегульованих ГК України, застосовуються відповідні поло-
ження ЦК України. Аналіз норм ЦК України дає підстави ствер-
джувати, що договір поставки не виділяється в самостійний дого-
вір поряд з договором купівлі — продажу, дарування, ренти, най-
му (оренди) тощо. Також це положення підтверджується ч. 6 ст. 265
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ГК України, в якій вказуються, що до договору поставки засто-
совуються відповідні положення про договір купівлі-продажу.

Цікавим є досвід врегулювання цього питання законодавством
Російської Федерації, в якому договір поставки визначається як
особливий різновид договору купівлі—продажу, поряд з догово-
рами контрактації, енергопостачання, продажу нерухомості, про-
дажу підприємства.

На противагу цьому, деякі вчені вказують, що договір постав-
ки є окремим договором поряд з договором купівлі-продажу. Зо-
крема Л. А. Жук стверджує, що «за Цивільним кодексом України
передбачено такі види договорів: купівля—продаж, поставка, мі-
на …» [4, с. 374].

Але відповідно до ст. 263, 264 ГК України (який є спеціаль-
ним нормативно-правовим актом, що регулює договір поставки)
господарсько-торговельна діяльність опосередковується госпо-
дарськими договорами поставки, контрактації сільськогосподар-
ської продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни
(бартеру), лізингу та іншими договорами.

Отже, ГК України встановлює, що договір поставки є само-
стійним господарським договором на рівні з договором купівлі-
продажу.

Цієї ж думки дотримуються багато вчених, наприклад, Н. А. Са-
ніахметова, яка при розгляді різновидів договору купівлі-про-
дажу про договір поставки не зазначає [6, с. 296]. О. М. Вінник
вказує, що договір поставки є найбільш подібним до договору
купівлі-продажу [3, с. 239].

З огляду на викладене вище, необхідно зазначати, що договір
поставки є самостійним договором, який потрібно чітко відмежо-
вувати від договору купівлі-продажу та договору перевезення [1,
с. 222].

Договір поставки відрізняється від договору купівлі-продажу
за такими ознаками [2, с. 282]: 1) продавцем (постачальником) у
договорі поставки є суб’єкт господарювання, постачальник про-
дає товари, які він виробляє або закуповує для поставки; 2) мета
придбання товару є другою основною ознакою; 3) в договорі по-
ставки відбувається тривалий характер взаємовідносин сторін.
Момент укладання і виконання договору поставки не збігаються
у часі [1, с. 242].

Договір перевезення відрізняється від договору поставки перш
за все тим, що: 1) договір перевезення є багатостороннім, а дого-
вір поставки —двостороннім; 2) у договорі перевезення перевіз-
ник не набуває прав на товар, що він перевозить, а за договором
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поставки постачальник своє право власності на товар передає по-
купцеві; 3) стороною договору перевезення може бути фізична
особа, а в договорі поставки сторонами є суб’єкти підприємниць-
кої діяльності; 4) предмет договору перевезення, на відміну від
договору поставки, не обов’язково має використовуватися для
підприємницької діяльності.

Отже, договір поставки є самостійним господарським догово-
ром, який має деякі спільні риси з договорами купівлі продажу та
перевезення, зокрема, договір поставки — це ніби «симбіоз» до-
говору купівлі-продажу та договору перевезення.
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ЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В сучасних умовах розвитку світового господарства кожна
міжнародна компанія починає все більше приділяти увагу розроб-
ці та проведенню маркетингових досліджень. З метою підвищен-
ня результативності, об’єктивності та якості міжнародного мар-
кетингового дослідження необхідно акцентувати увагу на всіх
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аспектах цього процесу, в тому числі й на одному з найвагомі-
ших — етичному.

Етичний аспект міжнародних маркетингових досліджень, У
першу чергу, повинен ґрунтуватися на громадській довірі — впев-
неності, що дослідження проводяться чесно, об’єктивно, без не-
бажаного втручання або несприятливих умов для респондентів, з
їх власного бажання та згоди до співпраці. Ця впевненість має
підтримуватись відповідними правилами і нормами, які знайшли
своє відображення в принципах Міжнародного кодексу з практи-
ки маркетингових і соціальних досліджень. Цей нормативно-
правовий акт регламентує проведення маркетингових досліджень
за для взаєморозуміння і ефективної співпраці між його суб’єк-
тами [4].

Слід зазначити, що етична складова має місце на кожному з
етапів міжнародних маркетингових досліджень. Проте, саме на
стадіях збору інформації та її аналізу, вона є найактуальнішою,
оскільки саме на цих етапах відбувається процес взаємодії дослід-
ника з респондентами та обробка зібраного матеріалу, що в подаль-
шому відобразиться на результатах дослідження.

Найчастіше недотримання етичних норм при проведенні мар-
кетингових досліджень виражається в порушеннях особистих
прав, законних інтересів та свобод людини, а саме має місце не-
формальне вторгнення в приватне життя, а також некоректне фор-
мулювання мети дослідження та інтерпретації його результатів.

Одним з прикладів таких порушень є наступний: більшість
людей мають мобільні телефони, і підключаючись до одного з
операторів, що надають послуги зв’язку, вони стають клієнтом
великої маркетингової системи. Таким чином, компанія-поста-
чальник послуг отримує інформацію про дохід, місце роботи, час
відпустки, приблизний розмір заробітної плати клієнта, оскільки ця
інформація стає доступною при аналізі часу, тривалості розмов і
вибраного тарифного плану [3].

Некоректне використання результатів, отриманих У ході до-
слідження, пов’язане із проведенням його із заздалегідь заплано-
ваними відповідями. Іноді, незначні маніпуляції з підбором та
формулюванням питань можуть радикально вплинути на резуль-
тати дослідження. Наприклад, дослідження, проведене компанією
Chrysler, показали, що випробувавши моделі Toyota та Chrysler,
середній американець віддав перевагу автомобілю Chrysler. Однак,
У цих тестах приймали участь лише 100 ОСІБ, і — що особливо
важливо — жоден з них не був власником автомобіля іноземного
виробника. Учасники тестів були «запрограмовані» на вибір аме-
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риканського автомобіля. Таким чином, дослідники заздалегідь
знали результати свого дослідження і використали їх для розроб-
ки рекламних слоганів та просування свого продукту [2].

Часом, достатньо складно визначити межу етичності в дослі-
дженні, оскільки це залежить від багатьох факторів, таких як
культура, релігія, звичаї. Так, у деяких ісламських країнах звичай
забороняє людям розмовляти з іноземцями — досліднику просто
не дозволять обговорювати з жінкою по телефону її ставлення до
того чи іншого товару. Існують країни, де стандартні запитання
під час інтерв’ю вважаються занадто особистими. Наприклад, у
більшості країн Латинської Америки люди будуть соромитись
говорити з дослідником про те, яким шампунем, дезодорантом чи
іншим засобом власної гігієни вони користуються [2].

Відмінності в культурі створюють додаткові проблеми в між-
народних дослідженнях. Багато труднощів виникає при перекладі
анкет з однієї мови на іншу. Велика кількість слів і висловів у різ-
них країнах мають неоднакове значення.

Для вирішення проблем, які виникають на стадії збору інфор-
мації, маркетологи розробили кілька сценаріїв, наприклад, запро-
понувати безкоштовні дзвінки по телефону для пересвідчення
правомірності дослідження, котре проводиться. Інший шлях —
створення телевізійної програми «До Вашої думки прислухову-
ються», за допомогою якої спробувати пояснити споживачеві ко-
рисність маркетингових досліджень.

З метою підвищення ефективності міжнародні маркетингові
дослідження повинні бути релевантними, своєчасними, рентабель-
ними, точними і, що дуже важливо, етичними. Однак для того,
щоб проведення некоректних досліджень або ж тих, які вводять в
оману, припинилися — Міжнародного кодексу з практики марке-
тингових і соціальних досліджень чи певних стандартів недостатньо.
Кожна компанія повинна нести відповідальність за проведення до-
сліджень і трактування отриманих даних, оскільки це відповідає
не лише її власним інтересам, але й інтересам споживачів [1].

Однак, незважаючи на певні проблеми, що виникають на різ-
них етапах досліджень, розвиток міжнародного маркетингу при-
звів до стрімкого збільшення їх кількості. Транснаціональні ком-
панії зазвичай не мають вибору — вони змушені проводити такі
дослідження для вдалого виходу на міжнародні ринки. Проте не
дивлячись на те, що витрати на проведення міжнародних марке-
тингових досліджень часто достатньо високі, але грошові втрати
від неякісно та несвоєчасно проведеного дослідження будуть на-
багато більшими.
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СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
В ПРОЦЕСІ ПЕРВИННОЇ АДАПТАЦІЇ

Важливим чинником становлення особистості студента, особ-
ливо на 1—2 курсах є первинна адаптація, оскільки результатом
цієї адаптації є новий стереотип поведінки. Ми вживаємо термін
становлення, який є ширшим від понять формування і соціаліза-
ція, оскільки в студентському віці ще продовжується розвиток
психосоматичної сфери людини. Доведено, що формування ново-
го стереотипу поведінки упродовж першого року навчання при-
зводить до дезадаптаційного синдрому в 35—40 % першокурсників.

Аналіз науково-педагогічних, психологічних досліджень проб-
леми адаптації студента дає змогу розрізнити такі поняття: про-
фесійна адаптація у вузі, дидактична адаптація, соціально-пси-
хологічна адаптація.

Предметом нашого скромного дослідження стала саме соці-
ально-психологічна первинна адаптація студентів КНЕУ. Була
залучена група студентів 2-го курсу віком 18—19 років. Із 25 осіб
складу всієї групи 20 проживає в гуртожитку, отже є іногородні-
ми. Для нашого факультету економіки АПК такий склад студент-
ської групи є характерним.

На основі спостереження за поведінковими реакціями колег
по навчанню в аудиторний та поза аудиторний час, а також бесід
з товаришами по групі, на основі аналізу власних проблем і по-
чуттів (сама я мешкаю в гуртожитку), було виявлено кілька уза-
гальнених адаптаційних проблем, які ми сформулювали в спеці-
альний опитувач.

Нижче наводимо Рейтинг проблем, з якими стикаються студен-
ти (2 курс) в процесі первинної адаптації в університеті (КНЕУ)
(табл. 1).
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Таблиця 1
РЕЙТИНГ ПРОБЛЕМ

Абсолютна кількість
і кількість відсотків

від загальної кількості опитаних

М
іс
це

 п
ро
бл
ем
и

в 
ре
йт
ин
гу Зміст питання (твердження)

Кількість осіб %

1 Уміння вживатися в мікрогрупі (кім-
наті)

9 (із 20-и які мешкають
у гуртожитку) 45

2 Здобуття навичок «виходу» із екстре-
мальних та конфліктних ситуацій 11 (із 25-й) 44

3

Проблема адаптації до нового мікро-
соціуму («відірваність» від дому, не-
обхідність самостійно вирішувати по-
бутові проблеми, звикання до нового
оточення)

10 (із 25-й) 40

4 Уміння підтримувати власний рей-
тинг (авторитет) в академічній групі 9 (із 25-й) 36

5

Пристосування до змінних часово-
просторових координат навчання («роз-
киданість» по місту навчальних кор-
пусів, зміни розкладу, викладачів при
вивченні однієї дисципліни)

8 (із 25-й) 32

6 Проблема взаємодії лідерських харак-
терів 5 (із 25-й) 20

Дослідження показує, що при набутті нового соціального ста-
тусу в процесі первинної адаптації в студентів нашого універси-
тету виникають проблеми психологічного, соціально-психоло-
гічного та само організаційного (управлінського) характеру.

1. Як у космонавтів, військових чи ув’язнених, — у студентів
перших курсів найважливішою проблемою первинної адаптації
до нових умов життєдіяльності є проблема психологічної суміс-
ності малої групи в обмеженому просторі існування. Уміння
вживатися в кімнаті гуртожитку із тими, хто має іншу поведінку,
інші біоритми, і думає по-іншому, виявляється непростим зав-
данням для 45 % опитаних. Конфлікти, які виникають на цьому
ґрунті, а також, імовірно, неадекватна поведінка в аудиторіях при
напруженій розумовій діяльності в стиснутих часово-просто-
рових координатах є проблемою майже такої ж кількості студен-
тів (44 %).
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2. Адаптація до нового мікросоціуму, в основі якої є уміння
прийняти самостійне рішення на основі власних розумових ви-
сновків у рейтингу студентських проблем посідає 3-є місце (40 %).
Адаптація до нового мікросоціуму передбачає, як мінімум, влас-
ну самоорганізацію, тобто оптимальне пристосування до змінних
часово-просторових координат навчання. самоорганізація студен-
та передбачає пунктуальність, мобільність, швидку розумову реак-
цію. Для 32 % опитаних нами другокурсників проблема адаптації
до різноадресних корпусів, змін у розкладі, ротації викладачів,
самостійних пошуків навчальних текстів тощо є однією з найсут-
тєвіших.

3. Не байдужими до власного рейтингу (авторитету) в акаде-
мічній групі є 36 % студентів. І тут виникла проблема взаємодії
лідерських характерів (20 %). Хоча всі студенти в групі формаль-
но рівні за статусом, завжди хтось хоче бути «рівнішим» або ж
координувати цю рівність. Цей відсоток студентів (від 20 до 36)
належить до категорії тих, хто найбільше прагне до лідерства, в
кому від народження (генетично) закладений лідерський потенціал,
і хто є найбільш конкурентоспроможним у цьому сенсі.

Література

1. Казміренко В. П. Програма дослідження психосоціальних чинни-
ків адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої профе-
сії // Практична психологія та соціальна робота. — 2004. — № 6. —
С. 76—78.

2. PSYH.KIEV.UA — Сайт кафедри педагогіки і психології вищої
школи НПУ ім. М. П. Драгоманова, К., (Поштарук Т. А.).

Т. Л. Бойко (ф-т економіки та управління, ІІ курс)

ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:
СУТНІСТЬ І СУЧАСНІ МОДЕЛІ

Кожне підприємство існує не просто так. Його метою є ефек-
тивна діяльність, спрямована на досягнення найкращих результа-
тів. Тому об’єктивно необхідною виступає діагностика діяльності,
що базується на основі системи фінансово-економічних показни-
ків, за допомогою яких визначається теперішній стан підприємс-
тва та прогнозується його можливий розвиток. Важливим стає за-
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стосування даних діагностики для розробки стратегії та прийнят-
тя відповідних управлінських рішень.

В економічному значенні термін «діагностика» вживається
здебільшого як синонім дослідження, виявлення та вивчення фак-
торів, що впливають на підприємницьку діяльність. На основі
розрахованих показників розкривається ефективність бізнес-про-
цесів і відповідність фактичного стану плановому, визначаються
можливі загрози та альтернативні варіанти діяльності, моделю-
ється майбутній розвиток. Звідси визначається головне призна-
чення діагностики як формування необхідної бази інформації для
прийняття стратегічних рішень [6, с. 52].

Існує багато моделей діагностики, починаючи з традиційної —
бухгалтерської — і закінчуючи сформованими не так давно, від-
повідно до сучасних тенденцій у розвитку економіки підприємст-
ва. Вибір альтернативного рішення зумовлює необхідність про-
ведення аналізу основних концепцій. Насамперед, це стосується
вже згадуваної традиційної (базованої на бухгалтерських показ-
никах) та нової — назвемо її фінансово-стратегічною, у рамках
якої розглянемо дві моделі: збалансованої системи показників
(Balanced Scorecard — BSC) і управління, орієнтованого на ство-
рення вартості (Value Based Management — VBM), розроблені
згідно з принципами корпоративних фінансів і стратегічного ме-
неджменту.

Традиційна концепція як така не дає повної картини діяльнос-
ті підприємства з урахуванням усіх економічних і ринкових фак-
тів, оскільки поняття прибутку трактується без урахування аль-
тернативних витрат, не відображається інвестиційний ризик, на
який ідуть власники капіталу, не враховується майбутній розви-
ток, недооцінюється значення інтелектуального капіталу.

На зміну їй приходить нова, фінансова-стратегічна, у рамках
якої була зроблена спроба нівелювання основних недоліків та об-
ґрунтування методик, які задовольнятимуть принципи корпора-
тивних фінансів та стратегічного управління. Це дозволяє враху-
вати неявні витрати — вартість альтернативних варіантів — і
ризик, що відображується у мінімальній ставці доходності. Наго-
лос робиться на довгостроковій перспективній діяльності, тому
обчислюються майбутні грошові потоки. По-новому оцінюється
інтелектуальній капітал як потужний фактор розвитку підприєм-
ства. Система розроблених показників стає основою для форму-
вання стратегії та прийняття рішень [4, с. 152].

У рамках фінансово-стратегічної концепції розроблені різ-
номанітні теорії, деякі успішно функціонують і впроваджу-
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ються провідними компаніями, серед них дві найвідоміші —
BSC і VBM.

Методика BSC розроблена Д. Нортоном і Р. Капланом на по-
чатку 90-их ХХ ст. як результат проекту Norlan Norton Institute,
дослідницького центру аудиторсько-консалтингової фірми KPMG.
Вона включає аналіз чотирьох складових (perspectives) — фінан-
сів, маркетингу, внутрішніх бізнес процесів, навчання і росту.
Мета створення BSC-спрямування менеджерів на розгляд діяль-
ності в аспекті кожної складової.

Центральний елемент системи — причинно-наслідковий зв’я-
зок між показниками. Саме його побудова дає змогу прослідку-
вати за всіма процесами, виявити упущення і надбання, які впли-
вають на створення вартості та досягнення фінансових і нефінан-
сових цілей [1, с. 95].

Величезної популярності набули методи оцінки, пов’язані з
концепцією створення вартості — VBM, яка змінює погляд на
парадигму діяльності компанії, а, отже, і на її оцінку. Єдиним
орієнтиром стає ринкова вартість для акціонерів, а ефектив-
ність виражається через її створення. Порушуються актуальні
питання та створюється новий підхід до їх вирішення, зокрема,
до агентської проблеми та виміру і врахування інтелектуально-
го капіталу.

Сутність VBM проста. Вартість компанії визначається дискон-
тованими майбутніми грошовими потоками. Вона створюється
тоді, коли віддача на інвестований капітал перевищує витрати на
нього. VBM поширює ці принципи для прийняття як головних
стратегічних, так і поточних рішень. Виконаний належним чи-
ном, цей підхід дозволяє сфокусувати увагу на ключових факто-
рах вартості (the key drivers of value) [5, с. 124].

Таким чином, традиційна (бухгалтерська) концепція оцінки
результативності діяльності компанії відходить у минуле. На
зміну їй з’являються нові моделі. Особливої уваги заслугову-
ють ті з них, які дозволяють оцінювання варіантів залучення і
використання капіталу відповідно до його альтернативної вар-
тості, враховують, по-перше, ризик як постійний компонент
діяльності, по-друге, інтелектуальний капітал — фактор, роль
якого вирішальна у прирощенні доданої вартості. Одними з
найрозвиненіших моделей є система збалансованих показників
BSC і управління, орієнтоване на створення вартості VBM.
І хоча нова філософія бізнесу справді є свого роду революцією,
вона теж не позбавлена недоліків і потребує подальшого вдоско-
налення.
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Завданням цієї роботи є комплексне висвітлення і характерис-
тика інноваційної діяльності держави.

Перш за все треба відкрити суть інновації:
1. Нововведення, яке ще недостатньо поширене у суспільному

виробництві.
2. Нововведення, впровадження нових ідей, технологій, видів

продукції тощо в організацію продукції, виробництво, управлін-
ня підприємством та галуззю.

3. Щось, що сприймається як нове, як нововведення.
4. Форма керованого розвитку вже існуючих систем.
5. Процес, протягом якого винахід або відкриття доводиться

до стадії практичного застосування і починає давати економічний
ефект.

6. Нове прикладання науково-технічних знань, що забезпечує
ринковий успіх.

Інновації — це ідеї та пропозиції (в багатьох випадках засно-
вані на результатах відповідних спеціальних наукових досліджень і
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інженерних розробок), що можуть стати основою створення но-
вих видів продукції чи значно поліпшити споживчі характерис-
тики (технічні, економічні тощо) існуючих товарів, створення но-
вих процесів, послуг, чи будь-чого, що може покращити «якість
життя» людства.

Світовою практикою напрацьовано кілька стратегій іннова-
ційного розвитку:

— підтримка дифузії інновацій, зокрема шляхом купівлі патен-
тів і технологій за кордоном з метою їх подальшого самостійного
удосконалення;

— підтримка іноземної високотехнологічної експансії та інте-
грація в транснаціональні корпорації з метою копіювання пере-
дових технологій та підвищення кваліфікації трудових ресурсів;

— підтримка «точок зростання», тобто тих галузей чи підпри-
ємств, які досягли певних успіхів у науково-технічних розробках,
мають людський та інфраструктурний потенціали для ефективно-
го інноваційного розвитку, а також здатні стати локомотивами
зростання, спонукаючи до розвитку суміжні галузі та споріднені
виробництва, і, зрештою, визначити спеціалізацію країни на між-
народних ринках.

Помічено, що в умовах сучасного технологічно зорієнтовано-
го ринку країни «середнього світу», до якого за рівнем розвитку,
територією i чисельністю населення належить Україна, апріорі
перебувають не у найвигіднішому становищі. Для них проблеми
інноваційного розвитку пов’язані, з одного боку, з відсутністю,
на відміну від великих держав, достатніх коштів для фінансування
широкого фронту науково-технічних досліджень i свободи ма-
невру на ринку, а з іншого — з неможливістю здійснювати ву-
зьке позиціонування, притаманне малим країнам, оскільки йо-
го замало для забезпечення добробуту держави. 3 огляду на це,
для них потрібні свої прийоми входження у ринок i закріплен-
ня на ньому.

Регулююча економічна i соціальна роль держави у сучасному
суспільстві опосередковує функції державних органів щодо регу-
лювання інновацій. До найважливіших з них належать:

1. Акумулювання коштів на наукові дослідження та інно-
вації: Необхідна концентрація ресурсів може досягатися за раху-
нок як дії загальних механізмів перерозподілу через бюджет, так i
формування спеціальних фондів. Ця функція може здійснюватися
шляхом не тільки безпосереднього фінансування інноваційних
процесів з державних коштів, але й сприяння акумулюванню ре-
сурсів у приватних, акціонерних, змішаних, суспільних i спіль-
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них (міжнародних) структурах. У деяких випадках держава може
концентрувати як фінансові засоби, так i необхідні для здійснен-
ня інновацій інтелектуальні та матеріально-технічні ресурси.

2. Коорднипµія інноваційної діяльності. Перед державою
постає завдання визначити загальні стратегічні орієнтири іннова-
ційних процесів. 3 метою їх досягнення держава сприяє коопера-
ції та взаємодії різноманітних інститутів у здійсненні інновацій.
Державні структури формують єдиний технологічний простір,
який забезпечує сумісність нововведень. Крім того, актуальними
завданнями є координація у часовому аспекті, яка б синхронізу-
вала нововведення по технологічних ланцюгах i стадіях науково-
інноваційного циклу, а також пом’якшення циклічності інвести-
ційних та інноваційних процесів.

3. Стимулювання інновацій. Центральне місце тут займають
заохочення конкуренції, різноманітні фінансові субсидії та пільги
учасникам інноваційних процесів. Велике значення має часткове
або повне державне страхування інноваційних ризиків. Держава
здатна здійснювати «інноваційний тиск» на господарюючих суб’єк-
тів запровадженням санкцій за випуск застарілої продукції або
використання застарілих технологій.

4. Створення правової бази інноваційних процесів. Важли-
вим є не тільки формування необхідного законодавства, яке з’єд-
нає його стабільність i своєчасне коригування відповідно до су-
спільних i технологічних змін, але й створення реально діючих
механізмів, які забезпечать його дотримання. Осо6ливе місце на-
лежить державному захисту прав авторів науково-технічної про-
дукції та інноваторів, тобто охороні прав інтелектуальної та про-
мислової власності.

5. Кадрове забезпечення інновацій. Зміст програм навчання
у державних навчальних закладах повинен сприяти як розвиткові
творчого потенціалу генераторів інновацій, так i сприйнятливості
спеціалістів до нововведень. Необхідно прагнути досягнення зба-
лансованості універсальних i спеціальних знань, а також уявлень
про комерціалізацію інновацій. Важливо у кожного сформувати
навички до постійної самоосвіти протягом усього активного життя.

6. Формування науково-інноваційної інфраструктури. Дер-
жава забезпечує створення відповідного законодавчого поля i
формування інфраструктури ринку інновацій.

7. Інстутиціональне забезпечення інноваційних процесів.
Тут, насамперед, виділяється створення державних організацій i
підрозділів, які здійснюють нововведення у галузях державного
сектора економіки (таких, як оборона, охорона здоров’я, освіта та
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ін.). Держава також сприяє поширенню в економіці організаційних
структур, найефективніших з точки зору продукування i впро-
вадження інновацій (великих корпорацій, малого бізнесу тощо).

8. Регулювання соціальної та екологічної спрямованостей
інновацій. 3 одного боку, держава покликана надавати особливу
підтримку нововведенням, які забезпечують соціальну стабіль-
ність i підтримання екологічної рівноваги, а з іншого — тільки на
державному рівні можливо запобігти негативним впливам, пов’яза-
ним із НТП, i нейтралізувати їх наслідки.

9. Підвищення суспільного статусу інноваційної діяльності.
Держава організовує пропаганду науково-технічних досягнень i
нововведень, моральне заохочення інноваторів, а також забезпе-
чує їх соціальний захист тощо.

10. Регіональне регулювання інноваційних процесів. Цент-
ральна та місцева влада сприяє найповнішій реалізації інновацій-
них ресурсів регіонів, у тому числі шляхом різноманітних регіо-
нальних преференцій (наприклад, податкових пільг). Держава
сприяє раціональному розміщенню науково-технічного та інно-
ваційного потенціалів. Як правило, центральні державні структу-
ри прагнуть вирівнювання умов для поширення інновацій тери-
торією країни.

11. Регулювання міжнародних аспектів інноваційних про-
цесів. Держава у рамках обраних загальноекономічної та іннова-
ційної стратегій стимулює міжнародну науково-технічну та інно-
ваційну кооперацію, а також регулює міжнародний трансфер
нововведень.

Таким чином, вплив держави на інноваційні процеси та між-
народні інноваційні зв’язки має здійснюватись як на національ-
ному, так i на наднаціональному рівнях. Державні й міждержавні
органи покликані вносити вагомий вклад у розробку та реаліза-
цію рамкових програм співробітництва у галузі наукових дослі-
джень i технологічного розвитку, а також великомасштабних
цільових проектів, орієнтованих на зростання інноваційної актив-
ності приватного бізнесу.
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ПРОЕКТУВАННЯ СХОВИЩА ДАНИХ
ДЛЯ АНАЛІЗУ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ

ПІДПРИЄМСТВОМ ОПТОВО-РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Перед будь-якою компанією у процесі її діяльності часто по-
стають такі запитання: яка ситуація зараз (або була в минулому),
чому вона склалася і що буде в майбутньому? Саме для відповіді
на них і створюються терабайтні сховища даних, розробляються
системи аналізу та підтримки прийняття рішень.

Якщо з давніх часів майже до кінця минулого тисячоліття ос-
новною проблемою було отримання інформації, то в останні 20—
30 років з появою інформаційних технологій, які здатні зібрати
дані практично про все з будь-яким ступенем деталізації, проб-
лема перейшла в іншу площину — як сприйняти інформацію, ви-
значити на її підставі ключові фактори та прийняти правильне
рішення. Ключовою можливістю застосування новітніх техноло-
гій стало величезне падіння ціни за останні кілька років на при-
строї збереження інформації з десятків доларів за збереження ме-
габайта інформації до десятків центів. Це істотно здешевило і
збільшило можливості збору і збереження великих обсягів інфор-
мації.

Що ж таке сховище даних? Це база даних, спроектована так,
щоб з оптимальною швидкістю виконувати запити й проводити
аналіз результатів. Сховище даних містить історичні дані, отри-
мані з різних оперативних систем, що дозволяє проводити консо-
лідований аналіз даних.

Сховище даних забезпечує досягнення наступних цілей:
• Простота доступу. Вміст сховища повинен бути легким для

розуміння. Всі сутності в сховищі повинні бути названі так, щоб
за назвою було ясно, що це. Засоби доступу повинні бути легки-
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ми у використанні. Користувач повинен мати можливість обира-
ти дані в різних комбінаціях як він сам захоче.

• Погодженість інформації. Інформація, отримана з різних біз-
нес-процесів, повинна бути погоджена. Якщо два показники
мають однакові назви, то вони повинні означати те саме; і якщо
два показники названі по-різному, то вони повинні означати дій-
сно різні показники.

• Стійкість до змін. Існуючі дані не повинні стати некорект-
ними, якщо бізнес-користувач задає нові питання.

• Захищеність. Тільки користувачі, що мають відповідні пра-
ва, можуть одержувати доступ до інформації.

• Підтримка прийняття рішень. Сховище даних виконуватиме
наступні функції:

• збір інформації з різних джерел;
• інтеграція даних у логічні моделі за визначеними предмет-

ними областями;
• збереження інформації таким чином, щоб вона була доступ-

ною та зрозумілою різним категоріям користувачів;
• надання інформації різним ППЗ DSS у вигляді, зручному для

аналізу.
Побудова сховища даних надасть можливість кінцевим корис-

тувачам, у межах наданих їм прав доступу до інформаційних ре-
сурсів:

• створювати довільні запити до даних, що зберігаються у
сховищі даних;

• отримувати регламентні звіти різного рівня складності та
деталізації і довільної форми;

• виконувати складний аналіз інформації, моделювати та про-
гнозувати різні ситуації у системі оподаткування;

• на підставі здійсненого аналізу приймати обґрунтовані
управлінські рішення.

При цьому використовується єдине джерело даних, закладені
алгоритми розрахунку та аналізу, унеможливлюється отримання
суперечливої інформації

Задача аналізу обсягів продажу є центральною для будь-якої
сучасної торговельної фірми, діяльність якої спрямована на мак-
симізацію прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів.
Ефективне прогнозування майбутніх обсягів продажу надає мож-
ливість прийняття обґрунтованих управлінських рішень пов’яза-
них з визначенням обсягів закупівель товарів, організації марке-
тингових заходів спрямованих на стимулювання збуту (промо-
акції, реклама, PR). Аналіз обсягів продажу як історичних фактів
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надає можливість оперативного контролю та оцінювання резуль-
татів щодо ефективності прийняття певних управлінських рішень
(аналіз обсягів залишків товару на складі, аналіз результатів про-
ведення рекламної кампанії та ін.), загалом маркетингової стратегії
фірми. За допомогою аналізу показника обсягів продажу можливо
виявити певні недоліки як в організації торгівельної діяльності, так
і в роботі окремих структурних підрозділів підприємства.

Метою створення сховища є аналіз кількості, суми, ціни го-
тівкової та безготівкової реалізації, закупівлі, списання, повер-
нення, залишків продукції у розрізі магазинів, регіонів, постачаль-
ників, видів та груп продукції. Отже, основними бізнес-понят-
тями, що зберігатимуться та аналізуватимуться у сховищі, є реа-
лізація, закупівля, списання, повернення продукції, які представ-
лені в СД у кількісному та вартісному вимірниках з вимірами по-
стачальник, продукція, магазин.

Як інструментальний засіб і середовище існування сховища
даних було обрано СКБД Microsoft SQL Server 2000. Такий вибір
обґрунтований у першу чергу підтримкою СКБД сучасних тех-
нологій проектування та адміністрування баз та сховищ даних
(зокрема інтегрованої служби Analysis Services, що надає можли-
вість використання технології OLAP) визнанням надійності, ефек-
тивності та багатофункціональності системи, можливості взаємо-
дії з іншими СКБД через ODBC інтерфейс. Для спроектованого
сховища даних було обрано HOLAP-модель, оскільки об’єм схо-
вища є значним, але при цьому необхідно зберігати високу шви-
дкість обробки запитів користувачів.

Переваги, які отримує підприємство від впровадження сховища
даних:

• наявність у керівників ефективних інструментів оцінки ста-
ну бізнесу на основі єдиного джерела ключових показників, під-
тримуваного в режимі реального часу;

• можливість оцінки перспектив розвитку;
• підвищення обґрунтованості прийняття управлінських рішень;
• можливість узгодження оперативних планів і бюджетів зі

стратегічними цілями;
• розширені можливості аналітики, надані сховищем даних,

засобами багатомірного аналізу даних, прогнозування й моделю-
вання різних ситуацій за принципом «Що, якщо?»;

• розширені можливості стратегічного керування на основі
потужних засобів аналізу й звітності;

• виключення проблем, пов’язаних з оцінкою ситуації на ос-
нові показників, одержуваних на основі не інтегрованих рішень.
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Таким чином, результатом проектування СД з метою вирі-
шення задачі аналізу обсягів продажу продукції торговельною фір-
мою є створення структури дієвого та ефективного сховища да-
них, що може використовуватись для практичного бізнес-аналізу
та прогнозування економічних показників у галузі оптово-роз-
дрібної торгівлі з метою підтримки прийняття рішень з приводу
стратегічної маркетингової, закупівельної діяльності фірми. Спро-
ектоване сховище даних має стати повноцінним елементом еко-
номічної, маркетингової та облікової інформаційної системи під-
приємства оптово-роздрібної торгівлі і рекомендоване до подаль-
шого практичного впровадження та використання як елемента
комплексу, що обслуговує поточні обліково-економічні потреби
підприємства, і становитиме інформаційну базу для функціону-
вання системи підтримки прийняття управлінських рішень.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Одним із пріоритетних завдань кожної держави є забезпечення
зростання її економіки. Необхідною умовою економічного зро-
стання є інвестиції, зокрема в реальний сектор економіки.

Серед чинників, які обмежують зацікавленість банків у роз-
ширенні інвестиційного кредитування, можна виділити: високий
рівень зношеності основних засобів в Україні; недосконалий ме-
ханізм інвестиційного лізингу; складний доступу до банківських
кредитів та інших джерел фінансування; високі адміністративні
бар’єри, які перешкоджають економічному зростанню; низький
рівень передбачуваності та стабільності законодавчої бази; у бан-
ківській системі відсутня прозорість, особливо стосовно власни-
ків комерційних банків в Україні.
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Як свідчить аналіз, протягом 1998—2007 рр. (табл. 1) зберіга-
лась тенденція до збільшення розміру довгострокових кредитів,
наданих банками в економіку України. Проте, спостерігається
неоднорідна зміна частки кредитів наданих в інвестиційну діяль-
ність до загального обсягу кредитів наданих банками в економіку
України. Так, у 2001 р. порівняно з 2000 р. питома вага довго-
строкових кредитів зменшилась з 5,7 % до 4,8 %, а в 2002 році
вона становила 5,6 %. Однак, у 2005 р. обсяг кредитів в інвести-
ційну діяльність становив 22 384 млн грн (15,61 %). У жовтні
2007 р. кредити в інвестиційну діяльність становили 83 636 млн грн
(21,93 %).

Таблиця 1
БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ В ІНВЕСТИЦІЙНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ В 1998—2007 рр.

Кредити в інвестиційну діяльність
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1998 8873 887 16 — — — 729 142 10

1999 11787 1044 40 — — — 819 185 8,9

2000 19574 1108 48 — — — 811 215 5,7

2001 28373 1349 49 — — — 1029 231 4,8

2002 42035 2361 57 — — — 1946 359 5,6

2003 67835 4381 65 — — — 3423 894 6,5

2004 88579 8173 91 — — — 6041 2040 9,23

2005 143418 22384 192 2 3505 6936 9842 1907 15,61

2006 245226 49975 243 5 6922 20090 16981 5734 20,38

2007 381444 83636 476 8 10256 35027 29750 8118 21,93
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Якщо звернути увагу на якісну сторону збільшення обсягів
інвестиційного кредитування, то обсяг чистих інвестиційних креди-
тів у 2005 р. становив 9842 млн грн із загальних 22 384 млн грн.
Аналізуючи обсяг нарощення банківського інвестиційного креди-
тування протягом 2005 — 2007 рр., слід звернути увагу, що їх
приріст в основному відбувався за рахунок приросту іпотечного
кредитування, а не кредитів у реальний сектор економіки. Так, у
2007 році обсяг інвестицій у реальний сектор економіки складав
29 750 млн грн, у той час як обсяг іпотечних кредитів 45 283 млн
грн. Отже, незважаючи на значне зростання обсягів банківського
інвестиційного кредитування, можна дійти висновку, що теперіш-
ній стан інвестицій не задовольняє реальної потреби ресурсів,
необхідних для повноцінного розвитку економіки України.

На даний час у підприємств, що ініціюють реалізацію інвес-
тиційних проектів, виникають серйозні проблеми з приводу за-
безпечення гарантії перед банками. Багато в чому ця вимога обу-
мовлена необхідністю резервування комерційними банками ри-
зиків за позичковою заборгованістю.

Одним із варіантів вирішення даної проблеми є створення га-
рантійних фондів, але, на жаль, у даний час в Україні створення
гарантійних фондів не одержало належного розвитку.

Все більше українських компаній привертають позикові засо-
би за допомогою випуску облігацій. Облігації дозволяють струк-
турувати заборгованість компанії і привернути широкий круг ін-
весторів та можуть стати дієвим фінансовим інструментом і в
тому випадку, коли у компанії немає майна, яке можна надати в
забезпечення кредиту.

Також до числа важливих факторів відноситься і ціна банків-
ського кредиту. Саме ціна кредиту виступає об’єктивним елемен-
том для забезпечення дохідності як для банку, так і для підпри-
ємств, з урахуванням їх рентабельності.

Для вирішення поставлених проблем доцільно виконати на-
ступні дії:

чітке законодавче окреслення меж банківського інвестиційно-
го кредитування; зменшення нормативів резервування під інвес-
тиційне кредитування; здійснення розвитку державної систему
гарантування інвестиційних проектів; чітка передбачуваність по-
даткової системи; встановити чіткі та прозорі правила, згідно з
якими інвестор безперешкодно може репатріювати доходи від ін-
вестиції; вдосконалити систему управління ризиками з урахуван-
ням сучасних умов; заохочувати участь іноземних банків для по-
силення конкуренції, ввести суворі правила щодо кредитування
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споріднених підприємств, збільшити вимоги до капіталу і обсягів
основного капіталу; привести страхове законодавство у відповід-
ність до стандартів ЄС; з’ясувати власників-бенефіціарів україн-
ських комерційних банків шляхом внесення змін до Закону
України «Про банки та банківську діяльність», та доведення такої
інформації до громадськості.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ SOLVENCY II
ДЛЯ СТРАХОВИКА В УКРАЇНІ

Слово «solvency», у перекладі з англійської мови — це плато-
спроможність. Порядковий номер II, свідчить про те, що проект
цієї програми має видозмінений характер у порівнянні з першою.

Solvency II — це новий проект директиви про платоспромож-
ність, це запровадження нового, заснованого на ризиках підходу,
встановленого відповідними директивами ЄС та Європарламенту
(2002/13/ЄС, 2002/83/ЄС.)

Сутність даного документа полягає в тому, що вимоги до пла-
тоспроможності, які існують на сьогодні в ЄС, не використовува-
тимуться як єдині нормативи. Ці вимоги залишають лише як мі-
німальні. Страхові компанії будуть самостійно оцінювати свої
ризики (в т.ч. за допомогою зовнішніх актуаріїв, аудиторів), а по-
тім встановлювати більш високі нормативи. Тобто платоспромож-
ність контролюватиметься на основі методики, що розробля-
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ються ним самостійно. Адекватність цієї методики оцінюватиме
регулятор. Таким чином, даний проект має на меті дати страхо-
викам як найбільше свободи, що повинно призвести до підви-
щення якості надання послуг клієнтам. Він націлений на забезпе-
чення стабільної діяльності страхових компаній за умови впливу
на неї багатьох різних чинників. Показник платоспроможності є
індикатором стабільності та стійкості компанії на ринку. Це го-
ловний чинник стабільної діяльності суб’єкта господарювання,
який має зберігатися незалежно від ступеня негативного впливу
на неї зовнішніх і внутрішніх факторів.

Зовнішні чинники умовно можна поділити на дві групи: пер-
ша з них — це чинники безпосереднього впливу, які досить швид-
ко позначаються на рівні фінансової стійкості, друга — чинники
опосередкованого впливу, які мають довготривалу дію. До чин-
ників першої групи можна віднести: несприятливі зміни законо-
давства, погіршення економічного становища і підвищення сту-
пеня ризиків у галузі, зростання рівня конкуренції, посилення
податкового тягаря тощо; до другої — ускладнення політичної
ситуації, погіршення умов зовнішньоекономічної діяльності, не-
сприятливу кон’юнктуру на міжнародних ринках, стихійні лиха,
зміну системи цінностей у суспільстві й технологічного устрою.
Кількість внутрішніх чинників впливу на рівень фінансової стій-
кості залежить передусім від наявності й ступеня тих чи інших
ризиків, із якими має справу будь-який суб’єкт господарювання у
своїй діяльності.

Згідно з чинним законодавством України, нагляд за страховою
діяльністю здійснюється за кількісними параметрами, а саме:

1) статутний фонд (СФ) — (1 млн євро для «non life», 1,5 млн
євро для «life»);

2) гарантійний фонд (ГФ) — (згідно з господарським кодек-
сом ГФ повинен бути не менший ніж 25 % статутного фонду, або
не менше 5 % від чистого прибутку страхової компанії) [1];

3) страхові резерви (СР) достатні для забезпечення своїх зо-
бов’язань (розрахунок, яких відбувається за методом плаваючих
кварталів) [2].

Упровадження якісних характеристик у діяльність страховика
є головною задачею реалізації проекту Solvency II. Тобто поряд із
кількісними вимогами (СФ встановити у розмірі 2 млн євро для
«non life», 3 млн євро для «life» та 3 млн євро для професійних
перестраховиків; ГФ встановити у розмірі СФ; розрахунок СР
здійснювати за методом «pro rata temporis») необхідно впрова-
джувати такі якісні елементи, а саме:
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1) прозора організаційна структура (під відповідний функціо-
нал створюються центри відповідальності, що вимагає відповід-
них вимог до професіоналізму персоналу);

2) управління ризиками (проведення ефективного ризик-
менеджменту);

3) управління активами і пасивами (диверсифікація розміщен-
ня активів і пасивів) [4];

4) транспарентність (прозорість) — розкриття публічної інфор-
мації та розкриття інформації наглядовому органу;

5) процесне управління компанією: ідентифікація, моніторинг,
вдосконалення бізнес-процесів всередині організації [3].

Розгляд вимог Solvency II показує, що проблеми у страховиків
виникають при відсутності вимог до якісних характеристик їх ді-
яльності і, відповідно з цим, можна визначити можливі шляхи
подолання цих недоліків:

1) реструктуризація компаній залежно від стратегій розвитку
та функціональності;

2) підвищення вимог до кваліфікації робітників шляхом впро-
вадження найновіших систем відбору;

3) створення механізму внутрішнього аудиту та системи управ-
ління якістю роботи всіх структурних елементів організації;

4) диверсифікація активів і пасивів для забезпечення достат-
ньої їх ліквідності;

5) організація логічної послідовності виконання функцій струк-
турними підрозділами компанії.

Отже, Solvency II — це не тільки директива, правила та обме-
ження. Ця програма носить, перш за все, рекомендаційний харак-
тер — так як у цивілізованому ринковому світі не прийнято ста-
вити перед фактом. Ця програма схожа на правила гри, при яких
всі тільки виграють, і той, хто не дотримується цих правил, —
випадає з неї.
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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВА:
СТАНОВЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

У сучасних умовах інтенсивного економічного розвитку та ак-
тивного втручання держави в економіку досить гостро стоїть зав-
дання дослідження питань синтезу права, політики та економіки,
що зараз активно обговорюють науковці всього світу.

Досить примітивно сьогодні говорити лише про економічний
бік життя людини, адже досить чітко можна встановити взаємо-
зв’язок економіки з іншими суспільними науками. Наприклад,
неправильно визначені економічні цінності ведуть до створення
законів, які не завжди відображають реалії економіки, а навпаки,
самі можуть сприяти виникненню в економіці різного роду нефор-
мальних відносин, що призводить до негативних наслідків. Не-
обхідність такого переосмислення диктується новими явищами в
розвитку суспільства. Сьогодні, як свідчить досвід Китаю, Швеції,
Німеччини та інших країн, перевагу мають економічні моделі, що
керуються соціальною доцільністю в поєднанні з потребами еко-
номічної людини з урахуванням особливостей інституційного се-
редовища кожної країни.

Мотивація поведінки людей в економічній організації су-
спільства залежить не тільки від економічної вигоди, а й від еко-
номічної культури, системи цінностей у суспільстві, особистого
характеру політичних лідерів. Тут важливо зрозуміти, що в да-
ному випадку право є обов’язковою нормою в процесі поведінки
людей, тому соціально-політичні наслідки правових актів поширю-
ються на всі сторони людського буття (у тому числі й на мотивацію).

Цілі економічної поведінки людини, організація її діяльності
та результати становлять, на думку вчених, предмет політичної
економіки. Кожна економічна школа висуває своє трактування
цілей, що супроводжуються й відповідною поведінкою. Примі-
ром, представники ліберального напряму на перший план вису-
вають максимізацію задоволення індивідуальних потреб, інші школи
вбачають метою економічної поведінки забезпечення «життя, що
відповідає уявленню про людську гідність». Марксизм узагалі
ставить питання про досягнення найбільшого задоволення потреб
усього населення, що в практиці господарювання отримало форму
адміністративно-розподільних моделей економіки. Тобто можна
зробити висновок, що залежно від цілей суспільства визначається
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власне й економічна поведінка індивідів, вся система взаємовід-
носин між ними.

Хочу зазначити, що поряд з ускладненням економіки усклад-
нюється й процес пізнання, тому необхідною умовою економіч-
ного дослідження є аналіз взаємозв’язку економічного з право-
вим. Відокремлення права як окремої науки не означає, що перед
економічною наукою відпала потреба аналізу правових наслідків
та їх зворотного впливу на економіку. На сьогоднішньому етапі
розвитку суспільних відносин соціологія, право та економічна
психологія виступають важливими чинниками розвитку економіки.

Економічна культура, менталітет, релігія та історичні особли-
вості накладають відбиток на поведінку людей, на досконалість
права та правову культуру. У цьому плані не можна обійти кон-
цепцію відомого соціолога Петирима Сорокіна. Особливістю йо-
го методології є розгляд розвитку суспільства через еволюцію
типів культур. Історичні закони він розглядає як прояв людської
природи, а людину — як визначальну та необхідну передумову
історії. Система цінностей та культура, яку творить людина, згід-
но поглядів Сорокіна, є вихідними чинниками еволюціонування
суспільства.

Радикальна трансформація економіки України на сучасному
етапі сконцентрувала увагу вчених-суспільствознавців до потре-
би формування ринкового середовища, які захопилися лише пи-
таннями свободи підприємництва, лібералізації економіки та ці-
ноутворення, романтично розраховуючи на всесильність законів
ринкового механізму. Понад 16-річний досвід законотворчої діяль-
ності в Україні засвідчує наростання суперечностей між фор-
мальними та неформальними правилами поведінки людей. Ця
суперечність базується на суперечностях між економічними інте-
ресами індивіда, колективу та держави.

Процес розвитку економічної науки, як і будь-якої іншої, су-
проводжується виникненням все нових суперечливих, сплутаних,
різноманітних ідей. Тому критикам та рецензентам треба стави-
тися толерантно та зважено до заперечення новітнього концепту-
ального розгляду сучасних проблем економіки. Подолання кри-
зових явищ в економіці не терпить догматичності права. Зрос-
тання динамічності розвитку економіки провокує динаміку роз-
витку правових норм.

Перехідна економіка України, її трансформація була започат-
кована в результаті політичного рішення, тому не стала наслід-
ком еволюційного розвитку економіки. Різка зміна економічної
політики, трансформація економічних, правових та політичних



57

інститутів призвели до становлення нової економічної системи,
яка має інші принципи функціонування.

Специфіка соціально-економічного та політичного становища
в Україні полягає в тому, що процес становлення державності та
реформування економічної системи відбуваються одночасно.
Відсутність сталих та розвинутих інститутів державності вповіль-
нює та деформує процес приватизації як головного елемента
реформування економіки.

На підставі всього того, що було сказано раніше, можна зро-
бити висновок, що система суспільних наук є єдністю, що функ-
ціонує цілісно, тому ми можемо впевнено говорити, що й право,
й економіка, й політика взаємодіють та розвиваються разом, а не
відокремлено. Якщо ж ми будемо говорити про правове регулю-
вання економіки в Україні, то перед вітчизняними науковцями
стоїть багато завдань котрі потребують якнайшвидшого вирі-
шення, але потрібно знайти оптимальний шлях до побудови рин-
кової економіки в нашій країні. Працюючи разом ми зможемо
піднести економіку нашої країни на той рівень, який задоволь-
нить потреби нашого народу.
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ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ:
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Український ринок праці переживає не кращі часи. У робото-
давців зникли ілюзії, що існує надлишок гарних спеціалістів, так
що знайти потрібного фахівця не є великою проблемою. Отже,
зростає роль посередників з працевлаштування, якими на ринку
праці України є Державна служба зайнятості та приватні посеред-
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ники. У кожного із діючих на ринку праці посередників є свої
особливості, зокрема переваги. Так, банк вакансій Державної
служби зайнятості кількісно переважає базу даних, що викорис-
товують приватні агентства. Проте приватні посередники пропо-
нують більш «якісні» вакансії та виконують замовлення в короткі
терміни. Очевидна перевага Державної служби зайнятості поля-
гає в безоплатності її послуг для безробітних та для роботодавців.

У сфері працевлаштування діяльність Державної служби зай-
нятості в останні роки значно активізувалась. Якщо в 2002 році
з її допомогою було працевлаштовано 831,8 тис. осіб або 80,4 %
від зареєстрованих безробітних, то в 2006 році ці показники від-
повідно становили 1070,8 тис. осіб та 141 %. Перевищення кіль-
кості працевлаштованих над кількістю зареєстрованих безробіт-
них свідчить про збільшення кількості працевлаштованих на
підходящу роботу в семиденний термін після звернення до ДСЗ.
Це безперечно позитивна тенденція.

Оцінити ефективність діяльності приватних посередників до-
сить складно. Інформація про їх діяльність закрита, адже кадри
сьогодні — найцінніший капітал будь-якої компанії. Складання
рейтингу дозволяє визначити, що серед кадрових агенцій лідера-
ми є компанії Golden Staff, Допомога та Работа Плюс. Серед рек-
рутингових агенцій перші позиції займають Бизнес-мастер, Ан-
кор С.В. та Staff Standart. Серед посередників, що найбільш
активно розвиваються, можна виділити компанію Brain-Source
International. На сьогодні ринок посередницької діяльності з пра-
цевлаштування не є насиченим, існує можливість виходу на ньо-
го нових учасників.

Однак посередники з працевлаштування ще не користуються
належною довірою безробітних. У 2006 році було зареєстровано
1443,8 тис. осіб, що шукали роботу. З них лише 3 % (41,9 тис.
осіб) звернулись до Державної служби зайнятості та 0,1 % (1 тис.
осіб) — звернулися до приватних посередників з працевлаш-
тування.

На сьогодні досить відчутною є проблема складності оцінки
ефективності діяльності посередників на ринку праці. Чинні ме-
тодики оцінювання ефективності діяльності посередників на рин-
ку праці базуються лише на статистичній інформації та мають
характер рейтингового оцінювання, в них не враховується думка
шукачів роботи й роботодавців.

Діяльність посередників обмежується масштабами сфер впли-
ву. Так діяльність ДСЗ поширюється на фіксований ринок праці,
який охоплює зареєстроване незайняте населення і безробітних.
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Діяльність приватних служб працевлаштування обмежується кон-
тингентом кваліфікованих фахівців, які прагнуть отримати пре-
стижну і високооплачувану роботу.

На відносно низькому рівні здійснюється робота щодо узго-
дження зустрічних вимог населення відносно робочих місць і
підприємств щодо якості робочої сили. Протягом 2007 року в
Державній службі зайнятості було зареєстровано понад 2,2 млн
вакансій, заявлених роботодавцями. Це дуже велика кількість, якщо
врахувати, що на обліку в службі зайнятості перебувало 2,4 млн
осіб. Проте лише 8 % з цих вакансій пропонували заробітну плату,
вищу за середню по регіону, з яких було укомплектовано тільки
кожну п’яту вакансію, адже іншою складною проблемою україн-
ського ринку праці є нестача висококваліфікованих працівників.

Вирішення існуючих проблем доцільно проводити в трьох на-
прямках: на загальнодержавному рівні, на рівні приватних посеред-
ників з працевлаштування та на рівні Державної служби зайнятості.

На загальнодержавному рівні: 1) Запровадження нових показ-
ників оцінки діяльності. 2) Запровадження практики (згідно з по-
ложенням Конвенції МОП за № 181), за якої приватні агентства
зайнятості надавали б компетентному органові влади інформа-
цію, якої він потребує, враховуючи всю її конфіденційність. Це
дозволило б підвищити якість оцінки ступеня гостроти вже відо-
мих та виявлення нових проблем (територіальних, кваліфікаційно-
фахових) у функціонуванні ринку праці, виробляти більш ефектив-
ні попереджувальні заходи щодо покращення ситуації на ринку
праці в цілому та окремих його сегментах.

На рівні приватних посередників доцільним є розширення на-
бору послуг та впровадження допоміжних сервісів.

На рівні Державної служби зайнятості: 1) Впровадження тех-
нології профілювання безробітних для підвищення ефективності
роботи ДСЗ з особами з низькою конкурентоспроможністю. 2)
Впровадження нових форм співпраці ДСЗ та роботодавців: підго-
товка кадрів «під ключ» для підприємств, що відчувають потребу
в них, попередній відбір з бази даних потенційно придатних для
роботодавців працівників на основі тестування на таку придат-
ність, проведення ярмарок вакансій. 3) Впровадження Єдиної
технології обслуговування незайнятого населення, яка передба-
чає: активізацію власних зусиль клієнтів щодо влаштування жит-
тя, підвищення відповідальності фахівців центру зайнятості за
кінцеві результати роботи з клієнтами, зміцнення взаємодії з ро-
ботодавцями, розподіл клієнтів залежно від мети відвідування
центру зайнятості.
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ МЕТОДОМ
ДИСКОНТОВАНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Серед трьох основних підходів оцінки вартості бізнесу (дохід-
ний, порівняльний та затратний) дохідний підхід є найбільш роз-
повсюдженим. Дохідний підхід базується на припущенні, що ін-
вестор не буде платити за бізнес більше суми прибутків,
отриманих ним у майбутньому. В рамках даного підходу виділя-
ють два методи: метод капіталізації результатів одного періоду та
метод дисконтованих грошових потоків кількох періодів.

Останній метод враховує динаміку грошових потоків від опе-
раційної та інвестиційної діяльності, а також конкретний період,
який цікавить інвестора.

Автором методу дисконтованих грошових потоків вважається
видатний американський економіст Ірвінг Фішер. Саме він 1930-
го року в роботі під назвою «Теорії відсоткових ставок» ввів тер-
мін чиста теперішня вартість (NPV — net present value).

,
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де CFi — це грошовий потік і-го періоду;
Іi — це інвестиції в основний та оборотний капітал (або гро-

шовий потік від інвестиційної діяльності);
k — ставка дисконту;
t — період.
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Грошовий потік від операційної діяльності (CF) визначається
як сума фінансового результату до оподаткування з відрахуван-
ням податків (EBIT*(1-tax rate) або NOPLAT) та амортизаційних
відрахувань.

Інвестиції поділяються на інвестиції в основний капітал та ро-
бочий (оборотний) капітал. Як інвестиції в основний капітал, ін-
вестиції в робочий капітал враховують зміну вартості робочого
капіталу. Грошовий потік від інвестиційної діяльності може бути
як від’ємним, так і додатнім (наприклад, продаж засобів вироб-
ництва або інвентарю). Для робочого капіталу коливання між
від’ємними та додатними значеннями є більш характерними (це
пояснюється прискоренням обороту дебіторської заборгованості
або продажем запасів товарів тощо).

Сам робочий капітал розраховується як різниця між поточни-
ми активами і поточними зобов’язаннями. Але для інвестиційної
оцінки з поточних активів вираховуються грошові кошти та їх
еквіваленти, а також короткострокові інвестиції, а з поточних зо-
бов’язань вираховуються короткострокові позики та поточна за-
боргованість за довгостроковими позиками.

Різниця між грошовими потоками від операційної діяльності
та змінами в основному та оборотному капіталі називається віль-
ним грошовим потоком (free cash flow).

Саме вільний грошовий потік і цікавить інвестора при оцінці
вартості бізнесу. Як правило, вільний грошовий потік прогнозу-
ється на 5—15 років. Підприємство не має чіткого терміну існу-
вання, але прогнозувати грошові потоки до нескінченності —
неможливо. Тому вартість бізнесу буде складатися з двох частин:
суми дисконтованих вільних грошових потоків за період, який
цікавить інвестора, та кінцевої вартості капіталу.

Суть дисконтування полягає в тому, що абсолютні значення
прибутків у майбутніх періодах через інфляцію будуть у дійснос-
ті меншими, ніж у теперішньому періоді. Існує багато підходів
вибору ставки дисконту: на рівні інфляції, на рівні банківських
депозитів або кредитів (LIBOR або CIBOR, середньозважена вар-
тість капіталу (WACC)).

Кінцева вартість (Terminal value (TM)) — це сума всіх дискон-
тованих грошових потоків до нескінченості. Найчастіше вона об-
раховується за формулою Гордона (формулою безперервного
зростання):

1 (1 )
,tFCF k

TM
k g
+ × +

=
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де FCF — вільний грошовий потік постпрогнозного періоду;
k — ставка дисконту;
g — ставка безперервного зростання фірми (береться на рівні

зростання світового ВВП — 2—3 %).
Для обчислення вартості бізнесу кінцеву вартість дисконту-

ють до теперішньої вартості кінцевої вартості:

1 .
(1 )t

TMPresentValueofTM
k +=

+

До теперішньої вартості кінцевої вартості додається сума дис-
контованих грошових потоків і віднімається існуючий відсотко-
вий борг. Отримана величина називається вартістю капіталу
(value of equity), що і є вартістю бізнесу.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНИХ
ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Ситуація з навколишнім середовищем в Україні далека від ідеа-
лу — більш того, вона є загальною з ситуаціями у країнах колиш-
нього СРСР. Головні екологічні проблеми досі є тими ж — проблема
Чорнобилю, забруднення землі, повітря, води, ерозія ґрунтів, глобаль-
не потепління та парниковий ефект. Маємо визнати, що більшість
проблем з’являються через нераціональне використання ресурсів,
таких як вода та енергія. Саме тому майже усі природоохоронні
проекти міжнародних фінансових організацій в Україні стосуються
покращення процесів споживання води та енергії в різних сферах
економіки, а саме в промисловості та комунальних послугах.

Більшість екологічних проектів в Україні забезпечуються
двома МФО: Світовим Банком та ЄБРР.



63

Проекти Світового Банку
Проект з енергопостачання
Загальною метою Проекту з енергопостачання в Україні є по-

кращити безпеку, надійність, ефективність та якість постачання
енергії і, таким чином, прискорити вільні операції на енергетич-
ному ринку як внутрішньому, так і зовнішньому.

Проект також буде мати на меті покращити інституційну єм-
ність та технічні можливості оператору систем енергопостачання,
Укренерго (УЕ), так, що забезпечить безпечну та надійну діяль-
ність енергетичної мережі високої напруги і, таким чином, при-
скорить вільну діяльність та відкриття ринку електроенергії.
Проект з енергопостачання містить п’ять компонентів:

А) реабілітація енергетичних підстанцій;
Б) зміцнення мережі електропостачання;
В) стабілізація електричної мережі Криму;
Г) інституційний розвиток Укренерго;
Д) запровадження «Кодексу з енергопостачання».
Проект з реабілітації гідроенергії
Головною метою Проекту з реабілітації гідроенергії є покра-

щення операційної стабільності та надійності електропостачання
шляхом збільшення регуляторної ємності, ефективності та безпеч-
ності гідроелектростанцій, таким чином, полегшити вхід до рин-
ку електроенергії. На додачу, проект підтримає Міністерство
палива та енергетики та Національна комісія з регулювання пи-
тань електроенергетики, у підготовці та введенні Програми ре-
формування та розвитку енергетичного сектору, включаючи кон-
цепцію Оптового електроенергетичного ринку. Проект має п’ять
компонентів, а саме:

1) реабілітація гідроелектростанцій;
2) безпека дамб;
3) інституційний розвиток Укргідроенерго;
4) введення Програми реформування та розвитку енергетич-

ного сектору;
5) введення концепції Оптового електроенергетичного ринку.
Проекти ЄБРР
Екоенергія
Запропонований проект — це будівництво когенераційної

установки потужністю 294 МВт на Алчевському Сталеливарно-
му комбінаті (АСК) у східній Україні, що буде використовувати
доменні та конвертерні гази та гази з коксової печі для створення
електроенергії, що буде використовуватись АСК та поєднаним
Алчевським коксохімічним комбінатом. Установка буде належа-



64

ти та управлятись ЗАО Екоенергія, компанією, що спільно нале-
жить Індустріальному союзу Донбасу та його дочірній компанії
АСК. Очікується, що установка почне працювати у 2009 році.
Очікується, що проект принесе суттєві екологічні вигоди, оскіль-
ки новий завод буде використовувати ультрасучасну технологію
та буде мати великий позитивний вплив на якість повітря у Ал-
чевську, оскільки буде використовувати деякі з викидів з АСК.
Більш того, використовуючи викидні гази, щоб виробити елект-
роенергію, АСК може замінити енергію, що виробляється здебіль-
шого теплоелектростанціями, що використовують вугілля. Попе-
редньо визначено, що до 2012 року буде досягнуто зменшення
викидів на 5 млн тон вуглекислого газу.

Регіональні проекти щодо місцевого опалення у Черкасах,
Одесі, Житомирі

Запропоновані проекти включають позику місцевим муніци-
пальним опалювальним компаніям «Черкаситеплокомуненерго»,
«Теплопостачання міста Одеси», «Житомиртеплокомуненерго»,
комунальним підприємствам, що цілком належать містам Черка-
си, Одеса та Житомир відповідно. Позичка фінансуватиме реабі-
літацію та модернізацію існуючих бойлерних, заміну труб, та
введення нових, компактних індивідуальних опалювальних під-
станцій у міських квартирних будинках, що облаштовані лічиль-
никами, а також установка малих когенераційних установок.

Проект призведе до значних екологічних вигод, включаючи
значні покращення ефективності використання енергії: зменшене
використання тепла та раціональна пріоритезація подальших по-
кращень та поновлення систем опалення, зміни до бізнес-стра-
тегії, орієнтованої на попит, прийняття найменш дорогої стратегії
місцевого опалення, перехід до альтернативних видів палива, по-
новлення залишкового тепла, встановлення теплових насосів то-
що поліпшить ефективність та зменшить викиди.

Проект з водопостачання у Житомирі
Запропонований проект включає позику місцевій комунальній

компанії «Водна компанія міста Житомир», комунальному під-
приємству, що цілком належить місту Житомир. Позика фінансу-
ватиме пріоритетні капітальні видатки, спрямовані на зменшення
втрат води, використання енергії та покращення якості обробки
та очищення. Найімовірніше, інвестиції включатимуть заміну труб
та насосів, обладнання щодо виявлення відтоків, реабілітація
установок з очищення води, водних лічильників та обробка вод-
них відходів стоку. Проект призведе до значних екологічних ви-
год, включаючи значні покращення ефективності використання
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енергії: зменшені втрати води та зменшене використання енергії
для накачки з раціональною пріоритезацією подальших покра-
щень та поновлення систем води, зміни до бізнес-стратегії, орієн-
тованої на попит, введення стимулів щодо збереження води для
кінцевого споживача.

Крименерго
Запропонований проект — це середньострокова інвестиційна

програма для Крименерго — власника та оператора розподільчої
електричної системи (110 кВ та менше) на півострові Крим
(окрім Севастополя).

Проект включає: реконструкцію існуючих 110 кВ ліній елект-
ропередач уздовж існуючих коридорів, модернізацію підстанцій
вздовж цих ліній та постачання та встановлення низьковольтних
трансформаторів та кабелів і лічильників. Цілі проекту включа-
ють покращення у якості постачання та зменшення втрат. Тран-
зитивний вплив випливає в основному з:

1) зміцнення комерційної стійкості Крименерго шляхом під-
тримки його плану з операційної та фінансової реструктуризації;

2) уможливлення покращень з ефективності використання енергії;
3) допомоги у процесі реформування тарифної системи у сек-

торі електропостачання.
Як висновок можемо наголосити, що екологічні проекти, що

фінансуються МФО в Україні є ефективними та мають подвійну
ефективність, тобто як покращують екологічну ситуацію, так і
мають позитивний економічний ефект. Без такої подвійності ці
проекти не були б такими привабливими як для МФО як для ін-
весторів, так і для місцевих органів влади як реципієнтів. Більш
того, завдяки цим програмам Україна приймає участь у глобаль-
них процесах захисту навколишнього середовища та збереження
води та енергії; підвищується ефективність місцевого управління.

К. С. Володькін, Г. В. Мащенко (фінансово-економічний ф-т, IV курс)

THE ENVIRONMENTAL PROJECTS, PROVIDED BY
THE INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS IN UKRAINE

The environmental situation of Ukraine is far away from ideal —
moreover, it is common to those of the former Soviet Union countries.
The key ecological problems are still quite the same — the Chornobyl
problem, land, air and water pollution, soil erosion, global warming
and greenhouse effect. We must admit, that most of the problems
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appear because of non-reasonable use of natural resources, such as:
water and energy. That’s why almost all environmental projects of
international financial organizations in Ukraine appeal for the
improvement of water and energy consumption processes in different
spheres of economy, particularly in industry and public utilities.

Most of the environmental projects in Ukraine are provided by two
IFO’s: the World Bank and the EBRD.

World Bank projects:
Power Transmission Project in Support of the Energy Sector

Reform & Development Program
The overall objective of the Power Transmission Project of

Ukraine is to improve the security, reliability, efficiency and quality
of energy supply, and, therefore, facilitate unimpeded operation of
tahe energy market, both domestically and internationally.

The project will also aim to improve institutional capacity and
technical capabilities of transmission system operator, UkrEnergo
(UE), so that it can assure secure and reliable operation of the high
voltage power grid, and, therefore, facilitate unimpeded operation and
opening up of the electricity market. The Power Transmission Project
comprises five components:

A) Rehabilitation of transmission substations
B) Strengthening of transmission network
C) Stabilization of the Crimea Electric Power Grid
D) UE Institutional development
E) Implementation of the Grid Code
Hydropower Rehabilitation Project
The main objective of the Hydropower Rehabilitation Project is to

improve the operational stability, and reliability of power supply by
increasing the regulatory capacity, efficiency, and safety of
hydroelectric plants, thus, facilitate entrance to the electricity market.
In addition, the project will support the Ministry of Fuel and Energy
and the National Electricity Regulatory Commission (NERC), in the
preparation and implementation of the Energy Sector Reform and
Development Program, including the Wholesale Electricity Market
concept. The Project has five components, as follows:

1) Rehabilitation of hydroelectric plants
2) Dam safety
3) UkrHydroEnergo (UHE) Institutional Development
4) Implementation of the energy sector reform and development

program
5) Implementation of the wholesale electricity market (WEM)

Concept
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EBRD projects:
Ekoenergiya
The proposed project is the construction of a 294 MW

cogeneration facility at Alchevsk Iron & Steel Works (AMK) in
Eastern Ukraine that will use waste blast furnace and converter gases
and coke oven gas to generate electricity for use by AMK and the
adjacent Alchevsk Coke Works (AC). The Facility will be owned and
operated by ZAO Ekoenergia, a company jointly owned by Industrial
Union of Donbass (ISD) and its subsidiary AMK. The Facility is
expected to start operation in 2009. The Project is expected to bring
significant environmental benefits as the new plant will be using state-
of-the-art technology and will have a large positive impact on air
quality in Alchevsk as it will utilize some of the waste gases from the
AMK steel plant. Moreover, by utilising waste process gasses to
generate of electricity, AMK can displace electricity produced by
mainly coal fired power plants. The reductions achieved in the period
until 2012 are estimated to be over 5 million tonne of CO2.

Local District Heating Projects in Cherkasy, Odesa, Zhytomyr
The proposed projects involves a loan to the Municipal District

Heating Companies «CherkasyTeploKommunEnergo», «Teplopostachan-
nya Mista Odesi», «ZhytomyrTeploKomunEnergo», a municipal enterp-
rises, wholly owned by the City of Cherkasy City of Odesa City of
Zhytomyr correspondingly. The loan will finance the rehabilitation
and modernisation of existing boiler houses, replacement of pipes, and
introduction of new, compact individual heating sub-stations in
residential apartment buildings in the Cities equipped with meters as
well as installation of small co-generation plants.

The projects will result in substantial environmental benefits,
including significant energy efficiency improvements: the decreased
heat consumption and a rational prioritisation of further upgrades and
renovations of the district heating system, the change towards a
demand-driven business strategy, adoption of a least cost district
heating strategy, shift to alternative fuels, recovery of waste heat,
introduction of heat pumps etc. will further increase efficiency and
reduce emissions.

Zhytomyr Water and Wastewater Project
The proposed project involves a loan to the Municipal Water

Company of the City of Zhytomyr, a municipal enterprise, wholly owned
by the City of Zhytomyr in Ukraine. The loan will finance priority capital
expenditures aimed at reducing water losses, energy consumption and
improvement of treatment quality. The investments are likely to include
replacement of pipes and pumps, leakage detection equipment,
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rehabilitation of water treatment facilities, water meters, and waste water
sludge processing. The project will result in substantial environmental
benefits, including significant energy efficiency improvements: the
decreased water losses and reduced energy consumption for pumping
with rational prioritisation of further upgrades and renovations of the
water, the change towards a demand-driven business strategy,
implementation of water-conserving incentives for the end-user.

Krymenergo
The proposed project is the medium-term investment program of

OJSC Krymenergo — the owner and operator of the electricity
distribution network (110 kV and below) on the Crimean peninsula
(with the exception of that of the city of Sevastopol).

The Project includes: reconstruction of existing 110 kV power
lines along existing corridors; modernisation of sub-stations along
these power lines; and supply and installation of low voltage
transformers and cables as well as meters. The objectives of the
Project include improvements in the quality of supply and loss
reductions. The transition impact potential stems primarily from:

(i) strengthening the commercial viability of Krymenergo by
supporting its operational and financial restructuring plan;

(ii) enabling energy efficiency improvements;
(iii) assisting in the tariff reform process for the Ukrainian

electricity distribution sector. 
Conclusions
As a conclusion we may stress, that ecologic projects, financed by

IFO’s in Ukraine are efficient, and have double efficiency, i.e. they
improve environmental situation as well as have advantageous economic
effect. Without such a duality, these project’s would not have been so
attractive both for IFO’s as investors and local governments as recipients.
Moreover, due to these programs, Ukraine is involved in global processes
of environmental protection and water and energy saving; the efficiency
of local municipal management increases.

В. О. Волошина (ф-т економіки та управління, II курс)

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДПРИЄМСТВА, ШКОЛА РЕСУРСІВ

Ще до кінця 1980-х рр. ресурсний підхід характеризувався до-
сить фрагментарним процесом розвитку. Як ми знаємо, загалом,
ресурси — це сукупність матеріальних і нематеріальних активів.
До кінця 80-х, навіть початку 90-х рр. до уваги в основному прий-
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малися матеріальні активи. На даний момент ситуація склалася
так, що саме нематеріальні активи виходять на перший план і
з’являється все більше праць, які аналізують їх значення для
успіху фірми. Отож, ця тема є дійсно досить актуальною.

Школа ресурсів — це система відносно нових поглядів, на ор-
ганізацію і стратегію, вона вивчає ресурси підприємства, як вони
впливають і формують конкурентні переваги, ключові компетен-
ції фірми тощо.

1. Фундаментальне положення школи ресурсів полягає в тому,
щоб зрозуміти джерела успіху фірми, необхідно з’ясувати конфі-
гурацію її стратегічних ресурсів і умінь.

Уміння частіше за все розглядають як здатність використання
певного об’єму ресурсів для певної діяльності, яка створює фірмі
окрему перевагу. Найпопулярніший підхід був запропонований
Прахаладом і Хамелем. Вони поєднали ресурси і уміння в загаль-
не поняття «ключові компетенції».

Для них у витоках конкурентної переваги стоїть здатність де-
шевше і швидше конкурентів створити уміння, що генерують но-
ві товари. Два аспекти створення конкурентних переваг, що під-
креслюють Прахалад і Хамель, заслуговують окремої уваги. По-
перше, конкурентну перевагу треба створювати на рівні усієї кор-
порації, а не на рівні окремих одиниць бізнесу. По-друге, джере-
лом компетенцій, на їх думку є знання, акумульовані у вигляді
окремих умінь і їх можна використати на благо всієї корпорації.

Ключові компетенції дозволяють створити технології, які мо-
жуть бути використані в багатьох товарах і на багатьох ринках.

2. Друге положення школи ресурсів намагається відповісти на
запитання: в чому причина цінності ресурсів і вмінь?

Чому одні з ресурсів і умінь створюють переваги фірмам на
ринку, а інші — ні? Відповіді можна згрупувати в двох напрям-
ках. Представники першого вважають, що ресурси стають стра-
тегічно важливими тоді, коли вони рідкісні, цінні, їх складно під-
робити, і вони ефективно організовані. Для школи ресурсів до-
сить важливою є вимога — обмеження імітації ресурсів; воно за-
звичай визначається трьома причинами: унікальністю, історією і
неясністю причинно-наслідкових зв’язків. Що ж до другого на-
прямку думок, то він говорить про 4 основні джерела конкурент-
ної переваги — різнорідність фірм, обмежена мобільність ресур-
сів, обмеження конкуренції (ex ante i ex post).

Неоднорідність — результат доступності до ресурсів і уміння
ними користуватися. Оскільки ринок нейтральний, то це дозво-
ляє існувати фірмам з різним потенціалом ресурсів, але лише ті
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фірми, у кого вони найкращі, досягнуть високого доходу, інші
будуть, як то кажуть, просто існувати.

Обмежена мобільність ресурсів, може виникати з фізичних чи
великих матеріальних і психологічних недоліків.

Головний висновок, який я зробила по двом підходам, про
значення ресурсів, у тому, що фірма досягає переваги на ринку,
лише в тому разі, якщо має надійний доступ до спектра її страте-
гічних (особливо цінних) ресурсів.

3. Третє положення — це припущення про те, що між ресур-
сами і намірами фірми повинна існувати динамічна напруга.

Фірма може кількома способами використовувати ресурси
краще конкурентів: накопити і використати їх швидше інших
фірм (класичним прикладом є японські компанії, які використо-
вуючи знання своїх робітників щорічно впроваджують мільйони
пропозицій), умілою координацією ресурсів і їх поєднанням, усе-
стороннім використанням ресурсів (французькі виробники Cartier
поєднують моделювання, маркетинг одягу, біжутерії, продають
ліцензії, це дозволяє отримати хороший прибуток і підтримувати
імідж торгової марки). Будь-який з цих шляхів є способом мобі-
лізації ресурсів, а завдяки цьому — і всієї організації, способом
боротьби за світле майбутнє.

Головний висновок полягає в тому, що ресурси мають страте-
гічне значення лише тоді, коли забезпечують фірмі надійну уні-
кальність, а завдяки цьому — довгострокову конкурентну перевагу.

Головний недолік школи ресурсів у тому, що вона є досить
абстрактною, більше теоретичною і не надає конкретних порад
менеджерам-практикам. Вона може пояснити успіх будь-якої фір-
ми за допомогою ресурсів, але чи буде таке пояснення вичерпним?!
Вона є досить дискусійною і відкритою для нових підходів,
внесків, обґрунтувань.
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В. І. Гайдай (обліково-економічний ф-т, ІV курс)

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ
ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕВІРОК

(З ПИТАНЬ ТЕНДЕРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА)

Чимало запитань виникає з набуттям чинності нового тендер-
ного законодавства. У першу чергу мова про те, що через нечітко
визначений предмет закупівлі відбувається подрібнення обсягів
закупівель на партії, що, відповідно, дає змогу уникнути тендер-
них процедур і призводить до додаткових державних (затрат)
коштів. Необхідність обов’язкової оплати за тендерну докумен-
тацію, за реєстрацію в тематичному каталозі та тендерне забезпе-
чення, висока ціна за розміщення інформації в інформаційній си-
стемі мережі Інтернет збільшують витрати розпорядників дер-
жавних коштів та учасників процедури торгів, що призводить до
обмеження кількості учасників тендерів.

В державі майже паралізована система держзакупівель. Влас-
не, в такому стані, «пацієнт скоріше мертвий, аніж живий», вона
перебуває чи не з часів впровадження нинішнього порядку держ-
закупівель. Тобто, з 2005 року. Аби розв’язати будь-яку пробле-
му на державному рівні, потрібно дві речі: політична воля та
вміння розв’язувати такі задачі взагалі. Жодна з команд, задіяних
у процесі розв’язання проблеми держзакупівель, волі не проде-
монструвала.

Зважаючи на ці проблеми, Голова правління КРУ України за-
пропонував законодавчо врегулювати низку питань. Йдеться про
необхідність значно спростити процедуру державних закупівель,
ліквідувати монополію на оприлюднення інформації про закупів-
лі, урівняти всі громадські об’єднання у правах щодо громадсь-
кого контролю у сфері закупівель, скасувати невластиві громад-
ській організації широкі повноваження, що дозволяють блоку-
вати діяльність державних органів, визначити дієві механізми
контролю за цінами, механізм розрахунку нанесених державі
збитків. Це спонукатиме до зниження ціни закупівель та поси-
лить відповідальність за порушення тендерних процедур.

Коли аналізуєш ситуацію, що склалася в сфері закупівель за
державні кошти, слід пам’ятати, що будь-яка система держзаку-
півель уособлює елемент управління бюджетом. Відтак контроль
у системі держзакупівель є одним з елементів контролю, куди
йдуть гроші платників податків.
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Цілі, які здійснюються держзакупівлею, невідокремлені від
питань, пов’язаних з повнотою та необхідністю витрат, з потре-
бами придбання товарів, а особливо — послуг і робіт, що часто
мали «низький коефіцієнт користі».

Тому і система здійснення держзакупівель перекликається із
забезпеченням прозорості діяльності влади.

Держзакупівлі — як би це голосно не звучало — одна із про-
цедур управління державою. Як і будь-яка інша процедура, вона
має бути добре виписана за етапами торгів:

1. Формування технічних вимог. Цей процес повинен здійс-
нюватися на підставі вірних проектних рішень, переліку значи-
мих у даному проекті якісних характеристик товару. Необхідне
формування індикаторів ринку, чіткий опис товарів, послуг, їх
якісних споживчих характеристик, а також впливу зміни якості
на зміну ціни товару.

2. Формування типової тендерної документації, а також типо-
вих договорів, методики внесення додаткових умов.

3. Забезпечення процедур закупок через систему електронних
торгів, електронний документообіг. Організація електронних тор-
гів передбачає встановлення регулятором ринків товарів та по-
слуг фіксованої ціни тендерної транзакції, котру платить органі-
затор за розміщення оголошення та публікацію результатів.

4. Результати закупівель. Всі органи державної влади зобов’я-
зані публікувати результати всіх (!) закупок. З чітким зазначен-
ням якісних характеристик робіт, товарів та послуг.

Плекаю надію на зміни на краще.
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РОЛЬ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
У ВИЯВЛЕННІ ФАКТІВ ШАХРАЙСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Шахрайство, на сьогоднішній день, є одним з найбільших ри-
зиків для будь-якої компанії, так як жодна з них не може бути
впевненою в тому, що це її омине. На прикладі світового досвіду
боротьби з шахрайством можна побачити, наскільки ця тема є ак-
туальною для сучасного підприємства і які на даний час існують
шляхи її вирішення. Дослідженням цієї проблематики займалися
визначні іноземні та вітчизняні вчені, економісти та практики,
такі як В. Я. Савченко, Н. І. Беренда, А. Аренс, Р. Додж., Ф. Ф. Бу-
тинець, О. А. Петрик та ін.

У світовій літературі можна зустріти велику кількість тлума-
чень явища шахрайства, однак, на мою думку, найвлучнішим ви-
значенням є наведене Асоціацією сертифікованих спеціалістів з
розслідування фактів шахрайства (Association of certified Fraud
Examiners):

«Шахрайство — це використання службового становища для
цілей особистого збагачення шляхом неналежного використання
або крадіжки власності чи ресурсів організації».

За даними щорічного дослідження про діяльність служб внут-
рішнього аудиту по всьому світу (Global Internal Audit Survey) за
2007 рік, яке проводила аудиторська компанія Ernst&Young, у се-
редньому 65 % компаній вважають шахрайство одним із ключо-
вих ризиків.

Асоціація сертифікованих спеціалістів з розслідування фактів
шахрайства (Association of certified Fraud Examiners) оприлюдни-
ла дані, що американські компанії у 2006 році втратили 652 млрд
доларів США через шахрайські дії своїх співробітників. Розміри
втрат від шахрайства щорічно складають приблизно 5 % валового
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доходу компанії. Розглядаючи більш детально, який розмір збит-
ку у середньому можуть спричинити працівники своїм роботодав-
цям, можна побачити, що середні втрати компанії складають
159 000 доларів США. Приблизно ¼ усіх випадків шахрайства
спричиняють збитки в 1 млн доларів США, а в деяких випадках
вони бувають 1 млрд доларів США чи навіть більше.

Вчені-економісти акцентують свою увагу на таких трьох най-
головніших факторах, що мотивують працівників на вчинення
фактів шахрайства:

По-перше, можливість:
— усвідомлення того, що у працівника наявні достатні повно-

важення чи довіра, за допомогою яких можна оминути існуючі
правила та уникнути контролю;

— впевненість у низькому ризику розкриття шахрайства.
По-друге, тиск — це вплив зовнішніх чи внутрішніх факторів, які

штовхають працівника на досягнення певних цілей чи показників.
По-третє, раціоналізація — це виправдовування шахраєм своїх

незаконних цілей перед самим собою.
Класифікація схем шахрайства, наведена нижче, була запро-

понована асоціацією сертифікованих спеціалістів з розслідування
фактів шахрайства ще в середині ХХ ст. і діє до нашого часу:

 перекручування фінансової звітності, тобто навмисне пере-
кручування інформації про дохід або про витрати та боргові зо-
бов’язання компанії, навмисне використання невірних методів
оцінки активів компанії, приховування інформації, яка може мати
суттєве значення для інвесторів, та інших зацікавлених осіб;

 розкрадання власності компанії — розкрадання грошових
коштів, неналежне використання власності компанії та нематері-
альних активів;

 корупція та конфлікти інтересів — використання свого
службового становища для отримання вигоди не в інтересах ком-
панії, використання інсайдерської інформації в особистих цілях,
закупівля товарів та послуг «підставних» компаній чи осіб, отри-
мання хабарів та «відкатів».

Для боротьби з шахрайством компанії можуть застосовувати
безліч інструментів контролю. Найбільш розповсюдженими серед
них є: зовнішній аудит, внутрішній аудит, внутрішній контроль та ін.

Важливо зазначити, що внутрішній аудит посідає перше місце
у виявлення фактів шахрайства на підприємстві, оскільки він по-
стійно проводить оцінку існуючих систем контролю та управлін-
ня ризиками компанії і фокусується на операціях і подіях, які за-
важають ефективному досягненню компанією поставлених цілей.
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Комітет спонсорських організацій Комісії Тредвея (Committee
of Sponsoring Organizations), який був сформований з ціллю ви-
значення поняття внутрішнього контролю і забезпечення його
ефективності, у 2001 році розробив концептуальні основи управ-
ління ризиками. В цьому документі виділені основні завдання
внутрішнього аудиту з мінімізації ризиків такі, як:

 видача гарантій, стосовно процесів управління ризиками;
 гарантування того, що ризики правильно оцінюються;
 оцінка ризиків по основним ризикам.
Щодо запровадження внутрішнього аудиту на вітчизняних

підприємствах слід відмітити, що функції внутрішнього аудиту
все ще є дуже обмеженими або навпаки — переоціненими. На
мою думку, до найраціональнішого набору функцій служби внут-
рішнього аудиту для ефективної боротьби з фактами шахрайства
на підприємстві належать:

 побудова ефективної системи внутрішнього контролю;
 систематичний контроль за повнотою та достовірністю фі-

нансової та управлінської інформації;
 проведення тренінгів з персоналом по боротьбі з шахрайством;
 постійний моніторинг ризику шахрайства;
 виявляння «слабких місць» компанії.
З точки зору дотримання принципів незалежності та об’єктив-

ності, на мою думку, організаційна структура служби внутріш-
нього аудиту в компанії має виглядати наступним чином: функ-
ціонально підпорядкуватися Власнику (Раді директорів) через
комітет по аудиту та надавати інформацію найвищому управлін-
ському персоналу.

Світовий досвід показує, що в наш час ведеться активна бороть-
ба з шахрайством шляхом запровадження в компаніях служби
внутрішнього аудиту, кодексу корпоративної етики, а також роз-
робки та введення в дію нових процедур внутрішнього контролю.

Таким чином, з огляду на економічну ситуацію в Україні віт-
чизняним власникам підприємств варто використовувати внут-
рішній аудит як потужний інструмент у боротьбі з ризиком шах-
райства та засіб покращення бізнесу в цілому.
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РИЗИКИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ризик — є таким явищем, що постійно супроводжує підпри-
ємницьку діяльність, це своєрідна тінь підприємства, яка у будь-
якій економічній операції є присутньою і відображає «величину»
небезпечності тих чи інших рішень компанії (тобто ступінь не-
безпечності). Тінь нікуди не зникає, тільки змінює свою довжину.
Така ж дія і в ризиків підприємства: їх імовірність може ставати
меншою або більшою.

Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична,
на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється
суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних та соціальних результатів та заняття торгівлею з ме-
тою отримання прибутку [1].

Отже — фінансовий ризик підприємства являє собою резуль-
тат вибору його власниками або менеджерами альтернативного
фінансового рішення, направленого на досягнення бажаного ре-
зультату фінансової діяльності при імовірності несення економіч-
них збитків (фінансових втрат) в силу невизначеності умов його
реалізації [2].

Фінансові ризики класифікують відповідно до наступних по-
казників [3].

1. За джерелами появи: (систематичний або ринковий ризик і
несистематичний або ж специфічний).

2. Види ризиків фінансової діяльності: (Процентний ризик —
не передбачувана зміна відсоткової ставки на фінансовому рин-
ку — як депозитної так і кредитної. Валютний ризик проявля-
ється у недоотриманні передбачених доходів у результаті зміни
курсу валют. Ціновий ризик — вбачається у можливості несен-
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ня фінансових збитків, пов’язаних з небажаними змінами ціно-
вих індексів на активи (такі як акції, цінні папери, золото). Ри-
зик зниження фінансової стійкості підприємства — виникає че-
рез недосконалість структури капіталу (занадто велика доля
позикових ресурсів). Ризик неплатоспроможності (ризик незба-
лансованої ліквідності). Проявляється в пониженні оборотності
наявних активів підприємства. Інвестиційний ризик — характе-
ризує можливість появи фінансових втрат в процесі здійснення
фінансової діяльності. Він у свою чергу поділяється на ризик
реального інвестування та ризик фінансового інвестування. Всі
розглянуті види фінансових ризиків, які пов’язані з здійсненням
фінансової діяльності, відносяться до так званих «складних ри-
зиків», котрі в свою чергу мають свої підвиди. Так, наприклад, у
складі ризику реального інвестування виділяють ризики несвоє-
часного виконання робіт, несвоєчасна підготовка інвестиційно-
го проекту і т.д. Кредитний — можливість появи ускладнень з
віддачею позикових коштів.

3. Відповідно до часового фактору виділяють: постійний ризик
і тимчасовий.

4. Відповідно до рівня імовірності реалізації фінансових ризи-
ків: фінансові ризики з низьким, середнім, високим рівнем імовір-
ності реалізації.

5. По рівню можливих фінансових втрат: допустимий, крити-
чний та катострофічний.

6. По можливості передбачення фінансові ризики поділяються
на прогнозовані та не прогнозовані.

Які ж можливі варіанти захисту від даних ризиків на практи-
ці? Виділяють 2 основні стратегії: уникання ризику та утримання
ризику. Чим же вони відрізняються одне від одного?

При стратегії уникнення ризиків управлінець розглядає кілька
можливих варіантів своєї поведінки на ринку і обирає найбільш
безпечний. Рішення приймається на основі так званої абстрактної
моделі математично-фінансового аналізу, що, по-суті, є різними
варіантами однієї і тієї ж самої господарської операції. Рішення
вважається прийнятним, якщо його ризикованість не перевищує
допустимого рівня.

Стратегія утримання ризиків включає в себе декілька методів:
страхування, диверсифікація, хеджування.

Прийняття об’єктом господарської діяльності ризику зумов-
лює необхідність його контролю, і першим способом у стратегії
утримання ризику є його страхування. Тут можна виділити само-
страхування і комерційне страхування.
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Під самострахуванням слід розуміти створення резервних фон-
дів для покриття не передбачуваних витрат, негативних наслідків
господарських операцій. Для цього створюються резервні фонди,
резервний капітал, що залишається капіталом підприємства. Ре-
зервний капітал підприємства формується з його чистого прибут-
ку і є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання. Особли-
вості формування резервного капіталу визначаються статутом
або установчим договором підприємства. Прикладами резервних
фондів матеріального характеру може бути створення складів си-
ровини з метою безперервності виробництва та економії часу [4].

На відмінну від самострахування, комерційне страхування
здійснюється спеціальними фірмами за окрему плату.

Ще одним видом нейтралізації фінансових ризиків є диверси-
фікація. Під диверсифікацією розуміється розщеплення ризику на
окремі його носії. Причому розглядається 2 види. В 1-й — носіями
виступають цінні папери, 2-му господарські операції. Таким чином,
можна говорити про наступні форми диверсифікації: активів, дже-
рел капіталу, продукції, боргових зобов’язань, фінансових вкла-
день. Диверсифікація є фінансово-математичною формою узго-
дження рівня фінансового ризику суб’єкта господарювання та ці-
льового показника [3].

У сучасній практиці корпоративних фінансів використовують
метод використання похідних цінних паперів — хеджування. До
його основних інструментів прийнято відносити: форвардні,
ф’ючерсні угоди, опціони, своп-контракти тощо. Хеджування ви-
користовується у сферах ризику, пов’язаного з збільшенням цін
на ресурси, сировину і т.д.

Можна зробити висновок, що ризик є невід’ємним явищем,
що супроводжує будь-яку економічну діяльність. Його можна або
уникати, попередньо розробивши моделі можливої поведінки і
обрати найменш ризикований варіант, або стримувати його,
управляти ним.

Література

1. Господарський кодекс.
2. Бланк І. А. Управління фінансовими ризиками. — К.: Ніка-

Центр, 2003.
3. Фінансовий менеджмент, навчально-методичний посібник для

самостійного вивчення дисципліни / Поддєрьогін A. M., Буряк Л. Д,
Калач Н. Ю. та ін. — К.: КНЕУ, 2001.

4. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчаль-
ний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.



79

А. М. Гнатюк (обліково-економічний ф-т, IV курс)

СВІТОВІ МОДЕЛІ ОБЛІКУ

Системи бухгалтерського обліку, які існують у сучасному сві-
ті, вимагають вирішення актуальної проблеми — проблеми гар-
монізації обліку.

Не є винятком і Україна, яка не стоїть осторонь від проблем,
які існують у світі. Так, входження України у світову економіку
зовсім не означає якоїсь різкої зміни в методології та практиці
бухгалтерського обліку — це навряд чи можливо. Потрібно що-
найменше розпочати роботу, яку провели вже багато країн. Не-
обхідно провести детальний аналіз основних особливостей і від-
мінностей української та міжнародної модель обліку. Тільки
після цього можна буде виявити, наскільки обґрунтовані чи необ-
ґрунтовані зауваження західних спеціалістів і бізнесменів про не-
досконалість вітчизняної системи бухгалтерського обліку.

На сьогоднішній день відомі три основні моделі бухгалтерсь-
кого обліку, які мають певні відмінності. Перша модель, яка є
однією з домінуючих у світі, — це англосаксонська система бух-
галтерського обліку, у формуванні якої ключова роль належить
Великій Британії, США та Нідерландам.

Для англосаксонської моделі бухгалтерського обліку характер-
ними рисами є: стабільна політична система; розвиненість еко-
номіки; всі правила (стандарти) приймаються професійними ор-
ганізаціями; фінансова звітність спрямована на задоволення
потреб інвесторів та кредиторів. Разом з тим у даній моделі не-
має: уніфікованих плану рахунків, облікових регістрів, форм звіт-
ності. Ця модель обліку широко застосовується в Австрії, Вели-
кобританії, Ізраїлі, Іспанії, Індії, Канаді, Мексиці, Нідерландах,
на Кіпрі, а також у країнах Центральної Америки.

Вітчизняна модель обліку формувалась під впливом континен-
тальної моделі. Родоначальниками цієї моделі вважають країни
континентальної Європи і Японії. Тут специфіка бухгалтерського
обліку зумовлена двома чинниками: орієнтація бізнесу на вели-
кий банківській капітал і відповідність вимогам податкових органів.

Континентальна модель використовується в країнах зі стабіль-
ною політичною системою і має такі особливості: фінансовий
звіт спрямований на задоволення потреб банків, облікові регістри
регламентуються законодавчо, облікова практика орієнтована на
задоволення потреб уряду, зокрема показників макроекономічного
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рівня. У групу країн континентальної моделі входять Австрія, Бель-
гія, Греція, Єгипет, Італія, Норвегія, Португалія, Франція, Німеч-
чина, Швейцарія, Швеція, Японія, Алжир, Ангола, Марокко та ін.

Наступною моделлю є південноамериканська. Основною від-
мінністю цієї бухгалтерської системи від зазначених вище є перма-
нентне коригування облікових даних на темпи інфляції. Це поясню-
ється тим, що значний вплив на становлення бухгалтерського облі-
ку в південноамериканських країнах мали інфляційні процеси.

Південноамериканську модель бухгалтерського обліку вико-
ристовують країни з такими характеристиками: нестабільна полі-
тична система; фінансовий звіт спрямований на задоволення по-
треб державних органів; облікові стандарти регламентуються зако-
нодавчо; методики обліку, які використовуються, — уніфіковані;
постійне коригування облікових даних відносно темпів інфляції;
облік орієнтований на державні органи. Ця модель характерна
для Аргентини, Еквадору, Бразилії, Перу, Чилі та інших країн.

Отже, спираючись на викладений матеріал, можна наголосити
на принципових відмінностях бухгалтерського обліку за кордо-
ном і в Україні.

Так, облік в Україні зарегламентований Міністерством фінан-
сів та органами статистики таким чином, що він визначає форми
бухгалтерської і статистичної звітності. Є певна регламентація
обліку на державному рівні в країнах із розвинутою ринковою
економікою. Але регламентація ведення обліку ніяк не означає
повної залежності бухгалтерів від інструкцій, які забороняють.
Вона стосується лише головних моментів відображення в обліку
господарських операцій і результатів їх діяльності.

Усі розвинуті країни вважають нормальним явищем викорис-
тання міжнародних бухгалтерських стандартів, оскільки при
цьому зростає довіра з боку іноземних інвесторів до фінансової
звітності, зменшується ризик фінансових втрат через незадовіль-
ну організацію національної системи обліку та звітності. Отже,
введення міжнародної системи обліку й звітності в Україні дасть
змогу повніше врахувати інформаційні потреби управління,
сприятиме швидкому залученню іноземного капіталу до розвитку
економіки нашої держави.

Отже, при виборі моделі слід насамперед виходити з потреби
у забезпеченні найефективнішої інтеграції українських підпри-
ємств у світову економіку. При цьому під ефективністю розумі-
ють забезпечення оптимального співвідношення між економічною
вигодою від переходу до нової моделі бухгалтерського обліку і
витратами пов’язаними з її впровадженням.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ
СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

Однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку
економіки в Україні є необхідність достовірної оцінки вартості
підприємства (компанії), що важливе для вирішення задач інвес-
тування в бізнес, залучення капіталу, здійснення операцій під за-
ставу, страхування й ін.

Кожна компанія у своєму існуванні проходить етапи життєво-
го циклу. В міру тих чи тих обставин виникає потреба оцінки вар-
тості бізнесу. І не завжди вибирається правильний підхід, правиль-
ний метод для оцінки, що призводить до негативних наслідків.
Тому завданням статті є показати, які методи оцінки вартості до-
цільно застосовувати на тому чи тому етапі життєвого циклу
компанії.

Проблеми використання методів оцінки ринкової вартості
компаній широко представлені сьогодні у наукових працях вітчиз-
няних та іноземних учених, у тому числі В. В. Бочарова, В. В. Ко-
вальова, Т. Коллер, Т. Коупленда, Дж. Муррин, П. В. Крупі,
С. В. Поліщук, Т. В. Майорової, А. А. Пересади, Н. О. Павловської,
О. В. Павловської, О. С. Пшенишнюк. Часто в статтях зустріча-
ється перелік підходів та методів оцінки вартості бізнесу, але не
скрізь показано умови, при яких потрібно застосовувати той чи
той метод. У статті С. В. Климчук «Підходи до оцінки економіч-
ної вартості підприємств в Україні» подано рекомендації щодо
використання того чи того підходу до оцінки вартості підприємст-
ва залежно від різних ознак.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ
ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Переважні методичні підходи
Ознаки зіставлення

дохідний порівняльний майновий

Цілі інвесторів

Довгострокові доходи від володіння під-
приємством (контрольним пакетом акцій) +

Середньо- або короткострокові доходи й
можливість перепродажу контрольного па-
кету акцій у майбутньому

+ +

Вигоди від злиття +

Доходи від реалізації майна

Довгострокові доходи за рахунок прове-
дення реструктуризації +

Одержання кредиту під заставу майна

Страхування майна

Довірче керування пакетом акцій +

Оренда (лізинг) окремих активів +

Очікування дивідендних виплат і підви-
щення курсу акцій +

Придбання пакета акцій з метою перепро-
дажу його стратегічному інвесторові +

Доходи від керування портфелем цінних
паперів +

Тип підприємства

Підприємство розвинене, має значні за роз-
міром активи +

Новостворене підприємство, що функціо-
нує в перспективній галузі +

Підприємство зі значною частиною ліквід-
них активів +

Підприємство-банкрут +

Спеціалізоване підприємство з обмеженим
ринком + +

Підприємство, що має значні темпи зрос-
тання в перспективній галузі + +



83

Закінчення табл.

Переважні методичні підходи
Ознаки зіставлення

дохідний порівняльний майновий

Ефективне підприємство, що працює в ста-
більній галузі з високим рівнем конкуренції +

Для галузі, до якої належить підприємство,
характерна статистична залежність між вар-
тістю й показниками діяльності підпри-
ємства

+

Стан ринку
Фондовий ринок дає можливість просте-
жити надійні ретроспективні й поточні ціни
акцій

+ +

На ринку капіталів інфляція піддається
прогнозуванню, ставки прибутковості дер-
жавних облігацій стабільні
Фондовий ринок відкритий та прозорий,
інформація емітентів достовірна + +

Фондовий ринок перебуває у стадії фор-
мування, товарні ринки більшості активів
нерозвинені

+

Товарні ринки виробничих активів функ-
ціонують активно +

Як видно з таблиці, пропонується застосовувати методи оцін-
ки залежно від різних ознак, але немає такої ознаки, як життєвий
цикл підприємства. Тому залежно від стадії життєвого циклу
підприємства я пропоную використовувати наступні підходи до
оцінки вартості бізнесу.

На стадії зародження та зростання доцільно застосовувати мето-
ди дохідного підходу, адже ми засновуємо нову справу і маємо пев-
ні прогнози діяльності, де чітко вказуються майбутні доходи. Так
ми можемо застосувати саме цей підхід. На цих стадіях наявні знач-
ні витрати, і якщо оцінювати бізнес витратним підходом, то оцінна
вартість не відповідатиме реальній, адже витрати високі і вартість
буде висока. На стадіях зрілості та занепаду доцільно застосовувати
ринковий підхід, адже чітко визначені тип підприємства, сфера ді-
яльності, номенклатура і тому досить легко порівняти його з анало-
гом. Якщо підприємство знаходиться на стадії зрілості або занепа-
ду, то можна також застосовувати методи витратного підходу, але
при умові що підприємство буде й надалі функціонувати.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ

СВБ: загальна інформація
Великі прибутки, значна доля на ринку, ідеальна репутація. Ці

речі були найголовнішими для світового бізнесу відколи він іс-
нує. Протягом останнього століття та раніших часів бізнес розви-
вався зі салоганом «рости, або ж помри». Така економічна полі-
тика привела як до позитивних, так і до негативних наслідків,
наприклад, екологічні проблеми. Сьогодні бізнес звинувачують у
всіх бідах. Тому тепер великі компанії шукають шляхи покра-
щення репутації та здобуття лояльності споживачів.

Топ-менеджери зараз звертають значну увагу на соціальну
відповідальність своєї компанії. У свою чергу, покупці беруть до
уваги цей критерій, коли купують товари чи послуги.

-
ринкового
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Філіп Котлер дає наступне визначення СВБ: «Соціальна від-
повідальність бізнесу — це вільний вибір компанії сприяти про-
цвітанню суспільства через використання спеціальних підходів
до ведення бізнесу». Тут є два найголовніших моменти — «віль-
ний вибір» (ініціатива позитивних змін має бути з боку компанії)
та «процвітання суспільства» (необхідно брати до уваги усі сфе-
ри життя людини та природи).

Навіщо компаніям СВБ? Звичайно ж, для того, щоб отримати
вигоду, покращити репутацію та стати лідером. Це відбувається
через такі сфери:

 Персонал. СВБ допоможе створити приємну атмосферу се-
ред персоналу на роботі, особливо, коли робітників залучають до
процесу прийняття рішень та волонтерських робіт.

 Ризик менеджмент. На побудову репутації йдуть десятки
років, але вона може бути знищена за кілька годин унаслідок ко-
рупційних скандалів та екологічних проблем. Роблячи позитивні
зміни, компанія може уникнути таких ризиків.

 Диференціація бренду. СВБ стає унікальним фактором, що
відокремлює компанію від конкуренції у свідомості споживачів.

СВБ в Україні
Українські компанії стають все більше зацікавленими у СВБ,

але вони ще не мають чіткого розуміння цього поняття.
У 2005 році ООН провела дослідження з метою визначити обі-

знаність про СВБ в Україні. Згідно з результатами 80 % компаній
Україні принаймні чули про СВБ. 2/3 опитаних вважали, що СВБ
стосувалася покращення умов роботи, тоді як така ж сама кіль-
кість вважала, що її завданням є тренування та розвиток персона-
лу. Трохи більше половини думали, що СВБ розкривається через
відношення компанії до її клієнтів.

Багато компаній вважали, що соціальні питання це відповідаль-
ність держави. І лише 12 % опитаних вважали вплив на довкілля
частиною соціально відповідальної політики компанії. Решта
вважала, що в них є критичніші питання, які необхідно вирішити
перш, ніж взятись за довкілля.

Кажуть, що в Україні бракує заохочення зі сторони держави.
Наприклад, компанії отримують лише 5 % знижки на ПДВ на ви-
трати благодійного характеру.

Приклади СВБ в Україні
Kraft Foods Ukraine
Протягом останніх 5 років Kraft підтримує літературний кон-

курс «Коронація слова». З тих пір надруковано близько 40 україн-
ських романів.
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Kraft допомагає багатьом українським школам, лікарням та
дитбудинкам. Компанія надала нове обладнання та авто швидкої
допомоги лікарні в Тростянці, 4 школи отримали нові комп’ю-
терні класи, що разом коштувало більше 200 тис. грн.

Kraft підтримував Організацію української молоді протягом
2 років. Компанія спонсорувала дитячі табори відпочинку зі
спеціальною програмою, що базувалася на українських традиціях
та включала спортивні змагання. Наприклад, дітей навіть навчали
українському бойовому мистецтву — гопаку.

Kraft співпрацює разом з «Магнолією ТВ» і надає фінансову
підтримку друку та поширенню фотографій загублених дітей.

Артеріум
Артеріум це величезна фармацевтична корпорація зі 150-річ-

ним досвідом на ринку. Компанія створила безкоштовний інфор-
маційний сервіс для клієнтів для надання порад щодо хвороб
та ліків.

Артеріум організовує конференції по підвищенню кваліфікації
лікарів.

Корпорація «Артеріям» побудувала дитячі гральні майданчики
у Києві та Львові, відремонтувала київську дитячу лікарню № 6,
надала фінансову підтримку створенню веб-сайту парку «Знесін-
ня» у Львові.

Протягом 4 років компанія надавала ліки благодійним та ліку-
вальним закладам на суму 3 млн грн.

Артеріум підтримує футбольний клуб «Ворскла».
Компанія була спонсором літніх ігор «Етноліто», метою яких

було відновлення української культури та традицій.
Артеріум турбується про довкілля.
У завершення хочу сказати, що ми можемо спостерігати лише

перші кроки до побудови СВБ в Україні. Звичайно є деякі соціально
активні компанії, проте статус соціально відповідальної компанії
можна отримати крізь довгострокову соціальну політику.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN UKRAINE

CSR: general information
Great revenue, huge marketshare, perfect reputation etc. These

issues have been the most important for the world’s business since it
came into existance. During the last century and earlier times business
developed with the slogan «grow or die!». This kind of economic
policy brought positive as well as negative results, for example
environmental problems. And business is usually accused of all
today’s disasters. So nowadays big companies are searching for the
ways of improving their reputation and getting brand loyalty.

Top-managers pay more attention to company’s Corporate social
responsibility (CSR) policy. Many consumers have become increasingly
sensitive to the CSR performance of the companies from which they
buy their goods and services.

Philip Kotler gives the following explanation of CSR: «Corporate
social responsibility is a free choice of a company in order to increase
the prosperity of the society through using special approaches to
running business.» The main two points are — «free choice» (the
changes must be the initiative of the company) and «the prosperity of
the society» (all spheres of human life and environment should be
taken into account).

What are the main benefits of CSR? Here they are:
• Human Resources
CSR can help to build a «feel good» atmosphere among existing

staff, particularly when they can become involved in decision making
process or community volunteering.

• Risk Management
Reputations that take decades to build up can be ruined in hours

through incidents such as corruption scandals or environmental
accidents. Building a genuine culture of ‘doing the right thing’ within
a corporation can offset the risks that companies face.

• Brand Differentiation
In crowded marketplaces companies strive for ‘X Factors’ which

can separate them from the competition in the minds of consumers.
CSR gives such an opportunity to companies.

CSR in Ukraine
Ukrainian businesses are increasingly keen on corporate social

responsibility but are not at all sure how to interpret the notion.
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UN study in 2005 showed the awareness of the concept of corporate
responsibility in Ukraine. Almost 80 per cent of larger Ukrainian
businesses surveyed by the UN had at least heard of corporate social
responsibility. Two-thirds of companies responding to the UN’s survey
said corporate social responsibility was about improving working
conditions, while a similar proportion thought it applied to development
and training of workers. Just over half thought community concerns
mattered and that it should apply to how companies treat customers.

Many companies say social issues are solely the responsibility of
the state. In the UN’s 2005 survey, only 12 per cent thought the
environment a corporate-responsibility-related issue. Climate change
is not yet on the menu in Ukraine. Companies feel they have more
pressing local issues to deal with first.

Government incentives, many say, are lacking. For example,
companies in Ukraine only get a VAT tax break on 5 per cent of their
income used for social or charitable issues.

Examples of CSR in Ukraine
Kraft Foods Ukraine
In the last five years Kraft Foods has supported the Ukrainian

literature competition «The coronation of the word». About 40
Ukrainian novels have been published since the competition started.

Kraft also helps many Ukrainian schools, hospitals and children’s
homes. Kraft donated necessary equipment and an ambulance car to a
regional hospital in Trostyanets, four schools received new computer
classes, which all together cost more than 200 thousand UAH.

Kraft supported Ukrainian youth organization for 2 years. It gave
sponsorship for organizing children’s rest camps with special program
based on Ukrainian traditions and including sports competitions. For
example, children were even taught Ukrainian national fighting craft —
hopak.

Kraft Foods also cooperates with «Magnolia TV» and gives financial
support to the publication and spread of the photos of lost children.

Arterium
Arterium is a huge pharmaceutical company with 150-years

experience on the market. It has created special free informational
service for clients to get advice and useful information about diseases
and treatments.

Arterium organizes conferences in order to retrain doctors and
inform them about modern ways of treating illnesses.

Arterium has built playing yards for children in Kyiv and Lviv
parks, sponsored the repair of Kyiv children’s hospital №6, gave
financial support to creating the web site of park «Znesinnya» in Lviv.
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During four years Arterium gave medications to healthcare and
charitable organizations to the tune of 3 mln UAH.

The company supports football team «Vorskla».
Arterium was a sponsor in organizing summer games «Etnolito»

with the aim of renewing Ukrainian culture and traditions.
The company is concerned about environmental issues.
In conclusion, I’d like to say that we can see only some first

attempts in building CSR in Ukraine. There’re some socially active
companies but still the status of a socially responsible company can be
reached through sustainable social policy of enterprises.
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ВАРТІСТЬ. ГРАНИЧНА КОРИСНІСТЬ.
ЗВ’ЯЗОК І ВІДМІННІСТЬ

Для розгляду даної теми необхідно для початку хоча б мати
уявлення про те, що товари мають вартість, і це цілком зрозуміло
як для виробників, так і для споживачів ринкової продукції.

Першим намагався знайти об’єктивний зміст мінової рівності
засновник мінової теорії вартості У. Петті. Він встановив, що в
основі продукції обміну лежить рівність праці, робочого часу, які
витраченні на виготовлення товару. У. Петті так підсумував своє
відкриття: «Якщо хтось зможе добути з перунських родовищ і
доставити в Лондон одну унцію срібла в той же час, при якому
він в змозі виготовить один бушіль хліба, то перша являє собою
природну ціну іншої...». Тут при природній ціні розуміється не
постійно змінююча ринкова ціна, а те, що пізніше було названо
вартістю товара. А. Сміт, поглиблюючи ідею У.Петті, прийшов
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до самого широкого обґрунтування: «Праця являється єдиною
всезагальною, рівною і точною мірою вартості, результатом якої
являється порівнювання між собою вартості різних товарів у різні
часи, і в різних місцях».

Якщо вартість — це уречевлена в товарі абстрактна суспільна
праця, то її величина визначається кількістю вартості суспільного
необхідного робочого часу витраченого на створення товару.
Суспільно необхідний робочий час, це час, що відповідає серед-

нім для даного суспільства умовами виробника (середньому рівню
вмілості працівників, засобів виробництва, напруженості праці).
Продуктивна сила праці (кількість продукту, що створюється

за одиницю робочого часу) має обернено пропорційний вплив на
величину вартості: збільшення продуктивності праці зменшує
витрати абстрактної праці на одиницю товару.
Інтенсивність праці (напруженість праці, витрати робочої си-

ли за одиницю часу), не впливаючи на вартість окремої одиниці
товару прямопропорційно змінює вартість усієї маси товару.

На величину вартості впливає і складність праці (визначаєть-
ся кількістю праці, витраченої на підготовку даного працівника):
чим праця складніша, тим більшу вартість за одиницю часу вона
створює.

Серед теорій вартості широке розповсюдження одержала тео-
рія «трьох факторів», розробку якої здійснив видатний французь-
кий економіст Ж. С. Сей (початок ХІХ ст.). Він припустив, що в
створенні вартості товару беруть участь три фактори — праця,
капітал і земля (природні ресурси). Величина вартості утворю-
ється як сумою витрат названих факторів, так і сумою доходів на
них — заробітної плати, прибутку з процентом і ренти.

Австрійський економіст Ф. Візер у цьому зв’язку стверджу-
вав, що за такого розуміння вартості не можна жодного дня керу-
вати державою.

Гранична корисність будь-якого блага визначається прирос-
том сукупної корисності, яку одержує споживач внаслідок спо-
живання наступної одиниці цього блага.

Теорія поведінки споживача виходить із того, що споживач
поводиться раціонально і намагається максимізувати задоволення
своїх потреб у процесі споживання товарів та послуг.

Центральне місце в концепціях австрійської школи посідає
теорія, яка отримала назву теорії граничної корисності. Карл
Менгер та його колеги оголосили неправильною теорію про те,
що праця є єдиним джерелом вартості, надаючи терміну вартість
суб’єктивного змісту, за що теорію піддавали жорсткій критиці
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прихильники трудової теорії вартості, звинувачуючи новаторів у
суб’єктивізмі. Менгер вважав, що цінність блага радикально за-
лежить від потреби в ньому споживача, тобто цінність визнача-
ється обставинами, в яких знаходиться суб’єкт та його особисти-
ми уподобаннями. Більш того, австрійські науковці визначили,
що причини виникнення цінності блага це його рідкість або не-
доступність.

Протиставляючи теорію граничної корисності концепції су-
спільно необхідних витрат, Е. Бем-Баверк писав, що «токайське
вино не тому дороге, що дорогі токайські виноградники, а навпа-
ки, токайські виноградники тому дорогі, що дороге токайське».

От ми й дійшли до висновку для з’ясування основних питань,
який же зв’язок між вартістю та граничною корисністю і чи є пев-
на відмінність між ними,

Отож, схожість виявляється в тому, що і вартість, і граничну
корисність визначає одна і та ж сама вартість товару,

З погляду класичної теорії — вартість та гранична корисність
виражається з позиції трудової вартості (В. Петгі, А. Сміт,
Д. Рікардо, К. Маркс), яка стверджувала, що вартість створюєть-
ся виключно працею, тобто лише одним із факторів виробництва.

З погляду неокласичної теорії — вартість та гранична корис-
ність виражаються з позиції граничної корисності.

На мою думку, кожна школа та кожне положення вчених-
економістів, що визначають вартість та граничну корисність, за-
слуговують розгляду і певної оцінки.

Щодо мене, то я вважаю найбільш доцільною для викорис-
тання в сучасній політичній економіці теорію граничної корисно-
сті. Як раніше було зазначено мною, то ця теорія пояснює, що
ціна окремого товару, безпосередньо залежить від ступення на-
сичення потреби в ньому. Адже класична теорія не розглядала
ринкову поведінку споживачів товарних благ і тому не створила
цілісного вчення про ринкову систему ведення господарства.
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ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА — СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Актуальність і значущість управління вартістю в сучасних умо-
вах не викликає сумніву. Разом з тим виникає ціла низка питань,
пов’язаних з якісним підходом до даного процесу. Присутня по-
треба в чіткій і логічній методології, яка дозволяє отримати бажа-
ний результат і базується на використанні сучасних технологій
оцінки в порівнянні з традиційною (бухгалтерською) моделлю.
Тому завдання даної статті — дослідити особливості фінансової
моделі в порівнянні з традиційною бухгалтерською та обґрунтува-
ти пропозиції щодо впровадження системи управління вартістю в
діяльність підприємства. Традиційна модель дозволяє нам лише
фіксувати вартість бізнесу на певному етапі, не надає нам жодної
альтернативи щодо подальшого розвитку. Вона вимірює і відслід-
ковує рух капіталу і потоків доходу, тобто відбувається визначен-
ня фактичних результатів і витрат. У ній відсутня оцінка додатко-
вих альтернативних можливостей. Саме тому в умовах ризику і
невизначеності для компанії виникає необхідність аналізу ство-
рення економічного прибутку. Даний аналіз включає в себе облік
альтернативних варіантів вкладення капіталу або облік втраченого
інвестиційного доходу. Окрім того, для обґрунтування ключових
управлінських рішень про формування і використання капіталу,
фінансових і стратегічних рішень необхідна картина ліквідності
підприємства [1]. Отже, управління вартістю компанії — комплек-
сний процес, його можна визначити, з одного боку, як послідовну
реалізацію принципів фінансової моделі і побудову на її основі та
з її допомогою всіх рішень менеджменту компаній — стратегічних
і оперативних, фінансових і нефінансових. З іншого боку, управ-
ління вартістю повинно виходити із необхідності задоволення очі-
кувань всіх «зацікавлених сторін». З’єднавши обидві сторони, ви-
ділимо п’ять складових управління вартістю: оперативне плану-
вання створення вартості, моніторинг і управління провідними фак-
торами вартості, система мотивації та винагород пов’язана з варті-
стю компанії, система комунікацій з інвесторами та стратегічне
планування інвестиційної вартості [2].

В ідеалі існує ціла низка загальноприйнятих методів для оцін-
ки вартості, всі вони повинні давати ідентичний результат (зви-
чайно, за умови вірного розрахунку), але кожна з моделей прово-
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дить оцінювання різними шляхами. Із-за цього кожна має свої
недоліки і переваги.

Якщо менеджер для формування своїх майбутніх управлінсь-
ких намірів буде використовувати кілька альтернативних моде-
лей (як правило, в додаток до моделі NPV), він зможе в певній
мірі нівелювати недоліки і використати більше переваг. Напри-
клад, модель EVA® дає можливість розділити внесок у вартість
установлених активів від вкладу в вартість інвестицій майбутніх
проектів [3].

Розглянемо основні етапи впровадження системи управління
вартістю [4]:

Етап 1-й Етап 2-й Етап 3-й Етап 4-й Етап 5-й

Визначення
точки відліку —
оцінка ринкової

вартості
підприємства

Складання
схеми факторів

вартості
компанії

Створення
системи оцінки
оперативних

та стратегічних
управлінських

рішень

Аналіз внеску
підрозділів
у вартість
компанії

Підготовка
звіту з позиції
управління
вартістю

Впровадження системи
оперативного контролю над вартістю активів

Підготовка кадрів

Впровадження системи управління вартістю зумовлює необ-
хідність оцінювання не лише позикового та власного капіталу,
але й інтелектуального. Зарубіжний досвід показує доцільність у
процесі впровадження системи управління вартістю компанії
створення центрів вартості (наприклад, японська компанія Hoya)
[5]. Цікавий досвід накопичила компанія Cadbury Schweppes.
З упровадженням нової концепції управління вартістю компанії
на основі бюджетування, а також виплати частини зарплати у
формі опціону на акції компанії. Саме в ході впровадження
управління вартістю компанії 20 % персоналу стали власниками
акцій. Досвід компаній, залучених в управління вартістю, гово-
рить про те, що у менеджерів вищої ланки в середньому 50 % їх
оплати прямо залежить від показників вартості компанії [6].

Що ж до українських компаній, то перед ними стоїть низка
перепон у переході від тактики розрізнених дій до використання
вартісних категорій. Це пов’язано, в першу чергу, зі специфікою
та нерозвиненістю ринку цінних паперів, з консерватизмом тра-
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дицій аналізу та управління (особливо це стосується сильної при-
хильності до бухгалтерського мислення), а також менталітетом
власників, які досі не визнають значущість інвестиційної вартості
або просто мають поверховий погляд на вартість бізнесу як на
механічну суму вартості активів або як на поточну ринкову капі-
талізацію компанії [7]. Для підприємств, які готові досягти успіху
за допомогою використання системи управління вартістю, потріб-
но щоб:

• максимізація вартості компаній була головною ціллю стра-
тегічного управління;

• вартість найбільшою мірою була пов’язана з грошовим по-
током, який генерує компанія;

• приріст вартості має бути головним критерієм ефективності
управління.

Окрім того, ми вважаємо за потрібне розробляти звіти по
управлінню вартістю. В таких звітах, на нашу думку, слід вико-
ристовувати спред доходності, EVA, співставляти доходність ін-
вестованого капіталу з витратами на капітал або бар’єрною доход-
ністю. Також можна внести опис ключових факторів вартості
компанії, роль маркетингової політики в посиленні дії даних фак-
торів, динаміку приросту інвестиційної вартості, а також дані про
винагородження персоналу в взаємозв’язку з приростом інвести-
ційної вартості.
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А. Ю. Грабовецька (ф-т економіки та управління, IV курс)

МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СФЕРИ

ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Розвиток фінансового і фондового ринків, глобалізація еконо-
міки, посилення позицій професійних менеджерів змінили погляд
на управління компанією. Раніше існуючі напрями аналізу ре-
зультатів діяльності, управління грошовими потоками компанії,
методи обґрунтування інвестиційних проектів міняють свій зміст.
В таких умовах найбільш актуальною проблемою фінансового
управління є можливість співіснування бухгалтерської та фінан-
сової моделі аналізу діяльності підприємства.

Дана проблема є досить дослідженою за кордоном, але на по-
страдянському просторі вона тільки починає розроблятися. Нею зай-
маються такі науковці, як Д. Л. Волков, Т. В. Теплова, П. Ю. Стра-
тюк, І. В. Івашковська, Г.О. Швиданенко.

Починаючи з 50-х рр. ХХ ст. при діагностуванні діяльності
фірми почали виділяти дві моделі аналізу. Кожна модель харак-
теризується певними принципами, за допомогою яких поясню-
ється діяльність компанії і її результативність. Перша модель
може бути з деякою часткою умовності названа бухгалтерською:
вона побудована на традиційних для бухгалтерського обліку під-
ходах до віддзеркалення операцій компанії, а головне — до трак-
тування її капіталу і результату його використання. Ця модель не
зводиться до бухгалтерського обліку як такого: тут виражена си-
стема принципів, що формує стиль аналізу для фахівців в області
управління фінансами і всієї управлінської команди. Другу аналі-
тичну модель можна назвати фінансовою: вона шикується відпо-
відно до принципів сучасного аналізу компанії, які складають
суть корпоративних фінансів.

Бухгалтерська модель орієнтується на діагностику збалансо-
ваності потоків по операційній, інвестиційній та фінансовій діяль-
ності, вона дає можливість контролю над поточними операціями.
Даний підхід доцільний для вирішення питань короткостроково-
го вибору. Проблема даної моделі — спроба перенести методоло-
гію для вирішення інших задач, наприклад, таких як здійснення
вибору між стратегічними альтернативами, прийняття довгостро-
кових рішень, оцінка високоризикових операцій.
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Дана модель заснована на таких принципах:
• інформація формується і збирається по стандартам бухгал-

терського обліку;
• відображаються тільки фактичні витрати;
• ігнорується інвестиційна вартість грошей та ризики отри-

мання грошових потоків;
• фінансові прогнози і плани будуються «від досягнутого»,

без сценарного розгляду та урахування можливості «переграти»
прийняті рішення;

• ціль розвитку компанії — зростання бухгалтерського прибутку.
Фінансову (вартісну) модель можна трактувати як інвести-

ційний чи ринковий погляд на компанію, де в першу чергу увага
концентрується на інвестиційних якостях грошей, на високій не-
визначеності майбутніх результатів та на нові можливості (тех-
нологічні, маркетингові, управлінські, фінансові), які постійно
виникають. Даний підхід доцільний для вирішення питань довго-
строкового (стратегічного) характеру.

Дана модель заснована на таких принципах:
• орієнтується на інтереси власників капіталу;
• враховує довгостроковість і сценарність розвитку, вплив нав-

колишнього середовища на положення компанії;
• включає в оцінку інвестиційні ризики;
• беруться до уваги як фактичні, так і неявні витрати;
• ґрунтується на основі економічного, а не бухгалтерського при-

бутку, який враховується в зіставленні з втраченими можливостями;
• ціль розвитку компанії — ріст вартості підприємства.
В сучасних умовах розвитку право на існування мають обидві

моделі аналізу, адже вони доповнюють одна одну, і аж ніяк не
виключають. Хоча, зрозуміло, що бухгалтерську модель необхід-
но постійно вдосконалювати: доповнювати стандартну фінансову
звітність новими формами, вводити нові показники оцінки діяль-
ності, які б задовольняли динамічні умови ринку.

Крім того, необхідно створити всі умови для впровадження
фінансової моделі на підприємствах, тому що за сучасного роз-
витку вітчизняного ринку перехід на принципи даної моделі до-
сить проблематичний.
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ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА:
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Розвиток фундаментальних і прикладних знань в області еко-
номіки підприємств призвів до накопичення значного арсеналу
теорій підприємства. Їх на сьогодні існує досить багато, але всі
вони так чи так пов’язані між собою і доповнюють одна одну. По
суті ні одна не може претендувати на повноту описання функціо-
нування підприємства як такого. Фрагментарність, несистемність
і статичність існуючих теорій підприємства значно обмежує мож-
ливості використання їх у якості бази для реальних управлінських
рішень, особливим чином для стратегічного управління. Низка
суперечностей, що існують між фундаментальними і прикладни-
ми теоріями, можна позбутись шляхом формування єдиного по-
гляду на теорію підприємства.

Мета даної роботи — створення інструмента табличного роз-
міщення сучасних теорій для можливості подальшого вирішення
проблеми формування інтегрованої теорії підприємства та систе-
матизація вже існуючих теорій з можливістю виявлення їх слаб-
ких місць та формування перспективних напрямів розвитку.

Спроба розробки теорії підприємства, яка б володіла достат-
ньою повнотою, відповідно ширшому погляду на роль і місце
підприємства в реальній економіці, а також динамічністю, необ-
хідною для обґрунтування прийняття довгострокових стратегіч-
них рішень, призвелa до створення системно-інтеграційної теорії
підприємства. У 2002 році Г. Б. Клейнер представив досвід роз-
робки основних положень теорії підприємства, яка і отримала на-
зву системно-інтеграційної теорії підприємства. Але вона має
свої недоліки, які свідчать про недостатність даного підходу. В
тому ж році вчені Е. В. Попов та В. Л. Симонова запропонували
розробку матричного уявлення сучасних теорій підприємства.

Згрупувати вже існуючі сучасні теорії підприємства, на нашу
думку, можливо розмістивши їх у спеціальній двовимірній пло-
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щині. По осі ординат будуть відкладені об’єкти вивчення конкрет-
них теорій від внутрішнього до зовнішнього по відношенню до
підприємства середовища. По осі абсцис відображена раціональ-
ність поведінки економічних агентів. У результаті отримаємо
«матрицю» теорій підприємства (рис. 1).

МАТРИЦЯ ТЕОРІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Раціональність
Середовище

Повна
раціо-

нальність

Обмежена
суб’єктивна

раціональність

Обмежена
опортуністична
раціональність

Колективна
раціональність

Інституціональне
мікросередовище МКМ ПСб МК ЕвТ, СВ

Технологічне
мікросередовище

МПр, МВ ТЦ, ЖЦ ЕкТ ТІг, СМ

Інституціональне
мінісередовище

ТМ, АВ ТБх, ФАн,
ТМс,ТК

НСтр ТМ

Технологічне
мінісередовище ТЛг РТ ХЕ, ІТ, ТРк, ТЕ ІмМ

МПр — теорія максимізація прибутку;
МВ — теорія максимізація виручки;
МКМ — теорія максимізація корисності менеджера;
ХЕ — теорія Х-ефективності;
ІТ — інформаційна теорія;
ЕвТ — еволюційна теорія;
ТБх — теорія біхевіоризму;
ТІг — теорія ігор;
ІмМ — теорія імітаційного моделювання;
ЕкТ — експериментальна теорія;
АВ — теорія агентських відносин;
ТЕ — теорія трансакційної економіки;
НСтр — теорія направляючих структур;
ТКр — теорія комплементарності ресурсів;
КТ — когнітивна теорія;
СВ — теорія суспільного вибору;
Пвл — теорія прав власності;
МА — теорія маркетингового аналізу;
РТ — теорія розробки товарів;
ТЦ — теорія ціноутворення;
МК — теорія маркетингових комунікацій;
ТМ (ТМс, ТМр) —теорія менеджменту;
ТЛг — теорія логістики;

ПВл

МА

КТ
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ТК — теорія контролінгу;
СМ — теорія стратегічного менеджменту/маркетингу;
ЖЦ — теорія життєвого циклу;
ФАн — теорія фінансового аналізу.
Псб —теорія інститутів бар’єру.

В отриманій матриці по осі ординат відкладені технологічне та
інституціональне міні- та мікросередовища. Під мінісередовищем
розуміється внутрішнє середовище підприємства, де в якості еко-
номічних агентів виступають окремі підрозділи та працівники. Під
мікросередовищем розуміється зовнішнє по відношенню до окре-
мого підприємства ринкове середовище. Інституціональні рівні
розташовані вище технологічних відповідно до традиційної ієрар-
хії розвитку економічних відносин від матеріального базису до ін-
фраструктурної надбудови, діяльність якої визначається правила-
ми взаємодії або інститутами економічних агентів.

Перед тим як позначити вісь абсцис, необхідно звернути увагу
на те, що вихідне обмеження раціональності доповнюється об-
меженнями зовнішнього інституційного порядку. Відповідно до
цього матриця розбита на послідовні області: повної раціональ-
ності (діяльність економічних агентів не має обмежень); обмеже-
ної суб’єктної раціональності (обособлена діяльність економіч-
них агентів має певні обмеження); обмежена опортуністична
раціональність (діяльність економічних агентів залежна від ді-
яльності всього комплексу агентів і передбачає протидію з боку
агентів); колективної раціональності (особистий інтерес економіч-
них агентів ставиться нижче колективного).

Послідовно розмістивши відомі теорії в даній матриці, відпо-
відно до вищезгаданих критеріїв отримаємо загальне бачення тео-
рій підприємства. Як бачимо деякі теорії знаходяться на межі і
тяжіють одночасно до кількох категорій, це говорить про тісний
взаємозв’язок між існуючими теоріями.

Аналіз заповнення матриці дозволяє зробити такі висновки.
По-перше, всі теорії описують одні і ті ж економічні об’єкти і

відповідно можуть бути об’єднані.
По-друге, деякі теорії значною мірою розміщені в правій час-

тині матриці, а інші в лівій. Отже, вказані теорії мають значення
«полюсів» єдиної теорії.

По-третє, заповнення матриці показало, що низка областей за-
повнені лише єдиною теорією. Можливо в цих областях очіку-
ється бурхливий розвиток економічного інструментарію.
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На основі результатів проведеного дослідження можна виді-
лити основні напрями формування інтегрованої теорії:

• створення єдиної системи закономірностей і моделей теорії
підприємства з виділенням специфічного економічного інструмен-
тарію по окремих напрямках діяльності господарських суб’єктів;

• розробка єдиних моделей поведінки економічних агентів,
враховуючи широкий арсенал теоретичних надбань;

• подібна оцінка дозволяє забезпечити ціленаправлене страте-
гічне планування розвитку підприємства.
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ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ
ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМЦІВ
У КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ

Проблема забезпечення захисту прав і законних інтересів
суб’єктів підприємницької діяльності нині набула особливої зна-
чимості у зв’язку зі вступом України до СОТ. Ще ст. 42 Консти-
туції України було вперше закріплено право на підприємницьку
діяльність, не заборонену законом. Тобто, на конституційному
рівні закріплено зобов’язання держави щодо захисту конкуренції
в підприємницькій діяльності і неприпустимості підприємниць-
кої діяльності спрямованої на монополізацію і недобросовісну
конкуренцію.

Невміння або небажання суб’єктів підприємницької діяльності
захищати свої порушені права, їх пасивність можуть досить нега-
тивно вплинути на їх становище у зв’язку зі стрімким зростанням
конкуренції з боку іноземних підприємців після повноправного
набуття Україною членства в СОТ.

Для вітчизняних підприємців нерідко проблемою є правиль-
ний вибір та ефективне використання і застосування передбаче-
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них законодавством засобів захисту — тих правових засобів, за
допомогою яких можна запобігти припинити, усунути порушен-
ня прав. Щоб вміло та ефективно використовувати наявні засоби
захисту прав та законних інтересів підприємців, їм необхідно чіт-
ко орієнтуватись у положеннях як вітчизняного законодавства,
так і законодавства СОТ, що регулює різні засоби захисту.

Членство України в СОТ вимагатиме скасування багатьох по-
ложень, закріплених у чинних програмах субсидування окремих
галузей, які суперечать нормам СОТ. У короткостроковій перс-
пективі це може спричинити проблеми для галузей з високим рів-
нем субсидування. Від набуття членства України в СОТ окрім
численних переваг, які здобуде наша держава та вітчизняні під-
приємці, на них чекають і негативні наслідки.

Відчутно постраждати можуть ті галузі, в яких зростання тис-
ку з боку імпорту буде найпомітнішим — через зменшення дер-
жавою рівня їхнього захисту. В першу чергу це стосуватиметься
торгівлі сільськогосподарською продукцією, а також деревооб-
робної промисловості, виробництва меблів, іграшок, машинобу-
дування, текстильної та хімічної промисловості, стосовно яких
Україна приєдналася до відповідних галузевих угод.

Це означає, що Україна при вступі до СОТ має вжити додат-
кових заходів щодо забезпечення економічної безпеки. Ці заходи
можна поділити на дві групи: заходи, що забезпечують захист віт-
чизняних товаровиробників, та заходи, спрямовані на забезпе-
чення конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Заходи щодо захисту вітчизняних товаровиробників поляга-
ють у наступному:

1. Необхідно повніше використати передбачені СОТ механіз-
ми захисту економічних інтересів країни та забезпечення вітчиз-
няним продуцентам рівних умов конкуренції на світовому ринку.

2. В Україні потрібна суттєва диференціація тарифної політики.
3. При визначенні умов входження до СОТ Україна повинна

була зберегти можливість коригування мита в умовах динамічної
реструктуризації машинобудівного комплексу країни й подаль-
шої ринкової трансформації економіки.

4. Нарешті, необхідно терміново відшліфувати антидемпінгове
законодавство, щоб запобігти напливу іноземних товарів з низь-
кими якостями, або не апробованих на світовому ринку.

Заходи, спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності
продукції вітчизняних товаровиробників полягають у:

1. наданні податкових пільг щодо сплати податку на прибуток
для виробників високотехнологічної (насамперед, машинобудів-



102

ної) продукції, яка може стати конкурентоспроможною на внут-
рішньому й світовому ринках;

2. встановленні знижених ставок податку на прибуток для ко-
мерційних банків та інших кредитних установ у разі придбання
ними акцій підприємств, що виробляють високотехнологічну
конкурентоспроможну продукцію;

3. звільненні від сплати податку з прибутку на приріст обсягів
експорту високотехнологічної продукції;

4. гарантуванні й страхуванні експортних кредитів для забез-
печення захисту експортерів від довгострокових комерційних
(банківських) і політичних ризиків;

5. сертифікації і частковій державній підтримці ефективних
експортоорієнтованих проектів, що значно підвищить довіру до
них вітчизняних і зарубіжних інвесторів тощо.

Отже, як бачимо, існує ціла низка проблем захисту прав та за-
конних інтересів вітчизняних підприємств, що потребують на-
гального вдосконалення у зв’язку зі вступом України до Світової
організації торгівлі. Тому ми вважаємо, що вітчизняним правни-
кам та економістам варто протягом п’ятирічного перехідного пе-
ріоду після вступу України до СОТ ще й ще раз збиратись та об-
говорювати всі можливі засоби захисту прав та законних інте-
ресів українських підприємців, вносити відповідні законопроек-
ти, вдосконалювати національне законодавство, адоптувати його
до умов міжнародного сьогодення та запозичувати досвід інших
держав-членів СОТ.
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ЕВОЛЮЦІЯ СТОСУНКІВ МІЖ ЧОЛОВІКАМИ ТА ЖІНКАМИ
(АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ ХІХ СТОЛІТТЯ)

Арістотель ще в IV столітті утвердив погляд на людське су-
спільство, згідно з яким неповноцінність жінки давала повне пра-
во чоловікам панувати над жіночим тілом [1]. Але, на мою думку,
не треба зупинятися на такому погляді, тому що з плином часу
можна чітко простежити еволюцію гендерних стосунків, бо вони,
як, зрештою, і думка філософів, продовжили свій розвиток. Ген-
дер взагалі — це відмінність між чоловіками і жінками за анато-
мічними ознаками.

Розвиток стосунків між чоловіками та жінками є процесом
складним та до кінця не обізнаним. Але з плином часу він набу-
ває своїх якісних змін. Цікавим для мене є вже перехідний період
стосунків від безумовно односторонніх до демократично двосто-
ронніх. На мою думку, найкращим джерелом для аналізу є україн-
ська література, бо саме в Україні (маючи на увазі, країни Євро-
пи) чітко простежується цей процес від своєї початкової форми
до більш-менш оформленої.

Для аналізу еволюції стосунків між чоловіками та жінками
можна обрати таких свого роду єдиних письменників, як Тарас
Григорович Шевченко, Іван Якович Франко, Леся Українка та
Ольга Кобилянська. Їх твори датуються роками ХІХ століття, що,
в свою чергу, є перехідним періодом від патріархальщини до де-
мократичних відносин.

Ці видатні постаті не обминули жодного з аспектів, в якому ці
стосунки можуть проявитися: «зашкарублість» у них, амораль-
ність, жертви заради стосунків, возвеличення жінки, дуалістич-
ність та обопільність. Ці аспекти можна розглядати від традицій-
но консервативних до нових демократичних, де поступово
ліквідується нерівність.

Так, наприклад, у творах великого Кобзаря ми можемо спо-
стерігати плавний перехід від стосунків на українському «закор-
кованому» селі до більш-менш вільних. Перша сходинка еволю-
ції яскраво змальована в поемі «Катерина» та в подібних до неї
творах, де дівчина одурена чоловіком-москалем та тяжко засу-
джена суворим суддею-суспільством. Тож визначальним елемен-
том структурної формули стосунків був саме чоловік. Згодом у
автора чоловік постає запорукою добробуту всієї своєї родини
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(наприклад, «Сова»), але жінка вже є рівноправним членом цієї
сім’ї. Звичайно, еволюційний процес ніколи не відбувається ли-
ше у позитивному напрямку, інколи можливий і зворотній йому.
«Титарівна», «Відьма», «Катерина», «Княжна», «Русалка» — всі
ці поеми дають можливість читачеві пройнятися всією жахливіс-
тю подій. Великий Кобзар також намагався боротися із зашкаруб-
лістю стосунків.

Тут вже треба згадати і про таких великих письменників, як
Іван Франко, Леся Українка та Ольга Кобилянська. Їх творчість
також пронизана зображенням суспільних заборон та намаганням
представників обох статей перебороти ці перепони. Ось, наприк-
лад, Франко дуже часто ототожнював дві протилежні душі. На
той суворий час такий погляд відображав початок зламу старих,
посивілих стереотипів.

Всі ці письменники також неперевершено змальовували вже
картини обопільних стосунків, у яких проявляється здатність
прощати, бажання коханих бути разом та боронити дорогоцінні
почуття. Таким чином, вони допомагають читачеві зануритися в
світ мінливих стосунків, які залишають на серці глибокі, невилі-
ковні шрами. Та володар цього серця є перш за все Людиною, а
не простим носієм біологічних ознак своєї статі.

Письменники бачать справжню любов, що має дуалістичну
природу та поглинає обох «учасників». Вони проголошують по-
вагу (наприклад, Франко «Моїй не моїй»).

І на останок, вважаю, що треба сказати декілька слів про Ле-
сю Українку, котру Франко називав «єдиним мужчиною в
Україні». Незважаючи на статус, що було присвоєно їй пись-
менником, жінки в творах цієї відважної поетеси зображуються
на одному рівні з чоловіками. Простежується лінія взаємного
кохання. Та відчуття розглядаються на тому щаблі, коли зовсім
не можна передбачити кінцевий результат стосунків («Бояри-
ня», «Лісова пісня»).

Як висновок хочу зазначити, що ці письменники відважилися
в таке «тяжке» з погляду нового соціального розташування сил
століття описати якісно новий бік стосунків та саме завдяки ним
ми можемо чітко прослідкувати еволюцію, що рухається в пози-
тивному напрямку. На жаль, у наш час письменників поглинула
ідея переваги однієї статі над іншої, не залишаючи жодного шан-
су демократичному розвитку відносин, тим самим спаплюжуючи
всі їх прояви. Тому, як то кажуть, «Dum spiro, spero», тобто поки
дихаю, сподіваюсь, що в найближчому майбутньому вони відмов-
ляться від однобічності та візьмуть приклад зі своїх попередників.
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ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ:
ОЧИМА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ

Сьогодні Україна є дійсно привабливою для іноземних інвес-
торів і навіть влада демонструє готовність заохочувати це.

Україна загалом заохочує міжнародну торгівлю та інвестиції.
Законодавство дозволяє іноземцям придбавати компанії та неру-
хомість, репатріювати доходи і прибутки та отримувати компен-
сацію, якщо власність націоналізована.

На мою думку, однією з найперспективніших форм прямих
інвестицій є злиття і поглинання. Останнім часом зростає актив-
ність цих процесів в Україні. Дослідження 2007 року показали,
що цей ринок зріс по розміру з $ 2,3 млрд у 2006 році до $ 3,4 млрд
у 2007. Середня вартість угоди становила $ 45 млн. Кількість
угод досягла числа 171, що зробило цей ринок в Україні першим
по швидкості зростання в Центральній та Східній Європі.

Так чому ж іноземні інвестори придбавають бізнес в
Україні?

1) входити на нові ринки. Перш за все, іноземні інвестори роз-
глядають українські активи як доступ до динамічного і зростаю-
чого споживчого ринку, ринку з відносно дешевою робочою си-
лою, значними природними та енергетичними ресурсами і
розвинутою розгалуженою транспортною системою. Варто за-
значити, що рівень доходів українського населення зростає, отже,
зростає платоспроможність;

2) стратегічне зростання. Цей мотив стверджує, що компанія
придбаває своїх конкурентів, таким чином збільшуючи свою част-
ку на міжнародному ринку;
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3) вигода від ефекту синергії. Поєднана компанія часто може
уникати дублювання відділів та операцій, тим самим зменшуючи
витрати компанії і збільшуючи прибутки;

4) придбання технологій, «ноу-хау»;
5) диверсифікація виробництва.
А як саме іноземні інвестори придбавають компанії в Україні?
Основні етапи придбання бізнесу:
1. Першим етапом є визначення операцій, що означає відповісти

на питання: навіщо придбавати компанію, що є причиною? Цей
етап здійснюється за допомогою стратегічного аналізу і визначення
критеріїв, яким повинна відповідати компанія, яку придбавають.

2. Оцінка бізнесу.
На цьому етапі здійснюється процес, що має назву due

dilligence, щоб забезпечити те, що угода буде вигідною для обох
сторін. Due diligence зазвичай здійснюється консалтинговими
компаніями або в деяких випадках інвестиційними банками. Точ-
на адекватна оцінка бізнесу є одним з найважливіших аспектів
поглинань, бо це буде мати головний вплив на ціну продажу.

3. І, нарешті здійснення, операції.
Враховуючи вищесказане, мені б хотілося назвати найприваб-

ливіші галузі для іноземних інвесторів в Україні в 2007 році. Це
фінансовий сектор (24 %), промисловість (23 %), харчова промис-
ловість (18 %). Фінансовий сектор був активним, тому що кілька
великих українських банків були придбані іноземними інвесторами.

Промислове виробництво дійсно приваблює інвестиції, особли-
во металургійний сектор, який є провідною експортною галуззю
України. Мультинаціональні корпорації зацікавлені у цих активах.

Перспективи розвитку ринку злиттів і поглинань в Україні

На мою думку, в короткостроковій перспективі найактивні-
шими галузями будуть:

▪ фінансові послуги;
▪ промисловість;
▪ харчова промисловість;
▪ торгівля;
▪ логістика і транспорт.
Очікується, що активність у фінансовому секторі зростатиме,

але все-таки спостерігатиметься зниження рівня іноземних інвес-
тицій. Також серед стимулюючих факторів є зростаючий рівень
доходів українського населення і досить низький рівень розвитку
банківської системи України.
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Не дуже великі банки будуть змушені зливатися, щоб змогти
конкурувати з транснаціональними банківськими гігантами. Але
ці угоди матимуть проблеми з низьким рівнем прозорості і подат-
ковим законодавством.

Щодо промисловості, то я вважаю, що буде значне зростання
обсягів угод у майбутньому.

Стосовно харчової промисловості, я повинна сказати, що зараз
спостерігається відносно низький рівень концентрації і традицій-
но сильні галузі м’ясо-молочного виробництва у великій мірі
приваблюють інвесторів. Якщо будуть здійснені певні реформи
щодо сільськгосподарських земель, то консолідація і вертикальна
інтеграція у цій сфері продовжаться.

Торгівля буде розвиватися в Україні і це призведе до розвитку
логістики і транспортної системи, таким чином злиття і погли-
нання у цій галузі будуть продовжуватися.

А. Л. Дегтярьова (фінансово-економічний ф-т, ІV курс)

MERGERS & ACQUISITIONS IN UKRAINE:
FROM THE VIEW OF THE FOREIGN INVESTORS

Today Ukraine is really attractive for foreign investors and even
Ukrainian authorities declare a keenness to encourage it.

Ukraine generally encourages foreign trade and investment. Laws
allow foreigners to purchase businesses & property, repatriate revenue
& profits and receive compensation if property is nationalized.

To my mind, one of the most perspective forms of direct
investment is Mergers & Acquisitions. Recently there has been a lot
of interest in Mergers & Acquisitions in Ukraine (M&A). The 2007
Survey shows that the M&A market increased in size from USD 2.3
billion in 2006 to USD 3.4 bilion in 2007, with an average deal value
of USD 45 million. The deal volume rockeed to 171 in 2007, making
Ukraine the fastest growing M&A market in Central & Eastern Europe.

So WHY do foreign investors acquire businesses in Ukraine?
1) to enter the new markets. First of all, foreign investors look at the

Ukrainian assets as an access to the dynamic & developing consumer
market, a market with a relatively cheap labour force, considerable
natural & energetic resources and a highly developed transport system. It
is worth mentioning that there is the increasing level of the income of the
population of Ukraine & thus grows the ability to pay.
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2) strategic growth. This motive assumes that the company will be
absorbing a major competitor and thus increase its power (by
capturing increased market share) in the international market.

3) benefit from the synergy effect. This refers to the fact that the
combined company can often reduce duplicate departments or
operations, lowering the costs of the company relative to the same
revenue stream, thus increasing profit.

5) acquiring of the technological «know-how».
6) the diversification of the products (conglomerate mergers).
And HOW do the foreign investors acquire bisiness in Ukraine?
The main stages of acquiring the business are:
1. The first stage is the identification of the operations that is to

answer the questions: why to acquire another company? What is the
main reason? It is carried ouy with the help of strategic analysis and
defining the criterias the target company should respond to.

2. Business valuation.
At this stage executives from the target company help those from the

purchaser in a due diligence process to ensure that the deal is beneficial
to both parties. Due diligence is usually made by the consulting
companies or, in some cases, by the investment banks. There are
different types of due-diligence: market, operational, financial, judicial.
Accurate business valuation is one of the most important aspects of
M&A as valuations like these will have a major impact on the price that a
business will be sold for.

3. And at last execution of the operation.
The deal should be structured in a way to use all its critical

components most effectively.
Taking into account all the urgency of the problem mentioned

above I’d like to list the most attractive spheres for the foreign
investors in Ukraine in 2007. They were financial sector (24 %),
manufacturing (23 %), food production (18 %). The financial sector
was active because several big ukrainian banks were acquired by the
foreign investors.

Also the manufacturing is really attractive for foreign investors,
especially metallurgical sector. The assets in this sphere are also
attractive for the multinational corporations.

The prospects of the M&A market in Ukraine
In my opinion, the most active industries in short-term perspective

are:
▪ financial services
▪ manufacturing
▪ food & beverage production
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▪ trade
▪ logistics & transport
The increasing activity in financial services is expected but there

will be a decreament in foreign investments to this sector. Also among
the stimulating factors for investments in this industry are the
increasing level of the income of the population & quite low level of
the banking system of Ukraine.

Not very big banks with high capitalisation will have to merger just to
be able to compete with the transnational banking giants. But these deals
will face the low level of transparency & problems about tax legislation.

Talking about manufacturing I suppose it will be a sustainable
increase in deal volume in the manufacturing industry in the future.

Concerning food & beverage, I should say that there is a relatively
low level of concentration and traditionally strong ukrainian sectors of
meat & milk production interest greatly the investors. If some reforms
at the market of the agricultural land are done, the consolidation &
vertical integration in this industry will continue.

The trade will be developing in Ukraine continually and this will
lead to the development of logistics systems & transport thus the
M&A activity in this sector is going to increase.

M&A deals have a great future in Ukraine.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ
ТА ВІДШКОДУВАННЯМ ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ

Діяльність будь-якого підприємства несе в собі головну ціль
— отримання максимального прибутку. Але разом з тим існують
різні об’єктивні і суб’єктивні ризики, які перешкоджають цьому.
Найчастіше в підприємців виникають різноманітні суб’єктивні
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ризики, які теоретично можна передбачити і які виникають з ви-
ни окремих осіб. До таких ризиків можна віднести сплату штра-
фів, простої, нецільове використання виданих грошових коштів
під звіт, виявлення при інвентаризацій недостачі товарно-мате-
ріальних цінностей, грошових сум та ін. Ці ризики, втілюючись
на практиці, приносять збиток підприємству.

Згідно п. 2 ст. 224 Господарського кодексу України (далі —
ГКУ), під збитками розуміють витрати, зроблені управленою
стороною, втрата або пошкодження їх майна, а також не одержа-
ні нею доходи, які управлена сторона одержала б у разі належно-
го виконання зобов’язань або додержання правил здійснення гос-
подарської діяльності другою стороною.

Для визначення суми збитку використовуються дані бухгал-
терського обліку та інших документів про наявність та розмір
прямого збитку (матеріали інвентаризації, акти ревізій і первинні
документи, акти та інші документи про нестачу, псування, втра-
ту, знищення майна, висновок бюро товарних експертиз та ін.).
Механізм кратного визначення розміру збитків затверджений
Порядком визначення розміру збитків від розкрадань, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996. № 116.
Пункт 2 згаданого Порядку встановлює, що розмір збитків від
розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних ціннос-
тей визначається за балансовою вартістю цих цінностей (за винят-
ком амортизаційних відрахувань), але не нижче 50 % балансової
вартості на момент встановлення факту заподіяння шкоди з ура-
хуванням індексів інфляції, які щомісяця визначає Держкомстат
України, розмірів податку на додану вартість та акцизного збору.
Розмір збитків у гривнях визначають за формулою:

Рз = [(Бв – А) х Іінф + ПДВ + Азб] х К,

де Бв — балансова вартість на момент встановлення факту розкра-
дання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, грн;
А — амортизаційні відрахування, грн; Іінф — загальний індекс
інфляції; ПДВ — розмір податку на додану вартість, грн; Азб —
розмір акцизного збору, грн; К — коефіцієнт.

Претензія за фактом нестачі матеріальних цінностей пред’явля-
ється постачальнику (виробнику) або перевізнику в тому випад-
ку, якщо сума такої нестачі перевищує встановлені норми природ-
ного убутку. Причому виставляється така претензія на всю суму
нестачі.
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Нестача матеріальних цінностей, сума якої перевищує норми
природного убутку, розглядається як розкрадання таких ціннос-
тей. Згідно п. 5.7 наказу Міністерства фінансів України від
10.01.2007 р. нестачі та втрати запасів, у межах встановлених
норм природного убутку під час транспортування, відносяться на
збільшення первісної вартості оприбуткованих запасів такого най-
менування, групи, видів.

До претензії про нестачу продукції додаються акт про нестачу і
необхідні супровідні документи (рахунки-фактури, специфікації,
пакувальні ярлики тощо). Згідно вимог п. 2.5 Рекомендації Мініс-
терства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та по-
зовної роботи на підприємстві, в установі, організації» від 15.01.96 р.
№ 2 юридична служба підприємства або структурний підрозділ, на
який покладено відповідні зобов’язання, реєструє претензію у «Жур-
налі обліку претензій, пред’явлених підприємством».

Претензія підлягає розгляду у місячний строк, який обчислю-
ється з дня одержання претензії (ст. 7 Господарського процесу-
ального кодексу України).

При розгляді претензії підприємства та організації в разі необ-
хідності повинні звірити розрахунки, провести судову експертизу
або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання
спору.

Для обліку претензій, пред’явлених постачальникам, передба-
чено субрахунок 374 «Розрахунки за претензіями». За дебетом
цього субрахунку відображається виникнення дебіторської забор-
гованості, за кредитом — її погашення або списання.

Суму претензії у зв’язку з нестачею ТМЦ може бути відобра-
жено одним із двох способів:

— якщо є впевненість у тому, що нестачу буде відшкодовано,
то її суму може бути відображено як суму заборгованості за пре-
тензіями без списання на витрати. Інакше кажучи, суму претензії
може бути визначено як дебіторську заборгованість, яку буду по-
гашено в майбутньому;

— якщо підприємство не впевнено в тому, що суму нестачі
колись буде погашено, така нестача списується на витрати звіт-
ного періоду з одночасним відображенням на позабалансовому
рахунку. Якщо в майбутньому з’являється вірогідність погашен-
ня постачальником цієї суми, то в обліку визнається дохід і забор-
гованість списується з позабалансового рахунку.

Підставою для відображення записів по субрахунку 374 є:
письмова згода постачальників, підрядників із задоволення
пред’явлених претензій; рішення господарського суду за позо-
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вом; акти приймання вантажів; виписка банку, що надійшли в
оплату претензії.

Синтетичний і аналітичний облік руху коштів на субрахунку
374 «Розрахунки за претензіями» ведуть за кредитом у журналі-
ордері № 8 с.-г., за дебетом — у Відомості № 8 с.-г. — за кожним
дебітором.

Субрахунок 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збит-
ків» передбачено для обліку розрахунків із працівниками за
відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті не-
стач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання гро-
шових коштів у разі встановлення винної особи.

Сума відшкодувань, яка надійшла від винної особи, відобра-
жається по дебету рахунків грошових коштів (рахунок 30 «Каса»)
або шляхом утримання з заробітної плати (рахунок 66 «Розрахун-
ки за виплатами працівникам») з одночасним списанням раніше
відображеної суми дебіторської заборгованості. Одночасно сума
недостачі списується з позабалансового рахунку 072 «Невідшко-
довані нестачі і втрати від псування цінностей». Частина суми,
яка надійшла від винної особи у розмірі виявленої недостачі,
списується на фінансовий результат підприємства, а частина, яка
залишається, підлягає перерахуванню до бюджету.

У випадку, якщо винну особу не встановлено, сума недостачі
згідно з П(С)БО списується на витрати звітного періоду. До скла-
ду витрат звітного періоду з аналогічним відображенням у бухгал-
терському обліку включаються також вартість пошкоджених
товарів, сировини, продуктів харчування, а також тих запасів, які
втратили первісну очікувану вигоду і списуються з балансу.
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ІДЕЇ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО НООСФЕРУ І СУЧАСНІТЬ

Академік Володимир Іванович Вернадський (1863—1945) —
постать воістину унікальна в історії вітчизняної та світової науки
і культури. Особливо визначним є його внесок у розробку ціліс-
ного вчення про біосферу і її еволюцію в ноосферу — нову, вищу
стадію біосфери, пов’язану із виникненням і розвитком у ній
людства. Виявляється, що успішне вирішення висунутих у сучас-
ну епоху на передній план різноманітних глобальних проблем, у
тому числі й екологічних, неможливе без звернення до вчення
В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу, у якому сформу-
льовані принципи взаємодії природи та суспільства.

Основа вчення про ноосферу полягає в тому, що на певному
етапі розвитку біосфери в дію вступає новий чинник планетарно-
го характеру — діяльність людини. Оскільки сутність людини тіс-
но пов’язана саме з розумовою діяльністю, спрямованою на пере-
творення навколишнього світу, то еволюційну форму біосфери
було названо ноосферою (грецьк. «сфера розуму»).

В. І. Вернадський під ноосферою розумів комплексну геологіч-
ну оболонку (біосферу), перетворену науковою думкою. Він вка-
зував, що вперше перед людством у цілому, «… перед його дум-
кою і працею, постає питання про перебудову біосфери в інтере-
сах вільно мислячого людства як цілісності. Цей новий стан біо-
сфери, до якого ми, не помічаючи того, наближаємося, і є
«ноосфера» [2, c. 465].

Перебудову біосфери в ноосферу вчений розглядає не тільки
як відповідь на реальний виклик сучасності, а і як новий підхід
до осмислення об’єктивної необхідності переходу людини до но-
вих стосунків з довкіллям, створення «цивілізованого культурно-
го людства» [3, c. 22].

Ноосфера визначає включення в біологічну еволюцію Землі бага-
тьох ідеальних явищ: знань, думок, образів, свідчень тощо. На стадії
ноосфери необхідно переосмислити людську діяльність у межах єди-
ного цілого біосфери. Це призведе до суттєвих змін у сфері інтелек-
туального, науково-технічного та духовного життя суспільства.
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Згідно з ідеєю ноосфери, людина усвідомлює власну відпові-
дальність за збереження життя на Землі. Ноосферна етика прой-
нята ідеалом гуманізму, вірою в силу людства, його можливість
розв’язувати глобальні проблеми, що виникають на шляху все-
світнього поступу. Вчений мріяв про той час, коли постане су-
спільство, яке складатиметься з особистостей, що своєю поведін-
кою будуть мірилом екологічності, гуманного ставлення до
планетної екосистеми. Ця ідея набуває особливої актуальності в
наш час з огляду на глобальні проблеми, що їх має розв’язувати
людство в ХХІ ст.

В. І. Вернадський писав: «Людина може і повинна перебуду-
вати своєю працею і думкою зону свого життя, перебудувати до-
корінним чином порівняно з тим, що було раніше. Протягом
останнього півтисячоліття, з XV по ХХ ст., неперервно відбував-
ся, посилюючись, розвиток могутнього впливу людини на приро-
ду і її нею осягнення. Питання про планову діяльність, націлену
на опанування природою і правильний розподіл багатств, пов’язане
з усвідомленням єдності і рівності всіх людей, єдності ноосфери,
виступає на передній план» [1, c. 411].

Проте у гущі, в інтенсивності й складності сучасного життя
людина часто забуває, що вона сама і все людство нерозривно
пов’язані з біосферою. Складність і суперечний характер розвит-
ку сучасної цивілізації змушує нас аналізувати проблему взаємо-
дії природи, суспільства і людини, шукати шляхи виходу людства
з кризової ситуації. Сумні наслідки необмеженого індустріально-
го розвитку, вичерпання багатьох природних ресурсів і традицій-
них можливостей людського існування, загроза термоядерного
знищення і катастрофічна екологічна ситуація, взагалі криза всієї
системи взаємин людини з навколишнім середовищем — ось з
чим зіткнулася світова цивілізація в третьому тисячолітті. Тут
спостерігаємо наступний парадокс: загроза знищення життя на
Землі пов’язана з діяльністю самої людини. У зв’язку з цим особ-
ливу увагу треба приділити переосмисленню принципів раціональ-
ного перетворення біосфери в ноосферу.

В. І. Вернадський висловлює ідею єднання конструктивних
сил людства. Він визначає низку умов, необхідних для переходу
до ноосфери:

— людство має стати єдиним в економічному та інформацій-
ному відношеннях;

— ноосфера — явище всепланетне, тому людство повинне
прийти до цілковитої рівності рас, народів незалежно від кольору
шкіри й інших відмінностей;
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— ноосфера не може бути створена до припинення війн між
народами [4, с. 27].

В. І. Вернадський сподівався, що на планеті пануватиме розум
і людина перетворюватиме її розумно, передбачливо, без шкоди
природі і, як наслідок, всьому людству.

Отже, головне полягає в тому, щоб спрямувати розвиток циві-
лізації на більш раціональний і гуманний шлях. Якщо півстоліття
тому ідея В. І. Вернадського про ноосферу мала переважно футу-
рологічний, прогностичний характер, то за сучасних умов вона
виступає визначальним фактором самозбереження людства. Ця
ідея несе в собі величезний потенціал оптимістичного майбут-
нього, можливостей позитивного рішення спільними зусиллями
всіх глобальних проблем. Майбутнє цивілізації, у тому числі й
України, залежить від усвідомлення людьми об’єктивності єд-
нання й взаємозв’язку природи й людства, пошуку шляхів оздо-
ровлення навколишнього середовища, відмовлення від ядерної
зброї, збереження мира на Землі. Подальша розробка концепції
ноосфери, звернення до праць вченого допоможуть сучасній лю-
дині переосмислити цінності, визначити нові пріоритеті, які б бу-
ли співзвучними принципам екологізації суспільства, подолати
кризу і досягти повного порозуміння і гармонії з природою, час-
тиною якої вона була, є і залишатиметься завжди.
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Т. В. Димитращук (фінансово-економічний ф-т, І курс)

РОЛЬ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ
В ЕКОНОМІЧНОМУ ВІДТВОРЕННІ УКРАЇНИ

Активне входження іноземного капіталу до банківського сек-
тору України, яке ми спостерігаємо останні 3 роки, є проявом
світового процесу фінансової глобалізації.

Мета нашого дослідження полягає у з’ясуванні впливу інозем-
ного капіталу в банківській системі України на її економіку.
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До продажу АКБ «Аваль» австрійському Raiffeisen у жовтні
2005 року частка іноземного капіталу у статутному капіталі
банків складала менше 10 %, а на 1 квітня 2008 року вона вже
становила 36,7 % [1]. На нашу думку, привабливість банків-
ського сектору України для іноземного капіталу була зумов-
лена:

• низькою концентрацією капіталу;
• низьким рівнем розвитку ринку банківських послуг;
• величиною банківської маржі (особливо у порівнянні з краї-

нами ЄС).
Прихід іноземного банківського капіталу в Україну супрово-

джувався позитивними очікуваннями:
• прискореного розвитку фінансових ринків;
• джерела капіталу для підприємництва, залучення іноземних

інвестицій в реальний сектор економіки;
• посилення цінової конкуренції у вигляді зниження процент-

них ставок, а також якісної конкуренції розширенням асортимен-
ту банківських продуктів та послуг [2].

Сьогодні до позитивних наслідків функціонування банків з
іноземним капіталом в Україні можна віднести впровадження пе-
редових технологій банківської діяльності, зокрема використання
досвіду фінансового менеджменту, антикризового управління та
управління ризиками, удосконалення процедури роботи з клієн-
тами, посилення конкуренції між банками і збільшення спектру
банківських послуг. Що ж до очікуваного зниження рівня процент-
них ставок в економіці, то його не відбулося, але дещо знизилася
чиста банківська маржа [1].

Разом з тим, не можна вважати, що іноземний банківський
капітал — це такий же, як і вітчизняний, тільки трохи ефектив-
ніший. Капітал має передусім приносити прибутки своєму влас-
нику, тому цілі банків не обов’язково збігаються з держав-
ними. У країнах ЦПСЄ банки, що прийшли в 90-х, часто почи-
нали інвестувати в держоблігації або надавати кредити транс-
національним корпораціям, від чого найбільше страждав ма-
лий та середній бізнес [3].

В Україні банкам вигідніше спрямовувати свої активи у спо-
живче кредитування: стабільно низький ризик неповернення, який
одразу закладається у величину пристойного відсотка по кредиту.
Саме в цьому і спостерігаються найбільш загрозливі тенденції
для України. З 2005 року кредити, що надаються юридичним
особам, зростають у середньому в 1,5 рази, тоді як споживчі — в
середньому в 2,2 щорічно і становлять вже 35 % кредитного
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портфеля банків (тоді як у 2005 році — 15 %) [1]. За 2007 рік на-
селення України додатково отримало кредитів на суму 16 млрд
доларів США, а за останні 4 місяці темпи кредитування випере-
джають минулорічні [4].

Змінюється структура валового зовнішнього боргу країни: в
ньому збільшується частка приватного сектора, зокрема боргу
банків (36,6 %). За 2007 рік борг банків зріс на 16 млрд дол. (при-
близно на ту ж суму, на яку і надані споживчі кредити) [5, 1]. Але
іноземні запозичення вигідні лише в тому випадку, якщо залучені
ресурси інвестуються в реальний сектор економіки, інфраструк-
туру. Разом з тим надмірне споживче кредитування стимулює
зростання імпорту, як наслідок — негативне сальдо рахунку по-
точного балансу в 2007 році зросло на 3 млрд дол. у порівнянні з
попереднім [6]. Таким чином, український споживач інвестує в
економіку не своєї, а інших держав, і споживає більше, ніж вироб-
ляє сам. «Бідне українське суспільство фінансує передові галузі
розвинутих іноземних економік, а власне національне виробниц-
тво нищить» [4]. Крім того, в масштабах національної економіки
не створюється ефективних інструментів для погашення креди-
тів, тому зростають ризики і для банків [2].

При продовженні таких тенденцій в Україні у 2008 р. прогно-
зують досягнення сумарними борговими зовнішніми зобов’язан-
нями рівня більше 70 % ВВП, що означає фінансову вразливість
до зовнішніх шоків [4].

Американські економісти у своїх дослідженнях впливу інозем-
ного капіталу на економічне зростання країн виділили ще один
момент: у країнах, які не досягли рівня економічно розвинутих,
приплив фінансових ресурсів стимулює підвищення курсу націо-
нальної валюти, що в свою чергу негативно позначається на кон-
курентоспроможності країни на світових ринках, а отже на екс-
порті [7].

Таким чином, поряд з позитивними наслідками функціону-
вання іноземного банківського капіталу в економіці України іс-
нує можливість нав’язання країні моделі деформованого розвит-
ку економіки, а також ризик відтоку капіталу та посилення
нестабільності економіки через вразливість до зовнішніх шоків і
послаблення впливу монетарної політики. На це необхідно звер-
тати увагу, проводячи державну політику в банківській сфері і
особливо при прийнятті законодавства про філії іноземних банків
в Україні.

Очевидною також стає актуальність наукових досліджень
впливу іноземного капіталу на економічне відтворення країни.
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ДО РІЧНИЦІ КОНОТОПСЬКОЇ БИТВИ

Шлях України до незалежності був непростим та довгим …
Сьогодення нашої держави — поняття багатогранне і цікаве. Зо-
крема, політична ситуація та арена дипломатичних відносин за-
цікавили громадськість нещодавнім указом Віктора Ющенка
«Про відзначення перемоги в Конотопській битві». Указ викликав
низку коментарів політологів та особливо обурених «переможе-
них» сусідів.

Святкування перемоги в битві є неоднозначним питанням та
кожна сторона звісно ж трактує його на свій лад. Мас-медіа Росії
одноголосно оскаржили указ нашого президента коментарями на
кшталт «Україна вирішила узаконити святкування перемоги над
Росією. Сусіди починають політичну війну з історичного флан-
гу...». Проте це лише одна сторона ситуації, святкування з нашо-
го ж боку указ виглядає як нововведення націоналістичних та пат-
ріотичних свят до нашого нового календарю—календарю Незалеж-
ної та молодої держави. Чому ми святкуємо День перемоги чи
Різдво, а саме Соснівська битва викликає обурення?



119

Варто розглянути і третю сторону питання — думку фахівців
політологів. Юрій Міцик чи Богдан Луценко розглядають питан-
ня зі сторони про політичної орієнтації або переорієнтації держа-
ви. Маю на увазі аспект того, що колись Виговський — ненавис-
ний ворог та чорна сторінка історії Росії, різко взяв євронапрямок
у політичних стосунках і Конотопська битва була саме виражен-
ня непокори загарбницькій політиці Московії. Проведемо пара-
лель з політикою Ющенка і побачимо відповідь на питання, «чо-
му Росію обурило святкування перемоги під Конотопом».

Заглибившись в Істрію України, згадуємо події Конотопу да-
лекого 1659 року. Конотопська битва або Соснівська битва (27
червня — 29 червня 1659 р.) — битва між московським військом
і військами Гетьмана Івана Виговського Татарського загону та
Кримської Орди біля міста Конотопа сучасної Сумської області.
Протиріччя між Московським урядом, який після смерті Хмель-
ницького посилив своє втручання в справи Гетьманщини, продов-
жували загострюватися. З приходом до влади нового гетьмана
Івана Виговського московські воєводи в багатьох містах, і зокре-
ма в Києві, почали відкрито підтримувати українську опозицію
Виговському і фактично сприяли загостренню громадянської
війни в Україні. В цих умовах Виговський був вимушений уклас-
ти Гадяцький договір 1658 р., за яким Україна отримувала рівно-
правне місце в Речі Посполитій поряд з Польщею та Литвою, за-
боронялася Унія та гарантувалися права Православної Церкви.
Після цього уряд Московії перейшов від підбурювання грома-
дянської війни до відкритого збройного вторгнення в Україну во-
сени 1658 року. З’єднавшись з ворогами Виговського — Безпа-
лим, осаулом Вороньком та запорожцями кошового Барабаша,
армія Г. Ромодановського захопила багато українських міст і по
звірячому вирізала не тільки прихильників гетьмана, але також
грабувала мирне населення. Сама битва була надзвичайно ціка-
вою своїм перебігом та полководцями — Виговським і Кримсь-
кою ордою та загонами татар разом з Польськими загонами з од-
ного боку і Трубецьким та Пожарським с російськими військами
з іншого. Облога тривала 3 дні. Рано вранці 29 червня 1659 р. не-
великий загін Виговського атакував табір Пожарського і після
короткої сутички почав відступати, вдаючи втечу. Війська
Пожарського, відчуваючи легку здобич, залишили табір і почали
його переслідувати. Коли московські війська вступили в село Сос-
нівку, козаки трьома пострілами з гармати та трьома вогневими
стрілами дали знак рушати орді та полякам, а самі всією армією
розпочали контрнаступ на Пожарського. Побачивши пастку,
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Пожарський спробував відступити, але тяжка московська кіннота
та артилерія загрузли у вогкому ґрунті біля річки. В цей час з
флангу вдарили татари — московська армія опинилася в оточен-
ні; почалася різанина. Впродовж решти 29 червня були знищені
майже всі 30 000 війська Пожарського, а сам він був захоплений
у полон разом з князями Львовим, Ляпуновим, Бутурліними,
Скуратовим, Куракіним та іншими. Полонених за звичаєм віддали
татарам, які майже всіх немилосердно вирізали. Трубецькой, почув-
ши про розгром Пожарського, відкликав Ромодановського з обло-
ги Конотопа та пізно ввечері почав відступ з України. Побачивши
розвиток подій, Григорій Гуляницький вийшов з Конотопа і в-
дарив по армії Трубецького, що відступала, захопивши багато ар-
тилерії; сам Трубецькой ледве не загинув, був двічі поранений і
втратив окрім частини артилерії ще бойові знамена, скарбницю й
майже увесь обоз. Покінчивши із залишками військ Пожарського,
козаки й татари продовжували переслідувати ворога у його відсту-
пі ще протягом трьох днів аж до московського кордону.

Перемога ті її значення були просто фатальними. Конотопська
битва залишалася довгий час ледве не забороненою темою в ро-
сійській та особливо радянській історіографії. Протягом століть
інформація про неї замовчувалася, бо правда про події під
Конотопом розвінчувала багато великодержавних міфів, особли-
во про «споконвічне прагнення українців до союзу з Росією».
Останнім часом події Конотопської битви також ідеалізуються і в
деяких українських колах, що викликає очевидне занепокоєння і
страх зі сторони Росії.

Можлива агресія зі сторони наших сусідів викликана культи-
візацією та поновлення постаті Виговського. В сучасних джере-
лах друкують його біографію (як частина указу — інформування
про полководців та перебіг битви). Виговський продовжував пе-
редсмертні задуми покійного гетьмана про послаблення зв’язків з
Москвою та укладення союзу із західним державами Швецією,
Трансільванією, а також заміну московського протекторату яки-
мось іншим. Одночасно новий гетьман намагався покласти край
анархії, що витворилася в Україні та створити керівну верству з
освічених, достатньо заможних людей, які мали б національну
свідомість, дбали про державні інтереси. Виговський хотів поси-
лити її шляхетськими елементами, котрі б разом із заможними
козаками утворили нову національну еліту, на яку мала б спира-
тися держава — історичний вклад Виговського в нашу політику
на незалежність. Яка ж його роль сьогодні? Можливо він є зраз-
ком пронаціонального настрою для нас та потенційним ворогом
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на кшталт Гітлера для Росії? Відомим порівняння на сьогодні
став зразок Ющенко — Виговський як політичні однодумці щодо
євро орієнтації.

Чому ж наша перемога стала поразкою та кому саме потрібно
замовчувати правду про Конотоп? Банально, але навіть вчителям
історикам в Росії не дуже хочеться якщо принаймні не перепису-
вати підручники, то як найменше відповідати на низку питань про
«невідомі та небувалі» події обговорення яких займає чільне місце
в державі. Також існує міф, який Росія і сьогодні пробує нав’язати,
про віковічну дружбу, власне, що нема двох народів, а є один на-
род. Думка про те, що московське військо розбили не японці, не
німці, не турки, а українці, була особливо болісною для російської
імперської ментальності, тому що вони вважають, що не може та-
кого бути, щоб братні народи, як вони пропагують весь час, або те
саме, що російський народ розбив московські війська. Тому воно
замовчувалося або перекручувалося, як, скажімо, роль Мазепи пе-
рекручувалася, він проходить виключно як зрадник у російських
підручниках чи монографіях за рідкісними винятками. Так само
трактували і Петлюру, всіх, хто виступав за самостійну Україну,
були зрадниками, а всі битви, де ми вигравали, як правило замов-
чувалися. Росія тоді боялась нашого наступу — цар уже думав ті-
кати за Волгу і висилати посольство, яке б погодилося з суверені-
тетом України як незалежної держави — так і сьогодні є по-
боювання. Проте я вважаю, що правильно робить президент, і вза-
галі уряд, той, хто тим займається, що розчищає нашу національну
пам’ять. Ми повинні знати всю нашу історію, і поразки, звичайно,
але перемоги також. Бо у нас весь час виходило, що ми перемоги
свої не знаємо, а знаємо свої поразки. Вже час збалансувати в та-
кому сенсі — давати і те, що було доброго в історії, і те, що було
поганого, щоб був об’єктивний погляд на наше історичне минуле.

Вихід з ситуації розглядається з двох сторін — дипломатичної
та національної… Народ звичайно має право і мусить знати свою
історію! Дипломатичний аспект — справедливе визнання Росією
реальних фактів адже указ відміняти ніхто не буде і історію нашу
не стерти нічим!
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СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Значну роль у задоволенні потреб населення, підвищенні його
життєвого рівня, забезпеченні соціально-економічного розвитку
країни відіграє споживчий кредит. Споживчий кредит надається
населенню для задоволення різноманітних споживчих потреб.
Споживчий кредит — це кредит, що надається банком фізичній
особі для придбання предметів особистого споживання, переваж-
но тривалого користування. Він дає змогу населенню споживати
товари і послуги до того, як споживачі спроможні їх оплатити. В
макроекономічному плані споживчий кредит збільшує сукупний
платоспроможний попит на предмети споживання і послуги, що
стимулює розширення обсягів їх виробництва [1]. Розвиток спожив-
чого кредиту впливає на подолання соціальної нестабільності в
суспільстві. Забезпечення покращення житлово-побутових умов,
достатній рівень споживання, обумовлюють поліпшення здоров’я
нації, збільшення тривалості життя, що, у свою чергу, підвищує
працездатність населення. Аналіз тенденцій банківського креди-
тування свідчить, що банки дедалі активніше нарощують кредит-
ні вкладення у сектор домогосподарств (кожен рік обсяг наданих
споживчих кредитів зростає у 2 рази в порівнянні з попереднім
роком) [2].

Із позиції макроекономічного стимулювання економічного
зростання тенденція активізації діяльності банків у сегменті кре-
дитування населення є двоякою: з одного боку — це стимулю-
вання споживчого попиту і розширення ємності ринку, а з іншого
— надмірна концентрація ризиків для банків.
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Аналіз особливостей цього процесу на українському кредит-
ному ринку свідчить про те, що істотні кількісні зрушення в об-
сягах кредитування населення не завжди супроводжуються якіс-
ними зрушеннями. В результаті посилюються ризикові чинники в
діяльності банків, що у перспективі може спровокувати дестабі-
лізуючі наслідки як для грошово-кредитного ринку, так і для
економіки в цілому.

Поряд із позитивними соціально-економічним значенням спо-
живчого кредиту виявляється його негативний вплив на економіч-
ні процеси, в наслідок якого виникає висока заборгованість насе-
лення за споживчими кредитами, несплата отриманих кредитів.
Для підтримки бажаного рівня життя споживачі звертаються до
кількох споживчих кредитів, що призводить до надмірної забор-
гованості громадян. На сьогоднішній день відсоток проблемних
кредитів становить приблизно 75 % від загальної кількості.

В Україні однією із ключових проблем споживчого кредиту-
вання є те, що кредити надаються на купівлю іноземних товарів,
у цьому разі кошти сприяють розвитку іноземного виробника.
Велика частка ресурсів для такого кредитування залучається віт-
чизняними комерційними банками на світових ринках. Так, част-
ка зовнішнього фінансування у загальних зобов’язаннях банків-
ської системи України становить 35%. Тобто виходить так, що
кошти з-за кордону приходять на територію нашої країни, вико-
нують функцію платіжного засобу і повертаються за кордон в
якості платежу за імпортовані споживчі товари. І таким чином це
веде до накопичення зовнішнього боргу.

На сьогоднішній день частка приватного зовнішнього боргу в
Україні становить 40 %.

Надлишок залученої іноземної валюти НБУ викупляє у комер-
ційних банків. У результаті випускає в обіг велику кількість на-
ціональної валюти, що неминуче призводе до інфляційних про-
цесів в Україні, так-як ці гроші не підкріплені національним ви-
робництвом.

Існує тісна кореляція між обсягами виданих кредитів і приро-
стом грошової маси (грошовим агрегатом МЗ). Кредит є складо-
вою процесу формування грошової пропозиції комерційними бан-
ками, а саме засобом грошової мультиплікації. А так як частка
споживчих кредитів становить 35 % у кредитному портфелі ко-
мерційних банків, то їх вплив на зростання грошової маси дуже
вагомий. Особливо негативні наслідки споживчого кредитування
в тому, що кредити спрямовуються на купівлю товарів іноземно-
го виробництва.
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Із виступу Президента асоціації Українських банків Сугоняко
відомо, що 35 % кредитного портфелю банків становлять споживчі
кредити, в структурі яких 40 % — це кредити в іноземній валюті.
Вцілому у загальній структурі залучених коштів (ресурсів) бан-
ками іноземні кредити становлять 35 %. Очевидно, що така ситу-
ація із споживчим кредитуванням зручна для комерційних бан-
ків, навіть зважаючи на високі кредитні ризики банків.

Як висновок можна зазначити, що споживчий кредит, що ви-
дається на придбання імпортних товарів і послуг, стимулює їхнє
споживання населенням, а це негативно позначається на вироб-
никах аналогічних вітчизняних товарів народного споживання й
послуг. Внаслідок цього відбувається відтік капіталів за межі
країни. Споживачі надають перевагу імпортним товарам, це зу-
мовлене насамперед якістю таких товарів. На мою думку, одним
із варіантів вирішення цієї проблеми є необхідність запрова-
дження на державному рівні більш прийнятних умов кредиту-
вання споживачів для придбання вітчизняних товарів і послуг
ніж імпортних.
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ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Незважаючи на загальне покращення економічного розвитку
регіонів, про що свідчать дані державних статистичних спосте-
режень за останні роки, в Україні ще є території, які віднесені до
категорії проблемних. Місцеві органи влади, в адміністративно-
територіальному підпорядкуванні яких знаходяться такі терито-
рії, не в змозі самостійно вирішити свої проблеми та реалізувати
власний потенціал, тому потребують конкретної підтримки з бо-
ку держави.
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Стимулювання розвитку регіонів є одним з головних завдань
державної регіональної політики України, оскільки це дозволить
зменшити регіональну диференціацію у рівнях соціально-еко-
номічного розвитку та рівнях життя населення в регіонах; активі-
зувати інвестиційну діяльність, сприяти ефективному викорис-
танню бюджетних коштів і місцевих ресурсів, зміцнювати конку-
рентоспроможність регіональної економіки та узгодити пріо-
ритети економічного розвитку регіонів із відповідними загально-
державними пріоритетами, сприяти міжрегіональній інтеграції та
співробітництву, вирішенню міжрегіональних проблем.

Стимулювання розвитку регіонів слід розглядати як комплекс
правових, організаційних, наукових, фінансових та інших захо-
дів, спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на ос-
нові поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів
на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально
ефективного використання потенціалу регіонів в інтересах їх жи-
телів та держави в цілому.

На сьогодні в Україні діє Закон «Про стимулювання розвитку
регіонів», у якому визначаються правові, економічні та організа-
ційні засади реалізації державної регіональної політики щодо
стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності те-
риторій.

Депресивною же вважається регіон або його частина (район,
місто обласного чи республіканського значення або кілька райо-
нів, міст обласного (республіканського) значення), рівень розвит-
ку яких за показниками, визначеними статтею 9 даного Закону, є
найнижчим серед територій відповідного типу.

На основі даних державних статистичних спостережень за пе-
ріоди 2003—2005 та 2004—2006 роки було встановлено, що в
кожному із типів територій (регіони, промислові райони, сільські
райони, міста республіканського в АР Крим і обласного значен-
ня) не існує жодної території, що задовольняє умовам репресив-
ності. Це значною мірою пов'язане із жорсткою регламентацією
показників розвитку, за якими території визнаються депресивними.

На наш погляд існує необхідність порівняння показників роз-
витку, за якими території визнаються депресивними, із середніми
значеннями відповідних показників серед територій відповідного
типу, оскільки саме вони дають повну уяву про загальний стан
соціально-економічного розвитку територій.

Виходячи з цього, потребує удосконалення нормативно-пра-
вове підґрунтя для здійснення моніторингу показників розвитку
регіонів для визнання територій депресивними.



126

Також необхідно переосмислити і саме визначення категорії
«депресивний регіон». В існуючому Законі поняття депресивний
і такий, що відстає у розвитку, збігаються. Чи не було б доціль-
ним розмежувати ці поняття з точки зору можливості регіону са-
мостійно вирішити існуючі проблеми, і вважати такий регіон від-
стаючим, і тільки у випадку, коли регіон втратив стимули до
саморозвитку, вважати його депресивним.

Така зміна критеріїв визнання територій такими, що потребу-
ють державної підтримки, буде стимулювати їх соціально-еко-
номічний розвиток, а державна допомога буде дійсно адресною
та об’єктивною, що власно і приведе до реалізації стратегічних
цілей ДРЕП.

Оскільки невизначеність призводить до необ’єктивності на-
дання підтримки регіонам, які її реально потребують.
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СИСТЕМА BALANCED SCORECARD ЯК ІНСТРУМЕНТ
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ

В усі часи менеджери намагалися вирішити для себе проблему
неструктурованого потоку інформації, яка часто буває запізні-
лою, суперечливою, «нечитабельною». Справа в тому, що, як
правило, 20 % значущої інформації забезпечує 80 % успіху
управлінської діяльності (ще одне застосування відомого закону
Паретто). Але як же з усього потоку інформації керівнику вибра-
ти ті 20 %, на основі яких він буде керувати своїм підприємст-
вом? І як подати ці данні в зручному для сприйняття вигляді?
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На початку 90-х років минулого століття два американських
менеджери — Девід Нортон і Роберт Каплан — запропонували
світу бізнес-модель, яку назвали терміном Balanced Scorecard
(BSC). «Balanced» вказує на збалансованість, «Scorecard», якщо
дослівно, це картка для гри в гольф. Іншими словами — невели-
кий аркуш паперу, де в стислому, агрегованому вигляді подано
найважливішу інформацію для гравця.

Наразі, за даними компанії Bain&Company, Balanced Scorecard
використовується половиною компаній зі списку Global 1000.
Журнал Fortune подає власні данні: система збалансованих показ-
ників є основним інструментом реалізації стратегії в 402 компа-
ніях із 500, що входять у рейтинг Fortune-500. Серед них такі кор-
порації, як Coca-Cola, BP, General Electric, McDonalds, L’Oreal,
BMW, Boeing, Samsung Electronics та ін.

Balanced Scorecard активно запроваджується і на російських
підприємствах (першими, хто почав використовувати BSC, у Ро-
сії були компанії «ЛУКойл» і «Северсталь»). В Україні на даному
етапі ведуться лише розмови про можливості, переваги/недоліки,
доцільність даної системи оцінки діяльності компанії, але прикладів
запровадження ще немає.

Слід виділити як переваги, так і недоліки збалансованої си-
стеми показників. До сильних сторін доцільно віднести:

 BSC робить стратегію прозорою і зрозумілою для всієї орга-
нізації;

 подає структуру, орієнтовану на єдину ціль і підтримку ба-
гатьох ініціатив;

 направляє процес розподілу ресурсів і асигнування капітала;
інтегрує процес стратегічного управління у всій організації;

 зосереджує увагу команди та співробітників на стратегічних
пріоритетах.

Слід виокремити і слабкі сторони BSC:
 менеджмент компанії має проводити додаткову роботу по

визначенню ключових показників і своєчасній їх заміні з ураху-
ванням ринкових змін;

 існує ризик того, що математичні моделі оцінки виявляться
некоректними і використання BSC не приведе до успіху;

 суб’єктивний характер нефінансових показників ускладнює
використання BSC як основу для систем мотивації персоналу;

 у менеджерів існує можливість манипулювати показниками,
не підвищуючи при цьому ефективності бізнесу.

Автори Balanced Scorecard запропонували чотири напрями
оцінки ефективності: фінанси, ринок/клієнти, бізнес-процеси, на-
вчання/розвиток.
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Технологічно побудова BSC для окремо взятої компанії вклю-
чає кілька необхідних елементів:

1. карту стратегічних завдань, логічно зв’язаних зі стратегіч-
ними цілями (рис. 1);

2. безпосередньо карту збалансованих показників (кількісно
вимірюючих ефективність бізнес-процесів, «точку досягнення цілі»
і терміни отримання бажаних результатів);

3. цільові проекти, що забезпечать запровадження бажаних змін;
4. інструменти контролю та оцінки діяльності.

Якість продукції

Знання робітників Знання службовців

Виробництво Планування

Зростання доходів

Досвід клієнтів

Прибутковість

Рис. 1. Приклад початкової побудови Balanced Scorecard

Отже, Balanced Scorecard є фундаментальною концепцією, що,
збалансовуючи фінансові показники нефінансовими, дозволяє
транслювати конкретну діяльність і стратегію в набір показників,
які фактично утворюють систему стратегічного контролю та
управління.
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ДВОВИМІРНА ПРОЦЕСНА
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ:

ДІАГНОСТИЧНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Традиційні системи калькулювання виробничих витрат, ство-
рені кілька десятиліть тому, у даний час не можуть цілком забез-
печити керівництво підприємств точною та адекватною інформа-
цією про собівартість продукції для ухвалення рішення про
доцільність випуску того чи іншого продукту [2]. Цю проблему
дозволяє вирішити метод калькулювання витрат за видами діяль-
ності (Асtivity Based Costing, АВС), розроблений наприкінці 80-х
років американськими вченими Р. Купером і Р. Капланом як опе-
раційно орієнтована альтернатива традиційним методам кальку-
лювання витрат.

Метод калькулювання витрат за видами діяльності (метод
АВС) — це метод віднесення витрат по бізнес-процесам, що
здійснюються на підприємстві, на кінцеву продукцію [3]. Да-
ний метод базується на тому, що для кожного виду діяльності
існує свій, досить точний і притаманний саме йому фактор ви-
трат, зміни в показниках якого і впливають на витрати по виду
діяльності [4].

Результатом застосування та розвитку концепції АВС стала
побудова системи управління витратами, названа «хрестом АВС»,
яку було запропоновано американським економістом П. Терні у
1993 р. Ми пропонуємо дану систему називати двовимірною
процесною системою управління витратами (рис. 1).

Двовимірна процесна система управління витратами пред-
ставляє собою сукупність вертикалі розподілу витрат та гори-
зонталі управління ефективністю бізнес-процесу і виступає як
інструмент, який направлено на забезпечення потреб підпри-
ємства [4].

Вертикаль двовимірної процесної системи визначає розподіл
витрат на підприємстві. Ресурси виступають джерелом витрат,
які, в свою чергу, обумовлюються ресурсними факторами, що ві-
дображають міру споживання ресурсів видами діяльності. Кінце-
вою точкою та останнім елементом ланцюга вертикалі є об’єкт
витрат. Це можуть бути: продукти, клієнти, замовлення.
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Вид діяльності n

Вид діяльності 2

ВИТРАТИ НА РЕСУРСИ
РЕСУРСНІ
ФАКТОРИ
ВИТРАТ

ФАКТОРИ
ВИТРАТ

ОБСЯГИ
ЗАСТОСУВАННЯ
ФАКТОРУ ВИТРАТ

КРИТЕРІЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ

ВИТРАТИ НА ВИД
ДІЯЛЬНОСТІ

ОБ’ЄКТИ ВИТРАТ
(ОБ’ЄКТИ

КАЛЬКУЛЮВАННЯ)

ФАКТОР ВИТРАТ
ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
(БІЗНЕС-ПРОЦЕС)

Рис. 1. Двовимірна процесна система управління витратами
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Якщо вертикаль двовимірної процесної системи характеризу-
вала розподіл витрат бізнес-процесу, то за допомогою діагностич-
ної горизонталі ми отримаємо змогу аналізувати приріст витрат
відносно показників ефективності. Фактори витрат є причинними
критеріями, які визначають рівень інтенсивності використання
виду діяльності; питому вагу витрат на вид діяльності. Кінцевою
ланкою горизонталі є критерії ефективності, які визначають, у
якій мірі вид діяльності відповідає вимогам внутрішніх (керівни-
ки підприємства) і зовнішніх клієнтів (покупці). Критеріями ефек-
тивності можуть бути: цінність бізнес-процесу; здатність досяга-
ти виробничо-збутових цілей без даного процесу; можливість до-
сягнення цих цілей шляхом заміни процесу на інший, оптималь-
ніший; можливість збільшення цінності шляхом зміни параметрів
пов’язаних між собою бізнес-процесів; перехід на нову техноло-
гію — побудова нових бізнес-процесів.

Враховуючи наведену характеристику двовимірної процесної
системи управління витратами, ми пропонуємо оцінювати ефек-
тивність її використання в двох пріоритетних напрямах. Аналітич-
на вертикаль розподілу є інформаційною основою для: визначен-
ня собівартості з високою точністю; порівняння цінності продук-
ції для споживачів з її собівартістю; розробки та коригування
асортиментної політики та продуктової стратегії, отримання інфор-
маційної бази для ціноутворення.

На основі використання діагностичної горизонталі двовимір-
ної процесної системи управління витратами отримуємо можли-
вість: оцінювати приріст витрат відповідно показників ефектив-
ності; оцінювати ефективність кожного бізнес-процесу та іденти-
фікувати їх фактори, таким чином забезпечуючи процес управ-
ління витратами на підприємстві.

В подальшому, результат використання двовимірної процесної
системи управління витратами може бути інформаційною основою
для: складання АВС-кошторису; проведення АВС-бенчмаркінгу;
здійснення реінжинірингу бізнес-процесів.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Для обчислення показників фінансового стану підприємства
важливо здійснити оцінку його платоспроможності, тобто мож-
ливості підприємства розраховуватися за своїми поточними зо-
бов’язаннями з використанням оборотних активів. Традиційно
для визначення рівня платоспроможності підприємства викорис-
товується коефіцієнт загальної ліквідності:

.
’

Оборотні активиКзл
Поточні зобов язання

=

Інформаційною базою для розрахунку є дані балансу. Значення
коефіцієнта загальної ліквідності має перевищувати 1. Втім, будь-
яке значення показника не повною мірою відображає реальний
стан підприємства, оскільки ринкова вартість запасів може бути
нижчою за балансову. Водночас у складі короткострокової дебітор-
ської заборгованості може відображатися ще не визнана безнадійна.

З урахуванням цих застережень формулу розрахунку реального
коефіцієнта загальної ліквідності можна подати так:

.
’

Ліквідні оборотні активиКзлр
Поточні зобов язання

=

Значення саме цього показника повинне перевищувати 1.
Та підприємство має не тільки розрахуватися за своїми боргами,

а й забезпечити безперебійне продовження операційної діяль-
ності. Тому вартість оборотних активів, що залишилися після
погашення поточної заборгованості, повинна бути не нижчою за
вартість запасів, необхідних для здійснення циклу діяльності й
отримання прибутку. У зв’язку з цим важливою складовою про-
цесу ведення господарської діяльності є визначення розміру необ-
хідних запасів.
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Певна річ, їх обсяг буде різним для кожного підприємства, хо-
ча і визначається як добуток одноденних матеріальних витрат на
кількість днів, протягом яких витрати повинні забезпечуватися
власними запасами до моменту нових надходжень матеріальних
ресурсів. Визначивши вартість необхідних запасів, можна відпо-
вісти на питання, яку суму оборотних активів повинне мати під-
приємство, щоб їх було достатньо і для погашення боргів, і для
продовження роботи. Логічно, що це сума коштів, необхідних
для погашення поточних зобов’язань та мінімальної кількості
запасів. Враховуючи вищевикладене, розрахунок мінімального
коефіцієнта ліквідності здійснюється таким чином:

’min .
’

Поточні зобов язання Необхідні запасиКл
Поточні зобов язання

+
=

Порівняння мінімального коефіцієнта ліквідності з реальним
дозволяє зробити висновок про те, чи є підприємство платоспро-
можним.

Якщо реальний коефіцієнт вищий або, принаймні, дорівнює
мінімально необхідному, підприємство платоспроможне.

Розглянемо умовний приклад розрахунку коефіцієнтів загаль-
ної ліквідності (табл. 1):

Таблиця 1

Показники Величина показника,
тис. грн

1. Балансові запаси (Зб) 500

2. Ліквідні запаси (Зл) 300

3. Необхідні запаси (Зн) 250

4. Балансова дебіторська заборгованість (ДЗб) 400

5. Ліквідна дебіторська заборгованість (ДЗл) 350

6. Грошові кошти (ГК) 50

7. Поточні зобов’язання (ПЗ) 750

8. Коефіцієнт загальної ліквідності:

а) балансовий (Клб), (ряд 1 + ряд 4 + ряд 6)/ ряд 7 1,267

б) реальний (Клр), (ряд 2 + ряд 5 + ряд 6)/ряд 7 0,933

в) необхідний (Клн), (ряд 3 + ряд 7)/ряд 7 1,333
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Вважатимемо, що одноденні матеріальні витрати цього під-
приємства складають 25 тис. грн, а термін, протягом якого під-
приємство має бути забезпечене запасами, становить 10 днів.
Звідси розмір необхідних запасів обчислюється таким чином:
25 000 × 10 = 250 000 грн.

Незважаючи на те, що балансовий коефіцієнт загальної ліквід-
ності перевищує 1, підприємство є неплатоспроможним, оскільки
реальний коефіцієнт нижчий за необхідний (0,933 < 1,333).

Наведені розрахунки мають суттєве значення не лише для
оцінки платоспроможності підприємства у звітному чи поперед-
ньому періодах. Набагато важливіше зробити їх для планового
періоду, щоб вчасно вжити заходів по підвищенню платоспро-
можності. Для того, щоб реальний і необхідний коефіцієнти за-
гальної ліквідності були як мінімум рівні один одному, потріб-
ний або більш низький необхідний коефіцієнт, або більш висо-
кий реальний.

Для досягнення рівності реального та необхідного коефіцієн-
тів ліквідності можна застосувати такі способи:

1. Збільшення вартості ліквідних оборотних активів, не змі-
нюючи розмір короткострокової заборгованості.

2. Зниження кількості необхідних запасів, якщо розмір корот-
кострокової заборгованості залишиться без змін.

3. Зниження розміру короткострокової заборгованості при
збереженні вартості ліквідних оборотних активів і необхідних
запасів.

Як правило, підприємства застосовують усі запропоновані ме-
тоди в комплексі.

Ситуація, що описана вище, характерна не для всіх підпри-
ємств. Співвідношення запасів і дебіторської заборгованості за-
лежить від матеріалоємності виробленої продукції, умов розра-
хунків з дебіторами, галузевої належності підприємства тощо.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ

Економічна ситуація, що склалася за період становлення неза-
лежності нашої держави та входження її в світову спільноту, по-
требує значних структурних змін. Співробітництво України з між-
народними організаціями, фінансовими установами, діяльність на
валютних фондових та інвестиційних ринках потребують відкри-
тості та прозорості інформації з економічних питань, зокрема з
питань бухгалтерського обліку. Підвищення ролі держави в
управлінні економікою та соціальним розвитком, потреба зовніш-
ніх користувачів у відповідній інформації, перехід від управління
витратами до управління результатами виявили необхідність
масштабного реформування системи бухгалтерського обліку вико-
нання кошторису в Україні.

Першими кроками у цьому напрямі стала «Стратегія модерні-
зації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на
2007—2015 роки» затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2007 р. № 34. Згідно якої основну роль та
ініціативу у процесі реформування обліку бюджетних установ ві-
діграє Державне казначейство України, на яке і було покладено
функції з методологічного керівництва щодо даної складової віт-
чизняного обліку.

Передумовою успішного реформування внутрішньої структу-
ри будь-якого утворення — політичного, економічного соціаль-
ного чи іншого — є глибоке розуміння логіки його побудови, на-
явність сформованої концепції щодо кінцевого результату та
правильне визначення послідовності проведення послідовних пе-
ретворень. Виходячи з цього перегляд базових основ бухгалтер-
ського обліку виконання кошторису в контексті його розвитку з
погляду ролі, місця та призначення є першочерговим завданням.
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Вивчення сучасних економічних, соціальних та політичних
процесів вимагає розгляду бухгалтерського обліку бюджетних
установ як:

1. частини вітчизняного бухгалтерського обліку;
2. компоненту загального інструментарію виконання бюджету

країни;
3. засобу захисту прав держави як право власника бюджетної

установи на національному і міждержавному рівнях;
4. складової міжнародного утворення «Бухгалтерський облік у

державних та неприбуткових організаціях»;
5. вагомого елементу загального механізму управління бюджет-

ними установами;
6. засобу захисту інтересів різних суб’єктів фінансово-еконо-

мічних відносин бюджетних установ.
Визначення місця та ролі бухгалтерського обліку бюджетних

установ у сучасних умовах, його нового кола функцій і завдань
створило підґрунтя для формування основних напрямів майбут-
нього розвитку даної облікової системи. Отже реалізацію страте-
гії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному
секторі потрібно здійснювати в розрізі таких кроків:

1. Удосконалення облікової термінології системи бухгалтер-
ського обліку в бюджетних установах.

2. Розробка та впровадження національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку зазначених суб’єктів господарювання.

3. Створення інтегрованого плану рахунків бюджетного обліку.
4. Теоретико-методологічна розбудова та уточнення методики бух-

галтерського обліку нематеріальних активів у бюджетних установах.
5. Теоретичне обґрунтування обліку витрат та калькулювання

продукту діяльності бюджетних установ і розроблення в межах
зазначених стандартів методики обліку витрат та калькулювання
продукту діяльності бюджетних установ.

6. Перехід на метод нарахувань.
7. Суцільна автоматизація облікового процесу.
8. Удосконалення організації бухгалтерського обліку в частині

носіїв облікової інформації та їх руху.
9. Формування механізму державного стимулювання підви-

щення престижу професії бухгалтера бюджетних установ.
10. Підвищення якості підготовки спеціалістів за програмою

«Бухгалтерській облік, контроль і аналіз в управлінні бюджет-
ними установами».

Дотримання перелічених пунктів дозволить вдосконалити си-
стему бухгалтерського обліку і привести її до міжнародних стан-
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дартів, сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні,
прозорості ринків капіталу, адаптація законодавства України з
питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності до законо-
давства Європейського Союзу, підвищенню рівня прозорості фі-
нансової звітності суб’єктів обліку України, поглиблення міжна-
родного співробітництва у сфері бухгалтерського обліку.
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
У ПОРЕФОРМЕННИЙ ПЕРІОД З ПОЗИЦІЙ ТЕОРІЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Михайло Іванович Туган-Барановський — перший східноєв-
ропейський економіст, що здобув світове визнання. Його основна
заслуга — дослідження циклічних закономірностей розвитку
економіки, тобто кон’юнктурна теорія.

До суспільного попиту вчений включав не лише особисте, а й
виробниче споживання, попит на капітал у матеріально-речовій і
грошовій формах. Грошовий капітал нагромаджується безперерв-
но, адже рента і відсотки по кредитах сплачуються так само в ро-
ки стагнації, як і під час пожвавлення. Після досягнення «критич-
ної маси» гроші починають шукати прибуткового вкладення, по-
трапляють у виробництво і починається ланцюгова реакція. Щоб
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виробити нові товари, необхідно придбати матеріал, знаряддя
праці, предмети споживання для робітників, і на них зростає по-
пит. Поштовх до посиленого виробництва передається від однієї
галузі до іншої, тобто зростання виробництва завжди діє зараз-
ливо, охоплюючи все народне господарство. При цьому витрачання
грошового капіталу прискорюється і за незмінних темпів нагрома-
дження вичерпується «резерв» заощаджень, зроблених у період
кризи, після чого наступає криза кредитної системи, а подальше
зростання стає неможливим. Чим більшим є запас вільного капіта-
лу, тобто чим багатшою є країна, тим довшим є піднесення [1].

Коли інвестовані гроші матеріалізуються в нових виробничих
потужностях, з елементів попиту вони перетворюються на еле-
менти пропозиції, що змінює кон’юнктуру ринку і призводить до
зниження цін. Тобто, ціни не завжди виконують функцію пере-
розподілу ресурсів, що вчений пояснює низькою мобільністю ка-
піталу у матеріально-речовій формі і робить висновок про вто-
ринність цінової політики проти кількісного реагування, держав-
ного втручання для забезпечення стабільного зростання шляхом
підтримки оптимальних пропорцій між галузями. Ця концепція
лягла в основу прогнозів Туган-Барановського щодо економічних
криз в Росії (1899), Німеччині (поч. ХХ ст.), США (1906). Спро-
буємо застосувати її для аналізу розвитку українських земель у
др. пол. ХІХ ст. Колоніальний характер української економіки за-
безпечив викачування «резерву» вільних грошей до Росії, що по-
глиблювало циклічність. Обумовлені низькою купівельною спро-
можністю (90 % жителів українських земель відчували хронічну
нестачу грошей, [2]) низькі заощадження та споживчий попит
звужували внутрішній ринок і обмежували розвиток усіх галузей.
Інвестиційний попит також був низьким: у дрібних селянських
господарствах машини були непотрібними. В промисловості
впровадження машин стримувала дешевизна робочої сили.

В той же час в українській економіці розпочалася індустріалі-
зація, обумовлена залізничним будуванням, що фінансувалося
урядом за рахунок зовнішніх запозичень. До 1900 р. зовнішній
борг імперії досяг 4 млрд руб; до 1914—7,5 млрд руб [3].

Протекціонізм уряду сприяв підвищенню прибутковості: у др.
пол. 1890-х норма прибутку становила 13 %, вдвічі більше за Захід-
ну Європу [1]). В умовах дефіциту національного капіталу інозем-
ний припливав у найприбутковіші галузі української економіки.
Іноземні інвестиції забезпечували більше 40 % капіталовкладень
у Російській імперії, з 1890 по 1910 рр. за кордон було вивезено 3
млрд рублів прибутків [3].
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Згідно кон’юнктурної теорії, криза починається з вичерпання
«резерву» вільних коштів. Українська економіка власного «резер-
ву» практично не мала і цілком залежала від коштів, наданих ім-
перським урядом та іноземними капіталістами. Ця залежність
відбилася, з одного боку, в тому, що фази піднесення співпадали
з періодами збільшення державних видатків, а кризи — з їх об-
меженням. З іншого боку, економіка була незахищена від негатив-
них зовнішніх факторів: європейська криза 1899 р., поширилася
на Російську імперію внаслідок скорочення припливу коштів з-за
кордону. Занепад розпочався з легкої промисловості, а найбільше
зачепив важку, бо остання найбільше залежала від державних та
іноземних «ін’єкцій».

Отже, державна політика не виправила диспропорції економі-
ки українських земель, а лише створила нові. Не була вирішена
проблема низької купівельної спроможності і вузького внутріш-
нього ринку, у т.ч. фінансово-інвестиційного. Тому основна час-
тина капіталу рухалася не каналом «заощадження — інвестиції»,
а каналами державного бюджету та іноземних інвестицій, які не
забезпечували ефективної трансформації капіталу і його зростан-
ня. З військової точки зору імперія потребувала потужної важкої
промисловості, а легка розвивалася вдвічі повільніше, що свід-
чить про диспропорцію розподілу капіталу між галузями. Ма-
шинобудівні галузі, що є ядром економічного розвитку в концеп-
ції Туган-Барановського, також не були достатньо розвиненими.

Аналіз господарського розвитку українських земель др. п ХІХ ст.
на основі теорії видатного українського економіста є досить акту-
альним, адже проблеми циклічного розвитку, фінансового ринку,
нестачі інвестицій, залежності економіки від держави і зовніш-
нього світу стоять перед нашою країною і у ХХІ ст. Я б порадив
тим, хто завтрашнього дня визначатиме політику України, звер-
нутися до наукової спадщини Туган-Барановського і усвідомити,
що всебічний економічний розвиток неможливий без розв’язання
диспропорцій, на які вчений вказував більше ста років тому.
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РЕЙДЕРСТВО ЯК ЗЛОЧИННЕ ЯВИЩЕ:
РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ

Останнім часом термін «рейдерство» міцно увійшов до лекси-
кону політиків, економістів, юристів. Про це явище говорять як
про серйозну загрозу державі. Рейдерство — одна із самих болю-
чих проблем в Україні.

Виникнення і подальше загострення корпоративних конфлік-
тів зумовлюється кількома причинами. До них можна віднести
спроби держави повернути незаконно приватизовані об’єкти, пе-
рерозподіл власності між старими та новими олігархічними гру-
пами в економіці України, протистояння та антагонізм між інте-
ресами власників великих пакетів акцій і міноритарними акціо-
нерами, протиправні, а подекуди і злочині дії керівників окремих
акціонерних товариств, скеровані проти майнових інтересів акці-
онерів та самих цих товариств, тощо. Ці проблеми вже тривалий
час перебувають у полі зору органів державного управління та
судової влади1.

Проявом уважного ставлення з боку держави до конфліктів у
галузі корпоративного управління є Указ Президента України
«Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціо-
нерних товариствах» від 21 березня 2002 року. Саме корпоратив-
ні спори є визначальним інструментом та засобом породження
такого явища як «рейдерство». Хто ж такі рейдери? Термін «рей-
дерство» походить від англійського слова raider, тобто учасник
нальоту, набігу, нальотчик, мародер. Цей доволі-таки погрожу-
вальний термін увійшов у наш діловий лексикон зовсім нещо-
давно, деякі ще називають їх фахівцями по злиттю та поглинан-
ню підприємств. Рейдерство — загальна назва ланцюжка опе-
рацій, що за допомогою прогалин у законодавстві дозволяє отри-
мати у володіння певний капітал (зазвичай — підприємство)2. За-
раз рейдери — це фахівці із захоплення власності фірми чи по
перехопленню оперативного управління, за допомогою спеціаль-
но створеного та розіграного бізнес-конфлікту. Рейдерська діяль-
ність — це в першу чергу злагоджена та командна робота висо-
                     

1 Зеркалов Д. В. Рейдеры. Пособие. — К.: КНТ, 2007. — С. 6.
2 Бєліков О. Рейдерство в Україні — реалії сьогодення // Юридичний журнал. —

№ 4. — 2007.
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кокласних фахівців, направлених у потрібне русло організатором,
який має деякий адміністративний та фінансовий ресурс. Методи
професійних рейдерів можуть бути занадто віддалені від норм
ділової етики, проте частіш за все цілком законні. Замовні вбивс-
тва акціонерів, власників чи керівників, викрадення документів,
погрози, серед справжніх фахівців цього бізнесу вважається озна-
кою поганого тону і практично не застосовується. Портрет рей-
дера дати не просто. Річ у тім, що рейдерство має різні форми, різ-
ні методи — залежно від сфери бізнесу, величини об’єкту захоп-
лення. Проблема рейдерства — це міжнародна проблема. Ліди-
рують у ній США, де рейдерство процвітає як між суб’єктами
підприємницької діяльності, так і на рівні держави у зовнішній
політиці, тому можна з впевненістю стверджувати, що рейдерст-
во існувало, існує і буде завжди існувати, не дивлячись на зако-
ни, що приймаються та різні обмеження. Рейдерські скандали в
Україні вже почали негативно впливати на її міжнародний імідж,
стверджують експерти. Відзначимо, що в зарубіжній практиці
недружнього поглинання (hostile takeover) прийнято виділяти три
основних інструменти, які використовуються «поглиначем» у бо-
ротьбі за корпоративний контроль над компанією1:

1. тендерна пропозиція (tender offer) — пряма пропозиція «по-
глинача» акціонерам компанії про придбання їх акцій за кошти,
шляхом обміну на інші цінні папери або за допомогою комбінації
цих активів для захоплення корпоративного контролю;

2. боротьба за дорученням (proxy fight) — акумулювання «по-
глиначем» значної кількості голосів «незалежних» від нього ак-
ціонерів шляхом одержання від них уповноважуючих доручень.
Останні уповноважують «поглинача» представляти інтереси ак-
ціонерів на загальних зборах з правом голосу з усіх або окремо
визначених питань порядку денного;

3. скупка акцій на фондовому ринку (stock market acquisitions)
відбувається у вигляді великих пакетів без яких-небудь публіч-
них оголошень2.

В Україні така система практично не працює, так як на вітчиз-
няному фондовому ринку розміщені всього кількох десятків
компаній, хоча суб’єктів великого бізнесу в країні — у сотні
разів більше. Тому з цього приводу недружніх поглинань (захоп-

                     
1 Бахолдина М. Процессом — по рейдерству // Юридическая практика, № 11 (481).

— 13 марта 2007 г.
2 Гордійчук І. Корпоративні пірати ХХІ століття, або як впізнати рейдера // Юридич-

на газета, №12(72) від 29 червня 2006 року.
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лення підприємств) в українському варіанті не мають аналогів у
всьому іншому цивілізованому світі.

Рейдерство в Україні являє собою інструмент захоплення,
який включає комплекс юридичних, психологічних, економічних,
воєнно-спортивних методик та технологій. У своїй діяльності
рейдери використовують наступні схеми та методи: 1) викорис-
тання міноритарного пакета та неправомірних судових рішень,
які визначають, що акціонер взагалі не є акціонером, а тому не
може брати участь у зборах акціонерів і т.д., для розмиття конт-
рольного пакету; 2) купівля боргів підприємства, його штучне
банкрутство або початок процедури санації; 3) маніпуляції з ре-
єстрами власників.

Необхідно зазначити, що існують види рейдерства, у діапазоні
від законної діяльності (рейдерсво, як бізнес, який нічим не відріз-
няється від інших видів бізнесу) до кримінального діяння, який,
як правило, супроводжується цілим комплексом злочинів, від ко-
рупції до фізичного насильства.

Одним із таких видів є «біле рейдерство»: у даному разі рей-
дер діє виключно законним шляхом, використовуючи залишені
законодавцем прогалини, організовує закупівлю акцій або боргів
підприємства, намагається тимчасового погіршити його економі-
чне та фінансове становище, зменшивши вартість його акцій. Ін-
ші види — «сіре» та «чорне» рейдерство. Говорячи про «сіре
рейдерство», треба зазначити, що тут мова йде про балансування
на межі закону, однак, як правило, ця межа пересікається. Для
«сірого рейдерства» характерним є використання фальсифікова-
них документів, подвійного реєстру власників акцій, незаконних
зборів акціонерів, а також є простір для підкупу судді.

«Чорне рейдерство» вже йде поряд з бандитизмом, при якому
також використовуються фальсифікована документація, але знач-
но більше уваги приділяється корумпованню службовців різного
роду адміністрацій, міністерств, правоохоронних органів. Фактич-
но, корупція є живильною середою та базисом «чорного рейдерства».

В якості засобів, які повинна прийняти держава для боротьби
з «чорним рейдерством», юристи відзначають: обов’язкову пуб-
лікацію судових позовів, розголос імен суддів, які визнані ква-
ліфікаційною комісією тими, що не відповідають своєму зван-
ню, введення у законодавство норми, відповідно до якої будь-
які позови, пов’язані з корпоративними спорами, повинні роз-
глядатися за місцем знаходження підприємства, введення кри-
мінальної відповідальності за спробу незаконного захоплення
підприємств та ін.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Актуальність наукового дослідження обумовлюється тим, що
домінуючою тенденцією розвитку світового господарства на ру-
бежі XX—XXI ст. стала його глобалізація, яка загострює конку-
ренцію. Необхідною передумовою успішної реалізації Україною
концепції нарощення міжнародної конкурентоспроможності є
формування в країні потужних регіональних економік, які спира-
лися б на інноваційну основу, і забезпечили би їй прорив на між-
народні ринки, насамперед, з високотехнологічною продукцією [1].

Найзначимішими дослідженнями міжнародної конкуренції були
зроблені як зарубіжними вченими М. Портером, К. Фріменом,
Б. Лундваллом, Р. Нельсоном, Г. Етцковічем та Л. Лідесдорфом,
так і вітчизняними вченими-економістами Л. Антонюк, І. Брико-
вою, А. Поручником, Д. Лук’яненком, В. Чужиковим та багатьма
іншими.

У теорії та практиці міжнародних економічних відносин існує
кілька підходів до оцінки міжнародної конкурентоспроможності
як національної, так і регіональних економік країн, та факторів,
які її визначають, серед яких найбільш визначальними є методи-
ка Європейської Комісії, американська модель оцінки конкурен-
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тоспроможності Інституту Біекон Хілл (Beacon Hill Institute), мо-
дель «дерева» конкурентоспроможності регіону (Competitiveness
Tree), розроблена нідерландськими фахівцями ЕКОРІС-НЕІ
(ECORYS-NEI).

Заслуговує уваги концепція регіональної конкурентоспромож-
ності експертів холдингу ЕКОРІС та Нідерландського економіч-
ного інституту, в якій виокремлені ключові фактори високого
конкурентного статусу регіонів, а саме інновації та здібності, за
умови розвитку яких значно підвищується якість життя населення.

Пріоритетність інноваційних та інтелектуальних факторів підтвер-
джують експерти Європейської Комісії за Європейським інновацій-
ним таблоїдом (Regional Innovation Strategy). Не випадково і країною
інноваційним лідером ЄС за загальним інноваційним індексом у
2006 році є Швеція, де найконкурентоспроможнішими є кілька ре-
гіонів (Стокгольм, Фестшверіге, Зюдшверіге та Меланшверіге).

Конкурентоспроможність регіонів базується на потужному
економічному потенціалі, який включає оцінку промислового,
сільськогосподарського, будівельного, транспортного та торго-
вельного потенціалів регіонів за методикою фахівців департамен-
ту навколишнього середовища Світового Банку, а також і регіо-
нальний науково-технічний потенціал. Оцінивши економічний
потенціал регіонів України за методом дисконтованих потоків,
ми дійшли висновків, щодо диспропорційного характеру його
розвитку. Так, лідирує Донецька область, якій належить близько
15,5 % економічного потенціалу країни, частка Дніпропетровсь-
кої області складає приблизно 10,3 %, у той час як на Вінницьку
та Чернівецьку області припадає майже у 5 разів менше економіч-
ного потенціалу країни.

У ході оцінки науково-технічного потенціалу була виявлена
різнорівнева диференціація у регіональному розвитку. Так, у Києві
зосереджено 25 % загальної кількості організацій України, що
займаються науковою та науково-технічною діяльністю. При цьому
у Житомирській та Хмельницькій областях цей показник майже у
10 разів менший.

Однією з найактуальніших проблем у сфері дослідження ло-
кального конкурентоспроможного розвитку є оцінка ефективнос-
ті функціонування регіональних інноваційних систем. Так, за ме-
тодикою оцінки регіонального інноваційного розвитку, розроб-
леною експертами Європейської Комісії, абсолютними лідерами
серед регіонів України є столичний Київській регіон, національ-
ний підсумковий індекс регіональної інноваційності (НПІРІ) яко-
го складає 9,1, та Харківська область (5,0) [2]. Варто зазначити,
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що хоча Донецька область і має потужний економічний потенціал,
однак за інноваційною конкурентоспроможністю значно відстає
від Харківської області, як показали розрахунки, її показник
знаходиться на рівні 3,1.

Нами вперше розрахований показник міжнародної конкуренто-
спроможності регіонів України за методикою ЄС та визначені регі-
они високого конкурентного статусу. Це — м. Київ, Донецька, Оде-
ська, Дніпропетровська, Івано-Франківська області та м. Севасто-
поль. Однак, лише єдиний Київський столичний регіон за рівнем
конкурентоспроможності відповідає рівню регіону Acores, який по-
сідає одне із останніх місць серед регіонів ЄС. Тому не випадково
має низьку міжнародну конкурентоспроможність і Україна.

Основними стратегічними завданнями у ході розбудови націо-
нальної інноваційної системи, на нашу думку, є розробка довго-
строкової стратегії регіонального інноваційного розвитку на період
2009—2016 рр., створення потужної системи фінансування іннова-
ційної діяльності з усіх можливих джерел та підтримка малого та
середнього підприємництва як найбільш динамічних та гнучких
структур регіональної інноваційної системи. Отже, ми вважаємо, що
необхідно формувати інноваційну систему таким чином, щоб поєд-
нувати економічний потенціал регіонів із комплексом заходів, які
покликані сприяти швидкій комерціалізації інновацій на внутрішніх
та зовнішніх ринках та забезпечувати високий рівень життя насе-
лення як основи їх високого конкурентного статусу.

Література

1. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: тео-
рія та механізм реалізації. — К.: КНЕУ, 2004. — 269 c.

2. Поручник А.М., Брикова І.В. Регіональна інноваційна система як
основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національних
регіонів // Міжнародна економічна політика. — 2006. — С. 61—70.

Х. О. Кабалдіна (ФІСІТ, І курс)

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Важливість управління запасами пояснюється, насамперед, тим,
що виробництво — це потік матеріальних ресурсів через процес,
який змінює форму цих матеріалів, перетворюючи їх у готову
продукцію.
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Система управління запасами при залежному попиті на про-
дукцію має можливість чітко планувати потреби виробництва в
матеріальних ресурсах, оскільки в цій ситуації основою плану-
вання є план виробництва. Метою такого планування матеріаль-
них потреб є забезпечення виробничого процесу лише тим, що
безпосередньо необхідне для виконання планів поточного періоду.

Управління запасами — це функціональна діяльність, мета
якої — довести загальну суму щорічних витрат на утримування
запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування клієн-
тів. Згідно з іншим визначенням, управління запасами — це за-
безпечення і підтримування оптимальної кількості і типів фізич-
них ресурсів, необхідних для реалізації стратегічного плану
організації.

У роботі розглянуто моделі управління запасів з урахуванням:
1. оптимального розміру замовлення;
2. оптимального розміру замовлення в припущенні, що отри-

мання замовлення не миттєве;
3. оптимального розміру замовлення в припущенні, що допус-

кається дефіцит продукту і пов’язаний з ним упущений при-
буток;

4. урахуванням виробництва (у поєднанні з попередніми умо-
вами);

5. кількісних знижок:
5.1. цінових знижок при закупівлі;
5.2. цінових знижок під час транспортування.
Детальніше розглянуті моделі з урахуванням кількісних зни-

жок, для моделі управління запасами з урахуванням цінових
знижок під час транспортування складена і розв’язана задача:

Дана таблиця необхідних значень.

Q (Партія
поставки)

Сзам (витрати
одного

замовлення)
С1 (ціна
закупівлі)

Ррічн (Річний
попит)

Гуз (питомі
витрати

утримання запасів)

Втр.ц
(перевізна
ставка)

5000 2,97 3 500000 0,05 1

8000 2,91 3 500000 0,1 1

13000 2,88 3 500000 0,15 1

20000 2,865 3 500000 0,2 0,8

25000 2,859 3 500000 0,25 0,8
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Потрібно знайти оптимальні логістичні витрати та оптимальну
величину замовлення.

За формулою знаходження загальних витрат:

1 .
1 .
2 100

уз річн річн
лог уз заг Тр зам Тр ц

r Р Р
В В В В Q C С В

Q Q
= + + = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅

Спочатку обчислюємо проміжні значення:

Вуз (Витрати
утримання запасів)

Взам (Витрати
замовлення)

Втр (Витрати
транспортування)

3,75 297 100

12 181,875 62,5

29,25 110,7692308 38,46153846

60 71,625 20

93,75 57,18 16

Далі обчислюємо сумарне значення:

Q (Партія поставки) Влог (Сумарні витрати)

5000 400,75

8000 256,375

13000 178,4807692

20000 151,625

25000 166,93

Робимо висновок, що в останньому варіанті, при обсязі у
25000 одиниць не раціонально замовляти таку партію поставки,
оскільки, у такому випадку витрати утримання запасів значно пе-
реважають витрати на замовлення.

Знаходимо оптимальну величину замовлення:

( ).

1

2
.

100

зам Тр ц річн
Тр

уз

С В Р
Q

r
С

⋅ + ⋅
=

⋅
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Qтр

1543,37293

1083,051245

880,9086218

741,4512796

662,6311191

Будуємо графік залежності:

Розв’язана задача відноситься до задач оптимізації, які є до-
сить актуальними на сьогоднішній день. Створення та зберігання
запасів потребують значних витрат, і щорічна їх сума перевищує
чверть вартості самих запасів. Тому важливо керувати запасами,
щоб зазначені витрати були мінімальними і щоб забезпечувався
той рівень обслуговування та задоволення запитів клієнтів, до
якого прагне компанія.

В роботі введено нелінійні залежності базових параметрів оп-
тимізації, серед яких еластичність перевізних ставок щодо від-
стані та кількості перевезення вантажу, еластичність цін закупів-
лі, що допомогло ще більше, у порівнянні із традиційними
моделями оптимізації, наблизитись до більш реальних моделей
оптимізації управління запасів.

Та все ж моделі управління запасами можуть ще більше
ускладнюватись завдяки:

• фінансовому стані підприємства, що вимагає обмеження роз-
міщення ресурсів у запасах;
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• економічній ситуації в країні, передусім очікуванні інфля-
ції... та багато економічних факторів, факторів пов'язаних з особ-
ливостями товару та ін.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Основою законодавства про конкуренцiю в ЄС є ст. 3, 81, 82
Римського договору про утворення Європейського Економiчного
Спiвтовариства зi змiнами, внесеними Маастрихтським та Амс-
тердамським договорами (ст. 3, 85, 86 Римського договору про
утворення ЄЕС вiдповiдно), а також Регламент Ради ЄС про за-
стосування правил конкуренції 2002 року, Регламент Комісії ЄС
щодо правил злиття 2004 року і Регламент Комісії ЄС щодо за-
стосування ст. 81 та 82 від 2004 року.

Конкурентне право України від самого початку розроблялося
з урахуванням світового досвіду. Тому головні законодавчі акти в
цій сфері — ЗУ «Про Антимонопольний комітет України» 1993 ро-
ку, «Про захист від недобросовісної конкуренції» 1996 року,
«Про природні монополії» 2000 року, «Про захист економічної
конкуренції» 2001 року — концептуально відповідають acquis ЄС
у цій сфері.

Повноваження АМКУ, що визначені в ЗУ «Про АМКУ», бага-
то в чому подібні до повноважень Генеральної дирекції з питань
конкуренції Єврокомісії. Їх реалізація є вкрай важливою функцією
Комітету в контексті виконання положень ст. 42 Конституції
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України щодо забезпечення державного захисту конкуренції, що
дозволяє розвивати інституціональні основи конкуренції як ру-
шійної сили ринкової економіки. З іншої сторони, зарубіжними
партнерами відзначено нагальну необхідність розширення пов-
новажень Комітету щодо розслідування справ про порушення
конкуренційного законодавства, зокрема в частині проведення
обшуків суб’єктів господарювання, що є єдиним правовим ін-
струментом ефективного розкриття картельних змов (антиконку-
рентних узгоджених дій). Актуальність вирішення цієї проблеми
підтверджується і європейським досвідом. І Єврокомісія, і націо-
нальні конкурентні відомства європейських країн мають досить
широкі повноваження у цій сфері. Зокрема Федеральне картельне
відомство Німеччини уповноважене навіть проводити дізнання в
кримінальних справах про порушення конкуренційного законо-
давства, за результатами якого відповідні матеріали для прийнят-
тя рішення передаються до суду [4, с. 60].

Досвід країн ЄС свідчить про те, що для розкриття антиконку-
рентних узгоджених дій, які дедалі все більше чиняться таємно,
мають застосовуватись адекватні засоби їх розслідування і вста-
новлення доказів.

Тому в АМКУ розроблено проект Конкуренційного процесуаль-
ного кодексу України, що має на меті удосконалити та кодифіку-
вати процесуальні норми конкуренційного законодавства, усуну-
ти прогалини в правовому регулюванні процесуальних відносин,
забезпечити створення правового та ефективного механізму за-
хисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та спо-
живачів, а також завершити адаптацію процесуального конкурен-
ційного законодавства України до законодавства Європейського
Союзу [4, с. 61].

Як в окремих країнах ЄС, так і в Євросоюзі в цілому, діяль-
ність держави щодо захисту економічної конкуренції здійснюєть-
ся шляхом тісної взаємодії конкурентних відомств, правоохорон-
них органів та судів, з дотриманням чіткого розмежування ком-
петенції цих органів. У рамках німецької системи розгляду спорів
у сфері конкуренції оскарження рішень Федерального картельно-
го відомства Німеччини починається з апеляційної інстанції. Роз-
гляд таких справ здійснюється суддями спеціалізованих «картель-
них палат». Аналогічні спеціалізовані палати розглядають справи
про захист конкуренції і в Суді Європейського Союзу, до якого
оскаржуються рішення Генеральної дирекції з питань конкурен-
ції Європейської комісії. Останнім часом у Суді ЄС також актив-
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но обговорюється питання створення окремого спеціального суду
з питань конкуренції загальноєвропейської юрисдикції [1, с. 56].

На нашу думку, запозичення європейського досвіду організа-
ції системи судового захисту конкуренції є вкрай необхідним і
для України. На сьогодні, конкуренційні спори в Україні роз-
в’язуються суддями, які одночасно спеціалізуються на розгляді
справ і в інших сферах суспільних правовідносин. І хоча ці спра-
ви розглядаються на відповідному професійному рівні, тенденції
розвитку вітчизняної економіки та державно-правової системи
вказують на необхідність створення окремого спеціалізованого
суду (Конкуренційного Суду або Суду з питань захисту конкурен-
ції), який розглядав би виключно спори, що виникають із право-
відносин у сфері конкуренції, та рішення якого, як вищого спеці-
алізованого суду, оскаржувалися б безпосередньо до Верховного
Суду України.

В Україні всі повноваження у сфері захисту конкуренції пок-
ладено на Антимонопольний комітет України. Він не тільки
розслідує порушення, накладає санкції й контролює виконання
рішень, але й готує нормативні акти із зазначених питань. Але,
якщо взяти для прикладу окрему західноєвропейську країну, то
там, як правило, рішення з питань конкурентної політики фор-
мують кілька відповідних органів. Так, наприклад, у Бельгії Служ-
ба з конкуренції, яка є незалежним підрозділом Міністерства
економічних відносин, лише проводить розслідування і відпові-
дає за виконання відповідних рішень. Рада з питань конкуренції,
де голова і його заступник є професійними суддями, ухвалює рі-
шення і може також ініціювати проведення розслідувань. Крім
того, функціонує Комісія з питань конкуренції — дорадчий кон-
сультативний орган, який представляє позицію працівників про-
мисловості, сільського господарства, комерційних структур, ре-
місників і споживачів. До того ж, за кожною державою-членом
ЄС спостерігає відповідний директорат Європейської комісії,
який опікується питаннями конкуренції в межах усієї спільноти. І
якщо національні відомства порушують загальновизнані вимоги
правил конкуренції, то цей директорат має здійснювати відповід-
ні заходи впливу. Таким чином перехресний контроль взаємо-
пов’язаних органів однієї країни і суттєвий наддержавний вплив
ЄС системно гарантують високу ефективність рішень з питань
конкуренції [2, с. 187].

Підсумовуючи результати, хотілося б відзначити, що вивчен-
ня досвіду країн ЄС було й залишається дуже корисним задля ви-
рішення актуальних питань удосконалення правової та організа-
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ційної складових системи захисту конкуренції в України, розроб-
ки відповідних змін до конкуренційного законодавства. Адже по-
дальший розвиток системи захисту конкуренції у нашій державі є
стратегічно важливим аспектом розбудови України як правової,
демократичної держави із соціально спрямованою ринковою еко-
номікою та її інтеграції до європейських структур.
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ГОЛОДОМОР 1932—1933 РР. НА УКРАЇНІ.
ПОГЛЯДИ ІЗ ЗАРУБІЖЖЯ

Мета нашої статті — це спроба підійти об’єктивно до вирі-
шення питання: Чи був голодомор в Україні 1932—1933 рр. ге-
ноцидом? Це питання є надзвичайно актуальним як в Україні, так
і в світі.

За офіційною українською точкою зору, голодомор 1932—
1933 рр. в Україні був геноцидом українського народу. Держава
намагається довести історичну правду своєї нації. Та на цьому
шляху існує багато перешкод. У першу чергу заіделогізована
історична наука, що виростила покоління, яке ще сьогодні при
владі. Тому дуже важко відрізнити щирі дії політиків та перших
осіб держави від намагання здобути собі електорат на наступних
виборах. Одні політики кажуть, що повинна бути кримінальна від-
повідальність за невизнання голодомору в Україні геноцидом, а
інші взагалі говорять, навіщо топтатися по кістках мертвих, по-
трібно жити далі і вирішувати нагальні питання, яких так багато
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в Україні. Представники такої думки аргументують свої слова
тим, що мертвим все одно краще не стане, тому потрібно хоч за
живих подумати.

Як ми бачимо, навколо цього питання точаться політичні спе-
куляції. На жаль, норми моралі стосуються не всіх політиків, і ні-
чого з цим не вдієш. Саме тому, крізь призму полярних поглядів
країн з різними геополітичними напрямами, ми і вирішили про-
вести своє — наукове розслідування в цій справі, розглядаючи
думки політичних та наукових діячів з різних країн, спираючись
на конкретні факти, та на офіційне визначення поняття «геноцид».

Геноцид є злочином відповідно до міжнародного права. Же-
невська Конвенція про попередження злочину геноциду і
покарання за нього (1948 р.) визначає «геноцид» як одну з таких
дій, що чиниться з наміром знищити, цілком або частково, націо-
нальну, етнічну, расову або релігійну групу.

В США визнати голодомор 1932—1933р. геноцидом готові не
всі. Причиною цього є лукавство радянської пропаганди і брак
правдивих даних. «Ми досі маємо тільки одну монографію, яка
досліджує національну політику СРСР, — американця Террі Мар-
тіна», — розповідає Владислав Гриневич. Вчений вважає, що
довести застосування геноциду проти українців все ж можливо:
«Українці чинили найбільший спротив радянській владі. Україн-
ське село виступило проти колективізації, і уряд застосував терор
голодом. На той час 80 відсотків населення республіки становили
українські селяни».

«Яким би словом не називали Голодомор — це злочин проти
людей», — наголосив «першовідкривач» української трагедії для
західного світу Роберт Конквест. У своїх працях він називає
український Голодомор геноцидом, за що його довгий час крити-
кували американські дослідники: за «перебільшення». Сьогодні,
коли страшні факти голоду стають все більш доступними, крити-
ки стає дедалі менше.

Офіційну позицію Росії висловив постійний представник Ро-
сійської Федерації в ООН Валерій Лощинін на одному із засідань
у березні 2008 р., який заявив, що події 1932—1933 рр. не можуть
бути визнані геноцидом українського народу, так як жертвами
цих подій були й інші національності. Російські вчені переважно
наголошують на тому, що географія голодомору виходить за ме-
жі території України, а Володимир Малинкович, директор україн-
ського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політич-
них досліджень, наводить ще й той факт, що в українських містах
голоду не було, тому війна була виключно проти селянства.
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А як з приводу прикордонних загонів, що оточували українсь-
кі села? Адже діяли вони лише в Україні. А що скаже пан Малин-
кович на те, що на постраждалих територіях переважно жили
українці. Більш того, він говорить, що війна була виключно про-
ти селян, а українські міста голоду не знали. Але чи важко зрозу-
міти, ким були ті селяни, коли в 1932—1933 рр. 80 % українців
проживали в сільській місцевості? Тому геноцид був, і його ме-
тою було винищення українців як нації.

За переписом 1937 р., населення України становило 28,4 млн
чол., а за попереднім переписом 1926 р. — 28,9 млн чол. Виявля-
ється, що ніякого природного приросту не відбулося, а за підра-
хунками ЦСУ в 1926 р. сільське населення повинно було зрости
за 10 наступних років на 4,3 млн чол. Офіційна статистика свід-
чить, що у 1935 р. населення України становило 31,9 млн чол., а
сільське — 24,7 млн чол. Навіть за простої арифметичної дії стає
очевидним брак трьох з лишком млн чол.

Війна влади проти селянства була війною проти українців.
Найкращими доказами для саме такої національно-етнічної ін-
терпретації голоду українських хліборобів є два документи: а) за-
судження українізації за провал хлібозаготівель, обмеження украї-
нізації в УССР і її цілковита ліквідація в РСФСР, 14—15 грудня
1932 р., та б) заборона 22 січня 1933 р. втечі голодуючих хлібо-
робів з УСРР і Кубані до районів РСФСР і БССР, де було краще
забезпечення харчовими продуктами.

Але повертаючись до подій 1932—1933рр., випливає, що сталін-
ська схема винищення українців була такою: влада накладала на се-
лян непосильні норми хлібозаготівлі. Зрозуміло, що план хлібозаго-
тівель провалювався. Тоді влада звинувачувала в провалі селян, які
були і «саботажниками», і «антинародними елементами», і «буржу-
азними націоналістами». А що потрібно робити з класовим воро-
гом? Винищувати. Але ж яким способом? З офіційного погляду
держава забирала те, що селяни їй недодали за планом. А насправді
це спричинило мільйонні втрати серед українців.

Чому ніхто не захистив, хоча б словом? Мовчали всі. Україн-
ської інтелігенції на той час майже не було. Частину розстріляли,
частина емігрувала за кордон. Ті, що залишилися в містах, підко-
рилися режиму, адже без цього не було ні кар’єрного зросту, ні
просто нормального життя. Лише в селах збереглися залишки
української культури. Тому війна влади проти селянства була
війною проти українців.

Так що ж це, панове, випадковий збіг подій? Ні, це вдало про-
думана сталінським режимом з його розгалуженою каральною
машиною комбінація, назва якій — геноцид.
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МОЛОДІЖНЕ ЖИТЛОВЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Становлення ринкових відносин в Україні вимагає кардиналь-
них змін концепції забезпечення громадян житлом: гостро відчу-
вається потреба у доступному іпотечному кредитуванні населен-
ня і, в першу чергу, молоді.

На сьогоднішній день 1,5 мільйона молодих сімей та одино-
ких молодих громадян стоять на квартирному обліку в надії одер-
жати житло. Щорічно приблизно 30 тис. «черговиків» отримують
довгоочікувані «квадратні метри». Виходить, доведеться чекати
близько 50 років, щоб усі бажаючі змогли реалізувати своє
конституційне право на житло.

За оцінками фахівців, потреба у житлі становить 40 — 42 млн м2,
а щорічно в експлуатацію вводиться в середньому 7 млн м2. Аби
задовольнити існуючий попит, необхідно залучити 100 млрд грн.
Для порівняння: у Державній програмі забезпечення молоді жит-
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лом на 2002 — 2012 рр. на зазначені цілі передбачено не більше
5,9 млрд грн, за рахунок яких планується ввести в експлуатацію
4,9 млн м2 житла, а отже, вирішити житлову проблему для 70 тис.
молодих сімей та одиноких молодих громадян. Проте у зв’язку з
нестабільністю у фінансуванні та стрімким зростанням цін на не-
рухомість, одним з вагомих чинників якого став розвиток іпотеч-
ного кредитування, за 6 років реалізації Програми вдалося проін-
вестувати тільки 24 % від запланованої площі житла, тобто
менше, ніж 375 тис. м2, що дозволило вирішити житлову пробле-
му для 25 тис. молодих сімей.

Практично в усіх великих містах попит на пільгові державні
житлові кредити перевищує бюджетні можливості, тому залу-
чення позабюджетних джерел фінансування є об’єктом постійної
уваги Державного фонду сприяння молодіжному житловому бу-
дівництву. Одним із таких джерел було визначено кредитні ре-
сурси комерційних банків. Хоча з самого початку їх частка у за-
гальному фінансуванні Програми була незначна (6,2 %), завдяки
впровадженню інституту часткової компенсації відсоткової став-
ки за іпотечними житловими кредитами лише за 2003 — 2005 рр.
за рахунок бюджетних витрат у розмірі 26,5 млн грн вдалося за-
лучити 1 млрд 840 млн грн, що в 5 разів перевищує планові показ-
ники і становить приблизно 25 % вітчизняного ринку іпотечних
кредитів за цей період. Найбільший внесок у реалізацію Програ-
ми зробили ЗАТ КБ «ПриватБанк», АКБ «Укрсоцбанк» та АППБ
«Райффайзенбанк Аваль».

Стан та перспективи вирішення житлової проблеми молоді в
Україні розглянемо на прикладі.

Молоде подружжя вирішило придбати в кредит двокімнатну
квартиру на Оболоні вартістю $ 219 546. Сім’я бажає отримати
кредит строком на 15 років і з цією метою звернулася до банку
«Форум». З врахуванням початкового внеску (20 %) потенційні
позичальники можуть розраховувати на кредитне фінансування в
розмірі $ 175 636,80 під 13 % річних. За стандартною схемою по-
гашення сім’я виплатить $ 368 251,82 (основна сума боргу, про-
центні платежі; одноразова комісія; страхування об’єкта іпотеки
та позичальника), що вдвічі більше суми наданого кредиту.

Щоб отримати кредит в банку, потенційні позичальники ма-
ють надати переконливе документальне підтвердження своєї пла-
тоспроможності: можливість здійснити початковий внесок у сумі
$ 43 909,20 та стабільний дохід не нижче $ 3 300 на місяць. Для
порівняння: середньомісячна заробітна плата в м. Києві на поча-
ток 2008 р. становила 3 176 грн, або приблизно $ 630.
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При частковій компенсації процентних витрат вартість креди-
ту можна знизити на 5,4 %. Реально Фонд відшкодовує не 10 %
(облікова ставка НБУ з 01.01.2008 р.) річних, а всього лише 2,7 %.
Річ у тому, що компенсація процентних витрат здійснюється
тільки протягом 5 років і при цьому до розрахунку приймається
далека від реальної дійсності розрахункова вартість квартири,
обчислена, виходячи з нормативної площі та опосередкованої вар-
тості будівництва житла, встановленої Мінрегіонбудом.

Таким чином, реальними покупцями житла на ринку нерухо-
мості в Україні є обмежена кількість громадян. За оцінками екс-
пертів, іпотечними житловими кредитами комерційних банків
може скористатися не більше 8—10 % працездатного населення
України. Для порівняння: у розвинутих країнах такі кредити до-
ступні для 60—70 % громадян.

Подружжя може скористатись пільговим молодіжним кре-
дитом. Максимальний розмір кредиту, який отримають канди-
дати в разі позитивного висновку регіонального управління
Фонду, становить $ 45 008,32, що майже в 5 разів менше за фак-
тичні витрати позичальників на придбання квартири. Різницю
в розмірі $ 174 837,68 (!) слід сплатити до укладання кредитно-
го договору з Фондом. Крім того сукупний дохід сім’ї має бути
достатнім для погашення кредиту та забезпечувати рівень жит-
тя не нижче прожиткового мінімуму. В даному разі — не мен-
ше $ 618,84 на місяць.

Отже, основними перешкодами на шляху до поліпшення жит-
лових умов є недостатній рівень доходів потенційних позичаль-
ників, висока вартість одного квадратного метра житла, великий
розмір першого внеску та дорогі кредити. Виходить, без держав-
ної допомоги не обійтися. Нещодавно було відновлено процес
пільгового кредитування та часткової компенсації. На зазначені
цілі у Державному бюджеті України на 2008 рік передбачено
76,1 млн грн та 126,7 млн грн відповідно.

Значне скорочення бюджетного фінансування Фонду змусило
його керівництво шукати нові схеми задоволення запитів на де-
шеве житло і позики, результатом чого стали спільні проекти з
ДІУ по рефінансуванню житлових кредитів, наданих молодим
сім’ям та Державним ощадним банком по створенню системи
житлово-будівельних заощаджень для молодих сімей. Крім того,
реалізується пілотний проект «Доступне житло», що незабаром
дозволить людям з низькими доходами отримати одноразову ці-
льову державну допомогу для здійснення першого внеску на
придбання квартири у спеціально зведених будинках.
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М. Катрик (фінансово-економічний ф-т, III курс)

ПРИЄДНАННЯ ДО СОТ: ПЕРЕВАГИ
ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ

У лютому 2008 року Україна приєдналася до Світової органі-
зації торгівлі, після 14 років переговорів, це є своєрідним рубе-
жем для колишньої республіки Радянського Союзу, який допома-
гає звільнити шлях для укладання важливих угод про вільну
торгівлю з країнами Європейського союзу. Разом із прийняттям
до СОТ було проголошено, що членство України у цій організації
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зміцнить багатосторонню торгову систему та забезпечить країну
стабільним і прогнозованим міжнародним економічним середо-
вищем, що сприятиме прискореному розвитку та добробуту. Як
член СОТ, Україна безперечно буде відігравати активну та конс-
труктивну роль у менеджменті та майбутньому розвитку Міжна-
родної організації. Завдяки своєму унікальному географічному
положенню, економічній структурі та природо-ресурсному потен-
ціалу, Україна має стратегічні інтереси, які повинні бути відоб-
ражені у багатосторонній торговій системи. Вступ України до
СОТ є подальшим кроком у прагненні зробити СОТ всесвітньою
за цілями і охопленням. Це, безперечно, буде корисним для всіх
теперішніх і майбутніх членів. В теорії, приєднання України до
СОТ може відкрити багато нових можливостей. Хоча, чи будуть пе-
реваги від вступу більшими ніж загрози для національної економіки?

Якщо розглядати переваги для вітчизняних виробників, то, по-
перше, українські виробники отримують реальну користь завдяки
більш широкому доступу до сировинної бази, дешевому аутсор-
сингу, вищій якості та нижчим цінам на товари і послуги внаслі-
док зростання рівня конкуренції на ринку товарів і послуг. Ціни
знизяться не тільки на імпортовані продукти і послуги, а й на до-
машні, в яких використовуються імпортовані компоненти. Об’єм
і структура споживання ймовірно досягне стандартів розвинутих
країн. Вступ до СОТ дає потенційну можливість українським ви-
робникам функціонувати більш ефективно, маючи більш-менш
рівні можливості з іншим членами організації та захист інтелек-
туальної власності.

Для промислових підприємств України членство в СОТ спри-
ятиме утворенню оптимального балансу зовнішньоторговельних
операцій — доступу до ринку імпортних комплектуючих та си-
ровини з можливістю нарощування конкурентоспроможної екс-
портної продукції. Серед інших найбільш вагомих переваг слід
назвати такі:

1) додаткове зростання реального валового внутрішнього про-
дукту країни, збільшенню експорту української продукції, що
буде пов’язано, насамперед, зі зменшенням втрат від антидемпін-
гових розслідувань та послабленням тарифних бар’єрів для екс-
порту вітчизняної продукції на зовнішніх ринках;

2) збільшення надходжень іноземної валюти від зовнішньотор-
говельних угод, що передбачає зміцнення курсу гривні до долара
США;

3) скасуванню переважної більшості пільг по сплаті ввізного
мита, які надаються суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності,
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що призведе до суттєвого збільшення частки оподаткованого ім-
порту в загальному обсязі імпорту. Очікується, що втрати від
зниження митних тарифів будуть компенсуватися за рахунок збіль-
шення оподаткованого імпорту;

4) створення рівних умов для платників податків, що в свою
чергу, позитивно відобразиться на формуванні інвестиційного клі-
мату, збільшення інвестицій та прискорення економічного зростання.

Процес приєднання до СОТ може бути значно полегшений за
умови адаптації безпосередніх господарських агентів до нових
умов діяльності, для чого необхідним є:

— стимулювання внутрішнього конкурентного середовища за
рахунок запровадження дієвого антимонопольного законодавства;

— розвиток національних ринків товарів, капіталу, праці, зе-
мельних ресурсів та відповідної інфраструктури (інформаційної,
кредитно-фінансової, збутової);

— професійне опанування принципів, нормам і правил СОТ
не тільки на державному, а й на корпоративному рівнях.

СОТ також формує регулятивні норми у сфері інвестування.
Інвестиційна діяльність відомих іноземних банків в Україні за-
свідчує підвищений рівень їхньої довіри до вітчизняного ринку,
що позитивно впливає на рейтингові оцінки міжнародних кредит-
них установ. Присутність значної кількості кредитних установ
здешевлює вартість і спрощує процедуру отримання міжбанків-
ських позик і в підсумку стимулює розвиток фінансової системи.
Тож проникнення іноземних банків на ринок можна з упевненіс-
тю назвати вигодою для суб’єктів ЗЕД, яка дозволить усунути
численні системні ризики й знизити вартість фінансових ресурсів
через вільний доступ до міжнародних джерел фінансування. Така
ситуація буде корисно для вітчизняних банків, оскільки кредит-
ний рейтинг українського ринку зросте і застосовуватиметься
універсально.

Наступним вагомим досягненням при вступі до СОТ стане
підвищення стандартів обслуговування та розширення спектра
послуг, доступ до нових технологій, ліцензій, патентів, інших ін-
новаційних продуктів.

Важливою особливістю зазначеного процесу стане відмова
від закритих акціонерних товариств і товариств з обмеженою
відповідальністю як існуючої форми власності, оскільки вони не
задовольняють критерій транспарентності бізнесу. Побічно це
сприятиме створенню відсутньої наразі системи корпоративного
управління, яка стимулюватиме розвиток та захист і малого, і
великого бізнесу.
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Негативно глобальна ситуація може вплинути на значне змен-
шення переваг від лібералізованого доступу на ринки. Існує дум-
ка відомих науковців, що поступовий зріст кількісних обмежень
унеможливить збільшення експорту залізних металів в ЕС. Ін-
шою загрозою є політика подвійних стандартів, зокрема щодо
використання субсидій. Офіційно СОТ виступає проти застосу-
вання субсидій як і інших нетарифних методів регулювання, од-
нак ЄС та США, з мовчазної згоди СОТ, змагаються за право на-
дати субсидій національним виробникам. Це підтверджує субси-
дування США та Францією національних компаній: виробників
літаків «Боїнг» та «Аеробус». Формально, субсидуючи вітчизня-
них виробників, промислово розвинуті країни дотримуються
норм СОТ, однак реально порушується принцип недискримінації,
оскільки продукція країн, що розвиваються, та найменш розвину-
тих країн світу стає неконкурентоспроможною на світовому ринку.

Отже, переваги і загрози членства у СОТ для України є очевид-
ними, але з іншого боку дискусійними, і— безперечно все зале-
жить значною мірою від політики українського уряду щодо захи-
сту національних товаровиробників та від співробітництва зі
світовою спільнотою.

М. Катрик (фінансово-економічний ф-т, III курс)

THE WTO MEMBERSHIP: ADVANTAGES
AND THREATS FOR UKRAINE

In February of 2008 Ukraine joined the World Trade Organization
after 14 years of negotiations, a milestone for the former Soviet
republic that helps clear the way for a valuable free trade agreement
with the European Union. With its acceptance it was announced that
Ukraine’s WTO Membership will strengthen the multilateral trading
system and provide the country with a stable and predictable trade
environment that will contribute to boosting its growth and prosperity.
As a Member, Ukraine will undoubtedly play an active and
constructive role in the management and future development of the
Organization. With its unique geographical position, economic
structure and natural resource endowments, Ukraine has particular
interests and concerns that should be reflected in the multilateral
trading system. Ukraine’s entry will represent a further step towards
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making the WTO universal in scope and coverage. This will
undoubtedly benefit all current and future Members. In theory, joining
the WTO could give Ukraine many new opportunities. However, will
Ukraine benefit more than lose as the result of the WTO membership
Ukrainian producers will have opportunity to benefit from wider
choice, higher quality and lower prices of goods and services as a
result of more effective competition. Prices would decrease not only
for finished imported goods and services, but also for domestic ones,
where imported components are used.

The volume and structure of consumption will be likely to reach
the standards of the developed economies. The entry to the WTO
itself gives a potential opportunity to function effectively having more
or less equal opportunities with other members of the organization and
the protection of intellectual property. For industrial Ukrainian
companies the membership will assist to creation of optimal balance
foreign trade operations-access to foreign markets of components and
raw materials with the possibility to increase the competitiveness of
export production. Another advantages are:

1) the opportunity of additional growth of real GNP, the increase
of export of Ukrainian production what will be related to the decrease
of losses connected with anti-dumping investigations and slackened
tariff barriers for exported production on external markets

2) the increase of revenues of foreign currency in the country
anticipates the more stable rate of hryvnia to US dollar;

3) the cancellation of the majority of privileges in payment of
import duty which were given to entities of foreign economic
activities and this undoubtedly will lead to substantial growth of the
proportion of taxable import in total amount of import. It is expected
that the losses from the decrease of the income tax rates will be
compensated at the cost of the increase of the taxable import;

3) the creation of equal conditions for all tax payers also will
contribute to improvement of investment climate, the growth of
investments and the acceleration of economic growth, what will
influence positively the budget incomes.

This process can be significantly facilitated under condition of
preparation of economic agents to new conditions of functioning and
this requires:

• the stimulation of inner competitive environment with efficient
antitrust legislation

• the development of national markets of goods,capital, labor, land
recourses with corresponding infrastructure(informational, financial
and selling)
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• gaining proficiency in principles, rules of WTO not only on state
but also on entrepreneurial level

WTO also forms regulative norms in investment area. The
investment activity of famous foreign banks in Ukraine proves the
exalted level of trust to domestic market and that influences positively
the rating of national credit institutions. It undercharges the cost and
simplifies the procedures of acquisition of interbank credits and
results in development of monetary system. That’s why the
penetration of foreign banks in Ukrainian market may be considered
beneficial, this gives the opportunity to eliminate numerous system
risks and decrease the worth of recourses due to the free access to
international sources of financing. This situation will be useful to for
domestic banks, as the credit rate of Ukrainian market will increase
and will be applied widely. An important particularity of this process
is the necessity of elimination of closed joint-stock companies and
limited liability companies as these forms of ownership don’t satisfy
the criteria of transparency of business.

The negative impact of the global situation may considerably
diminish the advantages of a liberalized access to markets. One could
expect that the gradual lifting of quantitative limitations would enable
Ukraine to increase its exports of ferrous metals to the European
Union. Another treat for Ukraine is the policy of double standards, for
example, the use of subsidies. Officially, WTO stands against the
utilization of subsidies, donations, but EU and USA, according to the
tacit agreement, compete for the opportunity to give subsidies to
national manufactures. It is confirmed with the donations to USA and
French national companies-manufactures of airplanes-»Boeing» and
«Airbus». Formally, subsiding domestic manufactures, developed
countries keep the norms of WTO, but they assiduously break the
principle of «no discrimination», because the production of developing
countries turns to be non-competitive in world markets.

Thus, the advantages and disadvantages of WTO membership for
Ukraine are evident but questionable at the same time and probably
everything depends significantly on the policy of Ukrainian
government in the field of protection of national manufactures and on
other aspects of collaboration with world community.
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

Ми пропонуємо вашій увазі роботу, присвячену стану ринку
нерухомості Києва та України в цілому. Ціни на квартири в Києві
та інших великих містах України різко виросли за останні кілька
років. Щасливі ті інвестори, які придбали квартири в містах
України на початку 90-х за кілька тисяч доларів і зараз бачать, як
їх власність росте в ціні в середньому на 20—40 % щорічно. Як-
що ще додати доход від орендної плати, то можна отримати дуже
прибуткове майно. Ціни на квартири зросли в середньому на 46 %
за кв/ метр у 2006 р., але з початку 2007 року темпи росту змен-
шились; житлове майно знаходиться зараз у періоді цінової стаг-
нації, оскільки потенційні покупці не спроможні та не готові за-
платити поточну ринкову ціну.

Останнім часом все частіше ми зустрічаємо висновки фахів-
ців, які стверджують, що ринок нерухомості перенасичений тео-
ріями і ціни не можуть зростати далі. Вони також згадують про
спадання кількості операцій на ринку, також про наявність вели-
кої кількості пустих квартир, власники яких все ще чекають їх
продажу для отримання прибутку, а також інші фактори.

Інші ж стверджують навпаки, що незадоволений попит буде
продовжувати змушувати ціни рости. Отже, ми бачимо 2 протилеж-
ні погляди щодо поточного стану ринку нерухомості України:

• це цінова бульбашка, яка от-от вибухне;
• ціни на квартири будуть продовжувати рости, але повільні-

шими темпами.
На наш погляд, існує дуже багато можливостей для розвитку

житлового сектора України. Ми зробили ґрунтовне дослідження
ринку нерухомості України у зв’язку з українським фондовим
ринком та знайшли певні взаємозалежності.

Причини різкого росту цін на нерухомість
Ринкова ціна визначається законами попиту і пропозиції. Ми

вважаємо, що головною причиною підвищеного попиту на до-
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сить дорогу нерухомість є неспроможність українського фондо-
вого ринку виконувати свої функції. В усьому світі найбагатші
люди вкладають гроші у покупку акцій, тому що немає надійні-
шого способу зберігати та примножувати свої кошти. Але в
Україні фондовий ринок ще не став досить ефективним інстру-
ментом, тому кращим методом вкладання грошей залишається
купівля нерухомості.

Отже, збільшений попит на українську нерухомість змушує
ціни рости. На даний момент в Україні функціонують 9 фондових
бірж. На думку експертів, 7 з них є «кишеньковими» ринковими
копіями, які практично не працюють, маніпулюють процесом ці-
ноутворення та ліквідністю акцій та функціонують з єдиною ме-
тою — брати участь у приватизації. Наприклад, минулорічний
об’єм торгівлі Української міжнародної та Придніпровської фон-
дових бірж навіть не вартий аналізування.

Додаткові фактори, які впливають на ціни на нерухомість
1) Незадоволений попит.
Більшість споруд в Україні — старі реконструйовані залишки

часів Радянського Союзу, тому більше нових будівель потрібно.
2) Високі затрати на сировину.
Такі матеріали, як вапняний розчин та стальні стержні підвищу-

ються в ціні, що означає вищі затрати для забудовників і, в свою
чергу, вищі роздрібні ціни. Така ситуація, ймовірно, не покращиться
ще близько 7—8 років, поки ринок не досягне наповнення.

3) Ріст добробуту та високий рівень тіньової економіки.
Після вражаючих близько 12 % росту ВВП, що спостерігались

у 2004 р., українська економіка зменшила свій темп до скромних
2,7 % у 2005 р. У 2006 р. ВВП країни досяг $ 106, 5 млрд, оголо-
шуючи тим самим про 7, 1 % росту, незважаючи на підйом цін на
газ із $ 45 до 95 і потім до $ 189. Все це свідчить про те, що попит
на якісну нерухомість залишається високим. Оскільки ВВП в
Україні на душу населення та споживчі витрати збільшуються.
Українська економіка має вражаючий потенціал для зростання,
але ВВП на душу населення все ще залишається нижче рівня, що
є в Центральній та Східній Європі.

Більш того, офіційна українська середня місячна заробітна плата
залишається далеко позаду цього ж рівня. Тоді чому ж ціни на не-
рухомість такі високі? За різних підрахунків частка «тіньової» еко-
номіки в Україні приблизно дорівнює 50 %. Отже купівельна спро-
можність вища за ту, про яку офіційна статистика нас запевняє.
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І кілька слів про Київ, оскільки ціни на нерухомість саме в
цьому місті надзвичайно високі. Столиця це найбільше та найба-
гатше місто в країні.

• Це одне з небагатьох міст України, де населення росте по-
стійно відповідно до міжнародної міграції.

• Рівень заробітної плати майже вдвічі більший ніж середній в
Україні.

• Рівень безробіття залишається найнижчим в Україні.
• Ділова активність росте.
Ключова роль Києва в економіці країни, статус столиці та екс-

клюзивне місце розташування зробили його найбільш привабли-
вим для іноземних та домашніх компаній.

Як результат, попит на якісні офіси та квартири продовжува-
тиме рости.

Як висновок, варто зазначити, що в різних джерелах можна
знайти дуже багато різноманітних думок щодо подальшого розвит-
ку ринку нерухомості. Але більшість інформації лише приховує
правду і створюється тільки для того, щоб стимулювати попит.
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THE STATE OF THE REAL ESTATE MARKET IN UKRAINE

We call your attention to the work dedicated to the state of the
real estate market in Kiev and Ukraine as a whole. Apartment prices
in Kiev and other major cities of Ukraine have «gone through the
roof» in the past several years. Happy indeed are the investors who
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purchased real estate (apartments) in Ukrainian cities in the early 90s
for a few thousand dollars and have seen their property rise in value
an average of 20—40 % a year ever since. Add to that revenue from
apartment rental and you have a very profitable asset! Housing
prices increased 46 % per square metre (sqm) on average in 2006,
but since the beginning of 2007 growth has slowed; low-end
residential property is going through a period of price stagnation as
potential buyers are both unwilling and unable to pay the current
market prices.

More and more often these days we read opinions that the
apartment market in Kiev is overheated by speculation and that prices
cannot continue growing much further. Authors cite a declining
number of deals on the market, the presence of a large number of
empty apartments waiting to be resold by investors for profit, and
other factors. Other specialists tell the familiar line that until new
apartment construction reaches a much higher level than today,
demand will continue to push prices higher.

There are two contrary opinions as to the current state of Ukraine’s
housing market:

1) it is a price bubble about to burst;
2) housing prices will continue growing but at a slower pace.
In our view, there are still plenty of opportunities in the residential

sector for developers. We made the full research of the real estate
market of Ukraine in connection with the Ukrainian Stock Exchange
and have found some relations.

Causes of Ukraine’s real estate boom
The price on the market is defined by the laws of supply and

demand. We think, that the main reason of the high demand on
expensive real estate is the inability of the Ukrainian stock market. All
over the world the wealthiest part of population invest their money to
the share purchase, because there is no other sure method to save and
increase their funds. But in Ukraine stock exchange has not become
an effective tool yet, so better way of investing money is buying
expensive real estate.

 So increased demand for Ukrainian real estate push prices higher.
In the opinion of experts, seven organizers of securities trading are
«pocket» exchange doubles, which practically do not work,
manipulate price formation and liquidity of shares and operate on an
extremely fragmented market with one sole objective — to take part
in privatization. For example, last year the trading volumes of the
Ukrainian international and Prydniprovskiy stock exchanges is not
even worth analyzing.



168

Additional factors that influence the real estate prices
• Unsatisfied demand
Most houses are old-refurbished Soviet-era buildings so more

modern buildings are needed.
• The high cost of raw materials
The materials such as mortar and steel rod, are also rising in price,

which means higher costs for developers and, in turn, higher retail
prices. The situation is not likely to change in the next 7-8 years,
when the market will approach saturation.

• The growth of wealth and the high level of the «shadow»
economy

After the spectacular 12 % GDP growth seen in 2004, the
Ukrainian economy slowed to a more modest 2,7 % in 2005. In 2006,
the country’s GDP reached $106.5bn, posting an impressive 7,1 %
growth despite the surge in natural gas prices from $ 45 to $ 95 and
then to $189 per 1,000 cubic metres. This means that demand for
quality real estate will remain high as Ukraine’s GDP per capita and
consumer spending increase.

Ukraine’s economy has enormous growth potential, as GDP per
capita is still far below its CEE (Central and East Europe) peers.

Likewise, Ukraine’s official average monthly salary lags behind
the CEE average — $ 712.12 in 2007. So why does the price for the
real estates is so high? By various estimates the portion of Ukraine’s
«shadow» economy is roughly 50 % so the purchasing power is
greater than the official statistics would make us believe.

And a few words about Kiev, because the prices for real estate in
this city are enormously high. The capital is the biggest and the most
reach city of the country.

• It is one of a few cities in Ukraine where population growth
constantly due to international migration.

• The wage level in city is almost twice as high as the average in
Ukraine.

• Unemployment level remains the lowest in Ukraine.
• Business activities grow.
Kiev’s key role in the country’s economy, the capital status and

the exclusive location make it the most attractive for investors. As
the result the demand on the quality offices and apartment will be
high.

To make a conclusion we would like to say that in different
sources you can find a lot of different opinions as to the future of the
real estate market. But unfortunately a lot of information is simply
hiding the truth and was created to stimulate the demand.
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ТЕХНОЛОГІЯ TEXT MINING ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В СППР

Одним із джерел концепції Text Mining є контент-аналіз. Контент-
аналіз у рамках дослідження електронних інформаційних масивів
— відносно новий напрямок, що передбачає аналіз безлічі текс-
тових документів. Як і більшість когнітивних технологій — Text
Mining — це алгоритмічне виявлення раніше невідомих зв’язків і
кореляцій у вже наявних текстових даних.

Важливе завдання технології Text Mining пов’язане з витягом
з тексту його характерних елементів або властивостей, які мо-
жуть використовуватися як мета дані документа, ключових слів,
анотацій.

Можливості сучасних систем Text Mining можуть застосову-
ватися при керуванні знаннями для виявлення шаблонів у тексті,
для автоматичного «виштовхування» або розміщення інформації
із профілів, що цікавлять користувачів, створювати огляди доку-
ментів.

Відповідно до вже сформованої методології, до основних еле-
ментів Text Mining відносяться:

• класифікація (classification),
• кластеризація (clustering),
• побудова семантичних мереж,
• витяг фактів, понять (feature extraction),
• автореферування (summarization),
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• відповідь на запити (question answering),
• тематичне індексування (thematic indexing),
• пошук по ключових словах (keyword searching).
Існують різні реалізації системи Text Mining різних компаній,

наприклад такі програмні комплекси, як:
 Intelligent Miner for Text (IBM)
Ця система являє собою набір окремих утиліт, що запускають

із командного рядка або скриптів незалежно одна від одної. Це
такі утиліти, як: Language Identification Tool (утиліта визначення
мови), Categorisation Tool (утиліта класифікації), Clusterisation
Tool (утиліта кластеризації), Feature Extraction Tool (утиліта ви-
значення нового), Annotation Tool (утиліта «виявлення змісту»
текстів і складання рефератів).

 PolyAnalyst (Мегапьютер Інтеллідженс)
Є клієнт-серверним додатком. При цьому користувач працює

із програмою PolyAnalyst Workplace. Математичні ж модулі виді-
лені в серверну частину — PolyAnalyst Knowledge Server.

PolyAnalyst працює з різними типами даних (числами, логіч-
ними змінними, текстовими рядками, датами, а також вільним
текстом) та може обробляти вихідні дані з різних джерел, примі-
ром, Microsoft Excel 97/2000, ODBC-сумісна СУБД, SAS data files,
Oracle Express, IBM Visual Warehouse.

 Text Miner (SAS)
Система SAS Text Miner може працювати з текстовими доку-

ментами різних форматів з баз даних, файлових систем і Web.
Text Miner забезпечує логічну обробку тексту в середовищі по-
тужного пакета SAS Enterprise Miner. Це дозволяє інтегрувати
текстову інформацію зі структурованими даними.

 SemioMap (Semio Corp.)
Система SemioMap складається із двох основних компонентів

— сервера SemioMap і клієнта SemioMap. Робота системи проті-
кає в три фази: індексування; кластеризація понять; графічне ві-
дображення й навігація.

 Oracle Text (Oracle)
Система Oracle Text забезпечує проведення тематичного ана-

лізу текстів англійською мовою. У ході обробки текст кожного
документа піддається процедурам лінгвістичного й статистично-
го аналізу, у результаті чого визначаються його ключові теми й
будуються тематичні резюме, а також загальне резюме — реферат.

 Galaktika-ZOOM (корпорація «Галактика»)
Основне призначення Galaktika-ZOOM — інтелектуальний

пошук по ключових словах з урахуванням морфології, а також і
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формування інформаційних портретів по конкретних аспектах.
Орієнтація на більші інформаційні об’єкти. Система містить ін-
струментарій для аналізу значеннєвих зв’язків і формування «об-
раза» проблеми — багатомірної моделі у формі списку значимих
словосполучень. Система містить інструментарій для виявлення
тенденцій і динаміки розвитку проблем.

 InfoStream (ІЦ «ЭЛВІСТІ»)
Система InfoStream створена для охоплення й узагальнення

динамічних інформаційних масивів новин, що генеруються в
Інтернет.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Право на мирне володіння своїм майном є одним з основних
прав, від захисту якого великою мірою залежить розвиток держа-
ви. Право громадянина на власність закріплено в ст. 13, 41, 142
та 143 Конституції України 1996 р. Рівень захисту права власнос-
ті в Україні залишається досить низьким. Зокрема, на початку
2007 року був оприлюднений рейтинг захищеності прав власнос-
ті серед 70 найбільших країн світу і Україна у ньому зайняла
«почесне» 57 місце [3].

Найбільші проблеми щодо права власності виникають у на-
ступних ситуаціях: примусового відчуження нерухомого майна;
обмеження щодо продажу землі сільськогосподарського призна-
чення; «рейдерства»; невиконання судових рішень щодо повер-
нення у власність певного майна, особливо у справах, де борж-
ником є органи державної влади або державні підприємства чи
установи тощо.

Важливою є проблема захисту права на мирне володіння
транспортними засобами. Як приклад, можна навести ситуацію з
евакуацією автомобілів у м. Києві. Формально підстави для ева-
куації є: у «Правилах благоустрою території, паркування транс-
портних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у
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місті Києві», прийнятих Київською міською державною адмініс-
трацією (далі — КМДА) 26 вересня 2002 р., записано, що евакуа-
ція автомобілів, які порушують правила стоянки, можлива, але
лише в тих випадках, коли машина «...створює загрозу безпеці
дорожнього руху, руху транспорту і пішоходів, а також заважає
виконанню робіт з утримання доріг, зелених насаджень, будинків
і споруд, розташованих біля дороги». На практиці працівники
«Київпарксервісу» найчастіше забирають той автомобіль, який їм
технічно легше завантажити на евакуатор, а не той, що перекри-
ває пішохідний перехід чи виїзд кареті «швидкої допомоги».

Фактично, це рішення КМДА суперечить чинному законодавст-
ву України. Адже автомобіль — це приватна власність, а відповідно
до Конституції України вона недоторканна. У статті 92 Конституції
України зазначено, що правовий режим власності (зокрема, можли-
вість обмеження прав власності) може визначатися лише законом.
КМДА не є законодавчим органом, але встановила обмеження пра-
ва власності на евакуйовані автомобілі. Статус закону має Кодекс
про адміністративні правопорушення, в якому відображено відпові-
дальність за порушення Правил дорожнього руху.

Відповідно до Кодексу за порушення правил зупинки і стоян-
ки передбачається штраф у розмірі 3,4—8,5 грн (рішення про стяг-
нення ухвалює суд), але ніяк не примусова евакуація. У 2005 році
Шевченківський районний, а згодом і столичний апеляційний су-
ди уже скасовували рішення КМДА від 26.09.06 р. в частині при-
мусової евакуації. З огляду на зазначені аргументи є підстави
кваліфікувати примусову евакуацію не інакше як «незаконне заво-
лодіння транспортним засобом незалежно від мети, здійснене ор-
ганізованою групою». А це вже розшифровування злочину, пе-
редбаченого Кримінальним кодексом України (ч. З ст. 289), яка
передбачає для осіб, які його вчинили, від 10 до 15 років позбав-
лення волі з конфіскацією майна [4].

Цікаво, що наприкінці 2005 року було скасовано ще один
пункт незаконного обмеження права власності на автомобілі, за-
кріпленого в тому ж рішенні Київради. Він стосується примусо-
вого блокування коліс неправильно припаркованих автомобілів.
Але вже влітку 2006 року на вулиці знову повернулися евакуато-
ри. Правові підстави для цього нашвидкуруч «підрихтували»:
столична прокуратура відкликала із Шевченківського районного
суду свій позов до КМДА від 30 серпня 2005 р., відповідно до
якого евакуацію авто було визнано незаконною. 4 липня 2006 ро-
ку столична адміністрація затвердила сітку тарифів на «послуги»
з примусової евакуації.
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Ціни дуже зросли і залежать від віку евакуйованого автомобі-
ля й об’єму його двигуна, від часу перебування на штрафному
майданчику й довжини маршруту до цієї стоянки. У середньому
за день у такий спосіб на штрафний майданчик привозять близь-
ко 50 машин, у результаті чого бюджет столиці поповнюється як
мінімум на 35 тис. грн за день. Варто зазначити, що ситуація на
сьогодні дещо змінилась. З 15.03.08 евакуація в Києві заборонена
[5]. Проте зі слів водіїв евакуація продовжує здійснюватись, не-
зважаючи на нормативне призупинення відповідних дій.

Отже, використанням евакуаторів — непоодинокий приклад того,
як наповнення бюджету стає важливішим за дотримання законодав-
ства, прав людини на вільне володіння своїм майном. Для вирішення
проблеми необхідно: удосконалити законодавчу базу, прийнявши
відповідні закони, в яких би чітко було зазначено перелік обставин,
коли повинна проводитись евакуація; посилити контроль за діяльніс-
тю «Київпарксервісу», визначивши у законі органи, відповідальні за
здійснення нагляду та контролю за проведенням евакуації та діями
працівників «Київпарксервісу», чітко закріпити їх повноваження.
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ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Чому в ситуації глобалізованого світу, у контексті переходу
до інформаційного суспільства зростає культурно-цивілізаційне
значення етичної раціональності у всіх сферах життєдіяльності, а
відповідальність покладається в центр етичної теорії? Зрозуміло,
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що якась одна, однозначна відповідь на таке, не зовсім просте за-
питання, буде лише однією із можливих інтерпретацій. Разом із
тим, загальновизнаним є і те, що відповідальність є функцією
влади і знання, а відношення між ними, зокрема, в контексті гло-
балізованого світу, аж ніяк не можна назвати простими.

На цьому суперечливому грунті й виникає принципово нова
етика — «етика відповідальності», у розбудову якої найбільший
вклад зробили М. Вебер, Г. Йонас, Е. Левінас, К. О. Апель та ін.

«Остаточно розкутий Прометей, якому наука дала небачені сили,
а економіка — постійний стимул, закликає до етики, яка добровіль-
но стримає його владу» — саме такою глибокою метафорою розпо-
чинається книга сучасного німецького філософа Г. Йонаса «Прин-
цип відповідальності. Етика для технологічної цивілізації».

Ставимо за мету зупинитися на окремих аспектах етичної кон-
цепції Г. Йонаса, який аргументовано доводить, що в минулому
етичні конструкції не мали справи з умовами людського життя у
глобальному масштабі. Така нова ситуація в контексті глобальних
викликів сучасності ставить нові завдання перед етикою, зокрема,
подолання розриву між прогностичністю та могутністю дій люди-
ни, встановлення надійного контролю за цією непомірною могут-
ністю. Зростаюча технологічна міцність, на думку Г. Йонаса, вво-
дить нові фактори в «моральне управління»: розширюється сфера
колективних дій, відбувається кумулятивне накопичення результа-
тів технологічно зміненого світу, збільшується масштабність та
незворотність впливів. Все це потребує перегляду традиційних
етичних категорій, бо «жодна попередня етика не навчить нас нор-
мам добра і зла, які б вміщували нові модальності влади і її мож-
ливих витворів». Г. Йонас, досліджуючи попередню етичну тради-
цію, приходить до висновку, що класична етика в явній чи неявній
формі виходить із кількох нерозривно пов’язаних установок, які
потребують перегляду в зв’язку з парадигмальними змінами в
життєдіяльності людства як глобального суб’єкта.

Зміст «принципу відповідальності» можна з’ясувати в нероз-
ривному зв’язку із розумінням самої людини, та її особливого
статусу в природному бутті. Людина, як і будь-яка жива істота, є
метою для самої себе. Цим вона нічим не відрізняється від іншо-
го біологічного світу — «самоствердження буття» є, за Йонасом,
«специфічним зусиллям сущого». Але тільки людина відповідає
за цих живих істот, дбає про збереження закладеної в них мети.
Відтак відповідальність є специфічною людською характеристи-
кою: вона є тим, що входить в основу як її людської (антрополо-
гічна риса), так і людяності (етична риса). Ми не тільки повинні
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відповідати за щось, когось, але піклуватися про історичну без-
перервність відповідальності. А це можна забезпечити лише без-
перервним існуванням людства. Відповідальність має відновлю-
ватися в новому поколінні. Тому людство не повинно бути
знищеним. Отже, ми маємо відповідальне піклування про відпо-
відальність інших. Забезпечення можливості відповідальності,
причому відповідальності універсальної, означає турботу про іс-
нування людства. Це «обов’язок до існування». Об’єктом відпо-
відальності разом з існуванням людства стає існування всього
живого. «…Предметом відповідальності, — пише Г. Йонас, — є
минуще як минуле. Проте, незважаючи на цю спільність між
мною і цим, як іншим предметом, «інше» стосовно мене постає
як щось на зразок трансцендентних предметів класичної етики:
інше — не як безумовно ліпше, а як тільки воно-саме у своєму
одвічному праві, — без того цю іншість долати уподібненнями
мене з ним або його зі мною. Саме іншістю переймається моя
відповідальність, і жодне оволодіння тут недоречне».

Предметом відповідальності може бути будь-яка річ цього
світу. Залежно від предмету різниться і сама відповідальність.
Але її підґрунтям є відповідальність людини за людину. Здат-
ність мати відповідальність означає водночас, що людина мусить
мати відповідальність за інших людей як потенційних відповідаль-
них суб’єктів.

Можна виокремити два різновиди відповідальності в етиці
Г. Йонаса, зокрема, відповідальність як відповідальність за наслідки
своєї діяльності та відповідальність за те, що належить робити.

Етика відповідальності Г. Йонаса включає в себе два зо-
бов’язання по відношенню до майбутнього, своєрідний імператив
відповідальності:

а) по-перше, необхідність вироблення уявлення про можливі
наслідки колективної практики; б) по-друге, це «мужність перед
страхом» — відмова від дій, які можуть загрожувати майбутньому
існуванню людства. Щоб досягти цього необхідні не бажання і на-
дії, а страх і піклування. Сьогодення не повинно бути засобом для
майбутнього, воно має власну цінність. Це означає, що ми відпові-
дальні за те, щоб майбутні покоління взагалі могли жити, і лише
так ми можемо будувати справді хороші проекти для майбутнього
«гарного життя». Г. Йонас закликає: «Дій так, щоб наслідки твоїх
дій не були руйнівними для майбутньої можливості життя як такого».

Тому етика відповідальності Г.Йонаса ґрунтується на еврис-
тиці страху, «остаточно розкутий Прометей закликає нас до ети-
ки відповідальності»!
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МИСТЕЦТВО — ЯК ОБ’ЄКТ ІНВЕСТУВАННЯ
ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

У своїй роботі я висвітлила сучасні проблеми українського
комерційного ринку мистецтва, склала кілька порад для майбут-
ніх колекціонерів та охарактеризувала кілька проблем, переваж-
но, художніх музеїв, які є представниками не комерційних струк-
тур, а саме держави.

Інвестиції у прекрасне або куди краще вкладати гроші?
Людина прагне до краси. Вона купує красиві речі і красивий

одяг, прагне зробити будинок красивим і затишним. Останнім ча-
сом з’явилася мода прикрашати стіни будинку або офісу як міні-
мум репродукціями картин відомих майстрів. І мало хто, купуючи
витвори мистецтва, замислюється над тим, що в цей момент робить
інвестиції, які можуть у майбутньому принести чималий дохід.

Адже, не секрет, що в усьому світі інвестиції в антикваріат
вважаються навіть вигідними, аніж у фондові папери чи нерухо-
мість. Як кажуть фахівці: «Ще не було дня, щоб антикваріат де-
шевшав». Що старіше антикваріат, то він дорожчий.

За оцінками фахівців, в Україні ціни на предмети мистецтва і
антикваріату ростуть у середньому на 15—20 % на рік, хоча тео-
ретично прибуток на цьому ринку може скласти і тисячі відсот-
ків. Наприклад, малюнок Вінсента ван Гога «Будиночок в Сан-
Марі», придбаний у 1978 році за 225,5 тис. дол., за 11 років виріс
в ціні у 10 разів — до 2,31 млн дол., а картина Клода Моне «Руан-
ський собор. Портал», яка коштувала в 1985 році всього 4750 дол., у
2000-му була продана за 15 млн дол. — дорожче в 3 тис. разів!

Якщо придивитися до принципів інвестування у предмети
мистецтва, вони співпадають з правилами формування інвес-
тиційного портфеля: експерти радять робити ставки на блакит-
ні фішки, шукати нові потенційно цікаві напрями, пам’ятати
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про предмети, що давно закріпилися на ринку та дають ста-
більний ціновий приріст, і безжально позбавлятися від мало-
доходних вкладень.

При цьому варто мати на увазі, що навіть серед експертів не-
має згоди з приводу того, у що конкретно варто вкладати. Вони
стверджують, що інвестиції у сучасне мистецтво — ризикований
крок, оскільки деякі художники заробляють популярність умін-
ням себе розкрутити, тоді як їх картини особливої художньої
цінності не представляють. І коли мода на такого художника
пройде, продати його картину навряд чи вдасться. А ось при-
дбання антикваріату і колекціонування творінь вже перевірених
часом майстрів, на їх думку, куди надійніше вкладення.

Якщо у Вашому розпорядженні великий початковий капітал,
має сенс звернути увагу на дорогі, вже відомі та визнані речі. Це
можуть бути антикварні меблі, предмети побуту та зброя, карти-
ни відомих майстрів. Старовина в цьому випадку буде запорукою
надійності: ціна на такі речі, як правило, не падає. Однак старо-
винна річ не одразу почне приносити вам дохід: до продажної ці-
ни вкладені як мінімум відсотки прибутку посередника (магазина
або аукціону) і продавця (колишнього власника). Поки вони окуп-
ляться, пройде час — від року до двох років.

Однак, інші експерти вважають, що вкладення коштів у су-
часне мистецтво дуже вигідне і менш ризиковане, ніж інвестиції
у старих майстрів, оскільки вкладені гроші окуплять себе набага-
то швидше. Наприклад, за прогнозами фахівців, на кращі полотна
найбільш затребуваного сьогодні російського художника Іллі
Машкова в найближчі два роки ціни будуть рости на 70—100 %
щорічно. Полотна ж вартістю до 100 тис. дол. додають у ціні, як
правило, не більше 15 % у рік.

Кілька порад для успішного початку колекціонування для
майбутніх економістів

Як, що, де і у кого купити? Де продати? Як уникнути ри-
зиків?

По-перше, для успішного початку колекціонування необхідно
мати чималий початковий капітал: надійні в сенсі інвестування
речі не можуть бути дешевшими, їхня висока вартість — гарантія
якості та майбутнього росту ціни. По-друге, будь-яка колекція
повинна бути зібрана з розумом: ідея, концепція, грамотна схе-
ма, відповідно до якої речі купуються, істотно підвищує її цін-
ність, однак купуючи готову колекцію, будьте готові до того, що
серед гідних екземплярів заховані посередні — їх доведеться
придбати на додачу. По-третє, необхідно серйозно подбати про
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перевірку справжності предметів. В-четвертих, не варто обходи-
тися без допомоги професіоналів: послуги консультанта і посеред-
ника при продажу або купівлі обійдуться недешево, але вбере-
жуть від помилок.

Колекція старовинних речей, навіть не дуже популярних, обі-
йдеться недешево, не виключені витрати на додаткову експерти-
зу і передпродажну оцінку — кожна така послуга коштуватиме
мінімум $ 200, крім того, якщо колекція справді цінна, потрібно
буде її застрахувати і заплатити за охорону. Витвори мистецтва і
предмети антикваріату можуть бути застраховані на особливих
умовах від крадіжки, пошкодження або знищення. Якщо страхо-
вик не має можливості встановити реальну вартість предмета або
оцінити ступінь ризику, він може відмовитися його страхувати.
Отже, бажано надати в страхову компанію документ, що підтвер-
джує достовірність, вартість і вік твору мистецтва.

Інакше оцінку проводитиме сам страховик, точніше, залучені
ним експерти. «В експертній оцінці враховується стан ринкових
цін, що публікуються в різних довідкових джерелах, зокрема аук-
ціонів культурних цінностей, наприклад, «Крісті» і «Сотбіс» у
Лондоні і Нью-Йорку. Оцінка предметів мистецтва може прово-
дитися повторно впродовж періоду страхування з урахуванням
динаміки ринкової вартості творів.

Тарифна ставка по таких об’єктах страхування складає від 0,5 %
до 1,5 %. Тобто, якщо придбане полотно коштує 50 тис. дол., то
страховий захист цього твору мистецтва обходитиметься в 750 дол.
щорічно. При цьому тариф може знижуватися або підвищуватися
залежно від умов зберігання. Крім того, якщо річ піддавалася ре-
ставрації або внесенню яких-небудь інших змін, то збитки вна-
слідок цих дій компенсовані не будуть. Не покриваються також
збитки, спричинені природним зношенням предмета або прогре-
суванням дефектів, що існували раніше.

І остання стадія, це грамотна реалізація. Продаж предметів
мистецтва і старовини здійснюється, в основному, через магази-
ни і аукціони. На ринку мало сторонніх людей, у процесі збиран-
ня колекції майбутній колекціонер, швидше за все, познайоми-
тесь з основними спеціалістами і дізнаєтесь, які організації є
авторитетними у цій сфері. Не виключено, що на його колекцію
або деякі предмети з неї одразу знайдеться покупець — професі-
онали завжди знають, у чиїй власності знаходяться речі, які їх ці-
кавлять. Пам’ятайте, що, продавши річ, унікальну і єдину у своє-
му роді, Ви з великим ступенем ймовірності вже ніколи не
зможете знову її викупити.
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Отже, реалізувати річ можна через аукціон або магазин. Ви-
бираючи найбільш підходящий варіант, варто пам’ятати, що на
аукціоні є можливість продати річ дорожче — на відкритих тор-
гах учасники можуть підвищувати ціну як завгодно довго, якщо
вони зацікавлені в покупці. Нерідкі випадки, коли річ, початкова
вартість (естимейт) якої становила всього кілька сотень доларів,
ішла за тисячі.

А от купувати антикваріат краще в салонах-магазинах: там
можна краще обміркувати покупку, придивитися до неї, запроси-
ти стороннього фахівця і навіть домовитися про те, щоб забрати
предмет на експертизу.

Необхідно звернути увагу і на умови, які пропонує посеред-
ник. Усі акціонери беруть відсоток за реалізацію (як правило
10—15 %), але деякі виставлять рахунок навіть у тому випадку,
якщо предмет не був проданий.

А також, потрібно пам’ятати, що антикварні речі, як і будь-яке
рухоме майно, обкладається при продажу податком. Але його
можна не платити, якщо предмет, який продається, знаходиться у
власності більше трьох років.

Отже, предмети мистецтва — це привабливий, але ризикова-
ний об’єкт інвестування. Щоб зменшити ризики, потрібно прит-
римуватися трьох головних правил:

1. ціна повинна бути справедливою. За кожним предметом
мистецтва повинен стояти інститут ціни, який продавець повинен
пред’явити покупцю;

2. продавець повинен дати покупцю прогноз інвестиційної
ємкості (перспективи росту ціни) речі, що купується;

3. придбана річ має бути ліквідною.
Український ринок антикваріату балансує на межі «світла» і

«тіні». У нас вже є багаті люди, готові чимало і цілком легально
платити за твори мистецтва. Те, що держава, а точніше, окремі
можновладці, не поспішають сприяти легалізації цього ринку, бе-
зумовно, має свої причини. Втім, прогрес невблаганний, і невдов-
зі Україні таки доведеться подбати про цивілізоване законодавст-
во у цій сфері, адже негоже європейській державі, що на словах
рветься до Євросоюзу, бути на ділі варварською у своєму став-
ленні до національної і світової мистецької спадщини.

Адже окрім антикваріату, салонів, галерей і аукціонів існує
інша сторона мистецтва. Це державні заклади культури, бюджет-
ні установи, які не мають можливості на комерційну діяльність.

Якщо порівнювати Європейські країни, то рівень розвитку
мистецтва досягає високих вершин. У країнах Західної Європи
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існує практика випуску сувенірної продукції (виготовлення кан-
целярії, листівок, футболок і т.п.) з репродукціями творів мистец-
тва, яка приносить значний прибуток. Але в Україні, як виявило-
ся, грошей на виробництво продукції немає і музеї роблять
каталоги виставок за можливістю.

Треба зазначити і те, що проблема національної свідомості за-
лишається відкритою. Нам українцям потрібно самим замислити-
ся: чого ми хочемо і для чого? Ми повинні почати поважати свою
історію і себе самих, а тоді і нас будуть поважати інші!

Інвестуючи гроші у прекрасне ми займаємося самовихованням
та отримуємо не лише естетичне задоволення, але у майбутньому
і матеріальне!

Але мабуть на варто розуміти мистецтво лише з точки зору при-
вабливих інвестицій, це ще один шлях до розвитку особистості!

Потрібно змінювати відносини в суспільстві. Старе зруйнува-
ли, нового ще не побудували! Ми повинні розставляти пріорите-
ти по-новому, на першому місці повинні бути інші цінності за-
мість грошей. Але як? Треба вчитися споглядати, а не руйнувати,
робити вагомий акцент на духовній культурі, країна є, а держави
немає, потрібно поєднувати ідеологію країни з її традиціями та
культурою. А також концептуальне виховання і освіта.

Питання залишається відкритим: «Як зробити так, щоб в музеях
були гроші? І як залучити та заохотити суспільство до культури?
Підняти рівень культурних закладів до рівня Європейських країн?»

Я підтримую починання у розвитку мистецтва, яке залишає
глибокий слід у душі людей, допомагають поринути у світ пре-
красного та показують молодим багатство українського мистецтва.

Економістів повинні об’єднувати принципи моралі, а не висо-
та посадових крісел чи блиск регалій на грудях. Нас має поєдну-
вати сповідування єдиних культурних, моральних та естетичних
цінностей!

Україна має велике майбутнє. Українці — незвичайний народ.
Ми обов’язково знайдемо шлях до об’єднання та всебічного роз-
витку нашої суспільної системи, бо живучи на такій щирій землі,
люди не можуть позбутися щирості і надії.
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НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОШОВОГО РИНКУ

Згідно з прогнозом уряду, вже до 2050 року кількість пенсіо-
нерів в Україні подвоїться. А це означає, що перед державою
може постати необхідність або збільшити до 70 % від фонду
оплати праці, тобто майже вдвічі порівняно з нинішнім станом,
збори до Пенсійного фонду України, або скоротити розміри пен-
сій, що звучить не менш фантастично. Схоже, єдиною альтерна-
тивою у цій ситуації є форсований розвиток у країні недержавно-
го пенсійного забезпечення.

З 1 січня 2005 року вступив у дію закон про НПФ. І почався
певно бум, якого не чекав ніхто. Не думали, що Україна прийме
нову політику пенсійного забезпечення, але це сталося так. І як
бачимо — найбільше вкладають молоді люди, які думають про
своє майбутнє.
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Сьогодні в Україні нова модель ПФ — це трирівнева си-
стема, яка базується на трьох «наріжних каменях»:

 Перший. Державна обов’язкова соціальної безпеки грома-
дян. Державна солідарна система. Джерело — податки, збори.
Мінімальний рівень.

 Другий. Система обов’язкових індивідуальних персоніфі-
кованих пенсійних накопичень працюючих. Професійне пенсійне
накопичення. Джерело — корпоративні внески.

 Третій. Система добровільних персоніфікованих пенсійних
накопичень. Особисті приватні накопичення. Джерело — корпо-
ративні та приватні внески.

Разом три рівні становлять 70 % від заробітної плати. В
Україні поки що третій рівень займає 0,01 %, тоді як перший рі-
вень — 99,9 %.

Порівняно з іншими країнами наша країна поки знаходиться
на останньому місці, але процес уже пішов і я думаю, що через
пару років система налагодиться, так як люди почнуть довіряти
новим інституціям. Тому, що сьогодні в Україні не все так гладко
як хотілося. На одного пенсіонера приходиться виплачувати 35,5 %
ЗП за офіційними даними. Насправді ж виплачується всього 12 %.
Це є просто жахливим. Якщо аналізувати з іншими країнами, то
найбільш забезпеченою і розвиненою в плані недержавного пен-
сійного забезпечення є США, де воно займає 42 %.

Що ж таке НПФ?
Недержавні пенсійні фонди — це спеціалізовані фінансові

посередники, котрі на договірній основі акумулюють кошти
юридичних і фізичних осіб у цільові фонди, з яких здійснюють
пенсійні виплати громадянам після досягнення певного віку.

В Україні НПФ розпочали свою діяльність з 2005 року. Кіль-
кість НПФ у нашій державі на початок 2006 року становила 46, а
на кінець 2007 року вже збільшилась до 96. Активи відповідно
зросли від 46,2 млн грн до 256,5 млн грн. За показниками 10 най-
більших ринків світу за даними компанії Watson Wyatt активи
пенсійних зросли з 11,6 трлн дол. у 1996 році до 23,3 трлн дол. у
2006 році.

Це говорить про те, що даний ринок розвивається і в нього вар-
то вкладати кошти.

Варто врахувати, що якщо підприємство є засновником НПФ,
воно одержує певний доступ до довгострокового фінансового ре-
сурсу, частина якого може бути спрямована на його інвестиційні
проекти. Загалом, нині проекти створення недержавного пенсій-
ного фонду обговорюються практично в усіх великих промисло-
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вих компаніях. Багато з них уже заклали в бюджет 2005 року ви-
трати на реалізацію таких проектів. На черзі — консультації з
фахівцями ринку пенсійного страхування щодо механізму ство-
рення НПФ.

НПФ як елемент грошового ринку
НПФ акумулює тимчасово вільні кошти у цільові фонди, і

за допомогою КУА інвестує їх у економіку країни, щоб отри-
мувати прибуток і в майбутньому робити виплати своїм клієн-
там. Головною метою НПФ є зберігання коштів для виплати у
майбутньому.

Привабливим інструментом НПФ є для банків, адже він дає
можливість формування стабільної довгострокової ресурсної ба-
зи. На третьому рівні, у системі недержавного пенсійного забез-
печення, банківські установи можуть виступати як безпосередні
учасники шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних
депозитних рахунків та виконуючи функції зберігача.

Учасником ринку банківська установа може стати шляхом
укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахун-
ків для накопичення пенсійних заощаджень. Їх сума обмежується
величиною, визначеною для відшкодування вкладів Фондом га-
рантування вкладів фізичних осіб. На даній стадії розмір цієї су-
ми встановлений на рівні 2000 грн.

Виконуючи функцію зберігача банківська установа здійснює
операції щодо зберігання та обслуговування коштів Накопичуваль-
ного фонду. Банк надає фонду й інформацію стосовно чистої вар-
тості його активів.

Отже, можна зробити висновок, що нова пенсійна система
відкриває перед банками нові можливості щодо залучення кош-
тів, розширює спектр банківських послуг. За рахунок розміщення
до 50 % загальної вартості свої х активів на банківських депозит-
них рахунках.

А НПФ — це унікальна можливість забезпечити своє майбут-
нє з найменшими фінансовими ризиками.
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ЕТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СВІТАНОК ЧИ ЗАХІД?

Всі, мабуть, не раз чули про небачене падіння моральних цін-
ностей у сучасному суспільстві, а дехто навіть пророчить кінець
світу. Існує й інша, більш оптимістична точка зору, що в сучасній
культурі постмодернізму народжується нова етика. Я намагався
розібратись у цій проблемі за допомогою порівняльного аналізу
надзвичайно ґрунтовних досліджень сучасних авторів Еріка Ной-
мана і Зігмунта Баумана.

Для того, щоб зрозуміти суть питання, треба розуміти струк-
туру людської психіки. Отже, невеликий екскурс в психологію.
Людська психіка включає такі складові, як підсвідомість, свідо-
мість та надсвідомість. Ми будемо говорити про взаємодію сві-
домості та підсвідомості. Етичні правила та кодекси відносяться
саме до свідомості. Вони вимагають свідомого слідування пев-
ним моральним нормам. Підсвідоме ж — найдавніша частка на-
шої психіки містить у собі спогади, інстинкти, страхи, комплек-
си. Воно хаотичне. Вся розумова діяльність відбувається у
свідомості і, здавалося б, підсвідоме не має впливу на наші вчин-
ки, але ні. Не зважаючи ні на що, це дуже могутня сила, що має
величезний вплив на людину.

Отже, повернемось до етики. Стара етика (в термінології З.
Баумана — «модерна» етика) висуває до людини жорсткі вимоги,
які склалися під впливом ідеалів того чи іншого суспільства (в
нашому випадку — сучасного європейського). Людина визнає їх
правильність і намагається слідувати їм. Ось тут і виникає внут-
рішній конфлікт. Все, що несумісне з моральними правилами, які
визнала людина, частіше за все, витісняється у підсвідомість, де і
продовжує своє існування. В підсвідомості витіснені мотиви, ба-
жання, страхи набувають все більш деструктивного характеру.
Це можна порівняти з камінцем у чоботі. Якщо його не витягну-
ти, він буде доставляти все більше незручності, доки ми взагалі
не зможемо йти далі. Отже, витіснені складові неусвідомлено
мучать людину і вона врешті-решт так би мовити, зупиняється,
щоб витягнути камінець. Але як! Вся парадоксальність ситуації в
тому, що вона хоче позбавитися проблеми, яку не хоче усвідоми-
ти, з якою не хоче ототожнювати себе! Але людський розум над-
звичайно гнучкий і індивід позбавляється того, що його підсві-
домо мучить шляхом перенесення своєї темної половини на



185

інших. І, що ще парадоксальніше, після цього вважає себе віль-
ною від того, що перенесла на інших. Вона ототожнює себе з іде-
алом! Так було у Середньовіччі, під час охоти на відьом і це про-
являється будь-де, де є нетерпимість. Чим жорсткіші вимоги до
особистості, тим більше таких «камінців». Тим агресивнішою
стає людина. Сучасне ж суспільство вимагає від нас досить висо-
кого рівня морального розвитку і, водночас, наше життя сповнене
подій і проблем. Отже, несумісного з нормами моралі все більше, а
сама мораль стає все жорсткішою. Звідси небувалі сплески насильс-
тва, масові психози. Це і сприймається як захід етики. Але це, на мій
погляд лише криза, яка необхідна для переходу на новий рівень.
Фактично, так відбувається розвиток будь-якої системи.

Між тим, з’являється все більше людей, які розуміють, що в
них є як світла, так і темна сторона (у термінології Е. Ноймана —
«тінь») і приймають себе такими — складними і суперечливими,
недосконалими. Прийняття темної сторони себе не означає від-
мови від ідеалів старої етики. Ні в якому разі! Приймаючи те по-
гане, на нашу думку, що є в нас, ми просто розплющуємо очі і
дивимось на справжні мотиви наших вчинків. Ми відмовляємось
від фальші. Це є продовженням закономірного розвитку людської
свідомості. Від колективної до все більш індивідуалізованої.
Умовно кажучи, людство дорослішає.

Коли людина перестає ототожнювати себе з ідеалом і протя-
гує руку своїй тіні (тобто усвідомлює свої вади, потяги, комплек-
си тощо…), а в термінах етики — злу, що є в кожному з нас, то
вона починає самостійно відповідати за свої вчинки. Крім того,
знаючи справжні мотиви, які змушують нас робити так чи інакше,
ми виправляємо свою помилку, визнаємо свою провину, а мож-
ливо і взагалі не робимо її. Але у жодному випадку не виправ-
довуємо себе. Визнання нашої темної суті дає нам змогу стати
більш терплячими до інших, адже, визнавши своє право на те,
щоб бути неідеальним, ми визнаємо його і за іншими.

Все це зароджується зараз і це є світанок нової етики. Світа-
нок, який дасть нам можливість витягнути камінець з чобота не
навсліпки, а добре бачачи все, що робимо. Отже ми спостерігає-
мо за новим витком спіралі розвитку людської свідомості. Нова
етика впевнено йде в мистецтві. Розквіт субкультур добре це
ілюструє: надривне розуміння поганого у панк-музиці, темна фі-
лософія готів, тексти пісень руського року. А де краще розкрива-
ється душа людини, як не в творах мистецтва. Отже, інтелігенція
вже сприйняла викладені вище ідеї, а за нею, як завжди запізню-
ючись, піде суспільство. Власне, одночасно ми бачимо як захід
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старої етики, так і світанок нової. Це зумовлено розвитком самої
людини, яка вже не бажає, щоб їй указували що робити, говоря-
чи, що просто так треба. Думаю, що нова людина буде говорити
«Доброго дня!» не тому, що так вимагає етикет, а тому, що бажає
комусь добре провести день! Ми бачимо початок свідомої етики!
Я сподіваюсь, що мої діти будуть щиро дивуватися, читаючи рома-
ни Дюма, тому, що коїлося при дворі. Я сподіваюсь, їм буде незро-
зуміло, для чого треба носити маску та вдавати з себе те, чим люди-
на не є. Я вірю у появу нового менталітету. Народження нового
способу мислення, як і народження дитини, супроводжується бо-
лем, але після болючих родів завжди настає радість тому новому,
що з’явилося на світ. Думаю, що ми бачимо початок нової епохи в
історії людської свідомості, а отже і всієї цивілізації.
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ПАТЕНТНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ ОТРИМАННЯ
ЧАСТКИ РИНКУ ТА ВІДСТОРОНЕННЯ КОНКУРЕНТІВ:

СВІТОВИЙ ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Дослідницькі фірми розкривають напрочуд велику кількість
інформації патентним установам через так-звані «цільові» розго-
лошення, що означає розкриття інформації, яке здійснюється з
метою сповіщення патентній установі інформації, що потенційно
може бути запатентованою. Здоровий глузд підказує те, що такі
розголошення здійснюються з метою захисту; фірма, що розго-
лошує інформацію, сама не планує отримати патент, який пов’я-
заний з розголошуваною інформацією, а таким чином створює
прототип, який може відсторонити конкурентів від патентування
своєї розробки. Але у фірм є мотив розкриття інформації навіть
за умови намагання отримати ними патентний захист. Причина
полягає в тому, що, погіршуючи можливість патентування, роз-
голошення подовжує боротьбу з отримання патенту. Якщо б ви-
нахід певної якості мав достатні характеристики для отримання
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патентного захисту перед здійсненням розголошення, то після
розголошення будь-який винахід повинен би був мати набагато
кращі характеристики для забезпечення значного вдосконалення
порівняно з розширеним прототипом.

Давайте розглянемо статистичні дані українських патентних
установ, що опрацьовують вхідний потік заявок на отримання па-
тенту. Для початку слід зазначити, що Державному реєстру патен-
тів знадоблялося 36 місяців для опрацювання заявки на винахід;
зараз же це число знизилося до вражаючих 1,5 місяця, що значною
мірою спрощує сам процес здійснення патентної діяльності для
кожного підприємства. Таке «оздоровче» нововведення мало місце
в законодавстві більшості європейських країн наприкінці 1950-х
років та дало зелене світло достатньо розвиненим економічним
агентам розробляти більш складні стратегії економічної діяльнос-
ті, які включають у себе елементи патентної стратегії, що також є
характерними США, де прийняття закону про скорочення періоду
опрацювання заявки відбулося трохи пізніше. Починаючи з 1960-х
років елемент патентної стратегії став невід’ємним більшості еле-
ментом розвинених країн. Сьогодні Україна демонструє ті ж озна-
ки особливостей еволюціонування у «патентне поле бою» з участю
як національних учасників, так і транснаціональних гравців, які
перебувають у пошуках вищого рівня прибутковості.

Державний реєстр патентів України фіксує зростаючу кіль-
кість заявок на патенти на доволі схожі розробки, що передбачає
напружену міжпідприємницьку конкуренцію, що набуває харак-
терних рис патентних стратегій з елементами розголошення ін-
формації, що націлені на отримання патентного захисту та певно-
го відсторонення ключових конкурентів. Станом на кінець 2007
року Державний реєстр патентів задокументував 11 620 дисків,
1330 буклетів та понад 207 830 описань до патентів на винаходи
у письмовій формі, а також понад 16 770 роздруківок наукових
робіт при умові, що аналогічні показники попереднього року бу-
ли значно нижчими, а показники ж кількарічної давності харак-
теризуються ще меншими числами.

Давайте зараз звернемо увагу на модель патентної стратегії,
що зазвичай застосовується у теорії ігор та на практиці при роз-
робці стратегій для великих корпорацій, які докладають усіх зу-
силь щодо патентування винаходу, що представляє собою значне
удосконалення порівняно з прототипом, інформація щодо якого
була попередньо розголошеною та стала власністю загалу. Па-
тентні стратегії великих корпорацій чи агресивних учасників рин-
ку передбачають розкриття комерційно важливої інформації з



188

метою отримання патентного захисту чи відсторонення інших
фірм у тій же самій області досліджень.

Модель розглядає стратегічне розголошення у контексті «зма-
гання» за отримання патенту між двома фірмами. Перша фірма,
M, починає змагання за патент з початковим обсягом знань m.
Інша фірма, N, розпочинає боротьбу з обсягом знань n. Прототип,
що стосується даного змагання та який вже відомий загалу, харак-
теризується обсягом знань p. Для легкості вираження знання в
даному змаганні згруповуються за лінійним принципом. Таким
чином, m > n означає те, що фірма М володіє всіма знаннями, що
ними володіє фірма N і ще трохи більше. Звичайно, min {m, n} ≥ p;
іншими словами, кожна фірма володіє щонайменше тими знан-
нями, які є загальнодоступними.

У цій моделі патент надається у випадку, коли знання певної фір-
ми перевищує характеристики прототипу значною мірою (визнача-
ється законодавством). Патенти бувають різного роду. Деякі явля-
ють собою лише незначне удосконалення порівняно з прототипом,
інші — значне покращення. Патенти більшого масштабу представ-
ляють для фірми вищу цінність. Для простішого змалювання даної
особливості вводяться поняття вузького та широкого патентів.
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PATENT STRATEGY AS A TOOL FOR PROCURING
MARKET SHARE AND DISCOURAGING THE COMPETITORS:

WORLD EXPERIENCE, UKRAINIAN PERSPECTIVES

Research firms disclose a surprisingly large amount of information
to the patent office through «targeted» disclosures, that is, disclosures
intended to make the patent office aware of potentially patentable
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information. Conventional wisdom holds that these disclosures are
made for defensive purposes; the disclosing firm does not itself plan
to pursue patents related to the disclosed information, so the firm
discloses to create prior art that might stop rivals from patenting. But
firms have an incentive to disclose even if they intend to pursue patent
protection. The reason is that, by making it more difficult to patent,
disclosure extends the patent race. If an invention of a certain quality
would have been sufficient to qualify for patent protection before the
disclosure, after the disclosure any invention must be that much better
before it will represent a sufficient advance over the now-expanded
prior art.

Let us try to examine the statistical data of the Ukrainian patent
offices that manage the inflow of patent applications. To ease the
reader in, it should necessarily be mentioned it took 36 months for the
State Register of Patents to process the application for the invention,
now this figure successfully went down to impressive 1,5 months
which largely simplifies the very process of patent activity for each
enterprise. This very healthy introduction occurred in the legislation
of most European countries in the late 1950’s and gave a green light
to the maturely developed economic agents to develop more complex
strategies of economic activity involving patent strategy patterns also
characteristic of the USA which experienced the adoption of the law
with regard to the application processing period shortening somewhat
earlier. Starting from the 1960’s patent strategy element has become
de rigueur for most developed countries. Now, Ukraine is showing the
sings signifying the same developmental patterns of evolving into
patenting arena with participation of both national participants and
transnational players seeking higher profits.

The State Register of Patents of Ukraine keeps track of increasing
number of patent applications for quite similar inventions which
implies concealed inter-enterprise tense competition which is gaining
the cachets of disclosing patent strategies targeted at patent protection
and slight discouragement of the key competitors. As of the end of
2007 the State Register of Patents reported 11620 media discs, 1330
bulletins, and over 207830 descriptions for the patents for inventions
in the printed form as well as over 16770 printouts of scientific works
given the figures of the same indicators much lower the year before
and even lower a couple of years up to the period in question.

Now, let us have a look at the patent strategy model commonly
applied in the game theory and in practice in developing the strategies
for large corporations struggling for patenting the invention which is a
sufficient advance over the prior-art previously disclosed and made
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public knowledge. The patent strategies of large corporations or
aggressive economic agents include commercial knowledge disclosure
with the purpose of obtaining patent protection or discouraging other
firms from working in the same competitive line of research.

The model considers strategic disclosure in the context of a two-
firm patent race. One firm, M, begins the race with knowledge m. The
other firm, N, begins the race with knowledge n. Prior art relevant to
the race and already known to the public is represented by the variable
p. For ease of exposition, knowledge in this race is ordered in a linear
fashion. Thus, m > n means that firm M knows everything firm N
knows, plus more. Naturally, min {m, n} ≥ p; in words, each firm
knows at least as much as is in the public domain.

A patent is issued in this model whenever a given firm’s
knowledge exceeds the prior art by some sufficient measure
(determined by law). Patents vary in their reach. Some advance prior
art by only a small amount, others by a larger extent. Patents that have
a broader scope also have more value to the firm. To capture this in
the simplest way, we consider two types of patents: narrow and broad.
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СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ
НА ПРИКЛАДІ МЕРЕЖІ ТОВ «МИРОВАЯ КАРТА»

Динамічне зростання української економіки в останні роки
зумовило появу нових форм розвитку бізнесу. З’явилось багато
компаній, які розглядають своє функціонування та розвиток як
реалізацію окремих проектів. Чимало уваги приділяється проект-
ним комунікаціям у працях практиків та теоретиків проектного
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менеджменту, таких як Хелен С. Кук, Карен Тейт, Грей К. Ф.,
Ларсон Э. У., Фунтов В. Н., Клайэм Р., Лудін І. та ін. Без розгля-
ду цього питання не обходиться жоден міжнародний, національ-
ний чи корпоративний стандарт. Не зважаючи на достатню кіль-
кість теоретичних доробків, сучасні українські проектно-орієн-
товані компанії не мають адекватно побудованих зрілих комуні-
каційних систем, які б забезпечували інформаційні потреби учас-
ників проекту.

Проаналізуємо проблеми в управлінні комунікаціями на при-
кладі мережі ресторанів ТОВ «Мировая Карта», яка розвивається
шляхом реалізації проектів відкриття нових ресторанів та будів-
ництва мережі готелів.

Комунікації — це процес передавання та отримання інфор-
мації від однієї особи до іншої [4, с. 221]. Комунікаційний процес
може розглядатись як спілкування за допомогою слів, букв, сим-
волів, жестів і як спосіб, за допомогою якого висловлюється від-
ношення одного учасника комунікації до знань і розумінь іншого,
досягається довіра, взаємне сприйняття поглядів. Ефективна
комунікація — це такий процес передавання повідомлення, коли
отримане повідомлення є максимально близьким за значенням до
первинного. Ключовими складовими ефективних комунікацій є
дані та інформація [2, с. 190].

Процеси управління проектними комунікаціями забезпечують
критичні зв’язки між людьми й інформацією, необхідні для успіш-
ного спілкування. Управління проектними комунікаціями вклю-
чає процеси, необхідні для забезпечення своєчасного створення,
збору, розповсюдження, зберігання, пошуку і доставки проектної
інформації [4, с. 221].

При розробці моделі управління проектними комунікаціями
менеджеру проектів буде доцільно спиратись на певні стандарти,
як то:

1. Міжнародні стандарти: Project Management Body of Knowledge
(PMBoK, 2004), ANSI/PMI; Quality Management — Guidelines to
quality in project management — ISO\TR 10006:1997(E); International
Competence Baseline (ICB), IPMA, 3.0, 2006;

2. Національні стандарти: NCB (UA) 3.0 2007, UPMA,
український національний стандарт з проектного менеджмен-
ту; державні галузеві стандарти України (ДСТУ — капітальне
будівництво, розробка програмного забезпечення, громадське
харчування та ін.);

3. Корпоративні стандарти, які забезпечують реалізацію най-
кращої бізнесової практики компаній.
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Реалізація процесу комунікацій за міжнародними стандартами
представлена на рис. 1.

Управління комунікаціями

Планування комунікацій

Розповсюдження інформації

Звітування про виконання

Управління учасниками проекту

Рис. 1. Управління проектними
комунікаціями за PMBoK (адаптовано за [4])

Управління проектними комунікаціями передбачає їх плану-
вання. Планування комунікацій — процес визначення інфор-
маційних та комунікаційних потреб учасників проекту: хто вони,
який їхній рівень зацікавленості і впливу на проект, хто якої ін-
формації потребує, коли вона потрібна, яким чином вони її отри-
муватимуть [4, с. 221].

У мережі компаній «Мировая карта» для кожного проекту
розробляється план управління комунікаціями, при цьому для
невеликих проектів він часто носить формальний характер. При-
клад плану комунікацій для типового проекту мережі представ-
лений у табл. 1.

Таблиця 1
СТРУКТУРА ПЛАНУ КОМУНІКАЦІЙ ПРОЕКТУ МЕРЕЖІ «МИРОВАЯ КАРТА»

Документ Хто отримує Як часто

1. План проекту
2. Графік
3. Бюджети

— Замовник
— Спонсор проекту
— Команда управління

За необхідністю

4. Звіт про статус проекту — Команда проекту Раз на тиждень
5. Зміни у проекті
6. Оновлені звіти про
статус

— Спонсор проекту
— Команда проекту Раз на тиждень

7. Аналіз статусу проек-
ту спонсором

— Спонсор проекту
— Замовник Раз на місяць
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Після планування комунікацій, необхідно реалізувати процес
розповсюдження інформації, тобто забезпечити своєчасний до-
ступ учасників проекту до необхідної інформації. У компанії
«Мировая карта» комунікаційна система компанії носить «зірко-
вий» характер — висока централізація командних функцій з об-
меженим доступом до інформації виконавців проектних робіт.

Звітування про виконання — процес збору та розповсюдження
інформації про виконання проекту, включаючи звіти про стан про-
екту, показники його розвитку, а також прогнозування. У компанії
«Мировая карта» система звітування про виконання та стан проекту
зводиться до усних звітів. Запити на зміни також здійснюються у
неформальний спосіб. На даному етапі компанія переходить до
автоматизації процесів управління проектами у MS Project 2007.

Управління учасниками проекту — процес управління ко-
мунікаціями для забезпечення потреб учасників проекту та вирі-
шення проблем. У компанії «Мировая карта» відповідальність за
порозуміння між учасниками проекту покладено на менеджера
проекту. Рішення щодо гострих питань приймається на планових
та позапланових зборах.

За 5-рівневою моделлю оцінювання технологічної зрілості
процесів управління проектами в компанії [2, с. 214], ми діагнос-
тували, що за виділеними ознаками мережа компаній «Мировая
карта» знаходиться на 2-му рівні зрілості процесу управління
проектними комунікаціями, тобто:

— затверджено базовий стандарт процесу «управління комуніка-
ціями в проекті», який застосовується у великомасштабних проектах;

— використовується звітність про хід реалізації проекту з
урахуванням трьохсторонніх обмежень.

На сучасному етапі розвитку проектного управління напра-
цьована багата теоретична база щодо побудови системи управ-
ління комунікаціями на підприємстві, однак технології управлін-
ня проектними комунікаціями на практиці застосовуються не
досить широко. Отже, спостерігається незрілість проектноорієн-
тованих компаній щодо управління проектами в цілому та проект-
ними комунікаціями зокрема.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА УКРАЇНА

Глобалізація являє собою розширення, поглиблення та при-
скорення взаємозв’язків у світовому просторі в усіх аспектах су-
часного людського життя. Вона втілює ідею інтегрованості країн
у світове співтовариство та їх спільного розвитку. Захоплюючи
широке коло сфер діяльності людини, від культури до злочинно-
сті, від фінансів до духовності, глобалізація викликає безліч дис-
кусій та суперечок. Україна відчула вплив глобалізації вже з пер-
ших років незалежності, коли її економіка і суспільна сфера ста-
ли відкритими для світу. Нові явища принесли країні нові мож-
ливості та перспективи. Розширювався доступ до культурних, ін-
телектуальних і технологічних здобутків світового співтоварист-
ва. Твори світового кінематографу, літератури, музики дуже
швидко стали звичним оточенням кожної людини.

Але, поряд з позитивними чинниками глобалізації, їй стали
притаманні і болючі проблеми та загрози. Ризики втрати націо-
нальної ідентичності і культури мало чисельних народів, прояви
міжнародної злочинності, корупції, тероризму, порушень автор-
ських прав на інтелектуальну і промислову власність, злочини в
інформаційних мережах, тощо, все це інший «бік медалі» глоба-
лізації. По мірі розвитку технологічного і суспільного прогресу
негативні явища глобалізації поширюються швидше, а зусилля
по боротьбі з ними зростають і ускладнюються.

Україна з кожним роком все більше охоплюється процесом
глобалізації. З одного боку її шанси скористатися перевагами
глобалізації зростають, але з іншого, вона стає відкритішою для
нових загроз. До них Україна, як молода держава, не підготовле-
на і, в більшості випадків, від них не захищена.

Виникає запитання, а як кількісно оцінити позитивний і нега-
тивний вплив глобалізації на країни, які в неї занурюються? Що-
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річно розраховують кількісну оцінку — індекс глобалізації (Іг).
Він дозволяє оцінити масштаб інтеграції будь якої країни у світо-
вий простір і виконати порівняння різних країн за цим показни-
ком і визначається трьома вимірами: — економічним (Іге); — со-
ціальним (Ігс); — політичним (Ігп).

1. Економічний вимір глобалізації (Іге) відображає постійно
зростаючий взаємозв’язок між потребами людей, з одного боку,
та можливостями виробництва і розповсюдження товарів та по-
слуг, за допомогою міжнародної торгівлі, надходження інозем-
них інвестицій та розвитку процесів транснаціоналізації, з іншо-
го. Економічний вимір глобалізації будь якої країни має прямо
пропорційну залежність від її політичної стабільності та наявнос-
ті відпрацьованої законодавчої бази, що не підлягає швидким
змінам. Іншими словами цей показник дуже чутливий до рівня
довіри інвесторів, до їх впевненості у змозі отримати прибуток
від інвестицій.

2. Соціальний вимір глобалізації (Ігс) є фактором, котрий
відображає міру інтегрованості пересічної людини, її родини, її
життя та праці в міжнародні суспільні інститути. Формально цей
вимір в обох системах оцінюється такими індикаторами, як інтен-
сивність персональних контактів людини в банківській, телеко-
мунікаційній та туристичній сферах з іншими країнами, рівень
розвитку міжнародного туризму, рівень охоплення людини засо-
бами масової інформації та телекомунікації.

3. Політичний вимір глобалізації (Ігп) відображає політичну
вагу і вплив будь якої країни на світові процеси і зміни та дозво-
ляє оцінити масштаби розширення її участі в цих процесах і змі-
нах. Вказаний вимір кількісно оцінюється з використанням таких
спільних індикаторів, як: членство країни у міжнародних органі-
заціях та участь країни у місіях Ради Безпеки ООН.

Маючи економічний, соціальний та політичний виміри глоба-
лізації, проаналізуємо загальний індекс глобалізації. Україна
знаходиться на 64 місці. Вона майже в 2,4 разу повільніше глоба-
лізується ніж Сполучені Штати і в 1,2 разу — ніж Росія.

Насамкінець, хочу сказати, що для такої країни, як Україна
глобалізація є великою спокусою, і великим ризиком одночасно.
Завдання полягає в тому, щоб знайти і зайняти наше місце в цьо-
му глобалізуючому світі. Україна має дуже вигідне геополітичне
положення, в якому вона повинна скористатися повною мірою.

У даний час економіка України завершує етап переходу до
стабілізації, створення правових і інституційних рамок відкритої
ринкової системи. Україна повинна проводити послідовну, стра-
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тегічно передбачену політику на користь свого народу. В зв’язку
з цим, європейська інтеграція є основою для вирішення ключо-
вих пріоритетів, таких, як зміцнення національної безпеки, забез-
печення економічного прогресу, зміцнення демократичних цін-
ностей і прав людини, проведення ефективної регіональної
зовнішньої політики. Важливо також заохочувати міжнародну
співпрацю в області науки, культури і освіти, і, зокрема, участь
українських інтелектуальних і творчих кругів у загальних регіо-
нальних і глобальних проектів.

Україна повинна зробити все від неї залежне для вирішення
завдань перехідного періоду і стати цінним і конструктивним
гравцем. Зрештою, наша доля залежить від нас.

К. А. Корженко (кредитно-економічний ф-т, ІІ курс)

GLOBALIZATION AND UKRAINE

Globalization is widening, deepening and fastening of intercon-
nections in the world space in all the aspects of modern human life. It
embodies the idea of countries’ integrity into the world confraternity
and of their common development. Embracing the wide range of
human activity spheres, from culture to criminality, from finances to
spirituality, globalization causes a great deal of discussions and
disputes. Ukraine felt the influence of globalization already beginning
from the first years of independence, when its economics and social
sphere became opened to the world. New events brought new
possibilities and perspectives to the country. Access to the cultural,
intellectual and technological achievements of the world confraternity
was widening. Works of the world cinematography, literature, music
very quickly became the every man’s usual environment.

But, along with positive globalization factors, which have been
rather fully discussed in numerous literature sources, it acquired also
painful problems and threats. Risks of loss by scanty nations their
national identity and culture, displays of international criminality,
corruption, terrorism, infringement of a copyright at intellectual and
industrial property, crimes in information nets, etc, all of this is ‘the
other side of medal’ of globalization. Along with development of
technological and social progress, the negative happenings of
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globalization spread faster, and efforts on struggle with them increase
and become complicated.

Every year Ukraine is more and more embraced with
globalization process. From the other side, its chances to use the
advantages of globalization increase, but, from the other side, it
becomes more opened to the new threats. Being the young country,
Ukraine is not ready for them, and, in majority of cases, isn’t
prepared to them.

There is a question: how to estimate quantitatively positive and
negative influence of globalization on countries dipping into it? The
most known are two systems of quantitative and qualitative globalization
measurement: KOF; CEIP. Both systems allow reckoning the annual
quantitative estimation — globalization index (Іg). Globalization
index enables to estimate the scale of any country’s integration into
the world space, and to compare the countries at this index. It is
defined with three indicators: — economical (Іge); — social (Іgs); —
and political (Іgp) and is calculated as the sum of its components.

1. Economical globalization indicator (Іge) reflects the
permanently increasing interconnection between people’s needs,
from the one side, and possibilities of manufacture and spread of
goods and services, by the means of international trade, foreign
investment receipt and development of transnationalization
processes, from the other. Economical indicator of globalization of
any country is direct proportion with its political stability and
presence of worked off legislative basis which isn’t subject to rapid
changes. In the other words, this index is very sensitive to the
investors’ reliance level, to their confidence in possibility to
receive gains from investments.

2. Social globalization indicator (Іgs) is the factor which reflects
the integrity level of typical person, his or her family, life and work
into the international social institutes. Formally this indicator is
estimated with such indicators as intensity of man’s personal contacts
in bank, telecommunication and tourist spheres with the other
countries, level of international tourism development, level of
embracing the person with mass media and telecommunication.

3. Political globalization indicator (Іgp) reflects the political
importance and influence of any country on world processes and
changes and enables to estimate the size of widening of its
participation in these processes and changes. It is quantitatively
estimated with the use of such common indicators, as: country’s
membership in international organizations and country’s participation
in missions of Security Council of UNO.
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Having the economical, social and political globalization
indicators, let us analyze the general globalization index. Ukraine
occupies 64 place. It globalizes almost 2.4 times slower than USA and
1.2 times slower than Russia.

As a conclusion, I would like to say, that for a country such as
Ukraine globalization is a great temptation and a great risk as well.
The challenge is to find and occupy our niche in this globalizing
world. Ukraine has a highly advantageous geopolitical location, which
it must exploit fully.

Currently, the Ukrainian economy is completing the stage of its
transition to stabilization, establishing the legal and institutional
framework of an open market-oriented system. Ukraine must pursue
consistent, strategically predictable policies in the interests of its
people. In this connection, integration with Europe is the foundation
for addressing key priorities such as strengthening national security,
ensuring economic progress, consolidating democratic values and
human rights, and conducting an efficient regional foreign policy. It is
important also to encourage international cooperation in science,
culture and education, and in particular the participation of Ukrainian
intellectual and creative circles in common regional and global
projects.

Ukraine must do all it can to meet the challenges of transition and
become a valued and constructive player. Ultimately, our fate depends
on us. If we take advantage of our opportunities, we will benefit
greatly — and so will others.
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Р. В. Корнилюк, (кредитно-економічний ф-т, V курс)

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ БАНКІВ
У ПЕРІОД ЕКСПАНСІЇ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

Експансія іноземного капіталу впродовж останніх 5-ти років
залишається основним чинником трансформації банківської сис-
теми України. Так, кількість банків з іноземним капіталом зросла
більш як у 2,5 разу з 19 до 50, причому частка іноземного капіта-
лу в банківській системі потроїлась і на сьогодні становить май-
же 35 %. Це й не дивно, адже об’єктами поглинання транснаціо-
нальних фінансових холдингів були найбільші українські банки,
інвестиційно-привабливі розгалуженістю територіальної мережі.
Вільна економічна ніша в області ритейлу, виграш на високій
процентній маржі та невпевненість українських власників у полі-
тико-економічній перспективі стимулювали процес банківського
розпродажу.

Серед українських науковців та практиків сформувалися діа-
метрально протилежні погляди щодо приходу іноземців. Однак,
як скептики, так і прихильники експансії часто аргументують
свої судження фактами та цифрами, що мають фрагментарний,
якщо не явно сумнівний характер. В Україні відсутні комплекс-
ні емпіричні дослідження даного процесу, які б ґрунтувалися на
серйозному аналізі фінансових показників банків з іноземним
капіталом.

Презентована наукова робота має на меті прояснити ситуацію
у цій сфері шляхом такого аналізу статистичних даних НБУ, який
би дав відповіді на питання:

— чим банки з іноземним капіталом відрізняються від інших?
— як прихід іноземних фінансових інститутів вплинув на

ключові параметри банківської системи України?
— чи є трансформаційні зміни, викликані хвилею М&А, спри-

ятливими для економіки з точки зору дохідності та ризику?
Переконані, що вкрай важливо сформувати об’єктивний фі-

нансовий «портрет» банків з іноземним капіталом — оскільки
саме вони задаватимуть напрям подальшого розвитку усієї націо-
нальної банківської системи.

У процесі аналізу ми порівнювали сумарні показники 50 бан-
ків з іноземним капіталом станом на 1.01.2008 з аналогічними аг-
регованими індикаторами решти представників банківського сек-
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тору, щоб адекватно оцінити їх роль та місце в системі, виявити
спільні та відмінні риси обох груп фінансових установ.

Провідна роль іноземних банків підтверджується такими циф-
рами, як частка банків з іноземним капіталом в загальних акти-
вах, що становить 51 %, при тому, що їх частка у консолідовано-
му власному капіталі — лише 45 %.

Іноземні банки особливо активні на ринку кредитування,
займаючи 52,7 %, при чому на роздрібному сегменті вони —
безсумнівні лідери, надавши 64,7 % усіх кредитів фізичним
особам проти 35,3 %, оформлених вітчизняними банками. Іно-
земці зробили ставку на ритейл, використавши дешевшу ре-
сурсну базу материнських холдингів. Низька вартість кредитів
у порівнянні з темпами інфляції як і раніше приваблювала клі-
єнтів. У результаті діяльності «іноземців», за 2007 рік кредити
банків фізичним особам виросли майже в 2 рази. На корпора-
тивному ринку кредитів, традиційно розподіленому між напів-
кептивними вітчизняними установами, роль транснаціональ-
них банків помітно слабша.

На ринку депозитів ситуація з точністю до навпаки. Тут лі-
дуючі позиції знаходяться у вітчизняних банків, для яких
вклади населення залишаються основним джерелом ресурсів,
незважаючи на активізацію облігаційних запозичень. Так, бан-
ки з національним капіталом займають 57,8 % ринку вкладів
населення. Юридичні особи, як бачимо, надають перевагу іно-
земним банкам.

Останні, в свою чергу, розглядають депозити як засіб дивер-
сифікації ресурсного портфелю, що на 45 % складається з кош-
тів, наданих іншими банками (в основному, материнськими хол-
дингами з-за кордону). Структура пасивів вітчизняних банків є
збалансованішою. У ній найбільшу частку займають депозити фі-
зичних осіб, що є менш чутливими до глобальних ризиків. Крім
того, НБУ вбачає у зростанні зовнішньої заборгованості банків-
ського сектору (що досягла третини зовнішнього боргу держави)
певну загрозу для національної безпеки. І основна вина падає на
банки з іноземним капіталом, що сконцентрували понад дві тре-
тіх усіх міжбанківських депозитів.

Найцікавіші висновки приніс аналіз фінансових результатів
діяльності іноземних банків. Отримавши майже половину дохо-
дів банківського сектору, іноземці задекларували лише 38,4 % від
усіх прибутків, виправдавши такий невтішний для бюджету фі-
нансовий результат вищими витратами на формування резервів
та реструктуризацію, ніж у вітчизняних колег.
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Для точнішого порівняння банків з іноземним та національ-
ним капіталом було розраховано низку коефіцієнтів, що красно-
мовно свідчать про:

— вищу процентну маржу
— вищу кредитну активність;
— вищий рівень використання ресурсної бази;
— вищий рівень робочих активів в іноземних банків, що

пов’язано з агресивнішою кредитною політикою.
Разом з тим, певну настороженість викликають показники:
— достатності капіталу;
— ліквідності;
— захищеності від кредитних ризиків, які є значно нижчими в

порівнянні з вітчизняними банками.
Це вказує на підвищену ризиковість, яку приносять у систему

транснаціональні фінансові холдинги.

Таблиця 1
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКІВ

З ІНОЗЕМНИМ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ

Показники Банки з іноземним капіталом Банки
з національним капіталом

Кредитна активність

Коеф. Покриття (% дох / % витрати) 180,8 % 174,8 %

Кредити/Активи 74,0 % 69,4 %

Кредити/Депозити 90,3 % 86,2 %

Частка робочих активів 76,7 % 73,1 %

Ризик-параметри

Достатність капіталу 10,7 % 13,4 %

Коеф. високоліквідньїх активів 21,6 % 26,7 %

Коеф. ліквідності 20,2% 24,2 %

Коеф. захищеності від кред ризика 3,2% 4,9 %

Коеф. захищеності активів 3,4 % 5,0 %

Рентабельність

КОА (=ЧП/ЧА) 0,8 % 1,4 %

КОЕ (=ЧП/ВК) 7,9 % 10,6 %

К08(=ЧП/Доходи) 7,6 % 11,4 %
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Рівень рентабельності іноземних банків також поступається
вітчизняним. Це викликає побоювання щодо зменшення вкладу
банківського сектору у формування доходної частини бюджету.
На сьогодні це звучить малоймовірно, оскільки абсолютні суми
банківських прибутків зростають подвійними темпами, викликані
ростом кредитування. Але в перспективі, яка на фоні глобальної
іпотечної кризи видається досить песимістичною, Державній по-
датковій адміністрації прийдеться звернути увагу на дану тенден-
цію.

Під час дослідження були виявлені суттєві відмінності між різ-
ними банками з іноземним капіталом, що полягали у їх стратегіч-
ній зорієнтованості, історії та масштабах діяльності. Дані розбіж-
ності накладали відбиток на особливості і «фінансового портрету»
банків. З цих міркувань, з метою поглибленого аналізу, було ви-
ділено три основні групи банків з іноземним капіталом, предста-
влені на українському ринку, умовно названі як:

1) Універсальні банки;
2) Корпоративні банки;
3) «Банки-ліцензії».
До групи універсальних увійшли банки в межах перших 40 за

ранкінгом НБУ з обсягом активів більше 2,5 млрд грн, які актив-
но розвивають роздрібний бізнес, мають широку територіальну
представленість. Історія більшості фінансових інститутів даного
типу схожа, оскільки всі вони були придбані за останні п’ять ро-
ків міжнародними холдингами у вітчизняних власників з коефіці-
єнтом Р/ВУ порядку 3—6 капіталів. ТНБ переплачували з огляду
на премію за частку ринку та розгалужену мережу відділень.

Група-антипод — це т.зв. «банки-ліцензії», які займають ниж-
чі позиції за розміром активів і придбані за ціною в 1,5—2,5 капі-
талів з метою швидкого виходу на специфічний український бан-
ківський ринок та подальшого природного розширення шляхом
нарощування територіальної сітки відділень у рамках обраної бі-
знес-стратегії.

Корпоративні банки — це окремий прошарок між двома попе-
редніми групами за ранкінгом НБУ, які вирізняються чіткою спе-
ціалізацією на корпоративному бізнесі, мають меншу мережу фі-
лій і, зазвичай, створювались материнськими структурами «з
нуля» у формі дочірніх банків. Ці банки сконцентровані на об-
слуговуванні специфічних потреб фінансового сектора. Наприк-
лад, ING Bank Ukraine — єдина установа, що надає українським
емітентам послуги банка-кастодіана при випуску депозитарних
розписок, а Петрокомерцбанк — кептивна структура, що обслу-
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говує фінансові потоки спорідненої російської ФПГ «Лукойл» в
Україні.

Отже, найвагомішу роль у групі банків з іноземним капіталом
відіграють універсальні банки, що перебувають на стадії реструк-
туризації, ведуть активну кредитну експансію і найбільш залеж-
ні від стану міжнародних ринків капіталу. На сьогодні вони —
потужний фактор впливу на фінансовий стан усієї банківської
системи, характеризуються підвищеною ризикованістю та пони-
женою дохідністю в порівнянні із загальною по системі, що ком-
пенсуються високим рівнем зовнішньої підтримки. Водночас,
іноземні банки стали потужним джерелом поповнення економіки
дешевими кредитними ресурсами, провідниками новітніх банків-
ських продуктів і каталізаторами розвитку роздрібного сегменту,
особливо іпотечного ринку.

В умовах подальшої глобалізації, розширення ролі універ-
сальних банків з іноземним капіталом є невідворотнім процесом.
Це вимагає зваженої регуляторної політики з боку НБУ, спрямо-
ваної на запобігання впливу світових фінансових криз на банків-
ську систему України.
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АЗІЙСЬКИЙ НАПРЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Успіх України у сучасному глобалізованому світі не може бу-
ти досягнутий без врахування важливих тенденцій і змін у сучас-
ному світі. Одна з таких найважливіших тенденцій — посилення
ролі Азії. Якщо в 1940 році в Азії створювалося всього 19 % сві-
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тового ВВП, то в 2007 році — понад 40 %. А через кілька десяти-
літь експерти обіцяють підвищення цього показника до 55 %.

До 2020 року КНР стане, найімовірніше, економічним лідером
Азії. Економіка цієї країни вже сьогодні посідає друге місце в
світі, поступаючись США. Завдяки здатності мобілізувати вели-
чезний потенціал ця країна чи, скоріше, цивілізація, здобуде знач-
ну вагу у міжнародній політиці. Вже в найближчій перспективі
колосальний економічний підйом Китаю, а також «тигрів» Пів-
денно-Східної Азії призведе до значних змін світового економіч-
ного і політичного ландшафту.

Щодо обсягів економіки Індія в наступне десятиліття зали-
шить позаду більшість європейських країн. А подолання кастово-
го поділу суспільства здатне зробити її розвиток ще динамічні-
шим. Розвиток Індії вже сьогодні висуває її не лише в азійські, а
й у світові лідери. Світове співтовариство змушене погодитись із
здобутим Індією ядерним статусом. Вже тепер Індія претендує на
постійне членство в Раді Безпеки ООН, відіграючи важливу роль
у забезпеченні стабільності всього регіону Південної Азії.

Пріоритетними цілями української політики в азійському ре-
гіоні є наступні:

• забезпечення миру і стабільності, і зокрема подолання три-
валих міжнародних, міжетнічних і міжконфесійних конфліктів;

• збереження режиму нерозповсюдження зброї масового зни-
щення;

• боротьба з терористичними загрозами, з торгівлею людьми,
незаконною торгівлею зброєю, наркотиками;

• отримання доступу до енергетичних носіїв, партнерство з
країнами регіону;

• посилення економічної присутності України на регіональних
ринках, які є перспективними для збуту української продукції
машинобудівного комплексу та металопрокату;

• використання інвестиційного потенціалу регіону, який стрім-
ко зростає і посилює свою присутність у багатьох країнах світу,
і може бути використаний в інтересах розвитку української еко-
номіки.

З метою реалізації національних інтересів України та відповід-
но до рішень Президента України зусилля української демократії
на азійському напрямі концентруються на Близькому і Серед-
ньому Сході, у Каспійсько-Центральноазійському та Азійсько-
Тихоокеанському регіонах.

Реалізація національних інтересів України на Близькому і
Середньому Сході ускладнюється через існуючу політичну си-
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туацію в регіоні, яка має кризовий характер. Основу цієї кризи
складає вибір мусульманського суспільства між консерватиз-
мом і модернізацією. За таких умов вся зовнішньоекономічна
політика Української держави на Близькому і Середньому
Сході має спрямовуватися на те, щоб максимально знизити
вплив негативних чинників на реалізацію стратегічних інтере-
сів України.

У розвитку співробітництва України з країнами Азійсько-
Тихоокеанського регіону важливо враховувати його роль як по-
тенційного «локомотиву» світової економіки. В інтересах Украї-
ни налагоджувати взаємовигідні відносини з країнами цього регі-
ону, і, передусім, з його визнаними лідерами — Китаєм, Японією
та Південною Кореєю.

Серед країн Азійсько-Тихоокеанського регіону найбільшим
зовнішньоторговельним партнером України є Китай. Товарообіг
між обома країнами у 2006 році перевищив 4 млрд доларів. Про-
тягом 2007 року активно розвивалося політичне співробітництво,
що відповідає тенденціям динамічного розвитку Китаю, який
впевнено опановує провідні позиції у світовій економіці та полі-
тиці. Україна має шанси стати інвестиційно привабливим парт-
нером для Китаю, особливо у ракетно-космічній, авіаційній, суд-
нобудівній, енергетичній галузях.

Використання потенціалу співробітництва у рамках азійського
напряму надає зовнішній політиці України більшу збалансова-
ність та прагматичність, відкриває можливості для підключення
до нових глобальних та трансєвразійських безпекових, економіч-
них, енергетичних проектів.

Активізація азійського напряму зовнішньополітичних зусиль
України відповідає новим реаліям світового розвитку і має забез-
печити належну участь України у сучасних глобалізаційних про-
цесах з метою реалізації її національних інтересів.
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L’ORIENTATION ASIATIQUE DE LA POLITIQUE
EXTERIEURE DE L’UKRAINE

La réussite de l’Ukraine dans l’espace international ne peut pas
être atteinte sans tenir compte des tendances importantes et des
changements dans le monde moderne globalisé. L’une des tendances
essentielles est l’intensification du rôle du continent asiatique. Si en
1940 l’Asie ne produisait que 19 % du PIB mondial en 2007 elle
représente déjà plus de 40 %. Les experts l’estiment à plus de 55 %
dans quelques décennies.

Avant 2020 la République populaire de Chine sera très
probablement le leader économique de l’Asie. L’économie de ce pays
occupe la 2-e place à ce jour après les Etats-Unis. Grâce à la capacité
de mobilisation de son important potentiel économique ce pays, où
disons plutôt cette civilisation, aura une forte influence sur la politique
mondiale. Les perspectives futures montrent que la colossale
croissance économique de la Chine et des «Tigres» de l’Asie du Sud-
Est participent aux grands changements de l’espace économique et de
la politique mondiale.

Les prochaines décennies l’Inde, compte tenu des chiffres
économiques, doublera la majorité des pays européens. Et l’anéantis-
sement des castes dans cette société peut rendre le développement
encore plus dynamique. Aujourd’hui déjà, le développement de l’Inde
est tel qu’elle occupe une place de leader non seulement dans la
région asiatique mais à l’échelle mondiale. La Communauté mondiale
est obligée de reconnaître le statut nucléaire de l’Inde. A ce jour l’Inde
demande à être Etat membre permanent du Conseil de sécurité de
l’ONU, puisqu’elle joue un rôle essentiel dans la stabilité de toute la
région sud de l’Asie.

Les priorités de la politique ukrainienne dans la région asiatique
sont les suivantes:

• L’assurance de la paix et de la stabilité et particulièrement la fin
des conflits internationaux, interethniques et multireligieux;

• Le maintien du régime d’interdiction des armes de destruction
massive;

• La lutte contre le terrorisme, contre le trafic des hommes, contre
la vente frauduleuse des armes, et des drogues;

• L’accès aux ressources énergétiques, le partenariat avec les pays
de la région asiatique dans ce domaine;



207

• L’intensification de la présence économique de l’Ukraine sur
les marchés régionaux qui sont une perspéctive d’écoulement de la
production ukrainienne dans les domaines mécaniques et métal-
lurgiques;

• L’utilisation du potentiel d’investissement de cette région en
pleine croissance et dont la présence est renforcée dans beaucoup de
pays du monde, et qui peut être utilisé dans l’intérêt du
développement de l’économie ukrainienne.

Dans le but de répondre aux intérêts nationaux de l’Ukraine et
conformément à la décision du Président de l’Ukraine les efforts de la
diplomatie ukrainienne dans l’orientation asiatique se concentrent
dans les régions du Proche-Orient et du Moyen-Orient, la région
caspienne et centrale asiatique, et la région de l’Océan Pacifique.

La réalisation des intérêts de l’Ukraine au Proche-Orient et
au Moyen-Orient est compliquée à cause de la situation politique
de cette région. Le fondement de cette crise est le choix des
sociétés musulmanes entre le conservatisme et la modernisation.
Dans ces conditions toute la politique extérieure de l’Ukraine dans
cette région doit se concentrer sur la diminution maximale de
l’influence des facteurs néfastes sur la réalisation des intérêts
stratégiques de l’Ukraine.

Dans le renforcement de la coopération de l’Ukraine avec des pays
asiatiques et de l’Océan Pacifique il est important de tenir compte du
rôle de cette région comme locomotive potentielle de l’économie
mondiale. Dans les intérêts de l’Ukraine il faut mettre en place les
relations réciproques avec les pays de cette région et avant tout avec
ses leaders reconnus — la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Parmi les pays de cette région le plus grand partenaire dans le
commerce extérieur de l’Ukraine est la Chine. La circulation des
marchandises entre ces deux pays, en 2006, a constitué plus de 4
milliards de $. Durant l’année 2007 la coopération politique s’est
développée activement, ce qui répond aux tendances du dévloppement
dynamique de la Chine qui occupe la première position dans
l’économie et la politique mondiale. L’Ukraine a la possibilité de
devenir un partenaire attirant pour les investissements chinois et
surtout dans le domaine cosmique et d’aviation, maritime et
énergétique.

L’utilisation du potentiel de la collaboration dans le cadre de
l’orientation asiatique donne à la politique extérieure de l’Ukraine un
plus grand équilibre et plus de pragmatisme, ouvre de nouvelles
possibilités pour s’intégrer dans le nouveau projet global
transeurasique pour la sécurité, l’économie et l’énergétique.
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L’accélération de l’orientation asiatique dans le renforcement de la
politique extérieure de l’Ukraine répond aux nouvelles réalités du
développement mondial et doit offrir à l’Ukraine une participation
méritée dans les processus modernes de la globalisation dans le but de
la réalisation de ses intérêts nationaux.
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СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ІТ-БЮДЖЕТАМИ
НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Управління сучасним підприємством є складним комплексним
завданням, що вимагає організації взаємодії різних ресурсів. До
таких ресурсів відносяться, зокрема, інформаційні технології (ІТ).
Організація ефективної системи експлуатації ІТ-інфраструктури
неможлива без продуманого бюджетування.

На заході ІТ-бюджети організацій постійно зростають, темпи
становлять приблизно 6 % на рік [12, с. 18—20]. По оцінкам нау-
ковців [2, с. 18—20] до 2010 року витрати підприємств на ІТ в
Україні складуть 50 % від усіх капітальних витрат організацій.

Бюджет (Budget) — це план майбутніх операцій, виражених у кіль-
кісних (здебільшого грошовому) показниках [5, с. 87—88]. Він
відображає надходження і витрачання грошових коштів у процесі
здійснення конкретних видів фінансово-господарської діяльності
підприємства. Бюджетування є процесом планування майбутніх
операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді
системи бюджетів [4, с. 73—75]. Традиційно в бюджетуванні при-
йнято виділяти дві основні групи витрат: матеріальні й нематеріальні.

До матеріальних відносять витрати на придбання й модерніза-
цію основних засобів — комп’ютерів й оргтехніки. На цю статтю
припадає до 70 % загального обсягу витрат українського ринку.
Така значна частка витрат на матеріальні ІТ-активи характеризує
вітчизняний ринок устаткування як «молодий» [4, с. 78—79].
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З нематеріальними витратами справи набагато складніші. Тут
з’являється простір для бюджетного креативу, адже оцінити без-
посередній прибуток і віддачу від інвестицій, як і прямий вплив
інвестицій на вартість бізнесу, часто дуже складно.

При складанні бюджетів організації в частині витрат на ІТ вар-
то враховувати безліч факторів, і тут важливо — правильно роз-
робити інвестиційну стратегію (приміром, здійснювати комплек-
сну автоматизацію підприємства або автоматизацію його окре-
мих функціональних напрямків діяльності, наймати програмістів
з інших компаній або створювати свій штат).

Щоб зрозуміти, куди рухається ринок і на що орієнтуватися
при складанні бюджетів начальникам фінансових служб, треба
подивитися й оцінити сформовану ринкову ситуацію.

На українських підприємствах частка витрат на придбання
устаткування усе ще висока, хоча, на думку експертів, має по-
стійну тенденцію до зниження.

Розглянемо спільні моменти в структурах ІТ-бюджетів з погляду
галузевої приналежності підприємства. У традиційно інформатив-
ній банківській сфері розподіл ресурсів виглядає в такий спосіб. Ви-
трати на ІТ-сектор відносно високі, відбувається поступова заміна
морально застарілого обладнання, і при цьому перманентно йдуть
процеси оптимізації й налаштування швидко застаріваючого про-
грамного забезпечення. У сучасних умовах, коли необхідно постій-
не впровадження нових продуктів, банківське програмне забезпе-
чення повинно відповідати твердим вимогам (точність, оператив-
ність, високий ступінь захисту інформації). Ці дві статті (устатку-
вання й програмне забезпечення) є основними витратами банків і
становлять приблизно дві третини їхніх ІТ-бюджетів.

У середньостатистичній українській компанії, область роботи
якої не має відношення до ІТ-сфери на ІТ-сферу відводиться
приблизно 4,5 % від загальних витрат, при цьому основні кошти
йдуть на оплату праці програмістів, обслуговування й налашту-
вання програмного забезпечення [4, с. 101—103].

Якщо брати бюджет невеликої української компанії, що має
відношення до ІТ-сфери та яка давно існує на ринку, то картина
буде приблизно наступна: на засоби виробництва — комп’ютери
— витрачається набагато менше ресурсів, завдяки засобам, вкла-
деним раніше, тоді як на зв’язок, інтернет, хостинг (необхідні по-
точні витрати) йдуть більш значні витрати.

Виходячи із загального ринкового настрою, можна відзначи-
ти, що тотальне збільшення витрат на ІТ-сферу є очевидним,
причому це буде стосуватися практично всіх підприємств. Тільки
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від темпу, у якому це буде відбуватися, залежить від уже існую-
чих інвестицій. За прогнозами експертів [2, с. 18—20] середнє
зростання витрат становитиме 4—8 % залежно від галузі й регіо-
ну. Причин зростання може бути небагато, але особливо хочеться
відзначити найбільш явні:

1. зростають витрати на придбання для підприємства ліцен-
зійного програмного забезпечення;

2. зростають витрати на впровадження й обслуговування про-
грамного забезпечення, розробку систем автоматизації керування
бізнесом — тобто на ІТ-послуги;

3. з’являється попит на аутсорсинг ІТ-послуг.
Підводячи підсумки слід зазначити, що просте збільшення ІТ-

бюджетів підприємства не дозволяє вирішити всі поставлені перед
ІТ-відділом завдання. Тут важливий комплексний, чітко структуро-
ваний підхід до вирішення ІТ-проблем. Необхідно здійснювати бю-
джетування й реалізацію ІТ-проектів у рамках виробленої єдиної
стратегії розвитку підприємства — це дозволить уникнути зайвих
вкладень й ефективно розпоряджатися наявними ресурсами.
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НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ
ПЛАТЕЖІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Не секрет то, що безготівкові розрахунки з кожним роком на-
бувають все більшого значення та вже зараз займають переважну
частину всіх платежів у грошовому обороті країн світу. Тож не
дивно, що різноманітні платіжні системи здобули чималого роз-
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витку по всьому світу. Особливо це стосується так званих міжна-
родних платіжних систем (МПС); це всім відомі: Visa, Master
Card, Maestro тощо. Але водночас багато країн світу розробляють
власні, внутрішні платіжні системи. Не винятком є й Україна, яка
ще з 2004 року, за ініціативи Нацбанку розпочала створення На-
ціональної системи масових електронних платежів (НСМЕП).

Справа в тому, що в Україні на картковому ринку склалась
досить суперечлива ситуація, з одного боку, емісія карток МПС
перевищила 50-тимільйонний рубіж, з іншого — безготівкові
платежі все ще знаходяться в зародковому стані, а частка безготів-
кових платежів у загальному обсязі здійснюваних карткових
операцій не перевищує 3—4 %. Здебільшого платіжні картки ви-
користовуються для отримання готівки, а не для здійснення без-
готівкових операцій. Без цього унеможливлюється вирішення зав-
дань, поставлених державою перед ринком безготівкових платежів.

Фахівці виділяють наступні фактори, які стримують розвиток
безготівкових платежів з використанням платіжних карток: низь-
кий рівень купівельної спроможності населення; незацікавленість
населення у користуванні платіжними картками; відсутність кре-
дитних історій фізичних осіб, що стримує розвиток кредитування
з використанням платіжних карток; незацікавленість торговців у
впровадженні безготівкових форм розрахунків; недостатньо роз-
винута інфраструктура обслуговування платіжних карток; необ-
хідність значних капіталовкладень для впровадження безготівко-
вих розрахунків з використанням платіжних карток.

Саме з метою подолання вище зазначених факторів і була
створена НСМЕП. Національна система масових електронних
платежів являє собою внутрішньодержавну банківську багато-
емітентну платіжну систему масових платежів, у якій розрахунки
за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійс-
нюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією,
що розроблена Національним банком України. Так саме викорис-
тання нових, прогресивних технологій виділяє НСМЕП у порів-
нянні з міжнародними платіжними системами, які хоч і впрова-
джують чіпові картки, але значно повільнішими темпами. З
іншого боку, досить дискусійним є питання щодо доцільності ви-
користання таких карток на нерозвинутому ринку безготівкових
платежів України. Адже якщо перехід до смарт-карток у Європі
та США об’єктивно обумовлений все наростаючими темпами
грошових махінацій у даному секторі, то на національному ринку
дана проблема ще не стоїть так гостро, а значно більша собівар-
тість чіпових карток може навпаки зашкодити розвитку картко-
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вого ринку України. Власне кажучи, саме тому міжнародні сис-
теми і не поспішають вводити нові картки на теренах нашої дер-
жави, на відміну від НСМЕП, яка від початку вирішила йти шля-
хом використання лише смарт-карток. Звичайно, якщо брати до
уваги використання лише вітчизняних технологій та значно мен-
ші витрати на емісію таких карток, то національна платіжна сис-
тема має відчутну перевагу в технологічному плані. Ще однією
перевагою саме НСМЕП є безперечно саме її національний харак-
тер, тобто захищеність від будь якого зовнішнього впливу, але
це несе в собі водночас і одне з головних обмежень системи — її
замкнутість на внутрішньому ринку. На скільки реальною можна
вважати перспективу виведення НСМЕП на міжнародні ринки,
зараз ще важко сказати, хоча чисто теоретично така можливість
існує, але для цього необхідно, по-перше, — зайняти провідні по-
зиції на національному ринку безготівкових платежів, а по-друге,
— виведення наших банків на міжнародний рівень.

Зараз на українському ринку безготівкових розрахунків, можна
сказати, склалася свого роду конкуренції між МПС і НСМЕП, це
відбувається через активне лобіювання Нацбанком інтересів саме
національної платіжної системи. Зокрема, в найближчих планах є
здійснення ряду супутніх проектів на базі НСМЕП: «соціальна карт-
ка», «транспортна картка», «студентська картка», «митна картка»,
«картка водія», «електронний паспорт», «картка страхувальника»,
«носій електронного цифрового підпису», «дисконтна картка» тощо.

Саме реалізація даних проектів, на нашу думку, може вивести
НСМЕП у лідери вітчизняного карткового ринку безготівкових
розрахунків.

Але з їх реалізацію пов’язане ще одне досить важливе питання
— захист інформації на таких картках в цілому.

Отже, міжнародні карткові продукти повинні обслуговувати ін-
теграцію нашої країни у світове співтовариство у той час, коли на-
ціональні карткові продукти можуть і повинні ефективно обслуго-
вувати локальний і національний оборот та мають бути зорієн-
товані на обслуговування в Україні дрібних і середніх локальних і
національних платежів. А тому не повинно існувати конфронтації
між національними і міжнародними платіжними системами, вели-
ка роль у цьому має належати Нацбанку. Звичайно вітчизняні сис-
теми потребують підтримки з боку держави, але головне, щоб така
підтримка залишалася в рамках ринкових принципів, адже активно
лобіюючи інтереси національної системи, потрібно не забувати
про мету власне з якої її було створено, а саме — розвиток безготів-
кових платежів в Україні.
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СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОГО
ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Перспективи розвитку економіки України як єдиного народ-
ногосподарського комплексу нерозривно пов’язані з перспекти-
вами економічного розвитку регіонів. Саме тому в усіх довго-,
середньо- та короткострокових прогнозах соціально-економіч-
ного розвитку нашої країни особлива увага приділяється розділу
соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема формуванню
та реалізації стратегії регіонального розвитку, що є досить склад-
ним процесом і потребує належної методологічної бази, яка
включає в себе чітко визначені принципи діяльності, мету та
шляхи її досягнення, сукупність засобів, за допомогою яких за-
безпечується вирішення головних стратегічних задач.

Стратегію соціально-економічного розвитку регіону (СРР) ви-
значають як довгостроковий, якісно визначений напрям розвитку
регіону, котрий будується на впровадженні інновацій та спрямо-
ваний на зміцнення позицій регіону на національному і світовому
рівнях.

Метою такої стратегії є створення умов для підвищення кон-
курентоспроможності регіону, забезпечення його сталого розвит-
ку на сучасній технологічній основі, високої продуктивності ви-
робництва й зайнятості населення.

Основними інструментами реалізації СРР є угоди щодо регіо-
нального розвитку, програми подолання депресивності окремих
територій, державні цільові програми, регіональні стратегії роз-
витку і програми соціально-економічного та культурного розвитку.
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Враховуючи вимоги до побудови СРР та складові соціально-
економічного потенціалу регіону, нами пропонується наступна
модель стратегії регіонального розвитку (рис. 1).

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
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Рис. 1. Базові складові стратегії регіонального розвитку

Для перевірки ефективності механізму реалізації СРР нами
була обрана Закарпатська область, статистичні показники якої
були надані державною адміністрацією області та департаментом
регіонального розвитку Міністерства економіки України.

Враховуючи результати порівняння фактичних показників со-
ціально-економічного розвитку Закарпатської області з прогноз-
ними, а також відхилення реальних даних від прогнозних, можна
зробити висновок, що показники, які є індикаторами реалізації
регіональної стратегії даного регіону, не повністю відповідають
реальності. Прогноз не був абсолютно об’єктивним, оскільки по-
ловина з них значно перевиконана, як правило з причини значної
заниженості прогнозних показників. Це свідчить про недоскона-
лість прогнозування (особливо при розрахунку прогнозних показ-
ників), і як результат відбулося викривлення стратегічних інди-
каторів. Таким чином, ми підходимо до необхідності вдоскона-
лення власно методології розроблення СРР та методів розрахунку
прогнозних показників соціально-економічного розвитку регіону.

Результат цього аналізу привів нас до необхідності перевірки
відповідності існуючих СРР вимогам Методичних рекомендацій



215

щодо формування регіональних стратегій розвитку, які є основ-
ним нормативним документом, що запроваджує єдиний стандарт
розробки регіональних стратегій. Нами було з’ясовано, що лише
дві регіональні стратегії — Закарпатської та Чернігівської облас-
тей — повністю відповідають вимогам Методичних рекомендацій.

Таким чином, процес розробки та реалізації стратегій регіональ-
ного розвитку потребує не лише вдосконалення, методології про-
гнозування, а й необхідності організаційного забезпечення обов’яз-
кової відповідності СРР існуючим Методичним рекомендаціям.
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КРЕДИТНИЙ РИЗИК ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Економіка України початку ХХІ століття поставила перед кож-
ним суб’єктом підприємницької діяльності низку нових завдань.
Серед найголовніших — управління ризиками.

Банківська сиcтема, як і інші сфери економічної діяльності
України, перебуває в умовах, що суттєво відрізняються від умов
у переважній більшості розвинутих країн. Це спричинено дією
різноманітних факторів: економічною та політичною нестабіль-
ністю, незавершеністю нормативно-правової бази, що в свою
чергу сприяє загостренню ризиків.
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Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, бо бан-
ки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового рин-
ку. Банківські керівники в більшості випадків вирішують як го-
ловну не проблему отримання максимального прибутку, а проб-
лему досягнення оптимального співвідношення між прибутковіс-
тю та ризиковістю операцій.

Кредитний ризик — це внутрішній ризик в основній діяльнос-
ті банку. Його суть полягає у можливому настанні збитків від не-
погашення позичальником основної суми боргу чи її частини та
процентів за кредитом. Він входить до великої області фінансо-
вого ризику і пов’язаний з процентним, валютним, галузевим та
іншими ризиками банківської діяльності. Кредитний ризик для
банку загострюється у зв’язку з тим, що банки позичають не свої
власні кошти, а кошти вкладників і кредиторів. Рівень ризику не
є стабільним, бо банки та їх клієнти оперують в економічному,
політичному і соціальному оточенні, де умови постійно зміню-
ються [2, c. 34].

Щодо України необхідно зазначити, що більшість комерцій-
них банків до недавнього часу при оцінці кредитного ризику за
конкретною угодою враховувала лише одне з можливих його
джерел — фінансові можливості позичальника, тобто об’єктив-
ний ризик. Практика ж показує, що багато позичальників не по-
вертають кредити не тому, що потрапили в скрутне фінансове
становище, а тому, що просто не хочуть цього робити. В таких
випадках банк змушений відстоювати свої права через суд. Але
суд може відмовити йому в задоволені позову через недосконале
складання і оформлення кредитного договору. Отже, при оцінці
ризику за конкретною кредитною угодою важливо враховувати
юридичний ризик [3, c. 66].

Залежно від стратегічних цілей діяльності банку, він постійно
здійснює збалансування відношення ризик-доходність з перева-
гою одного з критеріїв. При цьому банк може опинитись в одній
із трьох «зон»: зона недостатньої доходності — банк відмовля-
ється від надання ризикових кредитів, але при цьому не забезпе-
чує мінімального доходу; зона невиправданого ризику — банк
приймає свідомо неприйнятний ризик, у зв’язку з чим імовірність
отримання запланованих високих доходів значно знижується; зо-
на безпечного функціонування — банк забезпечує себе мінімаль-
ним необхідним доходом і приймає на себе доцільний ризик.

Задачею керівництва банку є зробити все можливе, щоб уник-
нути тривалого перебування у перших двох зонах, яке призво-
дить до погіршення фінансового стану банку [1, c. 73].
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Для оцінки можливих ризиків банки застосовують різні мо-
делі. Одні з них побудовані з використанням великих масивів
інформації про минулий досвід кредитування, інші зводяться до
аналізу інформації і порівняння її з низкою визначених крите-
ріїв. Поширеним є застосування кількісної оцінки кредитоспро-
можності клієнта, яка передбачає присвоєння певної групи тому
або іншому виду кредиту, тому або іншому типу позичальника і
визначає в балах значення різних характеристик потенційного
позичальника. Потім підраховується загальна кількість балів і
порівнюється з моделлю надання позики або відмови в її видачі.
Основними факторами, які необхідно враховувати при визна-
ченні кредитного ризику конкретного позичальника є: його ре-
путація; можливість своєчасного погашення кредитної заборго-
ваності і процентів по ній; власний капітал позичальника, який
буде використано в проекті, що кредитуватиметься; умови гос-
подарювання позичальника; забезпечення кредиту у формі за-
стави. В західних банках широко використовується метод кре-
дитного скорингу.

При здійсненні кредитування банк неодмінно управляє ризи-
ком. Він може діяти кількома способами: прийняти кредитний
ризик або мінімізувати його. З метою мінімізації кредитного ри-
зику банк використовує низку методів, які можна об’єднати у дві
групи. До внутрішніх методів належать: оцінка кредитоспромож-
ності позичальника, лімітування, нормування, диверсифікація та
створення резервів. До зовнішніх — розподіл, зовнішнє страху-
вання та вимога надання забезпечення [4, c. 72].

Важливим є той факт, що невиконання боржником своїх зо-
бов’язань перед банком не обмежується лише несплатою процен-
тів і неповерненням позики або її частини. Також підривається
репутація банку, тому що значний обсяг проблемних кредитів
веде до загрози неплатоспроможності банку, яка відлякує потен-
ційних вкладників і інвесторів. Підвищення втрат від позичко-
вих операцій викликає відплив кваліфікованих спеціалістів че-
рез зниження обсягу прибутку як джерела їхнього матеріаль-
ного заохочення. Слід враховувати й необхідність для фінансо-
во-кредитного закладу здійснювати додаткові витрати, пов’язані
зі стягненням проблемного кредиту, а також те, що певна час-
тина банківського капіталу «завмирає» в непродуктивних акти-
вах, що знижує доходність банку. Тобто кредитний ризик пред-
ставляє собою цілу сукупність ризиків, пов’язаних з учасниками
і елементами кредитних відносин і потребує реальної оцінки,
зваженого і професійного управління.
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ПОБУДОВА І ВИРІШЕННЯ ПАРНОЇ
КОРЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗВ’ЯЗКУ ДИНАМІКИ
НАРОДНОГО ДОХОДУ З ДИНАМІКОЮ ВВП

У період нестабільності політичної влади в Україні ми мало не
кожного дня чуємо заяви тієї чи іншої політичної сили типу
«ВВП зросло/впало за правління нашої партії/партії опонентів...»
І вважається за належне, що даний фактор є суттєвим для життя
кожного з громадян. Але чи дійсно динаміка ВВП впливає на
наш добробут? З метою дати відповідь на це запитання я провела
дане дослідження.

Основна мета мого дослідження полягає в тому, щоб визначи-
ти тісноту зв’язку між доходами населення і значеннями основ-
ного показника економічного розвитку країни — ВВП, а отже
дослідити рівень впливу зростання чи падіння ВВП на наші до-
ходи. Для цього була вибрана парна кореляційна модель.

Дослідження економічних процесів і явищ математичними
методами складається з таких етапів: економічна постановка за-
дачі; побудова економетричної моделі; вирішення моделі; оцінка
результатів вирішення.

Побудова економетричної моделі

На основі даних динаміки ВВП і доходу населення протягом
2001—2007 pp. виконаємо графічний аналіз. Отримуємо такий
результат:
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Отже, найбільш доцільним і близьким буде вибір параболічної
функції зв’язку виду Y = a + b X + с X2. За цією моделлю ми і бу-
демо визначення параметрів a, b і с за методом найменших квад-
ратів.

Вирішення моделі

2

2 3

2 3 2

;

;

.

na b xi c xi yi

a xi b xi c xi xiyi

a xi b xi c xi xi yi

+ + =

+ + =
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∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
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Підставивши значення хі, уі і n знаходимо:

/xi yi∑ ∑ 2xi∑ 3xi∑ 4xi∑ xi yi∑ ∑ 2xi yi∑

ВВП,% 752,8 81015,72 8725061 940299955 334401,3 35850523

Доходи
населення, грн 3121

Отже, отримуємо систему:
7 а + 752,8 b + 81015,72 с = 3121,2
752,8 а + 81015,72 b + 8725001,1 с = 224401,3
81015,72 а + 8725001,1 b + 872503585052301,1 с = 35850523
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Далі вирішуємо систему методом оберненої матриці. Складає-
мо матрицю коефіцієнтів та вільного члена.

а b c B

7 752,8 81015,72 3121,2

752,8 81015,72 8725001,1 224401,3

81015,72 8725001 8.72504Е+14 35850523

І відповідно знаходимо обернену матрицю і значення коефіці-
єнтів a, b і с.

В результаті отримали таке рівняння зв’язку:

Обернена матриця

а 201,4314 -1,87170 1,32051Е-11 208694,5966

b -1,87170 0,017404 -2,46135Е-13 -1936,42531

с 1.32Е-11 -2,46Е-13 1.14613Е-15 2,70721 Е-08

Y = 208694,5966 – 1936,425317 X + 2,7E-08 X2.

Оцінка результатів вирішення

Для того, що визначити тісноту зв’язку, знаходимо показник,
за допомогою якого вона оцінюється, а саме кореляційне відно-
шення за формулою: ( ) ( )2 22

/ 1 / .y x Y Yp Y Ycpη = − − −∑ ∑
Виконавши розрахунки, ми отримуємо таке значення кореля-

ційного відношення: 2
/ 0,13833.y xη = Тобто, показник свідчить про

досить низьку тісноту зв’язку в даній кореляційній моделі, а отже
про низький вплив X на Y. Також знайдемо індекс кореляції

/ 0,37192.y xη =

Висновок

У результаті побудови, вирішення та оцінки даної парної ко-
реляційної моделі, ми отримали такий результат: динаміка дохо-
дів населення на початку XXI сторіччя має низьку тісноту зв’язку
з динамікою ВВП, а отже зростання і спад ВВП мало впливає на
наші доходи.
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На мою думку, це є негативним показником суспільно-еко-
номічного розвитку України, адже це свідчить про неправильний
перерозподіл доходів країни та високий відсоток тіньового сек-
тору економіки.
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АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

Сучасні умови функціонування підприємств характеризується
суттєвими удосконаленнями, що обумовлює логічний пошук аль-
тернативних шляхів досягнення головної мети підприємницької
діяльності — максимізації прибутку. В сучасних умовах жорсткої
конкуренції та відносної стабільності цінової кон’юктури даної
мети досягнути виключно переглядом виробничих процесів, мі-
німізації витрат та оптимізації ефективності бізнесу. Даним кри-
теріям відповідає такий управлінський інструмент, як аутсорсинг.
Аутсорсинг — метод господарювання, застосування якого допо-
магає підприємствам вирішити свої проблеми функціонування та
розвитку шляхом скорочення витрат, підвищення ступеня адап-
тованості до змін зовнішнього середовища, підвищення якості
продукції або послуг та зниження рівня ризикованості шляхом
перенесення частини виробничого процесу на інше підприємство.
Тобто основною відмінною рисою аутсорсингу є наявність для
компанії альтернативи: зробити визначений продукт чи послугу
самостійно або ж придбати її у спеціального постачальника. Як
свідчить зарубіжна практика, саме другий варіант є на сьогодні
найефективнішим способом ведення бізнесу.
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У сучасній науковій літературі провідні світові теоретики та
практики поділяють аутсорсинг на три типи, що визначає пред-
мет аутсорсингу:

— виробничий аутсорсинг;
— аутсорсинг бізнес процесів;
— аутсорсинг інформаційних технологій.
Виробничий аутсорсинг передбачає передачу частини вироб-

ничих процесів або всього циклу виробництва сторонньому
виконавцю.

Виробничий аугсорсинг дозволяє: по-перше, сконцентруватися
на розробці, освоєнні та виробництві нових інноваційних видів
продукції, що є запорукою стійкої конкурентної переваги; по-дру-
ге, збільшує гнучкість виробництва, оскільки малі та середні під-
приємства, порівняно з гігантами, краще адаптуються до змін ви-
робничого процесу, умов зовнішнього середовища, по-третє, доз-
воляє суттєво здешевіти вартість продукції, якщо партнер по аут-
сорсингу розміщений у країні (на території) з дешевою робочою
силою, дешевими матеріально-сировинними ресурсами тощо. Остан-
нє є найбільш значимим мотивом розвитку виробничого аутсорсин-
гу для транснаціональних корпорацій, хоча і в Україні ці переваги
можуть використовуватись у зв’язку з існуванням суттєвих ціно-
вих диспропорцій між окремими регіонами, містом та селом.

Аутсорсинг бізнес-процесів передбачає передачу сторонній
організації окремих бізнес-процесів, які не є для підприємства
основними, бізнес-утворюючими. Так, на аутсорсинг можуть бу-
ти передані такі функції, як управління персоналом, бухгалтерсь-
кий та податковий облік, маркетинг, реклама, логістика, технічне
обслуговування обладнання, служби безпеки, організація харчу-
вання, ландшафтне озеленення прилеглої території тощо.

За даними Інституту аутсорсингу (США) найвищі темпи роз-
витку характерні для аутсорсингу бізнес-процесів у сфері фінан-
сів та бухгалтерського обліку. В країнах СНД поширення аутсор-
сингу бізнес-процесів тільки набирає обертів. Багато підприємств
не знайомі з принципами аутсорсингу, деяких лякає загроза втра-
ти контролю над підприємством та розголошення його комерцій-
них таємниць.

Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) пе-
редбачає повну або часткову передачу спеціалізованим компаніям
функцій, пов’язаних з інформаційними технологіями та інформа-
ційною підтримкою бізнесу: обслуговування мережної інфраструк-
тури, проектування автоматизованих бізнес-систем з подальшим
їх супроводженням та розвитком, формування корпоративних баз.
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За своєю суттю ІТ-аутсорсинг є різновидом аутсорсингу бізнес-
процесів, але виділяється в окремий тип як родоначальник та лі-
дер ринку аутсорсингових послуг. Як правило, саме з ІТ-аутсор-
сингу починається і впровадження аутсорсингових технологій на
підприємствах.

Характеризуючи аутсорсинг як передачу функцій, можна ви-
значити його найбільш важливі переваги і цілі здійснення. Вони
поділяються на організаційно-управлінські, технологічні, вартіс-
ні. Але поряд із перевагами існує і низка проблем, що значно
знижують привабливість аутсорсингу:

• небезпека зайвої концентрації бізнес-процесів в одних руках,
ризик «виростити собі конкурента»;

• загроза відриву керівної ланки від бізнес-практики;
• навчання чужих фахівців замість своїх;
• загроза просочування важливої конфіденційної інформації;
• можливість натрапляння на недобросовісного аутсорсера, що

може призвести до форс-мажорних обставин, зниження ефектив-
ності праці;

• застосування аутсорсингу може розцінюватися персоналом як
зрада інтересів підприємства, а отже і зниження іміджу керівництва;

• досить посередні знання про аутсорсингу, посилюють почут-
тя недовіри та страху перед даним господарським рішенням.

Аутсорсинг, у першу чергу, це організаційне рішення, управ-
лінський хід, використання якого знижує витрати обслуговування
бізнес-процесу, оскільки аугсорсингові компанії зазвичай викори-
стовують сучасні принципи, форми управління і надають цю мож-
ливість менеджерам замовника. Отже, використання аутсорсингу
дасть можливість підвищити конкурентоспроможність компаній
без великих додаткових інвестицій в нові дорогі технології, зокре-
ма інформаційні, і сфокусуватися на пріоритетних напрямах та по-
легшити вітчизняним компаніям вихід на світовий ринок.
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЕКОНОМІСТА

Сьогодні прийнято говорити про професійну етику лікаря, пе-
дагога, журналіста, депутата, судді, випрацювані відповідні етич-
ні кодекси у різних сферах людської діяльності та міжнародних
організацій. У силу поглиблення спеціалізації праці, появою но-
вих, раніше невідомих проблем у різних сферах людської діяль-
ності перед спеціалістами різноманітних напрямів все частіше
виникають моральні колізії, котрі вирішити неможливо на грунті
лише професійного знання. Саме цим пояснюється виникнення
наприкінці ХХ ст. нової професії — експерта-етика. Сьогодні не-
достатньо бути добрим фахівцем, оскільки професійне захоплен-
ня, позбавлене моральних критеріїв та цінностей, може бути не-
безпечним як для самої людини, так і для оточуючих, суспільства
в цілому. Професіоналізм — категорія етична, бо передбачає від-
повідальність. Тому проблема професійної етики є актуальною як
для теорії, так і практики професійної освіти.

Професійна етика — це не лише знання про те, як виявляється
мораль у різних конкретних практиках, але й знання, зорієнтова-
не на сприяння цим практикам; система конкретизованих мораль-
них норм, принципів із врахуванням особливостей професійної
діяльності людей.

Світовий досвід демонструє важливість зв’язку етики і еконо-
міки, зокрема, економічної етики — трудових взаємовідносин,
організаційно-відповідальної поведінки, зобов’язаннях партнерів,
скріплених не лише договором, етичними кодексами, а й чесним
словом підприємця.

Економічна етика — гуманістичний вимір ринкової економіки.
Реалізація принципу служіння людині припускає три етапи: купівля
сировини і матеріалів, виробництво кінцевого продукту, продаж то-
вару і отримання прибутку. Висока заробітна плата, низькі ціни,
збільшення прибутку за рахунок кількості якісно виробленого това-
ру — основа прояву радощів виробника, продавця, споживача. За-
значене ґрунтується на механізмі саморегуляції, що включає як до-
тримання економічних законів і технологічних процесів, так і ви-
соку організаційну культуру з режимною організацією праці, управ-
лінську культуру, завдяки яким і формується економічна етика.

Стандарти етичної поведінки можуть відрізнятися у різних
країнах, але прикметно, що увага до етики зростає з підвищенням
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рівня економічного добробуту. Спробую увиразнити окремі стан-
дарти професійної етики економіста. Отже, економісту має бути
притаманна:

1. Чесність
• ухилятися від будь-якого діяння, яке може нанести шкоду

виконанню обов’язків професійної етики;
• відмовлятися від будь-яких подарунків, хабарів, від усього,

що негативно впливає на працю економіста;
• визнати професійні обмеження й інші стримуючі фактори,

невиконання яких може призвести до неефективного функціону-
вання підприємства;

2. Об’єктивність
• формувати та передавати достовірну та об’єктивну інформацію;
• повністю розкривати всю відповідну інформацію, яка необ-

хідна для кращого розуміння користувачем поданих коментарів
та рекомендацій;

3. Конфіденційність
• не розкривати конфіденційну інформацію, яка була отрима-

на в процесі виконання роботи, за винятком випадків передбаче-
них законом;

• інформувати підлеглих відносно конфіденційної інформації,
яка була отримана в процесі виконання роботи, слідкувати за до-
триманням ними отриманої конфіденційної інформації;

• утримуватися від використання конфіденційної інформації
для неетичних та незаконних цілей як особисто, так і третіми
особами;

4. Компетентність
• досягти необхідного рівня компетенції шляхом постійного

підвищення кваліфікацій;
• виконувати свої професійні зобов’язання у відповідності з

діючим законодавством, правилами та стандартами;
• формувати повні і чіткі рекомендації після проведеного ана-

лізу відповідної інформації.
Використання стандартів етичної поведінки не завжди може

позбавити від проблеми ідентифікації неетичної поведінки,
розв’язання конфліктів, що з’являються у зв’язку з недотриман-
ням правил професійної етики. Саме у таких ситуаціях важливи-
ми є функції інституцій (етичних комітетів, організацій, центрів),
організаційна, неупереджена діяльність яких спрямована на ви-
рішення подібних проблем. У цьому контексті можуть пропону-
ватися різні варіанти: а) обговорення проблеми безпосередньо з
керівництвом, якщо воно саме не втягнуте у даний конфлікт; мож-
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ливе звертання до аудиторских комісій, власників компанії;
б) проведення конфіденційного обговорення з об’єктивним консуль-
тантом; в) консультації з персональним адвокатом щодо законних
прав і обов’язків, зокрема, у контексті відповідного конфлікту.
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ПРОБЛЕМА «СТАЛОГО РОЗВИТКУ». УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

Негативні тенденції створюють кризові явища в сучасній ци-
вілізації, що виявляються в загостренні об’єктивних конфліктів
між країнами, посиленні невирішених внутрішніх суперечностей
в окремо взятих країнах, поглибленні відомих людству сучасних
глобальних проблем цивілізації. Подібний стан справ орієнтує на
необхідність подальшого вивчення процесів, глобалізаційних і
антиглобалізаційних підходів, а особливо сучасних філософсь-
ких, соціологічних, політичних концепцій, які пропонують ті чи
ті варіанти розуміння сутності глобалізаційного процесу і нада-
ють ті чи ті шляхи вирішення глобальних проблем.

Головною спільною проблемою, яка потребує ретельної
оцінки та кардинальних рішень, для всього людства наразі є
загроза глобальних кліматичних змін. Людство достатньо дов-
го експлуатувало природу, і зараз, як ніколи гостро, потерпає
від власної нищівної життєдіяльності. На сьогоднішній день
ми вже не в змозі здійснювати господарську діяльність, не зав-
даючи шкоди оточуючому середовищу. В результаті своїх дій
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ми створюємо умови для шкідливих та загрозливих процесів,
які несуть невідомі нам кліматичні зміни та їх непередбачувані
наслідки.

Зміни клімату як ніколи загрожують світу та його безпеці та
спроможні викликати соціальні та економічні потрясіння. Слід
зауважити, що процеси глобального потепління приблизилися до
тієї межі, коли ми не в змозі їм запобігти. Тому проблема зміни
глобального клімату повинна зайняти своє місце поряд з такими
небезпеками, як конфлікти, бідність, розповсюдження зброї, кот-
рим традиційно та виключно приділялась першочергова політич-
на увага.

Одним із шляхів подолання глобальних проблем сучасної ци-
вілізації є усвідомлення і використання Концепції «Сталого роз-
витку», яка була прийнята на міжнародній конференції під егі-
дою ООН з проблем екології й майбутнього розвитку цивілізації
у червні 1992 р. в Ріо-де-Жанейро. Ця концепція забезпечуватиме
збалансоване вирішення соціально-економічних завдань і проб-
лем збереження сприятливого навколишнього середовища та
природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення основних
життєвих потреб нинішніх і майбутніх поколінь.

Метою Концепції «Сталого розвитку» є поєднання соціально-
го, економічного та екологічного потенціалу для забезпечення
повноцінного стійкого розвитку.

На даному етапі ООН продовжує свою діяльність щодо прий-
няття заходів, здатних врятувати людство від загрозливих кліма-
тичних змін. Прикладом може слугувати Конференція ООН
з питань клімату (UNFCCC), яка проходила з 3—14 грудня
2007 року на індонезійському острові Балі і котра дала початок
новим переговорам щодо прийняття міжнародних договорів в
області клімату.

Головним завданням форуму стало вироблення до 2009 року
нового міжнародного договору з протидії глобальному потеплін-
ню, що прийде на зміну Кіотському протоколу, строк якого спли-
ває 2012 року. Цей документ було розроблено 1997 року, і він пе-
редбачає скорочення обсягів викидів парникових газів 2008—
2012 рр. на 5,2 % порівняно з показниками 1990 року.

Учасники міжнародної кліматичної конференції на індонезій-
ському острові Балі прийняли так звану «дорожню карту» —
план нових переговорів із боротьби з глобальним потеплінням.
«Дорожня карта Балі» передбачає значні скорочення викидів вуг-
лекислого газу в атмосферу. «Балійська дорожня карта» також
передбачає передачу екологічно чистих технологій країнам, що
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розвиваються, скорочення вирубки лісів, а також допомогу дер-
жавам, що розвиваються, у боротьбі проти повеней і падіння
врожайності земель, викликаних змінами клімату.

«Балійською дорожньою картою» підтверджується необхід-
ність серйозного скорочення глобальних емісій та ініціюється
«всеосяжний процес» для забезпечення повного й ефективного
виконання РКЗК ООН. Формат майбутньої угоди повинен бути
остаточно встановлений на 15-й Конференції сторін, що пройде
наприкінці 2009 року в Копенгагені. Прийняті на Балі рішення
повною мірою відбивають сучасні проблеми кліматичного про-
цесу й суперечливі інтереси договірних сторін. Тому Балійська
Конференція стала історичним проривом і величезним кроком
вперед, адже вперше всі світові держави домовилися вести діалог
з проблеми протистояння небезпечним кліматичним змінам, який
буде завершений у 2009 році.

Тож ми маємо змогу спостерігати значні зусилля світової спіль-
ноти щодо вирішення проблеми, пов’язаної з одним із пріоритет-
них напрямків Концепції «Сталого розвитку» — екологічного.
Проте, якщо розглядати дану Концепцію з погляду України, то
постає питання щодо українських пріоритетів та визначення на-
прямку Концепції «Сталого розвитку», що найбільше хвилює
українське суспільство. І хоча, беззаперечно, екологічна пробле-
ма постає перед кожною країною, проте пересічних українських
громадян більше хвилює соціологічний аспект, їхнє сьогодення, а
не майбутні кліматичні зміни.

Серед соціальних аспектів, які негативно впливають на життя
українців, можна виділити:

• інфляція, яка веде до виникнення соціально-економічної не-
стабільності;

• погіршення якості життя населення, що включає негативні
тенденції у сферах охорони здоров’я, освіти та безпеки;

• соціально-політична нестабільність у суспільстві, що поро-
джує нездатність влади дійти згоди та досягти певних компромі-
сів на користь українському суспільству.

Розглядаючи інфляцію, як один із показників, який безпосе-
редньо впливає на рівень життя населення, то, можна сказати, що
українська економіка входить у інфляційну спіраль. З початку
2008-го споживчі ціни зросли на 9,7 %, а порівняно з березнем
2007-го — на 26,2 %. Сьогодні важливим аспектом є опрацюван-
ня і наполеглива реалізація чіткої трирівневої за своїм змістом
антиінфляційної політики: політики короткострокових, середньо-
строкових і стратегічно перспективних довгострокових заходів,
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які в комплексі можуть принести очікувані суспільством стабілі-
заційні результати.

Щодо охорони здоров’я, то, як показують дослідження, здо-
ров’я посідає перше місце серед політико-соціальних пріоритетів
українців. Людей надзвичайно гостро хвилює здоров’я й ситуація
в нашій медицині. Тому Міністерством охорони здоров’я було
розроблено «Національний план дій в інтересах здоров’я народу
України» — так звану «дорожню карту» розвитку галузі, в якій ви-
значено стратегію і тактику структурних змін шляхом взаємопов’я-
заних короткострокових, середньострокових та довгострокових за-
ходів. Головна мета реформи — забезпечити доступність і якість
медичної допомоги населенню шляхом поетапних, але глибоких
структурних змін системи охорони здоров’я та наблизити її до між-
народних стандартів. Основні блоки запропонованого Національ-
ного плану дій — нормативно-правове забезпечення, зміна фінан-
сування, пріоритети проблем галузі, реформування медичної осві-
ти та підготовки кадрів, структурні зміни розвитку фармсектору та ін.

Говорячи про освіту та науку, слід наголосити, що в Києві
відбувся Всеукраїнський форум інтелігенції. Задекларована мета
Форуму — згуртування всіх ланок інтелігенції для наукового,
освітнього, інформаційного, культурного та духовного забезпе-
чення трансформації українського суспільства до суспільства знань.
Головним результатом проведення Всеукраїнського форуму інте-
лігенції стало схвалення «Концепції гуманітарного розвитку Украї-
ни», яка передбачатиме визначення загальних принципів та ме-
тодологічних підходів до проблематики гуманітарної сфери та
гуманітарної політики держави. Концепцією визначені пріорите-
ти гуманітарного розвитку, а саме: формування нової якості жит-
тя, створення суспільства знань, підтримка соціальної активності
громадян і розвиток цивільного суспільства, а також культурна і
політична консолідація українців як європейської нації.

Отже, розглядаючи проблему сталого розвитку, світова люд-
ська спільнота має замислитися над своїм майбутнім і наслідками
своєї діяльності, які можуть призвести до загрозливих кліматич-
них змін. Що ж стосується України, то поки у нас не буде стабіль-
ної соціально-економічної держави, ми не зможемо віддати на-
лежне екологічним проблемам.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Сьогодні є можливість підбити підсумки запровадження у
1998 р. в Україні системи гарантування депозитів, представленої
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. За період з
1.01.2001 по 1.01.2008 рр. зросли обсяг вкладів фізичних осіб у
банках, їх питома вага у пасивах банків, а також кількість вклад-
ників, що є свідченням зростання довіри населення до банківсь-
кої системи. Вагомими причинами цього стали відсутність у 2007 р.
скандалів, пов’язаних з банкрутствами банків, і підвищення Фон-
дом максимальної суми гарантованої компенсації до 50 тис. грн.
Планується нарощувати обсяг відшкодування до EUR 20 тис.

Незважаючи на позитивні тенденції, функціонування системи
супроводжується існуванням низки проблем. Перш за все, обсяг
відшкодування є порівняно невеликим, а відтак система захищає
інтереси передусім дрібних вкладників. Не передбачається від-
шкодування втрат за депозитами юридичних осіб. Ці проблеми
необхідно вирішувати комплексно з іншими, зокрема, проблемою
нарощення ресурсів Фонду. Хоча за минулий рік його активи зрос-
ли на 54 % і нині сягають 1,5 млрд грн, коефіцієнт покриття депо-
зитного портфелю населення складає менше 0,8 %. Коштів Фонду
не вистачить, якщо збанкрутує навіть не великий, а середній банк.

Постає питання пошуку додаткових джерел фінансування Фон-
ду. Обговорюється збільшення і без того значних обсягів регуляр-
них відрахувань банків у Фонд, що потребує комплексного вирі-
шення разом з проблемним питанням капіталізації банків.

Що стосується доходів Фонду від інвестиційної діяльності як
можливого джерела ресурсів, необхідною умовою є безпечне роз-
міщення коштів Фонду. Тут теж існує багато проблемних питань.
Так, левову частину активів Фонду розміщено на рахунках в НБУ
під незначні проценти, лише невелику їх частку вкладено в
ОВДП. Крім того, Фонд фактично не розміщує кошти на депози-
тах в НБУ. Хоча безпечність даних джерел є очевидною.

Інше проблемне питання стосується розміщення коштів Фон-
ду в гарантовані державою, 5-річні облігації Державної іпотечної
установи (ДІУ). Незважаючи на державні гарантії, облігації ДІУ
не є державними в повному розумінні. Вони несуть більш значні
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ризики. Ризикованим є рефінансування банків у гривнях під фік-
совану ставку на 30 років. Крім того, облігації ДІУ не є ліквідни-
ми. Допускаємо можливість безпечного спрямування коштів Фон-
ду в облігації ДІУ за таких умов: спрямування невеликої їх частки,
облігації ДІУ мають бути гарантовані державою, дотримання де-
яких стандартів ДІУ.

Інвестування коштів Фонду в облігації емітентів, які вважа-
ються надійними, на нашу думку, є все ж ризикованим. Оптималь-
ний варіант — розміщення коштів Фонду в надійних іноземних
банках.

Найбільш слушною вважаємо пропозицію поповнення коштів
Фонду через перерахування 20 % прибутку НБУ (тобто до 1 млрд грн
на рік).

Джерелом внесків до Фонду може стати Держощадбанк, який
необгрунтовано є винятком щодо обов’язкової участі у Фонді.
Доцільно запровадити субсідіарну відповідальність Фонду та
держави щодо вкладів фізичних осіб, розміщених в Ощадбанку.

Чи не найгострішою проблемою функціонування вітчизняної
системи гарантування депозитів є розмір внесків до Фонду, одна-
ковий для всіх банків, коли більш стійкі банки змушені «фінан-
сувати» банки, що здійснюють ризикову діяльність. В Україні
доцільно запровадити диференційовану систему. Але слід мати
на увазі більш жорстку роботу з банками, яким будуть виставля-
тися оцінки їх надійності і від цього залежатиме обсяг відраху-
вань. Постають питання щодо того, хто буде здійснювати оціню-
вання, а також щодо адекватності бухгалтерського обліку та фі-
нансової звітності в Україні. Проблему визначення способу роз-
поділу банків за ступенем їх ризику можна вирішити через вико-
ристання як обов’язкових нормативів НБУ, які є кількісними по-
казниками, так і методики CAMELS, що базується на якісних
критеріях. Пропонуємо надати якісним критеріям меншої ваги
проти кількісних. Щодо методології встановлення ставок внесків,
можна до базової ставки внесків, єдиної для всіх банків, встано-
вити значення надбавки за відхилення від цільового рівня кожно-
го з показників (досвід Турції). Суттєва різниця в розмірі надба-
вок створить реальні стимули для обмеження банками ризиків.
Стосовно публічного розкриття інформації, для України прийнят-
ним є розкриття критеріїв диференціювання банків, але не фак-
тичних рейтингів і категорій внесків. Необхідно вирішити питан-
ня щодо процедури врегулювання суперечок.

У контексті розширення кола функцій Фонду доцільним є на-
дання йому повноважень щодо попередження банкрутств банків.
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Так як пріоритетом у реалізації довгострокової стратегії роз-
витку вітчизняної економіки є вступ України до ЄС, реформу-
вання вітчизняної системи гарантування депозитів є актуальним і
асоціюється із вирішенням зазначених та інших проблем, перш за
все, на законодавчому рівні.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ І ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ

Актуальність даної теми є очевидною, тому що високоефектив-
на діяльність у сфері бізнесу й управління на сучасному етапі
розвитку української економіки, за умови інтеграції України до
світових спільнот, неможлива без розуміння психологічних про-
цесів, які супроводжують господарську діяльність.

Україна не виступає «першопрохідцем» у вирішенні цього
питання. Розвинуті країни вже мають досвід у вирішенні подіб-
них питань. Педагоги та психологи цих країн дійшли висновку,
що підготовка людини до бізнесової діяльності має починатися
так само рано, як і підготовка до першого класу, оскільки все по-
дальше їх життя буде пов’язане з цим середовищем, де панують
діловитість та підприємництво.

Економічні погляди засвідчують квінтесенцію економічної
свідомості, економічного мислення та їх взаємозв’язок. Це форма
цілеспрямованого, узагальненого пізнання явищ, зв’язків еконо-
мічного життя та відносин, економічних знань і поглядів, що да-
ють можливість передбачати тенденції, процеси розвитку еконо-
мічної дійсності та обґрунтовано формулювати ефективні соціаль-
но й практично значущі ідеї.

Важливе місце в житті суспільства належить економічно-
господарській діяльності, пов’язаним з нею відносинам і такому
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духовному феномену, як економічна свідомість та мислення.
Останні відзначаються великим творчим потенціалом.

Економічна свідомість — це емоційна оцінка дійсності, забез-
печення економічної діяльності — попередня побудова дій і про-
гнозування їх наслідків, здатність особистості орієнтуватися в
навколишньому матеріальному світі, у власному житті. Таким
чином, економічна свідомість — не просто образ економічної
дійсності, а особлива форма психічної діяльності, яка орієнтована
на відображення і перетворення економічної дійсності. Вольові
компоненти економічної свідомості — це економічний інтерес,
економічний вчинок, економічна діяльність. Правильне економіч-
не мислення забезпечує раціональне управління діями людини на
робочому місці, в масштабі підприємства. Економічне мислення
буває: творчим, яке характеризується знаходженням нових мето-
дів рішення задач і досягнення цілей; шаблонним, коли рішення
ухвалюються за звичкою, на рівні здорового глузду.

У науковій літературі позиція економістів та психологів щодо
економічного мислення та свідомості відрізняється. Для еконо-
містів суб’єкт, що не максимізує власну вигоду, поводиться не-
раціонально, тобто повинен бути виключений з аналізу як певна
аномалія. Психологи ж в цьому випадку звертають увагу на два
моменти: по-перше, під раціональним слід розуміти не лише
спрямованість дії, але й сам механізм прийняття рішення. Інакше
кажучи, якщо для економістів суб’єкт завжди розраховує варіан-
ти вибору, то для психологів раціональне міркування є лише од-
ним з варіантів прийняття рішення, яке може бути ухвалене та-
кож на основі звички, емоцій.

Важливою складовою формування та функціонування еконо-
мічного мислення є морально-етичні цінності, моральна свідо-
мість. Як діяльність, що істотно торкає життєві умови людини, її
потреби, інтереси, ідеали, тощо, економічна діяльність не може
не супроводжуватись також актуалізацією моральних норм, як її
доконечно позитивних орієнтирів. За сучасних умов значного
розширення масштабів економічної діяльності роль морально-
етичних чинників врегулювання останньої, як і, безперечно, зав-
дання виявлення їх призначення у контексті функціонування
економічного мислення, особливо зростає. Отже, суб’єкти еко-
номічної діяльності при виборі рішення керуються не об’єк-
тивними економічними законами, а своїми уявленнями про них,
які можуть значно відхилятися від економічної вигоди. Якщо
якийсь спосіб у минулому довів свою ефективність в аналогічній
ситуації, то люди задовольняються повторенням свого рішення, а
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не шукають оптимальнішого. Як випливає з цього погляду на до-
слідження, прийняття економічного рішення — це не стільки га-
лузь економічної психології і тим більше не стільки її проблема.
Це її базова орієнтація.

Економічною поведінкою звичайно називають поведінку, ви-
кликану економічними стимулами, і діяльність господарюючого
суб’єкта.

Вихідний тип ринкової поведінки передбачає високу економіч-
ну активність індивіда, розуміння того, що ринок створює мож-
ливості для підвищення добробуту відповідно до затрачених зу-
силь, знань, навичок. Такий тип поведінки в Україні тільки фор-
мується. Досить гнучка структура його ціннісних орієнтацій до-
помагає швидко адаптуватися до нових умов соціального середо-
вища, адекватно реагувати на вимоги соціальних інститутів.

Для виявлення природи, походження, та особливостей еконо-
мічного мислення і поведінки українців було проведено власне
дослідження. —

До вибірки опитуваних осіб входили: студенти КНЕУ імені
Вадима Гетьмана віковий лаг студентів 1 рік, тобто опитані особи
віком 19—20 років; приватні підприємці; працівники бюджетних
установ, віковий лаг яких є досить широким. В опитуванні брали
участь 90 осіб, які розподіляються таким чином: студенти — 30, під-
приємці (фізичні особи) — 30, працівники бюджетних установ — 30.

За результатами дослідження, виявлено, що економічне мислен-
ня — це система поглядів людини на закономірності економічного
розвитку, суть економічних явищ і причини їх виникнення. Еконо-
мічне мислення є структурним компонентом мислення взагалі. Ви-
значальним чинником змісту економічного мислення є характер іс-
нуючих відносин власності, місце людини в суспільному розподілі
праці, рівень її освіти, тому що саме від даних особливостей про-
явилася залежність результатів досліджень у різних групах опита-
них. Найважливішим елементом економічного мислення є вміння
знаходити оптимальні рішення для збільшення економічної актив-
ності окремого підприємства, галузі народного господарства.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АНТИІНФЛЯЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Одна з головних функцій Уряду полягає у забезпеченні низь-
ких темпів інфляції, що є важливою передумовою забезпечення
стабільного розвитку країни. Однак за 2007 рік фактичне зрос-
тання споживчих цін перевищило заплановане на 8,1 %, не упо-
вільнивши швидкості росту цін і в 2008 році.

Аналізуючи причини інфляції, слід розрізняти два її види: інф-
ляцію попиту та інфляцію витрат.

Інфляція попиту виникає внаслідок надмірного перевищення
платоспроможного попиту, тобто більшої кількості грошей в обі-
гу, ніж необхідно для обслуговування економіки.

Щоб оцінити такий дисбаланс, можна скористатись рівнянням
рівноваги Фішера: M*V = P*Q, за яким обсяг платіжних засобів
М*V має урівноважуватись номінальним ВВП — P*Q.

Прослідкувати можливі диспропорції можна, скориставшись
відповідною індексною моделлю: Imv = Ipq, яка в короткостроково-
му періоді спрощується і набуває наступного вигляду: Im = Ipq = Ip*Iq.

Темп зростання грошової маси має відповідати темпам зрос-
тання ВВП. У випадку перевищення темпу росту грошової маси
над темпом росту ВВП, рівновага має відновлюватись виключно
за рахунок підвищення цін.

З точки зору монетаристської теорії різні види грошей мають
різну інфляційно утворюючу спроможність. Найбільш інфляцій-
ним є грошовий агрегат М1, який характеризує загальний обсяг
найліквідніших платіжних засобів. Інтенсивний приріст цього аг-
регату останніми роками відбувається внаслідок постійного зрос-
тання видатків держави, що викликає багато питань щодо обґрун-
тованості існуючої політики (рис. 1).

Як видно з рис. 1, наприкінці 2006 року темпи зростання гро-
шової маси почали істотно випереджати темпи росту реальної
економіки. Повільний приріст реального ВВП не компенсує при-
росту обсягу платіжних засобів, як наслідок — врівноваження за
рівнянням Фішера відбувається виключно за рахунок прискоре-
ного зростання цін.

Іншим видом інфляції є інфляція витрат, що зумовлена ростом
цін на сировину, матеріали тощо, які використовуються для виго-
товлення продукції. Зростання цін на витратні матеріали безпо-
середньо впливає на зміну собівартості продукції.
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В структурі виробничих витрат найвагомішою часткою є
витрати на енергоресурси, більша частина яких в Україну ім-
портується. Загальна вартість імпортованих енергоресурсів на
внутрішньому ринку країни залежить, по-перше, від їхньої
вартості на світових ринках, по-друге, від курсу національної
валюти по відношенню до долара США (основної розрахунко-
вої валюти). Перебіг зазначених процесів у Світі відбувається
неоднозначно: вартість енергоресурсів на світових ринках по-
стійно зростає, одночасно супроводжуючись падінням долара
США.

Зазначені процеси, компенсуючи вплив один одного, не при-
зводять до суттєвого подорожчання енергоресурсів у більшості
країн, внаслідок укріплення їхніх національних валют по відно-
шенню до долара США. В Україні ж курс долара США утриму-
ється штучно, і це не компенсує збільшення вартості енергоресур-
сів на світовому ринку.

Протягом останнього року відбулось падіння курсу долара
США до основних європейських валют в середньому на 15,9 %.
Якби в Україні курс гривні по відношенню до долара США не
утримувався штучно, а долар США знецінювався б такими ж тем-
пами як до євро, то курс національної валюти на 01.04.2008 ста-
новив би 4,34 грн /долар США.

Розглянемо сценарій зміни вартості енергоресурсів в Україні
на прикладі природного газу. Сучасна вартість тисячі куб. м га-
зу становить $ 179,5 США або 906,5 грн. За умов укріплення
курсу гривні до 4,34, вартість тис. кубів становила б 779,0 грн,
що дозволило б виробникам заощадити 14,1 % витрат на енер-
горесурси.

За ефективність антиінфляційної політики в Україні загалом
відповідають Нацбанк і Кабмін. Останнім часом Нацбанком
вжиті заходи по вилученню грошей з обігу. Однак у коротко-
строковій перспективі цей захід не є достатньо ефективним,
адже є інструментом переважно довгострокової грошово-кредит-
ної політики.

Регулюючи сектор діяльності нефінансових корпорацій
країни, уряд має враховувати сучасні світові тенденції на то-
варному та валютному ринках, забезпечуючи гармонійне існу-
вання національної та світової економік. Адже ігноруван-
ня світових тенденцій призвело до штучного прискорення іс-
нуючих інфляційних процесів в Україні. Така подальша ва-
лютна політика коштуватиме національній економіці все до-
рожче!
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СВІТОВОГО
ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Питання аудиту адміністративної діяльності (ААД) набувають
все більшої актуальності в умовах, коли суспільство дедалі час-
тіше звертає увагу на результативність управлінських рішень, що
приймаються на державному рівні, економічність та ефективність
використання коштів платників податків. Актуальність запрова-
дження саме такої форми контролю у практичну діяльність орга-
нів державного фінансового контролю нині стоїть дуже гостро,
оскільки бюджетна політика держави реалізується при недостат-
ності джерел фінансування. У цій ситуації доцільно скористатися
багаторічним досвідом застосування аудиту адміністративної ді-
яльності в зарубіжних країнах.

Відповідно до міжнародних стандартів аудиту аудит адмініст-
ративної діяльності (performance audit) — це незалежне дослі-
дження ефективності й результативності діяльності органів вико-
навчої влади та виконання державних програм щодо дотримання
принципу економічності й удосконалення управління.

Виникнення такого виду аудиту було зафіксовано у Лімській
декларації керівних принципів контролю (the Lima Declaration of
Guidelines on Auditing Precepts), прийнятій у жовтні 1977 року на
IX Конгресі Міжнародної організації вищих аудиторських уста-
нов (International Organization of Supreme Audit Institutions —
INTOSAI). Зокрема, у статті 4 декларації підкреслюється, що крім
фінансового аудита, важливість якого залишається незапереч-
ною, «існує також інший вид контролю, спрямований на перевір-
ку того, наскільки ефективно і економно витрачаються державні
кошти. Такий контроль охоплює не тільки специфічні аспекти
управління, а й усю управлінську діяльність, включаючи органі-
заційну і адміністративну системи».

У відповідності до Стандартів INTOSAI ААД є незалежним
дослідженням економічності, ефективності й результативності
діяльності організації, що перевіряється, стосовно використання
ресурсів при виконанні завдань.

У більшості зарубіжних країн державний аудитор виконує не
тільки роль контролера, але й консультанта — активного учасни-
ка процесу удосконалення управління бюджетними установами, а
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також, здійснює перевірки, які називаються аудитом відповідно-
сті вартості витраченим коштам — ВВВК. Цей вид діяльнос-
ті державних аудиторів у багатьох країнах належить до сфери ау-
диту (ревізії) урядових структур, державних підприємств та
неприбуткових організацій, але у ряді випадків поширюється і на
приватні фірми та корпорації. В останньому випадку особи, що
здійснюють перевірку, мають статус незалежних, а не державних,
аудиторів.

Зарубіжний досвід вчить, що пріоритетне значення для ауди-
торської установи розвинених країн має фінансовий аудит, але
разом з тим аудиту ефективності діяльності приділяється значна
увага.

Аудит адміністративної діяльності становить значний інтерес
для сучасної системи державного фінансового контролю Украї-
ни, тому що його запровадження випливає з необхідності рефор-
мування системи управління державними фінансами, яка на сьо-
годнішній день є неефективною і не відповідає ані вимогам
ринкової економіки, ані очікуванням суспільства.

Необхідність запровадження аудиту адміністративної діяльно-
сті в Україні є очевидною, але існує низка перепон, які потрібно
усунути, серед яких слід відзначити, перш за все, недосконалість
законодавчої бази, яка регламентує це питання, відсутність мето-
дичних розробок та рекомендацій, малий досвід проведення пе-
ревірок такого роду, моральна непідготовленість управлінців до
детальних перевірок не просто фінансової звітності, а й правиль-
ності їх рішень.

З огляду на вищесказане, я вважаю за необхідне вжити захо-
дів, які сприятимуть швидкому та дієвому впровадженню ААД як
у бюджетній сфері, так і в підприємницькій діяльності, серед них
мають бути такі:

• розробити чіткі методичні рекомендації щодо впровадження
та проведення аудиту адміністративної діяльності;

• вдосконалити існуючу та розробити нову нормативну базу,
яка дасть можливість підвести належну юридичну основу для за-
провадження аудиту адміністративної діяльності;

• підготувати нові кваліфіковані кадри та змінити філософію
працівників перевіряючих органів відносно проведення аудиту;

• покласти повноваження з проведення аудиту адміністратив-
ної діяльності на один орган державного фінансового контролю,
наприклад на Рахункову палату України;

• запровадити аудит адміністративної діяльності як обов’язко-
вий вид аудиту для державного сектора економіки.
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Вищевказані заходи дозволять органам державної влади та
іншим користувачам і суспільству загалом отримати чітке уяв-
лення про використання бюджетних коштів та державного майна.

Найважливішим чинником довіри суспільства до державної
влади має стати результативний фінансово-економічний конт-
роль. Результати контролю лише в тому випадку будуть користу-
ватися довірою у громадян, коли він буде незалежним та об’єктив-
ним від тих органів державної влади, що розпоряджаються дер-
жавними засобами. Запровадження аудиту адміністративної ді-
яльності у практичну діяльність вітчизняних органів державного
фінансового контролю має забезпечити саме такі результати кон-
тролю у нашій державі.
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СТРАХОВИЙ СУПРОВІД ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Транспортування виготовленої продукції, товарів, сировини,
напівфабрикатів, інших вантажів є необхідною ланкою процесу
суспільного виробництва, його завершальною, кінцевою метою
— постачанням безпосередньо споживачу, або проміжним поло-
женням — постачання посереднику або іншому виробнику для
подальшої обробки. Пошкодження і загибель, крадіжка або непо-
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стачання до пункту призначення — ці споконвічні супутники су-
проводжують перевезення вантажів з давніх часів.

Історично до страхового супроводу вантажоперевезень відно-
сять страхування вантажів та страхування відповідальності пере-
візника.

Економічна необхідність страхування вантажів обумовлена іс-
торично і виявляється у його еволюційному розвитку. Страху-
вання вантажів та відповідальності перевізника є традиційними
видами страхування, основи якого закладені ще в далекому ми-
нулому.

Із розвитком посередництва та збільшенням його ролі при здій-
сненні вантажоперевезень крім відповідальності перевізника ви-
никає і відповідальність експедиторських компаній. Таким чином,
при страховому супроводі вантажоперевезень можна виділити
два основні види страхування: страхування вантажу та багажу та
страхування діяльності транспортних операторів, до якого вхо-
дить страхування відповідальності перевізника та експедитора. В
свою чергу страхування відповідальності перевізника включає:

 страхування відповідальності автоперевізника;
 страхування відповідальності залізниць;
 страхування відповідальності морського перевізника;
 страхування відповідальності авіаційного перевізника.
Страхування вантажів вантажів можна класифікувати за трьо-

ма критеріями.
Критерій 1: характер грузу, що перевозиться:
• страхування генеральних вантажів генгрузи — термін зов-

нішньоторговельних операцій. генгрузами вважаються вантажі,
упаковані в стандартну, загальноприйняту тару, що не потребу-
ють особливих умов перевезення;

• страхування наливних, насипних, навальних вантажів;
• страхування сільськогосподарських і інших тварин;
• страхування дорогоцінних металів, банківських банкнот,

монет.
Критерій 2: спосіб транспортування:
• наземне страхування вантажів (перевезення залізничним і

автомобільним транспортом);
• страхування вантажів під час перевезення повітряним тран-

спортом;
• страхування вантажів по перевезеннях внутрішніми водними

шляхами;
• комбіноване страхування;
• страхування поштових відправлень.
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Критерій 3: зміст господарських інтересів:
• страхування експортних вантажів;
• страхування імпортних вантажів;
• страхування внутрішніх перевезень;
• страхування транзитних перевезень.
В Україні за останні 3 роки простежується тенденція до уповіль-

нення розвитку страхового супроводу вантажоперевезень. Це видно
з табл. 1.

Таблиця 1
ВАЛОВІ ТА ЧИСТІ НАДХОДЖЕННЯ

СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ ЗА 2005—2007 рр. [2], млн грн

Валові надходження
страхових платежів

(премій, внесків)

Чисті надходження
страхових платежів

(премій, внесків)
Види страхування
та показники

страхової діяльності
за 2005—2007 рр.

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Всього з добровільних ви-
дів страхування (крім
життя):

11 518, 8 12 328, 6 14 392, 0 6 218, 5 7 350, 5 9 444, 7

Страхування вантажів та
багажу (вантажобагажу) 1 165, 7 1 129, 4 1 185, 0 582, 9 483, 3 551, 4

Страхування цивільної
відповідальності власни-
ків наземного транспор-
ту (включаючи відпові-
дальність перевізника)

49, 3 49, 5 75, 1 45, 7 46, 9 63, 4

Страхування відповідаль-
ності власників повітря-
ного транспорту (вклю-
чаючи відповідальність
перевізника)

2, 4 3, 1 0, 7 1, 9 1, 5 0,5

Страхування відповідаль-
ності власників водного
транспорту (включаючи
відповідальність пере-
візника)

6, 8 7, 9 8, 2 6, 7 7, 6 7, 8

Обов’язкове страхування

Авіаційне страхування
цивільної авіації 118, 2 104, 2 112, 7 110, 1 92, 1 106, 0
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Ринок страхування вантажів та багажу, а також відповідаль-
ності перевізників, як свідчать данні табл. 1, не має чіткої тенден-
ції до зростання і його обсяги є незначними в порівнянні зі стра-
ховими надходженнями по страховому ринку.

Специфіка страхування вантажоперевезень в Україні полягає
у незначному страхування відповідальності перевізників. Гово-
рячи про страхування відповідальності авіаперевізників та влас-
ників водного транспорту потрібно відмітити, що значній вплив
тут відіграє нерозвиненість самих транспортніх галузей в Украї-
ні. Так, після розпаду СРСР переважна більшість водного транс-
порту, особливо морського, була продана у власність зарубіжник
компаній-перевізників, які при страхуванні вантажів, користу-
ються послугами зарубіжних страхових компаній. Те ж саме мож-
на сказати і про проблеми щодо авіаперевізників. В Україні пред-
ставлені всесвітньовідомі компанії, що здійснюють перевезення
такого роду. Вони страхують свою відповідальність перед влас-
никами вантажу, але дана статистика відображається не в Україні.

В Україні є значний потенціал для розвитку страхуванння від-
повідальності власників наземного транспорту, особливо автопе-
ревізників. Проте, на даний вид страхування значно впливає те,
що в Україні з’явилась значна кількість дрібних перевізників, що
здійснюють перевезення в межах України. Для них довге і склад-
не оформлення страхового поліса нерідко займає більше часу,
ніж саме перевезення.

Крім того, страховій інтерес у перевізників виникає, переважно,
при здійсненні перевезень на великі відстані.

Як зазначалося вище, в Україні набуло поширення страху-
вання відповідальності експедиторських компаній, яке фактично
покриває відповідальність перевізника. Оскільки експедитори самі
знаходять вантаж для перевізника або перевізника для конкрет-
ного вантажу, а тому переймають значні ризики на себе.

Найбільш розвиненим в страхуванні відповідальнності перевіз-
ників в Україні є ринок страхування відповідальності міжнарод-
них вантажоперевізників. Його обсяг складає близько 20 млн грн
[1]. У даному виді страхування уповноважена страхова компанія
вибирається Асоціацією міжнародних автоперевізників України
за узгодженням з Міжнародним союзом автотранспорту. До 2006 р.
перевага віддавалася «ИНГО Україна», що мала безпосереднє
відношення до асоціації. Зараз лідером даного ринку є СК «Уні-
версальна». Це викликає певне невдоволення з боку як конкурен-
тів, так і страхувальників, яких часом не влаштовує обслугову-
вання компанією.
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Крім перелічених проблем страхового супроводу вантажопе-
ревезень можна також назвати:

• нерозвиненість культури страхування — вантажовласники,
особливо дрібні, не уявляють, які ризики їм загрожують;

• невизначеність у правових і податкових питаннях;
• невисокий рівень сервісу, особливо при врегулюванні збит-

ків (відсутність розвитий мережі аварійних комісарів, затягнуті
строки відшкодування);

• недостатньо високу кваліфікацію співробітників страхових
компаній.

Говорячи про перспективи даного ринку страхування в Украї-
ні потрібно сказати, що  перспективи з’являться тоді, коли актив-
ніше почнуть розвиватись транспортні галузі в нашій країні, а це
можливо за умови поглиблення інтеграції у світове господарство
та розвитком міжнародного співробітництва, збільшенням това-
рообороту як в середині країни так і з іншими країнами.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ
СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ

Нами здійснено порівняльну характеристику умов обов’яз-
кового страхування цивільної відповідальності власників авто-
транспортних засобів (ОСЦВВАЗ) на прикладі України, Росії та
Білорусії; визначено основні переваги та недоліки здійснення
цього виду страхування в названих країнах та запропоновано за-
ходи щодо подальшого його вдосконалення в Україні.

Порівняльний аналіз торкнувся наступних умов страхування.
Ліміт відповідальності. В Україні ліміт відповідальності стра-

ховика складає: за шкоду, заподіяну майну потерпілих — 25 500 грн
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на одного потерпілого; життю та здоров’ю потерпілих — 51 000 грн.
на одного потерпілого. У разі, коли загальний розмір шкоди за
одним страховим випадком перевищує п’ятикратний ліміт відпо-
відальності страховика, відшкодування кожному потерпілому
пропорційно зменшується.

Суттєві зміни щодо лімітів відповідальності відбулися у російсь-
кому законодавстві наприкінці минулого року. Так, ліміт відпові-
дальності у частині відшкодування шкоди, заподіяної майну кількох
потерпілих, становить приблизно 33 500 грн (у перерахунку в гривні
за курсом НБУ); майну одного потерпілого — не більше 25 000 грн;
життю або здоров’ю кожного потерпілого — приблизно 33 500 грн.
Але найбільш важливим є те, що дана страхова сума встановлю-
ється для кожного потерпілого і пропорційно не зменшується. Стра-
ховик при настанні кожного страхового випадку (незалежно від їх
кількості протягом строку дії договору обов’язкового страхування)
зобов’язується відшкодувати заподіяну шкоду.

Найбільші ліміти відповідальності встановлені в Білорусії і
складають приблизно 80 тис. грн (у перерахунку в гривні за кур-
сом НБУ) за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну потер-
пілих, але якщо загальний розмір відшкодування за одним стра-
ховим випадком перевищує трикратний ліміт відповідальності
страховика, сума відшкодування кожному потерпілому пропор-
ційно зменшується.

Франшиза. Вона застосовується тільки в Україні і не може
перевищувати 2 відсотки (510 грн) від ліміту відповідальності
страховика при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну потерпілих.

Типи договорів. Згідно українського законодавства існує три ти-
пи договорів страхування: договір І типу — 1 ТЗ — 1 поліс —
N осіб на законних підставах; договір ІІ типу — 1 особа — 1 поліс
— N ТЗ; договір ІІІ типу — 1 ТЗ — 1 поліс — 1 або N осіб (але не біль-
ше 5). У Росії договір страхування може передбачати, а може й не
передбачати обмеження кількості осіб, допущених до управління
ТЗ. У Білорусії, якщо по даному ТЗ страхувальником укладено до-
говір страхування цивільної відповідальності, то він поширюється
на всіх осіб, які на законних підставах мають право керувати цим ТЗ.

Базовий страховий платіж. Так, в Україні він єдиний і ста-
новить 291,49 грн. У Росії базові страхові тарифи та платежі ди-
ференційовані залежно від типу та призначення ТЗ. Легкові ав-
томобілі залежно від призначення (використовуються юридич-
ною особою, фізичною особою підприємцем, таксі) також мають
різні базові страхові платежі. Базові страхові платежі у Білорусії
встановлюються залежно від типу ТЗ, строку страхування, а та-
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кож окремо існують базові платежі для деяких марок автомобі-
лів, тракторів і дорожніх машин, тролейбусів, трамваїв тощо.

Коригуючі коефіцієнти. Найбільше їх існує в Україні, а най-
менше — у Білорусії (лише три: місцезнаходження (місце про-
живання) страхувальника; аварійність використання ТЗ (система
бонус-малус); вік і стаж водія). Особливістю Росії є те, що у них
враховується вік і стаж водія, потужність двигуна у кінських си-
лах та період використання ТЗ протягом року.

Бонус-малус. Розрахунок цього коефіцієнта в Україні, як і в
Білорусії, здійснюється по історії аварій автомобіля, а в Росії —
по історії аварій водія.

Шкода, яка відшкодовується потерпілим. Так, в Україні, крім
шкоди, завданої життю, здоров’ю та майну, має страхове покриття
моральна шкода (не більше 5 % ліміту відповідальності по життю та
здоров’ю). У свою чергу, в Росії моральна шкода не покривається,
але відшкодовується втрата товарної вартості ТЗ. У Білорусії відшко-
довуються лише збитки, завдані життю, здоров’ю та майну, але не
відшкодовується моральна шкода та втрата товарної вартості ТЗ.

Система врегулювання збитків. В Україні та Білорусії одна-
кова і вона передбачає обов’язкове оформлення довідки ДАІ про
ДТП. У Росії з 01.12.2008 р. вводиться новий порядок оформлен-
ня ДТП і залежить від величини заподіяного збитку: заповняють-
ся бланки повідомлення про ДТП, не викликаючи співробітників
ДАІ (якщо у ДТП взяли участь не більше 2 ТЗ, немає потерпілих і
заподіяний збиток за попередніми оцінками не перевищує 5 250 грн);
відшкодовує збиток компанія, у якій застрахований потерпілий
(якщо збиток більше, відшкодовує компанія винуватця). Тобто, у
Росії вводиться система Європейського протоколу.

Пільги. Найбільше їх мають громадяни України. За умови
страхування не більше 1-го ТЗ з робочим об’ємом двигуна до
2500 куб. см. розмір СП становить 50 % розміру СП для: учасни-
ків війни; інвалідів ІІ групи; осіб, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, віднесених до І та ІІ категорій; пенсіо-
нерів. У Росії компенсація у розмірі 50 % від сплаченої премії
надається лише інвалідам (у т.ч. дітям-інвалідам), при умові ви-
користання ним ТЗ і поряд з ним не більш ніж двома водіями. У
Білорусії за умови особистого використання ТЗ 50 % від встанов-
леного СП сплачують: громадяни, які отримали ТЗ через органи
соціального захисту безкоштовно або на пільгових умовах; інва-
ліди ВВВ і прирівняні до них особи.

Недоліки. Основними з них в Україні є: недосконалий меха-
нізм страхових виплат; велика кількість ДТП та постраждалих
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людей; затягування судами розгляду справ; малі розміри страхо-
вої суми та страхового платежу.

Заходи. Ці проблеми та недоліки можна вирішити, здійснивши
такі заходи: встановити мінімальні ліміти виплат за кожен день
тимчасової втрати працездатності; встановити конкретні розміри
виплат у випадку смерті, інвалідності; збільшити вартість полісу за-
лежності від кількості порушень ПДР (нарахування за кожне пору-
шення ПДР штрафних балів); встановити жорсткий контроль на лі-
нії за наявністю у водіїв полісів ОСЦПВВТЗ; прискорити процес
розгляду судами справ; збільшити розміри страхової суми та стра-
хового платежу; вдосконалити механізм надання пільг; поступово
ввести систему прямого врегулювання збитків і спрощеного оформ-
лення ДТП; розробити й затвердити єдині правила по визначенню
розміру шкоди, заподіяної ТЗ у результаті ДТП, для цілей ОСЦПВ
ВНТЗ; прискорити створення єдиної бази страхових випадків;
прив’язувати бонус-малус до водія, а не до автомобіля.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН
ВЛАСНОСТІ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

У даній роботі розкрито суть трансформації відносин власності і
найбільшу увагу приділено трансформації, яка і досі триває в Україні.

Відносини власності за своєю природою є складною категорі-
єю та об’єктом дослідження багатьох наук. Вони зачіпають інте-
реси всіх суб’єктів економіки, і з економічної точки зору є тим
основним елементом, що поєднує суспільні відносини у цілісну
систему. Тому категорія власності є ключовою в економічній теорії.
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Трансформація відносин власності в перехідних економіках
має різні форми прояву. Для прикладу можна навести європейсь-
кі країни, де за результатами приватизаційних процесів склалися
чотири типи корпоративної власності і контролю:

1. Модель з доволі розпорошеною структурою власності, яка
склалась у Чехії, Словаччині, Росії та Україні внаслідок реаліза-
ції програм масової приватизації, в основу яких було покладено
принцип безплатного розподілу частини державної власності
серед всього населення. 2) Модель «робітничої власності» скла-
лася на основі викупу підприємства у його статутному капіталі
працівниками та менеджерами із наступним поділом спільної
власності на індивідуальні паї чи акції. Цей тип власності не на-
був широкого поширення в жодній з країн, окрім Росії та Украї-
ни. 3) Модель корпоративної власності з домінуванням зовніш-
нього контролю, яка поширена в європейському регіоні, крім
Росії та України. 4) Змішана модель корпоративної власності зі
значною часткою державного капіталу, яка існує у всіх перехід-
них економіках.

Етап масової приватизації в Україні не супроводжувався
адекватними надходженнями коштів до бюджету, так як здійс-
нювався за майнові та компенсаційні сертифікати і мета отри-
мання коштів за державну власність, що відчужувалась, не пе-
реслідувалась. Питома вага надходжень від приватизації з 1992
по 1997 роки не перевищувала 0,6 % Зведеного бюджету. І лиш
у 2000 році вона досягла 4,7 % загальних доходів Зведеного
бюджету.

Сукупність соціального та економічного аспектів власності
повинні враховуватись у першу чергу в процесі трансформації,
що відбувається в Україні, в її цілях, принципах здійснення і в
отриманих результатах. Від соціально-економічних наслідків здій-
снюваних реформ залежить в остаточному підсумку соціальна
захищеність громадян, рівень життя населення, стан соціальної
напруги в суспільстві, національна безпека країни тощо. Але
тепер у питаннях соціального розвитку Україна не наближається,
а навпаки, віддаляється від європейських країн. Усе це потребує
соціальної переорієнтації економічної політики, яка забезпечила
б побудову соціально орієнтованої ринкової економіки. Не при-
ділялось також належної уваги використанню науково-техніч-
ного та технологічного потенціалу, який мала Україна. Замість
того, щоб поєднувати ринкові перетворення з технічним і техно-
логічним переозброєнням економіки, обмежувались першим, що
посилювало відставання України від інших країн.
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В Україні не були вирішені основні завдання цього процесу:
оптимальна структура власності в Україні не утворена; принцип
соціальної справедливості при розподілі державної власності не
дотриманий; належні кошти від відчуження державної власності
бюджет не отримав. Крім того, протягом всього періоду роздер-
жавлення власності відбулось поглиблення загальної соціально-
економічної кризи. Ніякого якісного відтворення засобів вироб-
ництва за час приватизації не відбулося, не відбулось навіть їх
простого відтворення, основні фонди опинились вкрай зношени-
ми. Структурна перебудова економіки вимагає значних ресурсів:
інтелектуальних, матеріальних, людських і фінансових. Але за
даними Держкомстату України з початку трансформаційних про-
цесів обсяг інвестицій в основний капітал постійно скорочувався
і за перші десять років трансформацій скоротився в 4 рази. Всі ці
негативні процеси спричинили багаторазове зниження рівня жит-
тя більшості населення України. Зазначене є підставою для кори-
гування державної трансформаційної політики. Для досягнення
якісно високих результатів в економіці Україні потрібні наступні
фактори: 1) врівноваження попиту і пропозиції на товари і послу-
ги за допомогою цінових механізмів; 2) насичення ринків това-
рами різноманітної якості, що дає змогу задовольняти плато-
спроможний попит населення; 3) функціонування валютного
ринку, де визначається курс валюти, відповідно до якого еконо-
міка реагує на ті чи інші його коливання, що дає змогу підтриму-
вати цінову конкурентоспроможність в економіці; 4) імпортоза-
міщення і розширення внутрішнього ринку внаслідок девальвації
національної валюти після фінансової кризи; 5) збільшення екс-
порту через зростання попиту на зовнішніх ринках, що є ознакою
відкритості економіки; 6) розвиток ринково орієнтованого інсти-
туційного середовища.
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ЕЛІТИ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Елітою звичайно називають обранців, кращих. Причому ця об-
ранiсть, добірність розуміється в контексті слова «еліта» як само-
очевиднiсть. Введення слова «еліта» в масову свідомість (у контекс-
ті життєвої ідеології) можна вважати дуже вдалою ідеологічною
пасткою. Ні хто інший, як сама еліта є джерелом пропаганди своєї
«елітарності»: чи йдеться про політичний чи науковий істебліш-
мент, чи про володарів дум на ниві художньої творчості та засобів
масової інформації. Однак, сказане не означає, що слово «еліта» не
має сенсу. Навпаки, проблема формування, навіть вирощування елі-
ти — для держави завдання першорядне, надто для посткомуністич-
них держав, коли будівництво суспільної споруди тільки-но розпо-
чинається i від поведінки «верхів» багато що залежить.

Починаючи з XII ст., термін «еліта» використовували для по-
значення товарів вищої якості, а згодом — у сфері суспільного
життя для вирізнення груп «кращих» людей — вищої знаті, духо-
венства, військових. Проблему елітарності розглядало багато нау-
ковців: Вільфредо Парето, Гаетано Моска, М. Вебер, Г. К. Ашин,
Т. П. Вернігор. Серед українських мислителів, які порушували
питання еліт, привертає увагу концепція «національної аристок-
ратії» В. Липинського.

Сучасна Українська еліта, якщо про неї говорити загалом,
сформувалася переважно із представників радянського та пост-
радянського періодів існування СРСР та новітньої України.
Українській еліті характерна надто швидка трансформація, при-
стосовництво за політичними уподобаннями і орієнтаціями. Вона
не лише строката, але й непрогнозована у своїй поведінці, без-
відповідальна перед своїми партіями, народом, а тому легко пе-
реходить з одного політичного табору до іншого. Головна ж її
хиба — неспроможність поставити загальнонаціональні інтереси
вище особистих, класово-корпоративних, поступитися такими ін-
тересами на догоду національним інтересам.

Твердження Пітера Друккера про те, що немає слаборозвине-
них країн, є країни слабокеровані, цілком справедливе стосовно
України. Йдеться про притаманну нам неорганізованість, що по-
ходить від самої нашої ментальності.

В сучасних умовах набуває актуальності проблема підготовки
управлінської еліти шляхом поглиблення її соціально-психоло-
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гічної компетенції, розвитку організаторських та комунікативних
здібностей, виховання гуманістичної спрямованості.

Актуалізується також значення етико-психологічного потен-
ціалу управлінської еліти. Як свідчить кращий світовий досвід,
стабільність та ефективність управління забезпечується за умов
дотримання управлінською елітою високого рівня соціально-мо-
ральних принципів.

Труднощі в організації управління діяльністю вітчизняних
працівників призводять у наш час до необхідності формувати
культуру цільового управління в усіх без винятку організаціях, а
також (що надзвичайно важливо) в закладах освіти всіх ступенів,
починаючи від дошкільних.

Починається цей процес, перш за все, з формування гармоній-
ної родини, того специфічного малого соціального середовища,
що є, по-перше, природним, фізичним людським виробником, а,
по-друге, є тим похідним джерелом формування певних якостей
майбутньої особистості, які мотивовані орієнтацією батьків на
цінний остаточний результат (яким є передусім самореалізація
батьків у цій дитині, а на наступних — самої особистості, яка є
корисною для себе, родини, трудового, соціального оточення).

Зазначимо, що провідною ланкою у процесі формуванні
управлінської еліти є навчальний складник, а відбір особистос-
тей, здатних бути управлінською елітою, є результатом цього на-
вчання. Йдеться про знання, творчість, моральність, фізичний
розвиток, здоров’я, причому зі зміною ступеня навчання кіль-
кість управлінських якостей, що мають бути сформовані в дитині
у процесі навчання, постійно доповнюється специфічними риса-
ми, що притаманні саме управлінській еліті.

Отже, Україні сьогодні конче потрібні особистості, які б мали
специфічні управлінські здібності, що базуються саме на саморе-
алізації людини, з одного боку, та вміли б реалізувати механізм
цільового управління (після відповідного навчання) в організаці-
ях, на підприємствах, фірмах, компаніях — з іншого.

Ці процеси винятково важливі на сучасному етапі трансфор-
мації України як демократичної, соціально спрямованої та право-
вої держави. Нині потрібно вдосконалювати систему підвищення
кваліфікації фахівців із усіх галузей через надання пріоритету си-
стемі освіти. Потрібно не лише своєчасно відстежувати та аналі-
зувати здібності дитини, спрямовувати її у необхідне русло, а й
підвищувати її інтелектуальний та кваліфікаційний рівень впро-
довж усього життя в межах безперервної освіти. Підвищення
престижу освіти, починаючи від дитячого садка та молодшої
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школи, має стати пріоритетним напрямом державної кадрової
політики.

Побудова демократичного суспільства з ефективною ринко-
вою економікою значною мірою є результатом ефективної управ-
лінської діяльності. Проте варто також зазначити, що еліта — це
перш за все, відображення суспільства, оскільки це соціальна
структура суспільства. А отже, не сформована культура в спіль-
ному не дає можливість сформувати культуру еліти.
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ПЛАНУВАННЯ ЧАСУ СТУДЕНТА

«Час — самий обмежений капітал, і якщо
не можеш їм розпоряджатися, не зможеш
розпоряджатися нічим іншим»

Пітер Друкер

Успішність студента в навчанні визначається вмінням органі-
зувати самостійну роботу. Придбати таке уміння можна за умови
чіткого планування усіх видів навчальної діяльності з урахуван-
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ням наявного бюджету часу. Організація навчальної роботи сту-
дента займає багато часу, проте не кожному вдається його раціо-
нально використовувати. Одні студенти ледве знаходять час для
виконання усіх завдань та робіт, інші встигають ще й підробити у
вільний час.

Працюючий студент — явище в наші дні, прямо скажемо, не
рідкісне, навіть повсякденне. Причому мова йде зовсім не про за-
очників, а про активно працюючих студентів денних відділень.
Серед основних причин працевлаштування студентів є фінансова
та кар’єрна необхідність, бажання якомога швидше стати само-
стійною людиною, незалежним від батьків, мода — усі працюють
і я туди ж. Вважається, що одночасне навчання й робота — це гар-
на перевірка уміння планувати час і розставляти пріоритети.

У своєму дослідженні я вирішила простежити вміння плану-
вати час студентами, дізнатися, чи вдається їм поєднувати роботу
і навчання. Для цього студентам була запропонована така анкета.
Опитування проводилося серед студентів 2—4 курсів КНЕУ,
Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, КПІ,
КНТЕУ. Загалом було опитано 50 респондентів.

Задачі анкетного опитування були наступні:
— виявити пріоритетні життєві сфери студентів;
— визначити наявні в студентів навички керування особистим

часом;
— визначити проблеми, що виникають у студентів у сфері

особистого часу;
— визначити бажання і готовність студентів до придбання

ТМ-методик.
Внаслідок опитування було виявлено, що 50 % студентів (з них

56 % юнаків та 44 % дівчат) вдається поєднувати роботу та
навчання. І це є їх пріоритетними життєвими сферами.

Більшість студентів не використовує щоденник (органайзер)
для планування свого часу. Серед опитаних 18 % студентів від-
повіли, що їм вистачає часу на все (навчання, відпочинок, додат-
кові заняття, роботу, розваги, домашні справи), і це були тільки
юнаки, що працюють. Цікаво також, що ці студенти не багато
приділяють уваги плануванню свого часу. Іншим 82 % респонден-
тів переважно вистачає часу на навчання, відпочинок та додатко-
ві заняття. Цікаво відмітити, що 5 % непрацюючих студентів від-
повіли, що найбільше часу в них займає відпочинок.

Треба відмітити також і про досить успішну навчальну діяль-
ність студентів — переважно це «хорошисти». Крім того, серед
працюючих студентів відмінників дещо більше.
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Серед основних проблем студентів щодо планування свого часу
можна виділити наступні: по-перше, більшість опитаних студентів
не завжди встигають виконувати усі завдання, деякі зовсім не
встигають, по-друге, майже половина опитаних лише іноді планує
свою діяльність, а 6 % і зовсім над цим не задумуються.

Проведене опитування показало, що більшість студентів
(56 %) не знайомі взагалі з методиками тайм-менеджменту, проте
в них є бажання їх вивчати. 32 % відомі такі методики і вони іно-
ді користуються ними. 8 % респондентів відомі такі методики,
проте вони є не цікавими для них. Решта 6 % відповіли, що вони
нічого не знають про ТМ-методики і їм не цікаво було б щось про
них дізнатися.

На основі дослідження був проведений SWOT-аналіз плану-
вання часу студентам та складена матриця SWOT-аналізу «Сту-
дент Вміє Організувати Труд».

МОЖЛИВОСТІ
— працювати у вільний час
— отримання додаткового
заробітку

ЗАГРОЗИ
— відставання у навчанні,
зниження успішності

СИЛЬНІ СТОРОНИ
— знаходять час і на ро-
боту, і на навчання
— відмінна і добра успіш-
ність
— цікавляться методиками
самоменеджменту

— здобуття практичного
досвіду
— поєднання теорії і прак-
тики
— використання ТМ-мето-
дик для ще більш продук-
тивної діяльності

— використання методик
самоменеджменту для ус-
пішної діяльності
— використання власної
зарекомендованості в уні-
верситеті

СЛАБКІ СТОРОНИ
— не завжди вчасно вико-
нують навчальні завдання
— переважно не плану-
ють свою діяльність і час

— використання практич-
ного досвіду у навчанні
— стимул до планування
діяльності

— «завал» у навчанні

Проаналізувавши такі данні можна зробити висновок про по-
зитивний вплив поєднання роботи і навчання, адже студенти
зможуть навчитися використовувати теоретичні знання на прак-
тиці. Крім того, отримання додаткового заробітку стимулювати-
ме до більш плідної діяльності. У зв’язку з тим, що студентам не
завжди вдається встигати з виконанням навчальних завдань вони
можуть використовувати власний практичний досвід. У студентів
є бажання вивчати ТМ-методики і методики самоменеджменту,
що можуть допомогти уникнути загрози відставання у навчанні.
Проте у студентів, яким важко вдається організувати власну діяль-
ність і спланувати свій час, може виникнути проблема «завалу» у
навчанні, зниження успішності, що веде до серйозних проблем в
університеті.
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А. М. Лобовікова (ф-т міжнародної економіки і менеджменту, IV курс)

ЗАРОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ
ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

Глобалізація економічних процесів, зокрема у сфері міжнарод-
них фінансів, а також нестабільний стан фондових ринків змушує
шукати шлях убезпечення міжнародного руху капіталу. Лондон,
Нью-Йорк і Токіо є безумовно головними фінансовими центрами
світу, але з часом вони втрачають свої позиції через крахи на бі-
ржах фінансові кризи. тому актуальним є питання про утворен-
ня нового міжнародного фінансового центру, на території якого
як інвестори, так і емітенти вели б свою діяльність без надмірних
бар’єрів і з мінімальними ризиками. На думку багатьох сучасних
вчених, Близький Схід є перспективним претендентом на роль
нового центру.

Чому саме Близький Схід? На його користь говорять такі фак-
ти, як підвищена ліквідність банківської системи, ріст банківсь-
кого кредитування, рекордні ціни на нафту, що є головним екс-
портним товаром і складає левову частку ВВП країн Перської
затоки. Ці фактори підкріплюються значним ростом капіталовкла-
день в основні фонди та підвищеною капіталізацією регіональних
фондових ринків.

Це являє собою базу для створення міжнародного фінансового
центру, а саме попит, пропозицію і адміністративні засади, тобто
його утворення є природним і актуальним.

Близький Схід є регіоном зі стабільним кономічним розвит-
ком. Більше того, уряди активно підтримують розвиток бізнесу.

Залишається питання про те, яка саме країна або місто Близь-
кого Сходу стане потужним міжнародним фінансовим центром і
в якому форматі він буде функціонувати.



256

Отже, міста-претенденти: Доха, Ель-Кувейт, Ер-Ріяд і Дубай.
Місто Доха у Катарі виграє від багатьох позитивних факторів.

У країні знаходиться найбільше у світі родовище газу, попит на
який щодня зростає, це забезпечує величезний приплив капіталів
у країну, сприяє розвитку фінансового посередництва. У цю сфе-
ру уряд планує вкласти близько 150 мільярдів доларів у найближ-
чі два роки. Qatar Investment Authority, що представляє інвести-
ційні інтереси емірату, активно придбає акції іноземних компа-
ній. Це говорить не лише про розвиток фондового ринку, а й про
активну інвестиційну діяльність уряду. Головним недоліком міс-
та Доха є направленість Катарського фінансового центру на газо-
добувну галузь.

Переваги міста Ель-Кувейт полягають у тому, що Кувейт є
одним з найбільших експортерів нафти, тому отримує стабільні
вливання фінансових ресурсів у країну. Прогресивна банківська
система і той факт, що податок на прибуток з корпорацій зниже-
но з 55 до 15 відсотків, надають значні переваги цьому місту, але
не можуть вивести його на перше місце через єдиний, але знач-
ний недолік — добута нафта становить більше 50 відсотків ВВП,
а частка нафти в експорті — більше 90 відсотків. Це свідчить про
повну залежність економіки від сировинних товарів, при тому що
альтернатива не розроблена.

Місто Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Ця країна одна єдина вхо-
дить до складу СОТ, тому вона має спрощені митні процедури,
це приваблює іноземних бізнесменів, у тому числі й інвесторів,
але на заваду їм встають сурові закони шаріату і те, що проводи-
ти діяльність з цінними паперами саудівських компаній мають
право лише громадяни країни.

Дубай є фаворитом серед усіх претендентів. У 2007 році шля-
хом об’єднання дубайської фінансової біржі і дубайського фінан-
сового ринку утворилась нова організація — Борс Дубай. В цьо-
му еміраті вже побудована сервісна економіка, існує прозора
регулятивна система на зразок західних, вона є більш зрозумілою
іноземним бізнесменам. Податок на прибуток не створює надлиш-
кових проблем. Він складає лише 15 %. Не варто забувати і про
географічні і демографічні чинники — Дубай є містом, що зрос-
тає найшвидше у світі. Єдиним недоліком цього міста є бідні
енергоресурси емірату.

З усього даного аналізу можна зробити наступні висновки:
економічний і, зокрема, фінансовий бум продовжиться, у 2010 році
уряди Перських країн утворять інтеграційне угруповання, що бу-
де базуватись на спільних економічних інтересах у ролі експор-
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терів нафти в першу чергу, єдиній банківській системі, єдиному
валютному ринку на зразок європейського. Місто Ер-Ріяд може
стати штаб-квартирою центробанку цього утворення, спеціалізу-
ватись на ісламському банкінгу. місто Катар стане центром тор-
гівлі сировинними товарами. Дубай буде центром інвестиційної
діяльності для всього регіону.
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Д. А. Лукаш (кредитно-економічний ф-т, I курс)

СУЧАСНІ ГЕРОЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У сучасному світі люди не купляють продукти, які наділені
певним смаком або суто раціональними перевагами. Чесно кажу-
чи, ми не купляємо хороші продукти, ми купляємо ідеї хороших
продуктів. Якщо бути ще більш точним — всі ми купляємо бреднди.

Філ Найт, СЕО Nike, якось сказав: «Nike повинні асоціювати
не з ідеєю виробництва спортивного взуття, а з самою ідеєю спор-
ту». Нікому не потрібні «зручні черевики, які ви можете носити
цілий рік», «дешеві імпортні джинси» або «масло, яке купує ко-
жен українець». Але всі ми хочемо носити одяг, пити напої і ке-
рувати автомобілями, бренди яких віднесуть нас до певної соціа-
льної групи. Нам потрібні бренди, які покажуть суспільству
яскраву картину нашого успіху і багатства. І зі словами «він одяг-
нений у костюм від…» або «на ньому годинник від…» — кожен
розуміє — ця людина успішна.

Ви можете багато розказати молоді про переваги корпора-
тивної ідеї, будування кар’єри та підкріпити ці речі рекламою
кредитів на придбання квартир і машин. І робити це на протязі
довгого часу.
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Набагато легше показати їм бренди, які всі асоціюють с самою
ідеєю успіху: Майкл Джордан або Річард Бренсон. Працюючи
наполегливо кожен день ви зможете досягти такого ж успіху.
Щасливий кінець як нагорода за довгу і важку капіталістичну
працю. Проте зараз, купляючи кросівки Nike або колу Virgin, ви
робите ваші перші кроки на шляху до успіху.

Така тенденція формує суспільство, яке націлене на успіх,
люди залучаються у виробничі процеси та побудову кар’єри не
заради «поваги», не заради «суспільної користі», проте заради
свого персонального успіху, який вимірюється сумою грошей на
банківському рахунку. Успішні люди заробляють більше і пла-
тять більше податків. Вони створюють власні підприємства і ро-
бочі місця, займаючи нові ринки у своїй країні і за її межами. Де-
який процент їх працівників стає підприємцями і відкривають
нові підприємства. І, врешті, система працює заради «суспільної
користі» і майбутнього країни. Держава промоутує своїх героїв,
робить з них ідолів, правильно розуміючи, що ці ідоли врешті-
решт промоутують її саму.

Наш президент якось сказав: «Я абсолютно впевнений, якщо
люди не будуть використовувати шаблонний підхід, вони допо-
можуть не уряду, проте країні і суспільству».

А я хотів би спитати нашого президента: «Чи є в історії сучас-
ної України приклади того, як працювати нешаблонно? Хто може
бути прикладом для нового покоління, яке в цьому році закінчить
вищі навчальні заклади? Полукримінальні олігархи, які зробили
суспільну власність своєю? Чи це керівники радянських промис-
лових гігантів, які виробляють неякісні автомобілі і просять за-
крити ринок від конкурентів?»

Разом з тим, 18 червня 2005 року відбулася подія, важлива не
тільки для виробників пива.

Пивна компанія InBev S.A. придбала російську компанію «Тінь-
кофф» за 167 мільйонів євро. Олег Тіньков продав свою ком-
панію, довівши, що втілення російської мрії можливо так само,
як втілення американської. Я вірю в те, що українська мрія існує.
Простий працівник компанії стає її хазяїном. Простий фарцов-
щик стає членом ради директорів міжнародного концерну. Так,
ви можете стати багатою людиною у Росії або Україні не «освою-
ючи» державного майна і не будуючи фінансову піраміду. Ви
можете просто робити свою справу, день за днем, рок за роком.

Якщо б я був SEO Nike в Україні, я б змінив титр «Just do it»
(«Просто роби це») на «Do something!» («Зроби що-небудь!»).
Якщо б я був президентом Росії, я б дав Тінькову орден «Сучас-
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ного героя капіталістичної праці». На відміну від Верки Сердюч-
ки — сучасної героїні українського ідіотизму. Я б показував це-
ремонію нагородження п’ять разів на день з титром «Країна ап-
лодує своїм героям». Героям, я не помиляюсь. В країнах, де ніяке
виробництво нікому не потрібно, де набагато легше «освоїти»
державний бюджет ніж вкласти гроші у локальне виробництво
з’явилися люди, що можуть стати ідолами для студентів і клерків.

«Коли є легкі гроші — немає стимулу робити щось інноваційне.
Росія зможе продавати газ роками» — цитата Тінькова. Дякувати
Господу, хтось доводить протилежне, даючи надію на майбутнє.

За 17 років з’явився і сформувався клас людей, які бажають
бути успішними та необхідними, при цьому залишаючись оригі-
нальними. Ми нікому не віримо. Ми не думаємо, що якщо тисячі
людей будуть стояти на Майдані Незалежності і кричати у під-
тримку певного політика, то щось зміниться і завтра ми прокинемося
у європейській країні. Ми не хочемо бачити чиновників, які го-
ворять про боротьбу із корупцією. Ми думаємо, що корупція є по
всьому світу. Нехай буде так. Ми просто хочемо, щоб інші зро-
зуміли, що з’явилось нове покоління. Покоління, яке заробило
право жити так, як хоче, не торкаючись інтересів інших. Зароби-
ло без державних бюджетів. Ми хочемо бути не як всі. Ми не хо-
чемо бути як чоловік з реклами «Містера Мускула» (більшість
людей вважає, що він п’є свій миючий засіб). Нам потрібні нові
медіа герої і нові провайдери нашої ідеології.

Кого ви зможете поставити нам у приклад?
Дорогі політики, відкрийте очі! Ідеологія вже існує. Дайте

нашому поколінню ідола і воно відплатить вам своїм економіч-
ним благополуччям. Покажіть людям, що в Україні можна жити
так як хочеш, не боячись кризи, якщо ти працюєш креативно і
наполегливо. І можливо тоді тост «Щоб у нас все було, а нам за
це не було нічого!» стане історією?

Нехай економісти, конкуренти і вороги говорять, що бренд
«Тінькофф» переоцінено і це мильна бульба. Я можу лише за-
пропонувати їм надути таку бульбу і продати її міжнародній
компанії. На жаль, Тіньков не повторив шляху Річарда Бренсона,
оскільки не розвинув компанію до інтернаціонального статусу.
Йде глобалізація. У сучасних компаній є лише два шляхи — бути
проданою міжнародному концерну або стати їм.

А провокаційні рекламні кампанії, фірмовий стиль «Тінь-
ков» стануть більш соціально орієнтованими, розповідаючи
нам про пивні традиції. Як «Стелла Артуа» чи «Оболонь». Та-
ким чином «Тінькофф» стане солдатом у армії клонів, яка де-
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монструється споживачу як міфічна свобода вибору міжнарод-
ними компаніями.

Але це філософія. Я не думаю, що Тіньков думав про філосо-
фію, коли продавав свою компанію. Тому що 167 мільйонів євро
— це 167 мільйонів євро. Дуже цинічно. Дуже дорого.

Я сподіваюсь, що наступні десять років дадуть нам більше ус-
пішних людей. І пропоную святкувати 18 червня як День Україн-
ської мрії. День, який будуть святкувати студенти, підіймаючи
келихи за своє майбутнє благополуччя з людьми, описаними ви-
ще. Якщо такі люди з’являться.

Чи він такий один?

Д. А. Лукаш (кредитно-економічний ф-т, I курс)

MODERN HEROES OF UKRAINIAN SOCIETY

In modern society people do not consume goods which possess a
constant taste or rational advantages. Frankly speaking, we do not
consume good products; we do consume the ideas of good products.
To be precise — all people consume brands.

Phil Night, Nike SEO, said: Nike must be associated by the
consumer not with idea of producer of sport shoes, but with idea of
sport. Nobody needs «comfortable shoes which you can wear all year
long», «cheap imported jeans» or «butter that consumes every
Ukrainian». But everybody wants to wear clothes, drink beverages
and drive cars brands of which will associate us with a particular
social group. We need brands that show society a bright image of our
success and opulence. And with the description «he wears suit made
by…» or «he has watches made by…» everyone understands: this
person is successful.

You can tell a lot to modern youth about the advantages of the
corporate idea, developing career, support this things with the
advertisement of credits for buying apartments and cars. And do this
for a long time.

It’s much simpler to show them brands that people associate with
the idea of success: Michael Jordan or Richard Branson. Working
hard every day you can achieve the same success and opulence.
Happy end is the reward for long-term hard capitalistic work. But
now, buying Nike shoes or Virgin cola you make your first steps on
your way to success.
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This tendency forms the society aimed for success, people are
involved into the everyday working process and career building not
«to gain respect and honor», not for «public benefit» but in the name
of their own success measuring by the sum of money on their bank
account.

Successful people earn more and pay more taxes. They create their
own corporations and workplaces, produce demanded goods and
services occupying new markets in their own country and abroad.
Some percentage of their workers becomes entrepreneurs which start
new businesses. And, in the end, the system works for «common
benefit» and «the future of the country». The government promotes its
heroes; make them idols, correctly considering that these idols in the
end of the ends promote it.

Our president once said: «I’m absolutely sure that if you wouldn’t
use a routine approach, you could help not the government, but the
country and society».

And I would like to ask our president: «Is there in the history of
modern Ukraine examples of working imaginatively? Who can be a
model, a sample to follow for generation which will finish higher
educational establishments this year and which probably is the future
of Ukraine? Half-criminal oligarchs, who made common property
their own opulence? Is it chiefs of the ex-soviet industrial giants, who
produce ugly cars and ask government to protect the market from
competitors?»

At the same time on the 18th of July 2005 happened an event
interesting not only for beer producers.

Beer corporation InBev S.A. bought Russian brewing company
«Tin’koff» for 167 million euro. Oleg Tin’kov sold his company and
proved that realization of Russian dream is possible as well as
American one. Furthermore, I believe that Ukrainian dream exists.
Simple worker of company becomes its owner. Simple spiv becomes
the member of committee of directors of a big concern.

Yes, you can become a rich man in Russia or Ukraine without
«occupying» country’s industry, without making money on financial
pyramid. You can just do your business day by day, year by year.

If I were Nike SEO in Ukraine, I would change caption «Just do
it» into «Do something!» If I were a Russian president, I would have
given Tin’kov order «Modern Hero of Hard Capitalistic Work»,
instead of Verka Serduchka — modern hero of imbecility in Ukraine.
I would show the ceremony of rewarding Tin’kov five times a day
with a caption «Country applauses its heroes» — heroes, I am not
mistaking. In countries where any production is not demanded, where
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it is much easier to «occupy» a budget then to invest money in local
production some people that can be idols for students and clerks
appeared.

«When you can get easy money there is no incentive to do any
innovations. Russia will sell oil and gas for years» — Tin’koff’s
quote. Thanks God someone is proving the opposite, giving the hope
for the future.

Within the last 17 years appeared and formed a social class of
people who want to be successful and demanded, still staying original.
We do not believe anyone. We do not think that if thousands of people
stay on the Maidan Nezalezhnosti and cry in support to the particular
politician something will change and tomorrow we will wake up in
European country. We don’t want to watch state officials who speak
about fighting with corruption. We think that corruption is all over the
world. Let it be. We just want others to understand that new
generation appeared: a generation who earned the right to live as it
wants without touching interests of the others and earned without state
budgets. We want to stand apart from the mass. We don’t want to look
like man from Mister Muscul advertisement (most people think that
he drinks his cleanser). We need new media heroes and providers of
our ideology.

Whom can you suggest us as an example?
Dear state officials, open your eyes! The ideology is created. Give

our generation an idol and it will pay back with our economic
opulence. Show people that you can live in Ukraine as you like if you
work creatively and hard. And maybe the toast «Let we have
everything and have nothing for it!» will become history.

Let economists, competitors and enemies say that brand
«Tin’koff» is overestimated and it is a soap bubble. I can suggest
them to inflate such bubble and sell it to the multinational company.
Unfortunately, Tin’kov didn’t repeat the way of Richard Branson as
he didn’t succeed in developing his company to multinational level.
Globalization is coming. Modern companies generally have two ways
— to be taken over by a multinational concern or to become it.

And provocative advertisement — the special style of «Tin’koff»
will become more social, telling us about beer traditions. Like «Stella
Artois» or «Obolon’». So «Tin’koff» would become a soldier in the
army of clones given consumer as a mythical freedom of choice by
multinational companies.

But it’s philosophy. I don’t think that Tin’kov was interested in
philosophy while selling his company. Because 167 million euro is
167 million euro. Very cynic. Very expensive.
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I hope that next ten years will give us more successful persons.
And I suggest July 18 being a Day of Ukrainian dream. The day that
will be celebrated by the students who will certainly raise goblets in
the name of their future opulence with the persons mentioned above.
If such persons will appear.

Or is he the only one?

О. Л. Лук’янов (юридичний ф-т, ІІІ курс)

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ

Організація Об’єднаних Націй була створена, щоб, як зазначе-
но в її Статуті, «позбавити народи лиха війни» [1]. Її основне зав-
дання — підтримання миру і безпеки. Належне виконання даного
завдання потребує спільних зусиль усіх держав-членів, співробіт-
ництва на основі норм міжнародного права, що знайшло своє ві-
дображення в основоположних нормативно-правових актах (НПА)
членів ООН, у т.ч. в Статті 18 Конституції України [2].

У 2000 році було представлено доповідь Групи з операцій
ООН на користь миру, більше відому як «Доповідь Брахімі». Цей
документ заклав підґрунтя сучасної політики ООН у галузі опе-
рацій на користь миру (UN Peace Operations). Доповідь класифі-
кує дані операції залежно від поставлених завдань та застосову-
ваних засобів: заходи попередження конфлікту (Conflict Prevention)
і миротворчість (Peacemaking), операції з підтримання миру
(Peacekeeping), постконфліктне відновлення миру або «миробудів-
ництво» (Peace-building) [3]. Іноді виділяють відмінний від вище-
зазначених вид миротворчих операцій — операції по встановлен-
ню миру, або «операції сьомої глави», або «примус до миру»
(Peace Enforcement) [4]. Аналіз миротворчої практики і дослі-
дження вчених свідчать про наявність принципових розбіжнос-
тей у визнанні легітимності силових дій [5].

Кожна миротворча операція ООН (тут і далі, якщо не зазначе-
но інше, під поняттям «миротворча операція» маються на увазі
всі види операцій ООН на користь миру — UN Peace Operations)
являє собою складний комплекс заходів, що проводяться самою
ООН, іншими міжнародними організаціями, коаліціями держав,
окремими державами. Тому необхідність детальної і всебічної
регламентації проведення операції стає очевидною. Така регла-
ментація уможливлює насамперед співпрацю учасників операції.
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Вищеназвана регламентація на різних рівнях здійснюється різ-
ними документами. Якщо брати вищий рівень, це — Статут ООН,
рішення Ради Безпеки, міжнародні договори, законодавчі акти
держав-членів, якими визначаються поняття і принципи міжна-
родних миротворчих операцій, «…правові, організаційні та фі-
нансові засади щодо участі… в міжнародних миротворчих опе-
раціях» [6]. На нижчому рівні завдання правового регулювання
діяльності миротворців вирішуються шляхом прийняття відповід-
них документів ООН та національних НПА (законодавчих та ві-
домчих). При правовому забезпеченні операцій важливим є ко-
жен НПА. Українські миротворці виконують свої завдання на
підставі: чинного законодавства України; мандату міжнародної
миротворчої операції; визначених командуванням міжнародної
миротворчої операції завдань; стандартних операційних проце-
дур (СОП)/Standard operating procedures (SOP); правил застосу-
вання і можливостей своїх сил та засобів; правил застосування
сили/Rules of engagement — ROE (у разі, якщо ці правила не вхо-
дять до СОП) [7]. Особливо важливою є детальна регламентація
дій у критичних ситуаціях, коли неправомірні дії одного миротворця
можуть поставити під загрозу успіх всієї місії і мир у регіоні.

Динаміку розвитку миротворчих операцій визначає динаміка
розвитку кризових ситуацій у сучасному світі. Операції ООН на
користь миру еволюціонували від простого роз’єднання сторін
конфлікту до сучасного комплексу складних дій із своєю специ-
фікою. Нормативна база миротворчої діяльності постійно аналі-
зується на предмет відповідності потребам конкретного історич-
ного моменту. Експертні групи пропонують проекти нових норма-
тивних актів, а також свої варіанти змін до вже існуючих НПА.
Одним із прикладів таких рекомендацій є Модельний закон «Про
участь держави-учасника СНД в миротворчих операціях». Деякі
його положення відзначаються вищим ступенем деталізації, ніж
аналогічні норми Закону України «Про участь України в міжна-
родних миротворчих операціях», зокрема, класифікація миротвор-
чих операцій, визначення функцій миротворчого контингенту та
персоналу, регламентація застосування сили під час проведення
операції та ін. [8]. Максимальна деталізація — те, до чого в даній
ситуації варто прагнути. Наприклад, Директива Президента США
PDD 25, основоположний НПА США в галузі політики миротвор-
чих операцій, встановлює чіткий список умов, за яких можливе
підтримка США миротворчої операції [4].

Суттєву роль у процесі аналізу результатів миротворчої діяль-
ності і внесення рекомендацій по її удосконаленню відіграють
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неурядові організації. Результатами їх діяльності є надання реко-
мендацій із підвищення ефективності миротворчої діяльності,
внесення проектів нових НПА та пропозиції щодо внесення змін
до вже існуючих НПА.

На підставі викладеного варто зробити узагальнюючі висновки:
1. Ефективність миротворчої операції напряму залежить від

ефективності її правового забезпечення.
2. Класифікація миротворчих операцій має бути офіційно за-

тверджена.
3. Залежно від виду миротворчої операції до неї застосову-

ються різні норми права, надаючи учасникам різний комплекс
прав і обов’язків.

4. На національному рівні необхідно прагнути до максималь-
ної деталізації норм права, які регламентують участь у миротвор-
чій операції, аналізувати досвід нормотворчості за кордоном, за-
лучати державні наукові установи та незалежних експертів.
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О. В. Лямцева (кредитно-економічний ф-т, IV курс)

ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

На сьогоднішній день суттєво зросла участь іноземного капі-
талу у роботі банківської системи України. Приходу іноземців
сприяють непередбачувано високі темпи зростання попиту на бан-
ківські послуги, низька конкуренція, слабкість національних бан-
ків, високі темпи інфляції, внаслідок чого останнім важко залуча-
ти дешеві ресурси.

Основними методами проникнення іноземного капіталу у віт-
чизняний банківський сектор є купівля повного пакета акцій
(85—100 %) або портфельна купівля акцій (10—20 %). За пер-
шою схемою були продані банки «Ажіо», «Аваль», «Мрія», Ін-
декс-Банк, «Райффайзенбанк», Укрсоцбанк та ін., за другою від-
бувся продаж 9,99 % акцій Трансбанку, 20 % — «Мегабанку».

Індекс ціни продажу українських банків коливається у досить
широких межах: від 1,57 у випадку продажу 98 % акцій банку
«Ажіо» до 7,19 у випадку купівлі 98 % акцій «Індекс-банку». Се-
редньозважений коефіцієнт капіталізації українських банків ста-
новить 3,9 від балансового капіталу.

Після кількох крупних продажів («Аваля», УкрСиббанка,
«Райффайзанбанка Україна») власники великих і середніх банків
почали інтенсивно підвищувати ціни на них. Іноземні ж інвесто-
ри, не бажаючи переплачувати, почали придбавати зовсім неве-
ликі банки, від яких вимагалося лише мати ліцензію на надання
стандартних послуг. Наприклад, був проданий «Радабанк», що
займав станом на 1.06.2007 в переліку за розміром активів 171-е
місце зі 173 діючих, «Ікар-банк» — 144-е місце.

За 2007 р. відбулося 2 великі угоди. Головна, рекордна для
українського фінансового ринку, — придбання Укрсоцбанка за
2,07 млрд дол. італійським UniCredit Bank. Другою за величиною
угодою став продаж ТАС-Комерцбанка й ТАС-Інвестбанка за
750 млн дол. шведському банку Swedbank. В 2008 р. італійський
банк Intesa Sanpaolo придбав 100 % акцій Правекс-Банка за
750 млн дол.

В 2008 р. список продажів можуть поповнити Кредитпром-
банк, Укргазбанк, Укрпромбанк. Серед потенційних покупців україн-
ських банків — американські Citibank і General Electric Bank, гол-
ландський ING Bank.

На початок 2008 року в Україні діяло 47 банків з іноземним
капіталом, у тому числі 17 зі 100-відсотковим іноземним капіта-
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лом. Серед них — здебільшого банки з австрійським, російським,
французьким, угорським, голландським, німецьким, шведським
капіталом.

Для вирішення проблеми зростання участі іноземного капіта-
лу на ринку банківських послуг України можна запропонувати
кілька варіантів політики органів, які контролюють роботу бан-
ківської системи:

1. Заборонити процес купівлі українських банків. Потенцій-
ним наслідком стане фактична ізоляція банківської системи та
економіки України, що призведе до послаблення фінансового по-
тенціалу країни, обмеження приходу нових спеціалістів, закор-
донних розробок у галузі банківських продуктів та підходів до
управління.

2. Зняти всі бар’єри на шляху купівлі іноземними інвесторами
вітчизняних банків. Це призведе до збільшення частки іноземних
інвесторів до 75—85 %. Можливі наслідки: приплив нових бан-
ківських технологій та спеціалістів із-за кордону; поступове витіс-
нення вітчизняних банків зарубіжними, посилення економічної і
політичної залежності України від зарубіжних інвесторів, підви-
щуватиметься рівень ризику валютної стабільності.

3. Сприяти збільшенню присутності іноземних інвесторів у
банківській системі, але до певної межі (30—40 %). Це повинно
пожвавити процеси розвитку банківської системи і позбавити
іноземних інвесторів суттєвих важелів впливу на вітчизняний фі-
нансовий ринок.

4. Заборонити іноземним інвесторам купувати контрольні па-
кети акцій українських банків. Такий варіант зменшить зацікав-
леність закордонних інвесторів у вкладенні коштів в українські
банки. Але це дещо знизить рівень довіри іноземних інвесторів
до української економіки.

5. Оптимальним варіантом політики у сфері управління іно-
земним капіталом у банківській системі України є не пряме регу-
лювання обсягу участі іноземних інвесторів у роботі банківської
системи, а застосування механізму відбору потенційних претен-
дентів на придбання українських банків та створення банків з
іноземним капіталом. Водночас слід сприяти вдосконаленню ор-
ганізаційної структури банківського ринку (шляхом розвитку ре-
гіональних і спеціалізованих банківських установ) та зростанню
рівня його конкурентоспроможності. Цей варіант не знижує дові-
ри іноземних інвесторів до фінансової системи та економіки краї-
ни, дає змогу запозичувати зарубіжний досвід ведення банківсь-
кого бізнесу, залучати дешеві фінансові ресурси з-за кордону.
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КОНЦЕСІЯ ЯК ВАРІАНТ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНОГО
СЕКТОРА У СФЕРУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Залучення приватного сектора є ефективним засобом максимі-
зації економічної цінності комунальних послуг для кінцевих спо-
живачів. Цей захід спрямований на поліпшення якості послуг,
розширення сфери охоплення споживачів та скорочення собівар-
тості послуг, з метою підвищення операційної ефективності ко-
мунальних підприємств, впровадження технічних та управлінсь-
ких нововведень та мобілізації фінансових ресурсів.

Концесія — це надання органом виконавчої влади або місце-
вого самоврядування (концесієдавець) на підставі концесійного
договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній
особі права на створення (будівництво) і (або) управління (екс-
плуатацію) об’єкта концесії, за умови взяття суб’єктом підприєм-
ницької діяльності (концесіонером) на себе зобов’язань по ство-
ренню (будівництву) і (або) управлінню об’єктом концесії, май-
нової відповідальності та можливого підприємницького ризику.

При укладанні договору концесії держава надає приватній
компанії ексклюзивне право на експлуатацію системи комуналь-
них послуг на обумовлений період (зазвичай, 20—30 років). При-
ватна компанія оплачує державі надане їй право (розмір плати, як
правило, фіксований) й погоджується задовольняти вимоги, обу-
мовлені договором. При цьому на концесіонера покладається та-
кож фінансування певних капіталовкладень, у тому числі капіта-
ловкладень у розширення мереж, реконструкцію, заміну основ-
них фондів, як це визначено договором концесії. Після закінчен-
ня договору концесії все майно повертається відповідному дер-
жавному органу. Основним джерелом доходу концесіонера є на-
рахування за послуги, які визначаються договором концесії і
можуть переглядатися в ході його реалізації. Концесіонер само-
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стійно виставляє рахунки споживачам. Звісно, для того щоб такі
договори були привабливими для потенційних концесіонерів, на-
дання комунальних послуг має бути рентабельним.

Як правило, підприємство залишається у власності держави.
Однак, одним із варіантів концесії передбачається передача щой-
но збудованого об’єкта у власність приватної компанії, яка потім
експлуатує його протягом певного періоду (контракт типу «будів-
ництво—власність—передача»).

Законом України «Про концесії» (№ 997 від 16 липня 1999 ро-
ку) створено чітку законодавчу базу для укладання договорів
концесії у комунальній сфері України. У нашій державі практич-
но відсутні перепони регулятивного характеру, які б перешко-
джали впровадженню цієї форми залучення приватного сектору
до надання комунальних послуг. Сьогоднішнє ж обмежене вико-
ристання концесій у комунальному господарстві України пояс-
нюється тим, що, по-перше, діяльність з надання комунальних
послуг, як правило, є нерентабельною, через що приватні інвес-
тори незацікавлені вкладати кошти у комунальну сферу, а по-
друге, цей вид договорів є відносно новим для Україні, і тому міс-
цеві урядовці поки що не виявляють особливого бажання та інте-
ресу до експериментів з договорами концесії.

Як і у випадку оренди чи лізингу, фінансова доцільність укла-
дання договору концесії залежить від спроможності системи ко-
мунальних послуг генерувати достатні надходження коштів, інак-
ше приватні інвестори не будуть зацікавлені в отриманні концесії.
Однак у порівнянні з орендарем концесіонеру доводиться вирішу-
вати складнішу задачу, оскільки достатність грошових надхо-
джень повинна також враховувати й капітальні витрати.

Оскільки сьогодні українські комунальні підприємства неспро-
можні покрити свої витрати (включно з витратами на фінансуван-
ня необхідних інвестицій) і створити надлишок коштів, укладання
договорів концесії у нинішніх умовах є фінансово необґрунтова-
ним. При укладанні договору концесії місто наражається на ризик
неплатоспроможності концесіонера або невиконання ним умов до-
говору. Концесіонер, у свою чергу, потерпає від мінливості зако-
нодавчої та регулятивної бази та умов підприємництва.

Отже, на законодавчому рівні концесія є обґрунтованим і до-
цільним варіантом залучення приватного сектора у сферу кому-
нальних послуг в Україні. Але для практичного застосування є
ряд економічних та технічних перешкод, які можливо подолати
шляхом проведення ряду заходів з метою створення привабливих
умов для інвестора.
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РИЗИК ІВЕСТОРІВ У СФЕРІ
ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Власне житло — це середовище життя, яке людина пристосо-
вує до своїх потреб, своїм уявленням про ідеальний світ. Тому
питання про придбання житла є надзвичайно актуальним на сьо-
годні. Таким чином, житлове будівництво, мабуть, як жодна інша
галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і спо-
живає продукцію багатьох галузей народного господарства [2].

Холдингова компанія «Київміськбуд» і банк «Аркада» більше
10-ти років співпрацюють у сфері залучення засобів населення в
житлове будівництво [1].

Загалом можна відокремити кілька категорій ризиків, які влас-
тиві програмі залучення засобів населення в житлове будівництво:

1) Політичні ризики. Зрозуміло, що вони слабшатимуть у міру
того, як у нашій країні зміцнюватимуться основи і принципи
правової держави сучасного західноєвропейського типу.

2) Фінансові ризики. Ризики, пов’язані з невизначеністю ди-
наміки цін на нерухомість і купівельної спроможності населення.

3) Ризики, пов’язані з інфляцією. Гривня як засіб платежу по-
стійно знецінюється, та невідомі темпи її знецінення в майбут-
ньому.
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4) Комерційні і кредитні ризики. Ризики, пов’язані зі зміною
кон’юнктури ринку.

5) Ризик неповернення позики, виданої учаснику програми.
6) Ризики, пов’язані з сумлінністю та професіоналізмом буді-

вельників [2].
Найкращим та найвідомішим скандалом, пов’язаним саме з

житловим будівництвом, безперечно можна назвати скандал з
будкомпанію «Еліта-Центр», суть шахрайства власників якої
полягала в оформленні будівництва на ряді ділянок в Києві і
попереднього продажу квартир у ще не побудованих будинках.
Проте при цьому квартири продавалися по кілька разів, а самі
будинки не будувалися. В результаті, шахраї отримали від гро-
мадян понад 300 млн грн, з якими і сховалися [4].

У зв’язку з цим скандалом, вельми актуальним стало питання
про ризики на ринку житлового будівництва, будівельні компанії
та населення намагається при інвестуванні своїх коштів якомога
більше зменшити ризики їх неповернення.

Для того, щоб зменшити вищенаведені ризики, які можуть
призвести до втрати вкладених коштів, слід бути ознайомле-
ними з тим, яким ж чином ці самі кошти залучаються. Зараз на
ринку існує кілька найпопулярніших схем, які слід знати інве-
сторам.

По-перше, коли забудовник працює по інвестиційним догово-
рам або договорам пайової участі, значить він не несе ніяких зо-
бов’язань перед інвестором. Інвестор у цьому випадку є просто
спонсором забудовника. І від доброї волі забудовника залежить,
дасть він квартиру інвестору, чи ні.

По-друге, залучення засобів через емісію цільових облігацій,
— це теж ніяк не захищає інтереси інвестора. Оскільки насправді
немає ніяких гарантій того, що ці облігації зрештою конвертують
у вибрану покупцем квартиру. Для цього операція по придбанню
акцій обростає додатковими договорами бронювання, що поро-
джує чергові правові колізії.

По-третє, Закон України «Про фінансово-кредитний меха-
нізм і управління майном при будівництві житла і операціях з
нерухомістю» регламентує достатньо сучасну технологію залу-
чення засобів для будівництва об’єктів нерухомості. Згідно
цьому Закону, банком або фінансовою установою може бути
створений фонд фінансування будівництва. Він створюється з
метою отримання особами-довірителями житла у власність.
Управляти цим фондом буде банк, у задачі якого входить орга-
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нізація надходження від довірителів платежів до фонду, з якого
фінансуватиметься будівництво, а також укладення договору із
забудовником [3].

На мою думку, саме такі фонди максимально захищають інте-
реси інвестора. Якщо управитель фонду чітко виконує всі вимоги
Закону, то інвестор у цьому випадку нічим не ризикує і гаранто-
вано отримає свою квартиру.

Розглянувши найбільш поширені схеми фінансування будів-
ництва в нашій країні, потрібно визначити: що ж робити, для
того, щоб знизити ступінь ризику?

Необхідно страхувати навіть не побудоване житло. В основі
системи страхування фінансових ризиків інвестора при покуп-
ці житла, що будується, лежить інструмент повернення інвес-
тицій при краху інвестиційного проекту. Страхування по цій
схемі коштує значно дешевше, ніж при кредитуванні під заста-
ву нерухомості, що зменшує витрати, пов’язані з отриманням
кредиту.

Отже, можна дійти до висновку, що фінансування власних
коштів у житлове будівництво на сьогодні є надзвичайно акту-
альним та важливим питанням, люди вкладають свої кошти,
щоб отримати прибуток, та в результаті отримати квартиру.
Але на жаль, компанії-забудовники, внаслідок недостатнього
законодавчого регулювання та контролю з боку держави, часто
спекулюють на тому, що інвестори майже сліпо довіряють їм
свої кошти, тому такі скандали, як з «Еліта-центром» трапля-
ються все частіше і частіше. Щоб уникати ризиків у сфері фі-
нансування житлового будівництва, інвесторам необхідно, по-
перше, бути ознайомленими з тим, за якою схемою працює
конкретний забудовник, до якого вони мають намір звертатися,
по-друге, інвестори мають знати, що на сьогодні популярною
стає практика страхування ще не побудованого житла, яка за-
безпечує додатковий захист їхніх коштів, та має більше пози-
тивних сторін аніж страхування житла за іпотекою.
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АРЕТОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ
АРИСТОТЕЛЯ ТА ЕТИКА БІЗНЕСУ

У сучасному світі актуалізується проблема — поєднання
етичних цінностей та комерційних цілей підприємств. Глобалі-
заційні процеси вимагають від економічних суб’єктів наявнос-
ті певних чеснот: розсудливості, почуття справедливості, від-
повідальності, здатності працювати в команді тощо. Мораль
діє тоді, коли не спрацьовують ні правові регулятори, ні еко-
номічні стимули. Саме з етикою бізнесу пов’язані сподівання
щодо подолання економічних криз. Тому в багатьох західних
школах існує дисципліна — етика бізнесу, а на підприємст-
вах — кодекси етичної поведінки та навчальні програми з ети-
ки бізнесу. Це сучасна спроба вирішення багатовікової проб-
леми, пов’язаної з співвідношенням та взаємодією матеріаль-
них потреб та моральних принципів.

«Карлик бачить далі, ніж велетень, якщо підніметься йому
на плечі» — цей вислів С. Т. Колріджа говорить про те, що у
вирішенні сучасних проблем слід спиратися на досвід поперед-
ників.

Етика Аристотеля може бути методологічним підґрунтям
для етики бізнесу. Аристотель розрізняв два види економіки:
перший — oikonomokos, або мистецтво ведення народного гос-
подарства, яке він вважав необхідним для функціонування та
розвитку кожного суспільства; другий — chrematisike, або ми-
стецтво заробляння грошей. Останнє Аристотель вважав егоїс-
тичною та позбавленою доброчесності діяльністю. Таке став-
лення зберігалося фактично до XVII сторіччя. Особливо в
епоху Середньовіччя, яскравим представником якого був Фома
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Аквінський, негативною була оцінка лихварства, оскільки
вважалося, що лихварі отримували відсотки, продаючи лише
час, на який вони надавали позику. В той час це вважалося не-
прийнятним. Сьогодні ж час для підприємців відіграє надзви-
чайно важливу роль. Аристотель також засуджував даремне
витрачання часу. А. Сміт у своїй праці «Багатство народів» ви-
сунув теорію економічної людини, основою якої є егоїзм, тоб-
то бажання покращити своє матеріальне становище. Проте цей
егоїзм реалізується через взаємозалежність інтересів. Тобто,
переслідуючи власні інтереси, економічна людина А. Сміта
водночас приносить користь суспільству.

Існує дві основні концепції моралі: індивідуалізм та колекти-
вістська концепція моралі. Індивідуалізм передбачає діяльність,
спрямовану на задоволення власних інтересів, тобто людина ро-
бить те, що йде їй на користь. Колективістська концепція моралі
полягає в необхідності координації діяльності людей. Проте мож-
ливе поєднання обох підходів.

Термін «аретологічна етика» походить від грецького
«arete», яке означає активність речей та істот відповідно до їх-
нього призначення, стосовно людини «arete» постає як її чес-
ноти. Ще одне етимологічне значення цього слова — «доско-
налість». Відповідне латинське слово «virtu» спочатку означа-
ло «доблесть», «мужність». Французьке слово «virtu» та анг-
лійське «virtue», маючи латинське походження, означають доб-
рочесність і вказують на досконалість певних якостей людини.
Під доброчесністю розуміють особисту досконалість, рішу-
чість діяти згідно з моральними принципами. Аристотель про-
понує ще одне тлумачення чеснот як золотої середини, тобто
балансування між двома крайнощами. Наприклад, щедрість —
це чеснота, а марнотратство чи скупість — вади. Тобто, не по-
винно бути ні домінування етики над бізнесом (тоді підприєм-
ство зазнає збитків), ні навпаки (тоді комерційні інтереси пе-
реважають над суспільними). Тобто, крім золотого правила
моральності («Чини по відношенню до інших так, як ти хотів
би, щоб вони чинили по відношенню до тебе»), потрібно також
дотримуватись золотої середини.

Моральні норми мають імперативний характер, тобто відоб-
ражають бажані норми поведінки. Це призводить до того, що де-
які підприємці вважають, що дозволено все, що не заборонено
законом. (Наприклад, нобелівський лауреат Мільтон Фрідман
вважав: «Соціальна відповідальність полягає у збільшенні прибут-
ку»). Впродовж багатьох років підприємства турбувалися лише
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про те, як максимізувати прибуток, а для цього завдавали шкоду
навколишньому середовищу. Тому дехто вважає бізнес несуміс-
ним з моральними нормами. Однією з причин для цього служить
реклама, де гіперболізування переваг товару межує з обманом.
Проте світ бізнесу ґрунтується перш за все на співробітництві.
Тому загальне дотримання правил моральності діє і в підприєм-
ництві. Бізнес може сприяти розв’язанню суспільних проблем,
розвитку демократії та загальному розвитку суспільства. Існує і
обернений зв’язок: моральні чинники можуть збільшувати або
зменшувати витрати підприємства. Соціальний капітал призво-
дить до зниження трансакційних витрат (теорія Коулза), тобто
витрат на отримання інформації.

Суспільство з розвиненою культурою має можливість мораль-
ного управління економічною поведінкою.

Девід Пакард, засновник Hewlett-Packard, у промові перед
своїми співробітниками сказав: «...група людей збирається разом
і стає тим, що ми називаємо компанією, щоб отримати можли-
вість колективно здійснювати те, що не до снаги одинакам, —
зробити внесок у життя суспільства» [5, С. 57]. Отже, підприємства
намагаються поєднувати власні інтереси з інтересами суспільства
таким чином, щоб це приносило користь їм обом. Це єдина пра-
вильна позиція, яка забезпечує водночас процвітання підприємст-
ва і добробут і розвиток суспільства в цілому.

Кажуть, що перш ніж зрозуміють класиків, проходять віки.
Тож вчення Аристотеля набуло нового обрамлення, проте зберег-
ло свою суть, таку актуальну сьогодні.
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ФОРМУВАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ
ЗВІТНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Стан сьогоднішнього страхового ринку України показує, що
починаючи з 1991 року страхування має стабільну тенденцію до
розвитку, характеризується стрімким ростом кількості страхових
компаній зареєстрованих у нашій державі, та послуг, що нада-
ються клієнтам.

Як і в будь якій іншій сфері діяльності, організації, що займа-
ються страхуванням, широко використовують інформаційні си-
стеми, для автоматизації управління страховою діяльністю. Інфор-
маційні системи («1С Страхування», «Галактика Страхування»,
чи більш адаптовані системи, що були розроблені в індивідуаль-
ному порядку), охоплюють основні функції управління діяльніс-
тю страхових компаній (СК) і функціонують як корпоративні ін-
формаційні системи (КІС).

Аналіз існуючих програмних продуктів показав відсутність у
більшості програмних продуктів інтерактивної роботи «продав-
ців»-страхувальників з центральною КІС. Спроби вирішити це
питання зіштовхуються з проблемою неточності чи некоректнос-
ті введених даних, як наслідок витрачаються часові та фінансові
ресурси на відновлення достовірності інформації. Для отримання
коректних даних блокується доступ безпосередніх «продавців»
до КІС, створюється центр обробки інформації (ЦОІ), в якому
працюють кваліфіковані фахівці, що на основі страхових полісів
та інших документів фіксують продажі∗ компанії.

Спроби вирішити це питання за рахунок ЦОІ не забезпечує
можливості оперативної обробки інформації. Дані за звітний мі-
                     

∗ В даній статті розглядаються лише продажі компанії, до уваги не беруться інші ас-
пекти страхової діяльності.
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сяць стають доступними для аналізу, в кращому випадку, в дру-
гій декаді поточного місяця. Можливості проаналізувати продажі
компанії за дату, що передує поточній, немає.

Для вирішення даної проблеми спочатку потрібно усвідомити,
що оперативні дані для аналізу, як свідчить практика, будуть ма-
ти деяку неточність (до 10 %), у зв’язку з тим, що звіт вестимуть
фахівці з продажів.

У результаті вивчення існуючих проблем запропоновано ІС з
формування оперативної звітності для СК (рис. 1), що має
трьохрівневу структуру: на першому — центральний офіс, на дру-
гому — регіональні офіси та управління, на третьому — центри
обслуговування клієнтів (ЦОК) та агентства. Дана система Компа-
нія має 26 регіональних офісів/управлінь (РО/РУ), кожному з яких
підпорядковується певна кількість агентств чи ЦОКів. Продажі
здійснюються як на третьому, так і на другому рівні.

Для зменшення кількості помилок при заповненні звітів та ав-
томатизації роботи працівників підрозділів, що здійснюють про-
дажі, розробляється форма* для внесення даних. За допомогою
даної форми формуються звіти з продажів ЦОКів, агентств та
РО/РУ. Сформовані звіти ЦОКів та агентств відсилаються до від-
повідного РО/РУ, де відповідальний працівник консолідує отри-
ману інформацію, а також інформацію про продажі відповідного
РО/РУ і відсилає регіональний звіт до ЦО. В результаті до ЦО
надходить 26 регіональних звітів. Відповідальний працівник ЦО
консолідує отриману інформацію, оновлює базу даних звітів,
проводить аналіз отриманих даних на предмет помилок і, якщо
останніх не виявлено, формує оперативний звіт компанії, котрий
у подальшому розсилається відповідальним працівникам для
аналізу та прийняття управлінських рішень.

Отже, для вирішення питання ми створили ІС формування
оперативної звітності страхової компанії, котра є автономною по
відношенню до роботи КІС, і при цьому являється її елементом
для отримання «живої інформації», необхідної для прийняття
управлінських рішень. Система зображена на рис. 1.

Впровадження запропонованої системи забезпечило керів-
ництво СК оперативною інформацією для прийняття управлін-
ських рішень і сприяло покращенню аналітичних показників
діяльності СК.

___________
* Форма розроблена в середовищі MS Excel, так як даний продукт є в кожному під-

розділі компанії і є звичним для користувачів.
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І. С. Марчук (ф-т економіки та управління, ІV курс)

МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ
ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Коли стоїть питання про ключові цілі бізнесу, то частіше
всього розуміють поняття «зростання вартості компанії». Дійсно,
цей термін сьогодні у всіх на слуху. Багато хто хотіли б бачити
«вартість компанії» в якості головної цілі бізнесу, однак далеко
не всі представляють, як нею управляти. Дослідженням цієї проб-
леми займалися і займаються багато вчених, економістів, таких
як В. Самохвалов, В. М. Пурлик, Д. Л. Волков, С. А. Самусенко,
О. Г. Мендрул та інші. Цю проблема досить широко досліджу-
ється теоретично, але конкретно до практики вона не завжди
прив’язана.

Управління вартістю (цінністю) компанії починається з визна-
чення стратегічних цілей і розробки системи показників, які за-
безпечують керівників інформацією про результати роботи їх
менеджерів. Взагалі, успіх тут залежить наскільки вірно керівни-
цтво зможе розставити пріоритети і визначити ключові фактори
вартості.

Спочатку потрібно визначити фінансові фактори вартості. На
перший погляд, задача визначення фінансових факторів вартості
і побудова системи фінансових показників здається простою і не
потребує пояснення. Сьогодні відомі різні схеми фінансового
аналізу, такі як Схема Дюпон, дерево ROIC. Побудова сучасної
системи показників неможлива без стандартних схем фінансово-
го аналізу. В свою чергу, вони повинні складатися тільки з клю-
чових факторів, які безпосередньо впливають на вартість компа-
нії. Всі фінансові фактори можна розділити на 4 групи показ-
ників: показники, які відображають стратегічну ефективність
компанії, ефективність операційної діяльності, інвестиційної ді-
яльності і фінансової діяльності.

При побудові моделі управління вартістю потрібно виділити 5
складових, або функціональних напрямків змін. Перше з них —
це впровадження вартісного мислення в процес розробки страте-
гічних рішень і стратегічного планування. Оцінити стратегічне
рішення по критеріям вартості, яку можна добавити до вже існу-
ючої вартості капіталу власників підприємства, значить розгля-
нути їх у кількох ракурсах одночасно: з точки росту компанії; з
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позиції генеруємих потоків вільних грошових засобів; в аспекті
інвестиційних ризиків і відповідній їм бар’єрній дохідності капі-
талу.

Переклад стратегічного планування на мову інвестиційної вар-
тості означає також необхідність підбору і формалізації фінансо-
вої аналітичної моделі підприємства. Друга складова управління
вартістю компанії — створення системи показників оцінки опе-
ративної діяльності внутрішніх підрозділів на різних етапах
управління. Третя — це моніторинг провідних факторів вартості.
Четверта — створення спеціальної системи винагороди персона-
лу. І п’ята складова — це зміни в комунікаціях із зацікавленими
сторонами підприємства.

Управління вартістю — зовсім не проста задача. Підприємст-
вам, які ставлять за ціль повне освоєння такого типу управління,
а не просто декларуючим приверженність новим модним тенден-
ціям, потрібні будуть нові результати в області внутрішньокор-
поративних відносин. Це, в першу чергу, розуміння ролі управ-
ління вартістю різними категоріями персоналу, розуміння
працівниками ефекту від використання управління вартістю, здат-
ного вплинути на положення підприємства сьогодні і в майбут-
ньому, ідентифікація свого місця в процесі змін. Але світовий до-
свід переходу до управління вартістю підприємства показує, що
цей процес не носить лінійного характеру, і 5 складових моделі
управління вартістю не забезпечують автоматичного досягнення
успіху.

Взагалі, управління вартістю компанії — процес послідов-
ної реалізації в житті підприємства фінансової моделі аналізу
фірми на основі принципу економічного прибутку, побудова
на її основі і з її допомогою стратегічних та оперативних рі-
шень менеджменту підприємства. Перші моделі, які з’явилися
ще у 20-х роках ХХ ст. і стали використовуватися майже в усіх
країнах з ринковою економікою, є досить простими для розра-
хунку. В їх основу покладено лише фінансові показники. За-
раз, крім зазначених показників, використовують систему кри-
теріїв, яка ґрунтується на концепції дисконтування. Беручи до
уваги те, що кожний з цих показників має свої обмеження та
недоліки, а також що сфера вартісних показників відносно но-
ва галузь знань, пропонується комбіноване використання де-
яких показників для оцінювання процесу управління вартістю.
Такий підхід не буде оптимальним, оскільки ефективності сис-
теми VBM може бути досягнуто лише за умови підпорядку-
вання всіх вагових управлінських рішень єдиній меті, що пе-
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редбачає наявність єдиного критерію, на основі якого оціню-
ється ефективність та будується система мотивації. Тому в кож-
ному конкретному випадку менеджер підприємства має виби-
рати відповідний вартісний показник виходячи з міркувань
оперативності, вигід і витрат, пов’язаних з отриманням інфор-
мації, необхідної для його розрахунку.

При цьому можливі різні ролєві рівні використання показни-
ків вартості: стратегічний, тактичний та операційний.

В застосуванні концепції виявлені наступні недоліки: неод-
норідність (орієнтація на один чи кілька різнорідних незбалан-
сованих показників), неповнота (показники використовуються
для оцінки діяльності підприємств або окремих підрозділів,
немає єдиного підходу до розробки «дерева показників»), нерів-
номірність (серед найбільших підприємств Німеччини, Ірлан-
дії, Швейцарії, Австрії концепцію застосовують 75 %, у Брита-
нії — 65 %, у Франції — 50 %, в Італії — 40 %, у Норвегії і
Швеції — 30 %).

Але також ця концепція має багато переваг. Отже, чому ж нам
необхідно управляти вартістю підприємства? Тому що це підви-
щує ефективність корпоративного стратегічного управління, оп-
тимізує розміщення ресурсів між структурними одиницями під-
приємства, підвищує привабливість підприємства для інвесторів,
підсилює устойчивість підприємства проти недружніх поглинань,
покращує позиції підприємства в злиттях і при утворенні страте-
гічних альянсів.
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РИЗИК НЕАДЕКВАТНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У БАНКАХ

Ризик є невід’ємною складовою банківської діяльності. При-
чинами його виникнення виступають невизначеність, конфлікт-
ність, багатокритеріальність та нечіткість у численних фінансо-
вих відносинах банку з контрагентами, з ринком у цілому, дер-
жавою [4].

Власне ризик з точки зору банку являє собою потенційну мож-
ливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості
капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або
внутрішніх факторів [3].

Необхідно сказати, що процес ідентифікації і класифікації
операційних ризиків у великих банках може наштовхнутись на
серйозні проблеми пов’язані з відсутністю моделей бізнес-про-
цесів, без яких неможливо точно визначити ділянки виникнен-
ня ризиків, частоту їх виникнення, оцінити розміри втрат та
ймовірність їх настання [6]. Другою, не менш важливою проб-
лемою, пов’язаною з процесом побудови системи управління
операційними ризиками є отримання внутрішньої і зовнішньої
аналітичної інформації, звітів, в різних проявах (наприклад,
кількість ризику в технологічному процесі, розмір втрат на
підрозділ і т.д.).

Одним із засобів вирішення цих задач, на сьогоднішній день,
є методологія і система моделювання ARIS, яка дозволяє не
лише описувати не тільки вже існуючі бізнес-процеси, органі-
заційну структуру, продукти компанії і т.д., але також реалізує
можливість ведення класифікаторів операційних ризиків (рис. 1).
Також, засоби моделювання ARIS дозволяють на етапі моде-
лювання операційних ризиків дозволяють вказати ділянки ви-
никнення ризику в бізнес-процесі, частоту ймовірність виник-
нення (рис. 2). Цей інструментарій полегшую роботу ризик-
менеджерів банків, оскільки вже на етапі проектування і роз-
робки моделей ризики будуть невід’ємною частиною всіх про-
цесів, технологічні карти, посадові інструкції будуть сформо-
вані з їх врахуванням, і співробітники, які безпосередньо
пов’язані з тим чи іншим бізнес-процесом, будуть ознайом-
ленні з можливими ризиками які їх очікують під час роботи, і
заходи, які будуть впроваджуватись для мінімізації збитків ма-
тимуть більшу результативність [6].
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Як видно з рисунку, ризики спочатку діляться по категоріям і
в кожній категорії існує кілька видів ризику, дана модель є зраз-
ком. В ARIS немає жорстких обмежень за рівнями категоризації
ризиків, що дозволяє кожній організації створювати свій власний
класифікатор ризиків.

Власне методика оцінки, аналізу і контролю операційних ризи-
ків фінансових установ засобами ARIS базується на рекомендаціях
Базельського комітету по банківському нагляду Євросоюзу (Basel
II) та методології опису і аналізу бізнес-процесів в ARIS.

За допомогою методу аналогій спробуємо визначити суму
можливих загальних втрат через операційні ризики. Проаналізу-
ємо рис. 2.

Дані про розмір збитків та ймовірність їх настання взято з ста-
тистичних даних діяльності інших відділень Банку. Середня кіль-
кість заявок на отримання кредиту — 100 за місяць. Оцінимо кіль-
кісно втрати від неадекватності бізнес-процесів:

,i s sCB n x p= ⋅ ⋅∑ [1]

100 25000 0,02 100 7500 0,01 100 3000 0,03 66500 .CB EUR= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =

Висновок: Використовуючи моделі процесів ARIS, інтегровані
з операційними ризиками, у банка з’являється додатковий інстру-
ментарій для аналізу та планування. Статистика продажу фінан-
совий продуктів дозволяє розрахувати можливі об’єми збитків,
об’єми ризику за період, тобто, з’являється можливість прогнозу-
вати середні затрати майбутніх періодів під операційні ризики.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Протягом останнього десятиліття вітчизняна система вищої
освіти активно трансформується з метою впровадження європей-
ських стандартів та забезпечення відкритості задля підвищення
мобільності студентів і випускників українських вищих навчаль-
них закладів. Слід зазначити, що ці процеси не є унікальними.
Серед загальних тенденцій розвитку вищої освіти Європи слід за-
значити [1]: а) зміну парадигми вищої освіти: від підходу, орієн-
тованого на викладача, до орієнтації на студента; б) підвищення
прозорості навчального процесу через модульну (інтеграційну)
структуризацію навчальних програм; в) збільшення уваги до
зв’язку поміж навчальними програмами вищої освіти і професій-
ними перспективами; г) підвищення мобільності та інтернаціона-
лізація вищої освіти; д) наголос на поліпшенні якості вищої освіти.

Важливим завданням у контексті входження системи вищої
освіти України в європейський освітній простір є перегляд змісту
освіти, державних стандартів, кваліфікацій тощо. Проте, на шля-
ху до реалізації зазначених тенденцій реформування вищої освіти
існують перепони, які полягають у: застарілій матеріально-тех-
нічній базі університетів; низькій інноваційності в кадровій сфері
та навчальному процесі; недостатності державного фінансування
ВНЗ.

З метою ідентифікації наявних проблем розвитку національ-
ного університету та виявлення перспективних шляхів їх подо-
лання групою студентів 5-го курсу магістерської програми «Ме-
неджмент проектів та консалтинг» під науковим керівництвом
доц. Верби В. А. та доц. Гребешкової О. М. було розроблено до-
слідницький проект, метою якого було обґрунтування напрямків
розвитку КНЕУ на найближчі п’ять років із досягненням провід-
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них позицій на ринку економічних освітніх послуг в Україні та
східній Європі. Робоча гіпотеза дослідження полягала у тому, що
для досягнення визначеної мети в університеті доцільно впрова-
дити процесне управління з орієнтацією усіх управлінських рі-
шень на потреби і вимоги ключових клієнтів (зокрема — студентів).

Для виявлення потреб студентів як ключових клієнтів універ-
ситету розроблено анкету та проведено анкетування 120 студен-
тів 4-го та 5-го курсів, за результатами якого було виявлено стра-
тегічний простір розвитку КНЕУ як розбіжність між наданими
студентами оцінками наявних компетенцій університету та їх
бажаним (очікуваним) станом (рис. 1).
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Рис. 1. Стратегічний простір розвитку
КНЕУ імені Вадима Гетьмана (в контексті орієнтації на потреби
та очікування студентів як ключових клієнтів університету)

Найбільше відхилення між бажаним та реальним станом ком-
петенцій виявлено за параметрами, які віддзеркалюють рівень
практичної підготовки студента в ході навчального процесу та
умови оплати навчання. Виходячи з отриманих даних, було ви-
значено три напрямки розвитку КНЕУ:

1) посилення практичної підготовки студентів, що передбачає:
а) розробку програми залучення представників реального бізнесу
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до участі у навчальному процесі, у т.ч. із створенням можливос-
тей безкоштовного стажування на провідних підприємствах;
б) виконання дослідницьких проектів на замовлення підприємств
з подальшим можливим працевлаштуванням на даному підпри-
ємстві; в) більш активне впровадження інноваційних методів вик-
ладання (ділових ігор, тренінгів, кейсів з пріоритетною орієнтаці-
єю на практику та передовий досвід українських компаній);

2) оптимізація процесу оплати за навчання, у т.ч.: а) створення
механізму надання пільг (знижок в оплаті) студентам залежно
від їх успішності; б) довгострокове кредитування навчання у ВНЗ
з мінімальними відсотками та можливістю сплачувати борг після
випуску та влаштування на роботу;

3) залучення студентів до організації навчального процесу,
а саме: а) проведення референдумів серед студентів щодо змін,
які плануються ввести у навчальний процес; б) анонімне опиту-
вання студентів після закінчення вивчення кожної дисципліни
курсу для виявлення рівня задоволеності студентства отримани-
ми знаннями та набутими спеціальними компетенціями з перед-
баченням внесення оперативних змін в навчальні плани.

На переконання усіх учасників презентованого дослідницько-
го проекту запропоновані заходи дозволять вивести КНЕУ імені
Вадима Гетьмана на якісно новий рівень, а студенту як особисто-
сті нададуть можливість оволодіти високим рівнем професійної
компетенції в області обраної спеціальності на основі сучасних
освітніх технологій у сфері економіки та дозволять зайняти гідне
місце у світі, що динамічно змінюється.

О. В. Микитюк (ф-т інформаційних систем і технологій, IV курс)

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ТЕСТУВАННЯ
ДОДАТКІВ ФАХІВЦЯМИ З ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Keyword-driven testing або Table-driven testing є методологією
тестування програмного забезпечення в межах дисципліни авто-
матизації тестування, що відокремлює роботу програмування від
роботи тестування скриптів для того, щоб тестування коду могло
бути здійснене без знання програмування. У результаті при тес-
туванні коду до нього можуть бути внесені мінімальні зміни, на-
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віть у випадку, коли додаток або вимоги до тестування, вимага-
ють істотних змін.

Реалізація цієї методики залежить від розробленої структури.
Ця структура вимагає розробки таблиць з даними та ключових
слів, що не залежать від інструменту автоматизації тестування,
що використовується для їхнього виконання, та коду тестування,
що поєднує додаток, який тестується з даними. У тестуванні за
ключовими словами функціональність додатка, що тестується,
документується у вигляді таблиці, а також у вигляді покрокових
інструкцій для кожного тесту.

Якби ми повинні були визначити дії, які повинні виконати за
допомогою миші, якщо б ми тестували наш Калькулятор у
Windows на функціональність вручну, ми могли б створити на-
ступну таблицю. У колонці «Вікно» повинна міститись назва вік-
на додатка, де ми виконуючої дії мишею (у цьому випадку вони
всі знаходяться у вікні Калькулятор). В колонці «Контроль» за-
писується тип контролю кліку миші. У колонці «Дія» наводиться
перелік дій, здійснених за допомогою миші (або з додатком). А у
колонку «Аргументи» записуються імена конкретного контролю
(1, 2, 3, 5, +, –, і так далі).

Методологія keyword-driven testing включає на два етапи:
— Етап планування — етап включає аналіз додатка й визна-

чення того, які об’єкти й операції використовуються набором біз-
нес-процесів, що повинні бути протестовані. Визначення опера-
цій, які вимагають спеціальних ключових слів для надання дода-
ткової функціональності, для досягнення ясності на бізнес-рівні,
і/або з метою максимізації ефективності й надійності під час екс-
плуатації.

— Етап впровадження — включає формування множини по-
силань, за допомогою яких можна унікально ідентифікувати
об’єкти. Такі множини іноді називаються «сховища об’єктів»,
які, в свою чергу, забезпечують, щоб всі такі посилання мали чіт-
кі назви, що відповідають заздалегідь заданій схемі присвоєння
назв. (Це в першу чергу здійснюється для автоматизації тесту-
вання.) Також виконується розробка й документування ключових
слів на бізнес-рівні у бібліотеках функцій. Створення бібліотек
функції передбачає розробку спеціальних функцій для додатка,
що необхідно протестувати.

Хоча ця методологія вимагає більше планування й більш три-
валих початкових інвестицій, ніж у випадку негайного переходу
безпосередньо до етапу тестування й фіксації тестових кроків, ця
методологія робить етапи створення та підтримки тестування



290

більш ефективними, зберігає схему окремих тестів більш зруч-
ною для читання, і такою, що легше модифікується.

Хоча методологія тестування за ключовими словами найчас-
тіше використовується для автоматизованого тестування, деякі
системи ручного тестування, такі як Mercury Interactive Test-
Director for Quality Center дозволяють проведення аналогічних
процедур для ручного тестування.

Література
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М. Й. Мисник (ф-т економіки та управління, I курс)

СНОВИДІННЯ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА ВПЛИВ
НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

З давніх часів люди не переставали дивуватися феноменові під
назвою «сон». Філософ К. Юнг впевнений, що людські сновидін-
ня передували навіть мові. Впродовж століть люди вивчали, трак-
тували сни, намагалися використати їх інформацію у повсякден-
ному житті. Антрополог і психолог К.Стюарт вивчав племена се-
ної у Малайзії і виявив, що снам тут надавали великого значення:
дітей змалечку вчили запам’ятовувати сни, розповідати їх дорос-
лим і приймати відповідні рішення, носили одяг тих кольорів, які
бачили уві сні.

Сучасні дослідження підтверджують зв’язок сновидінь зі ста-
ном здоров’я особи. Вперше таку залежність помітили ще лікарі
Гіппократ та Гален, при цьому вони наголошували, що хвора лю-
дина бачить сни частіше, ніж здорова. Отже, за допомогою сно-
видінь можна вивчати людей з метою надання їм допомоги при
різноманітних захворюваннях. З. Фрейд називав сновидіння «ко-
ролівським шляхом у підсвідомість». За його ж твердженням,
якщо сон переривається, то це означає, що він ще не готовий до
втілення в реальність, але якщо згодом сон продовжується, то це
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означає, що людина сама шукає раціональні шляхи до втілення
свого сну у своєму реальному житті.

Сновидіння — це суб’єктивно пережиті уявлення, переважно
зорової модальності, що регулярно виникають під час сну — пе-
реважно у фазі швидкого (парадоксального) сну; це психічний
процес у період сну, що супроводжується зоровими образами.

Одна з основних функцій снів — емоційна стабілізація. Сно-
видіння складають важливу ланку в системі психологічного захи-
сту, тимчасово послаблюють напруженість психічного конфлікту
і сприяють відновленню пошукової активності. Але функціональ-
на неповноцінність системи «швидкий сон — сновидіння» є істот-
ним чинником у виникненні неврозів і психосоматичних захво-
рювань. За Фрейдом, сновидіння — це охоронець порушень сну,
особливий спосіб усунення подразнень, що заважають спати,
шляхом їхнього галюцинаційного задоволення.

Саме тому важливу роль приділяли тлумаченню снів — це
важливий метод психоаналізу. Вивчення і тлумачення снів —
основний шлях до пізнання несвідомого в душевному житті.

Так, по Фрейду, якщо вам сниться урвище чи ангел, то слід
звернутися до психотерапевта, оскільки це є ознакою неврозу та
страху смерті. Болото в погану погоду символізує спад сил та ви-
снаження. Також, якщо вам сниться гнилий сир чи інвалідний ві-
зок, то це означає, що сили організму забирає якесь хронічне за-
хворювання. Якщо вам сниться, що ви не можете здати екзамен,
то у вас розвивається комплекс неповноцінності.

Отже, трактування снів має велике практичне значення, оскільки
ми вчасно, зрозумівши зміст сну та надавши йому гідної уваги,
зможемо вчасно зупинити хворобу ще в її зародку чи просто по-
кращити загальний стан організму.

За інформацією, яку містять у собі сни та за впливом на орга-
нізм людини розрізняють декілька видів снів: цілющі сни, фанта-
стичні сни, «сни в руку», віщі сни, летаргічний сон.

Проводячи своє власне дослідження, я виявила, що сни дійсно
є важливою з’єднувальною ланкою між свідомими і несвідомими
процесами. Саме тому більшість людей часто бачать по 2—3 сни
за ніч. Символи сновидінь зазвичай містять так багато психічної
енергії, що ми просто вимушені звертати на них увагу. Цим по-
яснюється той факт, що 23 людей з 35 пам’ятають, що їм снило-
ся. Переживання та запам’ятовування снів ще дуже залежить від
особливостей особистості й емоційного стану перед сном. Тобто
запам’ятовування снів є явищем виключно індивідуального ха-
рактеру.



292

Важливою деталлю було те, що ні в кого сни не були однотип-
ними, тобто кожен сон був унікальним та не схожим на поперед-
ній, але як виняток до цього твердження, був досліджений дуже
цікавий факт: у 27 опитуваних один і той самий сон повторював-
ся кілька раз, причому у деяких через доволі довгі проміжки часу
— 4—5 років. Ці сни можна віднести до категорії «сни в руку»
або до віщих снів. Саме тому Карл Юнг рекомендує прислухати-
ся до своїх снів та ретельно аналізувати їх, адже вони сповнені
символів, у яких закладений важливий зміст. Зігмунд Фрейд теж
притримувався думки, що сни не потрібно ігнорувати, оскільки
людям сниться те, чого вони бояться, або прагнуть на підсвідо-
мому рівні ще чітко цього не усвідомлюючи в реальності.

Також був досліджений факт: 25 з 35 опитуваних стверджува-
ли, що їхні сни збувалися. Австрійський психіатр Фрейд пояснює
це як явище телепатичних сновидінь. Це можливий різновид сно-
видінь, відмітна ознака і головна характеристика яких — збіг
сновидіння і події, зумовлений, можливо, прийняттям телепатич-
ного послання. Інші вчені стверджують, що оскільки сни відоб-
ражають наші потаємні бажання, то людина якось мірою на під-
свідомому рівні прагне до виконання своїх мрій чи бажань, поба-
чених у сні, що згодом втілюються у реальність. Тобто, ми самі
якоюсь мірою призводимо до здійснення своїх снів

Насправді деякі люди не розуміють, що сни є невід’ємною ча-
стиною нашого життя та нашими помічниками, саме тому снами
не можна нехтувати, ігнорувати їх. Таке ставлення до сновидінь є
упередженим, адже недарма результати дослідження показали,
що сни дійсно мають неабиякий вплив на життя людини, несучи
нам інформацію з підсвідомості та виступаючи своєрідними по-
відомленнями, тому потрібно прислухатися до своїх снів.
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ATL-BTL МЕТОДИ МІЖНАРОДНИХ
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Постійні зміни у сучасному бізнес-середовищі, які носять пе-
реважно турбулентний характер, вимагають гнучкої реакції на
них з боку фірм. Одним з найрезультативніших інструментів від-
повідного реагування безперечно є маркетингові комунікації. Саме
маркетингові комунікації є особливим засобом спілкування між
постачальником, виробником, посередником, та споживачем, на
будь-якому ринку: товарному, сервісному, національному, світо-
вому тощо — тому вони виступають найбільш динамічною скла-
довою маркетингової діяльності фірми, а особливо, на міжнарод-
ному рівні. Лише в тому разі, коли використання інструментів
міжнародних маркетингових комунікацій буде відповідати по-
требам споживачів, швидко реагувати та пристосовуватись до
нових умов міжнародного бізнес-середовища, діяльність фірми
буде успішною. Актуальність обраної теми обумовлена і тим, що
останнім часом збільшується використання ATL-BTL методів у
міжнародній маркетинговій діяльності українських фірм.

Проблемами становлення і розвитку теорії маркетингових ко-
мунікацій та практики управління ними присвячено чимало фун-
даментальних праць відомих фахівців. Теоретичні питання із цієї
проблематики в межах загальної теорії маркетингу ґрунтовно
розроблено в працях зарубіжних учених Н. Андерсона, Н. Го-
ванні, Е. Гуммесона, Д. Джоббера, Ф. Котлера, Т. Левітта, Л. Мат-
тсона, та як окрема теорія — у працях Д. Аакера, У. Аренса,
Дж. Бернета, С. Блека, Р. Пейтона, Т. Гріффша, А. Дейана, Д. Доті,
Дж. Енджела, Дж. Лейхиффа, А. Пулфорда та ін. Проте роботи
цих учених не містять узагальнення застосування теорії міжнарод-
них маркетингових комунікацій (ММК) з урахуванням сучасних
тенденцій розвитку ринку. Спроба сформулювати теорію ММК в
умовах трансформаційної економіки зроблено переважно в нау-
кових працях російських вчених: І. Альошиної, Б. Борисова,
І. Вікентьєва, О. Голубкової, О. Крилова та ін. Серед українських
науковців, які досліджували тему ММК, необхідно відмітити
такі імена, як Я. Бронштейн, В. Корольов, Т. Лук’янець, В. Моі-
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сєєв, Є. Ромат, Т. Циганкова тощо. Проте практично відсутні
розробки щодо TTL-BTL технологій у системі маркетингових
комунікацій.

Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій що-
до використання ATL-BTL методів у міжнародній маркетинговій
діяльності фірми. Завданнями дослідження є: виявлення сутності
ATL-BTL комунікацій у міжнародному маркетингу, дослідження
сучасних особливостей ATL-BTL комунікацій, надання рекомен-
дацій щодо використання ATL-BTL технологій у діяльності фірм.

Об’єктом дослідження є процеси маркетингових комунікацій.
Предметом дослідження є відносини з приводу застосування

ATL-BTL методів в управлінні міжнародними маркетинговими
комунікаціями.

Існують наступні методи міжнародного маркетингового кому-
нікування: безпосередні — опосередковані, ФОССТИС, комплекс
просування та ATL-BTL. Ці класифікації оперують одними і ти-
ми ж інструментами. В рамках ATL-BTL методика до ATL ін-
струментів відносять: рекламу на TV, рекламу в пресі, зовнішню
рекламу, транспортну рекламу, внутрішню рекламу, рекламу на
радіо, рекламу в кінотеатрах, Інтернет-рекламу, рекламу в теле-
фонних довідниках. До BTL інструментарію входять: промо-
акції, безкоштовні зразки товарів, дегустації, лотереї та конкурси,
стимулювання збуту серед посередників, організація спеціальних
заходів, спрямованих на просування продукції, розсилка реклами
поштою та через e-mail, реклама в каталогах та телемагазинах,
створення позитивного іміджу фірми або товару.

З середини XX ст., коли вперше використала ATL-BTL мето-
дика, пройшло декілька десятиліть, доки стала помітною тенден-
ція до зміни динаміки їх розвитку на користь BTL інструментів.
Поступово ця тенденція з ринків розвинутих країн поширилась і
на ринок України (рис. 1). Така динаміка, на нашу думку, обумов-
лена перш за все надто високими цінами на медійну рекламу та
постійно зростаючою медійною інфляцією. Лише витрати на
один з інструментів. маркетингової комунікації — реклама на те-
лебаченні — перевищує чи не половину витрат на всі задіяні BTL
інструменти. При цьому, щоб досягти рівних по ефективності ре-
зультатів, BTL вимагає менших витрат, ніж ATL. Іншим важли-
вим фактором є нещодавні зміни в законодавстві України, які на-
кладають значні обмеження на ATL комунікації. Крім того, BTL
інструментарій маркетингових комунікацій є порівняно новим, а
тому більш незвичним та привабливим як для менеджерів фірм,
так і для українського споживача.
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Рис. 1. Динаміка росту ринків ATL та BTL в Україні
(побудовано за даними Всеукраїнської рекламної коаліції)

На основі аналізу особливостей розподілу маркетингового бю-
джету на різних етапах присутності товару (фірми) на ринку, ми
дійшли висновку, що у випадку масштабного виходу на ринок
фірмі доцільно підгримувати співвідношення витрат на ATL /
BTL інструменти на рівні 75 % / 25 %. За такого розподілу кош-
тів фірма інформує потенційного споживача про новий товар чи
послугу. Саме високий рівень обізнаності споживача є основною
метою на даному етапі проникнення. При розширенні мережі
продажів і просуванні нового продукту бажано використовувати
60 % «комунікаційного бюджету» на реалізацію ATL інструмен-
тів та 40 % на BTL. На ньому етапі експансії фірма намагається
досягти найвищого рівня лояльності з боку споживачів. Якщо
бренд уже добре відомий і фірма має істотну частку ринку, то ви-
грати на ATL-BTL заходи можуть зрівнюватися. Ми можемо від-
мітити, що тенденція, яку ми спостерігаємо на прикладі однієї
компанії, є відображенням еволюції розвитку ATL-BTL комуні-
кацій у міжнародному маркетингу.

Ми дійшли висновку, що BTL комунікації є більш універсаль-
ними, ніж це прийнято вважати. Ефективність їх використання в
галузях страхування, консалтингу, банківських послуг, які раніше
вважалися традиційними ATL галузями, є тому підтвердженням.

Сучасною особливість маркетингових комунікацій є об’єднання
ATL-BTL інструментів в інтегровану технологію TTL (through-
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the-line). Саме вона, на нашу думку, дозволяє задіяти максималь-
ний потенціал у рамках реалізації проекту, зробити його суть і
ціль чіткими і як наслідок досягти максимального ефекту. Це і
стане предметом нашого наступного дослідження.
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ФРАКТАЛИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

Фрактал — це геометрична фігура, певна частина якої повто-
рюється знову і знову, звідси виявляється одна з властивостей
фрактала — самоподібність. Фактично все, що здається випадко-
вим і неправильним може бути фракталом, наприклад, хмари, де-
рева, вигини річок, биття серця, популяції і міграції тварин або
язики полум’я. Термін фрактал був введений Бенуа Мандельбро-
том більше 30 років тому, але до цих пір однозначного визначен-
ня не існує. Набагато легше описати фрактали, чим визначити їх.
Ключова властивість, що характеризує фрактали, — самоподіб-
ність. Тому фрактал можна визначити як геометричну фігуру, в
якій один і той же фрагмент повторюється при кожному змен-
шенні масштабу.

Зрозуміло, що всі фрактали не схожі між собою. Тому для їх
вивчення слід розділити їх на певні класи. Однією із загально-
прийнятих класифікацій є класифікація фракталів на геометрич-
ні, алгебраїчні і стохастичні. Тепер докладніше зупинимося на
кожному пункті.
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Саме з геометричних фракталів почалася історія фракталів. Це
і є ті функції-монстри, яких так називали за недиференційовність
e кожній крапці. Геометричні фрактали є також найнаочнішими,
оскільки відразу видно самоподібність. Взагалі всі геометричні
фрактали володіють. жорсткою самоподібністю, що не змінюєть-
ся при зміні масштабу.

Тепер докладніше розглянемо приклади геометричних фракталів:
Килим Серпінського вважається ще однією моделлю фракта-

ла. Будується він таким чином: береться квадрат, ділиться на
дев’ять квадратів, вирізується центральний квадрат. Потім з кож-
ним з восьми квадратів, що залишилися, проробляється подібна
процедура. І так до безкінечності. В результаті замість цілого
квадрата ми отримуємо килим з своєрідним симетричним малю-
нком

На початку ХХ століття математиків шукали такі криві, які ні
в одній точці не мають дотичної. Це означало, що крива різко мі-
няє свій напрям, і притому з колосально великою швидкістю (по-
хідна рівна нескінченності).

Друга велика група фракталів — алгебра. Свою назву вони
отримали за те, що їх будують, використовуючи прості формули
алгебри. Отримують їх за допомогою нелінійних процесів в n-
мірних просторах. Найвідомішою з них є безліч Мандельброта і
Жюліа, Басейни Ньютона. На малюнку мі бачимо фрактали Ман-
дельброта. Бенуа Мандельброт запропонував модель фрактала,
яка вже стала класичною і часто використовується для іллюстра-
ції як типового прикладу самого фрактала, так і для демонстрації
краси фракталів, яка також привертає дослідників, художників,
людей, що просто цікавляться. Крива Коха, як би не була схожа
на межу берега, не може виступати як її модель через те, що вона
усюди однакова, самоподобна, а насправді це не так. Усі природ-
ні об’єкти створюються по капризу природи, і є випадковість в
цьому процесі. Фрактали, при побудові яких в ітеративній системі
випадковим чином змінюються які-небудь параметри, називають-
ся стохастичними. Ці фрактали використовуються при моделюванні
рельєфів місцевості і поверхні морів, процесу електролізу.

Застосування теорії фракталів в економіці

Фрактали з’являються на ринку достатньо часто. Абсолютно у
всіх тимчасових діапазонах. Не грає абсолютно ніякого значення,
що розглядати: денні, тижневі, вартові, хвилинні або інші графі-
ки — скрізь їх можна виявити. Їх природа брехлива. Вони з’явля-



298

ються і зникають, тому багатьом, як показує досвід, не під силу
освоїти даний інструмент виявлення основної структури ринку. В
основному проблема полягає в тому, що їх намагаються порів-
нювати з іншими брехливими явищами. Типу: стохастичних ос-
циляторів, MACD або ще якихось інших індикаторів. Це — не-
правильно. Фрактал зароджується як природне явище, що пока-
зує, що в якийсь проміжок часу на ринку, вела його за собою од-
на з його сторін (що продає або купує), потім вони міняються міс-
цями, і відбувається корекція. Саме фрактал і дозволяє визначи-
ти, що відбувається: корекція, або ж — розворот. Основна його
перевага в тому, що дозволяє входити в ринок тоді, коли шанси
максимальні і майже напевно відомо, що фрактал «не відмінить-
ся». Друге використання — торгувати негайно, але убік, проти-
лежну фракталу. Це — для короткострокових позицій. Підводячи
підсумок, залишається звернути увагу на той факт, що саме ви-
користання фракталів, завжди дає якнайкращі шанси увійти з
меншим ризиком при великій потенційній віддачі від торгівлі, що
практично неможливе при інших способах входу в ринок.
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ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ КМДА

Найрозвинутіші країни світу наприкінці ХХ століття постави-
ли собі на меті прискорений перехід до нового етапу розвитку
людства — інформаційного суспільства. Інформаційне суспільст-
во — це суспільно-економічне середовище, що характеризується:

• розвиненою інформаційно-комунікаційною інфраструктурою
та прискореним розвитком високотехнологічних галузей економіки;

• широким доступом громадян до інформації, освіти, культур-
ного надбання, можливостей роботи і спілкування;
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• новими вимірами прав і свобод громадян;
• високими темпами економічного зростання.
Інформаційне суспільство суттєво змінює традиційні уявлення

про працю, освіту, культуру, спілкування, соціально-політичне
життя. Сьогодні якнайшвидше впровадження тих або інших рис
інформаційного суспільства в теперішню суспільно-економічну си-
стему — головне завдання політичних та професійних еліт най-
розвинутіших країн та міст.

Поступ України до інформаційного суспільства викликав по-
требу адаптації органів публічної влади до нових соціальних від-
носин та спрямування їх у бажаному для нашої держави напрям-
ку — співвідношення інтересів людини, суспільства, держави.
Однією з проблем, яка постала для вирішення, є підвищення ефек-
тивності системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяль-
ності органів виконавчої влади України, та міста Києва як облич-
чя держави, шляхом реформи.

Основні тенденції впровадження нових технологій у сфері
державної служби передбачають використання інформаційних ре-
сурсів й інформаційних технологій для підтримки і вироблення
управлінських рішень.

Впровадження інформаційних технологій практично всі краї-
ни починали з створення засобів супроводження правового поля.
В Україні технології загальнодержавного рівня також спочатку
були орієнтовані на створення і запровадження автоматизованих
систем контролю за проходженням законопроектів задля отри-
мання інформації про стадії та етапи законодавчої процедури, а
також систем акумуляції інформації про законодавчі і норматив-
но-правові документи.

Оскільки місто не має чіткої політики інформатизації, потріб-
но її розробити так, щоб вона вирішувала такі завдання:

• забезпечення прийняття обґрунтованих та найбільш оптималь-
них управлінських рішень;

• скорочення строків обробки інформації за управлінськими
функціями, де її обсяги можливо опрацьовувати тільки в автома-
тизованому режимі;

• забезпечення повноти та своєчасності обробки інформації за
управлінськими функціями, які здійснюються для поповнення
бюджету міста;

• поліпшення умов та підвищення продуктивності праці управ-
лінських працівників.

Окрім нечіткої політики інформатизації, можна виділити такі
основні проблеми пов’язані з автоматизацією управління Київ-
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ської міської державної адміністрації, та підпорядкованих їй
управлінь:

• відставання у розвитку інформаційної інфраструктури, на-
самперед, засобів обчислювальної техніки, зв’язку та телекомуні-
кацій, недостатній рівень телефонізації та комп’ютеризації міста;

• вади у розвитку національного інформаційного законодавства
(не прийнято важливих законів, а чинних часто не додержуються);

• низька інформаційно-правова культура соціуму;
• недостатня державна фінансова підтримка наукових дослі-

джень та розробок у галузі інформатики та права.
Виходячи з представлених завдань політики та проблем авто-

матизації управління, можна сформулювати стратегію інформа-
тизації:

• Реалізація системи заходів щодо створення адекватного нор-
мативно-правового, нормативно-технічного та інституційного забез-
печення розвитку інформаційного суспільства із урахуванням сві-
тового досвіду.

• Створення в індустрії інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) конкурентного середовища із прозорими правилами
гри і гарантіями захисту прав інвесторів, що необхідно для залу-
чення інвестицій (з боку як іноземних, так і українських інвесторів).

• Прискорений розвиток інформаційно-комунікаційної інфра-
структури країни шляхом створення належних умов для залучення
значного обсягу інвестицій як з боку підприємств індустрії ІКТ,
так і з боку споживачів продукції та послуг ІКТ — населення, під-
приємств, установ та організацій. Зниження собівартості телеко-
мунікацій та доведення цін і тарифів на користування інформаційно-
комунікаційною інфраструктурою до рівня європейських країн.

• Поширення можливостей доступу громадян до інформацій-
них технологій, Інтернету та інформаційних ресурсів з метою
освіти, навчання, спілкування із державними. Забезпечення рів-
них можливостей доступу до інформації, подолання соціальних
форм інформаційної нерівності.

• Створення мережі пунктів колективного доступу (ПКД) на-
селення до ІКТ на основі співпраці між державою та підприєм-
цями, у тому числі малим бізнесом (створення приватних ПКД у
комп’ютерних клубах, школах тощо).

• Вдосконалення захисту інтелектуальної власності на про-
грамне забезпечення та бази даних задля підвищення інвестицій-
ної привабливості індустрії ІКТ.

• Впровадження концепції «електронного урядування» (на-
дання урядових послуг з використанням ІКТ) з метою підвищен-
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ня ефективності обслуговування органами державної влади та міс-
цевого самоврядування населення та бізнесу, зменшення коруп-
ційного фактору, посилення зв’язку між державою і громадяна-
ми, покращання іміджу державних органів серед громадян, ство-
рення засад громадянського суспільства.

• Впровадження інформаційно-аналітичних систем та елект-
ронного документообігу в сфері державного управління задля
підвищення ефективності управління і створення бази для прове-
дення адміністративної реформи.

• Впровадження технологій «дистанційного навчання», «те-
лемедицини», «віддаленої роботи» задля підвищення якості осві-
ти та охорони здоров’я, створення нових робочих місць та боротьба
з бідністю, запобігання «відтоку мозків» (відтоку високо-
кваліфікованих спеціалістів), проведення ефективної регіональ-
ної політики та вирівнювання рівнів соціально-економічного роз-
витку регіонів.

• Створення масової системи освіти громадян щодо користу-
вання ІКТ та пропаганди науково-технічних знань у цій сфері.
Розвиток «електронної довіри» населення до можливостей ІКТ та
створення належних умов безпечного користування інформацій-
ними мережами.

• Реалізація системи заходів, спрямованих на формування імі-
джу Києва як міста високих технологій, у якому гармонійно по-
єднуються духовні, інтелектуальні та науково-технічні надбання
(як для залучення іноземних інвесторів, так і для виведення на
новий рівень експортно-орієнтованої індустрії ІКТ, а також для
збільшення довіри до українських фінансових інструментів на
міжнародних фінансових ринках, протидії негативному інформа-
ційному впливу інших країн).

Т. А. Насібулаєва (кредитно-економічний ф-т, III курс)

ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ
ЦЕНТРАЛЬНИМ БАНКОМ ГРОШОВОЇ БАЗИ

Політика у сфері грошового обігу має велике значення для
кожної країни, оскільки шляхом регулювання пропозиції грошей
вона спрямована на забезпечення ефективного функціонування
економіки і її ключовими цілями є цінова стабільність, стабіль-
ність обмінного курсу, зростання економіки, забезпечення зайня-
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тості, збалансування платіжного балансу, зростання добробуту
населення тощо. Вирішальна роль у розробленні та реалізації мо-
нетарної політики як комплексу взаємозв’язаних, скоординова-
них на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей на-
лежить Національному банку, оскільки він несе відповідальність
перед суспільством за стан монетарної сфери. Одним із об’єктів,
на які частіше спрямовуються регулятивні заходи монетарної по-
літики НБУ, є така змінна грошового ринку, як пропозиція гро-
шей. У своїй доповіді я хочу зокрема звернути увагу на проблему
формування Центральним банком грошової бази, як висхідного
моменту у формування грошової пропозиції.

Оскільки обсяг та структура грошової бази формуються на
підставі зміни відповідних статей балансу центрального банку,
розглянемо зміст останнього на прикладі балансу Національного
банку України станом на 1 січня 2008 року.

БАЛАНС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
за станом на 1 січня 2008 року, млн грн

АКТИВИ ПАСИВИ

Статті балансу

С
ум

а

П
ит
ом
а

ва
га Статті балансу

С
ум

а

П
ит
ом
а

ва
га

Золотовалютні резерви 178727 91,1 Банкноти та монети в
обігу 122470 62,4

Цінні папери Уряду 395 0,2 Кошти банків 19417 9,89

Кредити банкам та
іншим позичальникам 1692 0,86 Кошти уряду та інших

клієнтів 1543 7,86

Внутрішній держа-
вний борг 8099 4,12 Зобов’язання перед

МВФ 13146 6,7

Інші активи 7374 3,75 Інші зобов’язання 3619 1,84

Власний капітал 22096 11,26

Усього: 196187 100 Усього: 196187 100

На грошову базу тією чи тією мірою впливають усі операції
Національного банку України, що змінюють його активи та паси-
ви, ключове місце в механізмі управління грошовою базою повин-
ні займати операції НБУ на валютному ринку, на відкритому
ринку та операції з кредитування комерційних банків. Як бачимо
з балансу, понад 90 % питомої ваги активів займають золотова-
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лютні резерви, які НБУ збільшує за допомогою валютної інтер-
венції для збалансування попиту і пропозиції на валютному рин-
ку і стабілізації обмінного курсу.

Для України цей механізм формування банківських резервів
має величезне значення. Сьогодні головним і найдієвішим ін-
струментом монетарної політики є операції НБУ на внутрішньо-
му валютному ринку. У зв’язку зі значним за обсягом і триваліс-
тю позитивним сальдо платіжного балансу валютний ринок Украї-
ни постійно зазнає перевищення пропозиції над попитом. Щоб
підтримати стабільним валютний курс, НБУ змушений купувати
валюту, завдяки чому переважна частка всієї безготівкової емісії
припадає на валютні операції. Вже сьогодні фактично всі готів-
кові гроші забезпечені офіційними золотовалютними резервами
Національного банку України. У використанні цього інструменту
впливу на грошову базу існують певні труднощі, оскільки НБУ
орієнтується на цілі регулювання валютного курсу, вплив же на
грошову базу через банківські резерви має побічний характер.
Що не завжди збігається з цілями грошово-кредитної політики
НБУ, зокрема з потребами стабілізації грошової бази. Тому після
значних за обсягами купівель інвалюти НБУ часто доводилося
вживати заходів щодо стерилізації надмірних банківських резер-
вів, щоб утримати грошову базу на запланованому рівні. Для
цього потрібен добре розвинений ринок цінних паперів, чого,
знову ж таки, немає.
Цінні папери уряду є найбільш зручним та ефективним ін-

струментом управління банківськими резервами та грошовою ба-
зою. Тому в країнах з високо розвинутими фінансовими ринками
операції з цінними паперами (здебільшого державними) на від-
критому (вторинному) ринку є найбільш поширеним, класичним
методом такого управління.

В Україні же частка цінних паперів уряду в загальній сумі ак-
тивів становить лише 0,2 %,що майже унеможливлює практику
НБУ щодо використання цього інструмента регулювання грошо-
вої бази. Активне проведення операцій на відкритому ринку не-
можливе з огляду на порівняно незнані масштаби ринку держав-
них запозичень, що є наслідком фінансової кризи 1998 року та не
дає змоги Національному банку України широко використовува-
ти купівлю-продаж державних цінних паперів саме як інструмент
управління ліквідність комерційних банків. Крім того, оскільки
основну частку свого емісійного доходу НБУ витрачає на здійс-
нення валютних операцій, у нього залишаються вкрай обмежені
ресурси для купівлі цінних паперів на відкритому ринку.
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Кредити банкам, що видаються центральним банком, також
слугують важливим інструментом впливу на грошову базу. На-
даючи комерційним банкам кредити, НБУ зараховує їх на корра-
хунки відповідних банків і збільшує тим самим їх резерви, а че-
рез них — і грошову базу.

На сьогодні дієвість політики облікової ставки дуже не знач-
на. Це зумовлено, по-перше, від’ємним стосовно темпів інфляції
її рівнем. Так, за результатами першої половини 2006 року, коли
інфляційна динаміка не викликала занепокоєння, облікову ставку
в червні було знижено з 9,5 до 8,5 % як сигнал про послаблення
монетарної політики. Однак, за результатами 10 місяців, коли тем-
пи інфляції в жовтні сягнули 8,7 %, її з незрозумілих причин не
переглянули, а тому за рік одержано негативний результат. Це
одночасно з тим, що сам НБУ у своєму положенні про процентну
політику визначає необхідність її позитивного стосовно темпів
інфляції рівня.

Другою причиною низької регулятивної дієвості облікової
ставки є незначні обсяги кредитування комерційних банків з боку
НБУ, а облікова ставка по суті є ціною таких кредитів. Достатньо
навести лише той факт, що частка кредитів, наданих банкам, у
загальній структурі активів балансу НБУ становить всього 1 %.
Тому облікова ставка сьогодні є скоріше лише індикатором намі-
рів НБУ, а не реальним інструментом впливу на грошовий ринок.

Пoлiтикa Нaцioнaльнoгo бaнкy Укpaїни cтocoвнo пoвзyчoї
пpив’язки кypcy гpивнi дo aмepикaнcькoгo дoлapa пpoвoкyє iнф-
ляцiю i нe дaє пoвнoцiннoї мoжливocтi здiйcнювaти кoнтpoль зa
мoнeтapними пoкaзникaми. Тoмy пpи eкoнoмiчниx дocягнeнняx,
якi виглядaють в пopiвняннi з пpoгнoзaми дocить зaдoвiльнo, нe
мoжнa нe вiдмiтити тe, щo зaвдaння пo тeмпax зpocтaння гpo-
шoвиx пoкaзникiв в ocтaннi кiлькa poкiв нe викoнyєтьcя, тoбтo
мiж плaнoвим i дiйcним знaчeнням пoкaзникa змiни гpoшoвoї
мacи icнyє вiдпoвiдний poзpив.

Пoяcнeння цьoмy Нaцioнaльний бaнк дaє в вимyшeнoмy poз-
шиpeннi гpoшoвoї бaзи iз-зa нeoбxiднocтi пocтiйнoї кyпiвлi iнo-
зeмнoї вaлюти для зaбeзпeчeння виплaт зa зoвнiшнiм бopгoм тa
нapoщyвaння зoлoтoвaлютниx peзepвiв. Caмe зa цiєю мeтoю НБУ
y 2004—2005 pp. здiйcнювaв кyпiвлю iнoзeмнoї вaлюти нa pинкy,
щo пpивeлo дo збiльшeння лiквiднocтi бaнкiвcькoї cиcтeми.
Тiльки зa 8 мicяцiв 2005 poкy НБУ кyпив у cвoї peзepви 5,3 млpд
дoлл. i випycтив в oбiг, зa нaшими пpиблизними poзpaxyнкaми,
28 млдp гpн, якi cтимyлювaли зpocтaння лiквiднocтi бaнкiв. Якщo
y 2004 poцi нaдлишкoвa лiквiднicть бaнкiвcькoї cиcтeми cклaдaлa
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пpиблизнo 3,0—4,0 млpд гpн, тo y 2005 poцi — вoнa зpocлa
пpaктичнo вдвoє — дo 8,0 млpд гpн. Обсяг офіційних золотова-
лютних резервів НБУ в гривневому еквіваленті нині вже на 15 %
більший за обсяг грошової бази та в 1,5 раза перевищує загаль-
ний обсяг готівки, що перебуває в обігу. В результаті ми сьогодні
маємо ситуацію, коли розширення грошової пропозиції відбува-
ється передусім за рахунок зростання обсягів міжнародних резерв-
них активів Національного банку, а не внутрішніх активів (кре-
дитів комерційним банкам, операцій із цінними паперами на від-
критому ринку). Це, по-суті, є платою за режим фіксованого ва-
лютного курсу, що проводиться нині де-факто як основа моне-
тарної політики, хоча де-юре Національним банком проголошено
режим плаваючого валютного курсу. У разі раптового припинен-
ня функціонування каналу золотовалютних інтервенцій з будь-
якої причини, Центральний банк просто не зможе здійснити ви-
пуск грошової маси в оборот із всіма можливими негативними
наслідками для нашої економіки.
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МЕДИЧНЕ ПРАВО: СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРАВА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ ОКРЕМА ГАЛУЗЬ?

На сучасному етапі розвитку правової системи України досить
дискусійним є питання про приналежність «медичного права» до
науки й дисципліни «Право соціального забезпечення». Опонен-
ти ж згаданої вище думки вважають «медичне право» окремою
комплексною галуззю. Як відомо, формування нової галузі права
завжди супроводжується дискусіями про її місце в системі права.
Питання про галузеву приналежність медичного права має не тіль-
ки теоретичне, а й практичне значення для України [2, с. 101].
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Основне завдання пропонованої статті — дослідити рекомен-
дації вчених-юристів та медиків щодо становлення галузі медич-
ного права; зважити на історичний досвід та досвід зарубіжних
країн у цій сфері та визначити основні поняття медичного права
та надати обґрунтування виокремлення його в окрему галузь.

Галузеву приналежність медичного права можна визначити
завдяки загальноприйнятим положенням. В існуючих сьогодні
традиціях галузям права притаманні власні принципи, норми,
джерела, предмети та методи правового регулювання. Під пред-
метом галузі права теорія розуміє сукупність (або певну систему)
якісно однорідних суспільних відносин, що регулюється нормами
цієї галузі права. Ядром у сфері охорони здоров’я виступають
медичні відносини, що виникають між пацієнтом і закладом охо-
рони здоров’я або медичним працівником.

Медичне право містить правові норми і використовує методи
правового регулювання різних галузей права і тому є комплекс-
ною галуззю. До основоположних методів правового регулюван-
ня медичного права можна віднести: метод дозволу, заборони,
диспозитивності, імперативності, рівності сторін тощо.

Джерелами медичного права слід вважати відповідні норми
Конституції України; значну кількість законодавчих актів — Ос-
нови законодавства України про охорону здоров’я; чисельну кіль-
кість законів — «Про захист населення від інфекційних хвороб»
тощо; Укази Президента України, зокрема, «Концепція розвитку
охорони здоров’я населення України» від 7 грудня 2000 року; по-
станови Кабінету Міністрів України, зокрема, «Про затвердження
Програми подання громадянам гарантованої державою безоплат-
ної медичної допомоги» від 25 липня 2003 року; рекомендації,
декларації, принципи та правила, які прийняті Всесвітньою орга-
нізацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародним комітетом Чер-
воного Хреста, Міжнародною асоціацією лікарів — але до дже-
рел відносяться лише ратифіковані Верховною Радою України
міжнародні конвенції та інші акти.

Серед керівних інститутів медичного права слід виділити на-
ступні: правовий статус пацієнта; етико-правовий статус медич-
ного працівника; надання медичної допомоги; медична експерти-
за тощо [1, с. 4].

Вважаючи на вищезгадане, медичне право — це комплексна
спеціалізована галузь права, яка являє собою зв’язану внутріш-
ньою єдністю систему правових норм, що регулюють суспільні
відносини у сфері медичної допомоги та охорони здоров’я як
окремої людини, так і населення в цілому [2, с. 101].
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Незважаючи на вищевикладене існує складність виокремлен-
ня медичного права в окрему галузь. Проблема полягає в тому,
що медичне право одночасно містить норми приватного (відно-
сини між пацієнтом і працівником закладу охорони здоров’я) й
публічного права (питання формування й реалізації державної
політики у сфері охорони здоров’я, створення органів державно-
го управління у цій сфері, управлінська діяльність по забезпечен-
ню права особи на медичну допомогу) [2, с. 101].

За радянських часів медичне право було малодослідженою
наукою. В наш час ґрунтовне дослідження даного явища було
розпочато під ініціативою тодішнього Голови Конституційного
Суду України В. Є. Скоромохи [4, с. 3]. На нашу думку, для ста-
новлення медичного права в Україні слід було б залучитися
практикою зарубіжних країн. Термін «медичне право» широко
застосовується в сучасній зарубіжній юридичній та медичній на-
уці та практиці. Студенти вищих юридичних шкіл зарубіжних
країн у процесі здобуття юридичної освіти вивчають відповідну
галузь права. Також за кордоном діє спеціалізована медико-
правова Комісія, яка присвятила свою діяльність виключно ви-
вченню міжнародного медичного права [2, с. 15].

Для того, щоб сприяти розвитку галузі медичного права в
Україні, слід реалізувати наступне: виділити з курсу «Право соці-
ального забезпечення» медично-правові питання та сприяти роз-
робці та імплементації курсу «Медичне право України» у навчаль-
ний процес з підготовки спеціалістів і магістрів медичного та
юридичного профілю; проводити щорічні конференції, круглі
столи, семінари із залученням фахівців; сприяти органам держав-
ної влади і місцевого самоврядування у реалізації державної по-
літики у галузі охорони здоров’я тощо. І в будь-якому випадку,
слід зробити висновок, що в Україні існує величезний потенціал і
потреба для розвитку медичного права. Для України надзвичайно
важливо усвідомити, що така галузь необхідна не лише для роз-
витку права, а перш за все, для збереження та охорони здоров’я і
життя людей.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
У КОНТЕКСТІ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

Сучасна спільнота з головою занурилась у бурхливий потік
стихії ринку та постмодерну — кризового стану духу з ефектом
лабіринту. В такий самий лабіринт впевненим кроком прямує
Україна. Обираючи певну економічну модель виробництва та
споживання, варто враховувати її соціально-культурні аспекти.
Для України як пострадянської держави інтеграція у світову спіль-
ноту виявилась важким завданням, бо, не вгледівши загальносві-
тової кризи, українська культура вбирає ВСЕ, що пропонує «ви-
робник» масової культури. В контексті ринкової економіки змі-
нюється культурна парадигма цінностей, бо домінуючим є вектор
споживання, найвищими цінностями — Речі.

Сучасні науковці виокремлюють два типи людей: консюменти
та компетенти, що з’являються як симбіоз Інтернет-товариства та
стихії ринку [3]. Консюменти (від англ. сonsumer—споживач) —
це більшість населення капіталістичного суспільства, котре не
може уявити свого існування поза супермаркетами, телешоу, тор-
говельними комплексами розваг та реклами. З’являється синдром
«людино-години» — індивіди витрачають свій час на заробляння
грошей, щоб потім купити техніку або послуги, які цей час
економлять, а це вже — замкнене коло. Отже, консюменти — це
споживачі, діти ринку та капіталізму.

Компетенти (від англ. сompetence — знання, вміння, компете-
нтність) — еліта суспільства, люди, що вміють користуватися ін-
формаційними «кодами» та «ключами». Для увиразнення тепе-
рішніх трансформацій М. Кастельс пропонує розрізняти поняття
«інформаційне» й «інформаціональне суспільство», а для остан-
нього є характерним те, що інформація стає сировиною, а не ли-
ше засобом, як це було в попередніх суспільствах [2, с. 43].
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Увесь цивілізований світ живе за новими правилами: раніше
благом визнавалися речі та гроші, а тепер — знання, навички, ін-
формація — найдорожчий скарб. Джерелом соціальних інновацій
виступає продуктивна сила інформації, яка може бути гуманіза-
ційним або ж дегуманізаційним чинником.

Наша молода українська держава активно інтегрується в сві-
тову економічну спільноту (СОТ, НАТО, ВТО, МВФ тощо), але
позбавлена конструктивної національної ідеології та гуманітар-
ної політики, така тенденція може виявитися небезпечною —
втратою ідентичності, національних архетипів культури. Відсут-
ньою є комунікація між можновладцями та гуманітарною елітою,
бо не зважаючи на відкриття українських архетипічних моделей
(трипільська цивілізація, Козаччина, Галицько-Волинська Русь),
українське суспільство споживає західний або східний сурогати
масової культури. Комп’ютерні мережі ІТ-технології, Інтернет
підсилюють процес незахищеності свідомості та підсвідомості
українців від негативних впливів та прискорюють цей ефект, а
можливості впливу на «психосферу», владних маніпуляцій зрос-
тають надмірно.

По офіційним даним Київського міжнародного інституту со-
ціології кількість користувачів Інтернет-мережею збільшилось в
4 рази з 2002 р. по 2008 р. Не завжди рівень освіченості, мораль-
но-етичних напрацювань, компетентності українців дозволяє
адекватно реагувати, володіти та використовувати цю безмежну
інформацію, яка потрапляє в індивідуальне та спільне національ-
не підсвідоме.

Сучасні дослідники М. Кастельс та П. Хіманен у книзі «Інфор-
маційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель»
знайомлять із досвідом розбудови держави добробуту на засадах
самоврядування й впровадження інформаційних технологій. Фін-
ська модель інформаційного суспільства — поєднання технологіч-
них інновацій, економічного динамізму зі здобутками держави
добробуту й збереження національної ідентичності. «Досі Фін-
ляндія демонструє динамічну інтеграцію в глобальну економіку,
повне членство в європейських інституціях і водночас міцне
утвердження своєї культури, унікальної мови та національної
ідентичності. Дійсно, ми висуваємо гіпотезу про те, що саме ця
ідентичність забезпечує ключовий чинник засад політичної легі-
тимності й це уможливлює роль держави в побудові інформацій-
ного суспільства» [2, 4].

Фінляндія демонструє, що є шлях у більш людяне інформа-
ційне суспільство, а це залежить від цінностей, які сповідують
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люди, компанії, уряд. Отже, в межах певної техніко-інформа-
ційно-економічної парадигми є великий простір для політичного
вибору, ґрунтованого на цінностях. Такими базисами для україн-
ців повинні бути: національна ідентичність, взаєморозуміння між
владою та народом, звільнення від компрадорського політичного
та економічного тиску, покращення соціальної підтримки через
підвищення економічного розвитку. Культурна та гуманітарна осві-
та повинна випереджати економічний розвиток, а українська куль-
тура та бізнес повинні стати цікавими для мультикультурного світу.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТЧИНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключовими детермінантами розвитку країн висококонкурент-
ного світу є економічне зростання на інноваційній основі, соці-
альний і екологічний добробут, а також енергетична безпека. Ці
показники важливі і для економіки України, оскільки саме вони і
визначатимуть високий конкурентний статус країни в умовах
глобалізації.

Останніми роками усі високорозвинені країни світу стикну-
лись з проблемою вичерпності паливно-енергетичних ресурсів,
монопольно високими цінами на енергоносії та невідворотним
кліматичними змінами, викликаними збільшенням викидів в атмо-
сферу вуглеводнів. Тому загальносвітовими тенденціями у роз-
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витку ПЕК є зниження ролі традиційних енергоносіїв, таких як
нафта і газ та новітні розробки у галузі альтернативної енергети-
ки. Найбільшого поширення на сьогодні набуло використання
енергії вітру, морських припливів та сонця.

Економіка найбільшого інтеграційного об’єднання світу —
Європейського Союзу теж залежить від імпорту енергоносіїв і
саме тому країни сформували єдиний енергетичний ринок з ме-
тою забезпечення довгострокової енергетичної безпеки. Збіль-
шення енергетичної залежності від транзитерів і постачальників
ресурсів ставить перед ЄС необхідність активної діяльності у га-
лузі нетрадиційної та відновної енергетики. Європейський ринок
альтернативних енергоносіїв на сьогодні є найбільшим за розмі-
рами в світі, зі щорічним оборотом більше 15 млрд євро. Найбіль-
ших успіхів у впровадженні і використанні у виробництві і побу-
ті джерел нетрадиційної енергетики досягли такі країни, як Данія,
Іспанія, Португалія, Австрія і Німеччина [2]. Дії Європейської
комісії спрямовані на досягнення до 2020 року 20 % альтернатив-
ної енергетики у паливно-енергетичному балансі регіону.

Важливим є «План дій щодо енергетичної ефективності», запро-
понований Європейською комісією, в якому зазначаються пріори-
тетні напрямки розвитку європейської енергетики: будівництво бу-
дівель з низьким рівнем споживання електроенергії, консервація
енергії, зазначення на продуктах їх рівня енергетичної ефективнос-
ті, зменшення втрат енергії при транспортуванні та переробці ПЕР,
що на сьогодні становлять до 30 % поточного споживання, заохо-
чення малого та середнього бізнесу до енергозбереження шляхом
надання податкових пільг та кредитів на розвиток та підтримку за
участю ЄБРР та Європейського Інвестиційного банку.

Без сумніву, європейський досвід реформування енергетично-
го ринку є надзвичайно корисним для України, оскільки пробле-
ма залежності від імпорту російських енергоносіїв є надзвичайно
актуальною. Нинішній стан енергетичної безпеки України за ба-
гатьма її складовими (зношеність основних фондів ПЕК, обсяги
щорічних інвестицій, диверсифікованість джерел постачання ре-
сурсів, повнота чинного законодавства у сфері регулювання від-
носин у ПЕК) є незадовільним. Рівень енергетичної ефективності
економіки (обсяг спожитих енергоресурсів на одиницю ВВП) є
найнижчим у порівнянні з 27 країнами ЄС та країнами «Великої
вісімки» (6,13 БТО1/1 $ ВВП проти 4,09 БТО/1 $ ВВП у серед-
ньому по 27 країнам ЄС).
                     

1 БТО — британська термічна одиниця. Універсальний показник, що використову-
ється для визначення споживання енергії (приблизно дорівнює 1 Джоулю).
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Хоча Кабінетом Міністрів розроблена і затверджена «Енерге-
тична стратегія на період до 2030 року», але такому напрямку
розвитку ПЕК України, як нетрадиційна енергетика, не приділено
у ній достатньо уваги. Україна має достатній потенціал та мож-
ливості для розробки цього напрямку, та, на жаль, не використо-
вує його. Сумарна потужність альтернативної енергетики стано-
вить усього 96 Мвт, у той час як у США — 16,8 тис. Мвт [1].

Тільки докорінна зміна пріоритетів розвитку ПЕК України доз-
волить реалізувати програми енергозбереження та зменшення
споживання паливно-енергетичних ресурсів у виробництві не
лише впроваджуючи нові технологічні процеси видобутку, пере-
робки і використання енергоносіїв, а й посилюючи мотивацію
суб’єктів господарювання до більше ефективного і економного
використання ресурсів.

Серед тактичних заходів можна відмітити контракти із зару-
біжними партнерами, такими як Лівія, Єгипет, Іран, Казахстан,
відповідно до яких у 2030 році плановий видобуток нафти і газу
за межами України перевищить імпорт цих енергоресурсів. Зміна
технологій виробництва дозволить заощаджувати до 30 % енер-
горесурсів і, відповідно, менше імпортувати.

Значної уваги потребує адаптація чинного законодавства до
нормативів і стандартів ЄС, підготовка спеціалістів з енерге-
тичного права, приведення у відповідність стандартів безпеки
українських АЕС та трубопроводів, створення Українського
Центру з трансферу нових технологій за участю експертів Єв-
ропейської Комісії. На нашу думку, найактуальнішим, і без
сумніву, найдоцільнішим є наступний сценарій розвитку ПЕК
України як поєднання інвестиційної (заохочення приватної
ініціативи через створення пільгових умов оподаткування під-
приємств, що використовують у виробництві альтернативні
джерела енергії чи виробляють їх), інноваційної, екологічної та
енергозберігаючої складових.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

Підвиження стандартів корпоративного управління
може вирішити проблему ліквідності фондового ринку

Процес глобалізації є найбільш яскравою рисою сьогодення.
Він впливає на культуру, політику, соціальне життя, економіку.
На початку цей процес мав форму вільного руху товарів, послуг,
робочої сили. Зараз він повністю проник у світову фінансову сис-
тему і представляє собою світові потоки капіталу, які, без жодно-
го сумніву, є кровоносною системою сучасного глобалізованого
світового господарства.

Україна може бути за чи
проти процесу глобалізації.
В будь-якому випадку, він
став невіддільною рисою су-
часного життя, і ми просто
повинні навчитися з ним спів-
існувати. Єдиний засіб —
розвиток в Україні високо-
організованого та ефективно-
го фондового ринку. Україн-
ський фондовий ринок почав зароджуватись в ранні 90-ті з почат-
ком процесу приватизації. Ринок залишався малорозвиненим
приблизно декаду. Він був майже зруйнований фінансовою кри-
зою 1998 р., ледве відновившись після неї, ще декілька років від-
будовувався і характеризувався стагнаційними процесами. Не

зважаючи на це, 2004 року раптом
стався бурхливий сплеск активно-
сті на фондовому ринку (майже
1000 % приросту). І вже у липні
2007 року український фондовий
ринок був визнаний одним з най-
більших та найкраще організова-
них ринків. Більшість українців
будуть здивовані, що в Україні діє
більше ніж одна фондова біржа —

дюжина ліцензованих ДКЦПФР, 7 з яким розташовано в Києві, реш-
та — в регіонах. Найдинамічніше розвивається ПФТС, заснована в
Києві 1996 року, як електронний позабіржовий торговельний май-
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данчик. Лише 2006 року їй було надано офіційний статус біржі. За-
раз 89 % загального обсягу торгів здійснюється на ній. Український
ринок цінних паперів дуже часто досі називають «неорганізоан-
ним», який не є привабливим для здійснення інвестицій пенсійними
та хедж-фондами. З іншого боку, коли вдасться подолати цей ста-
тус, в Україні піде великий потік портфельних інвестицій.

Сучасна капіталізація
фондового ринку України
складає US $ 77 млрд, що
робить її найбільшим неор-
ганізованім ринком в Євро-
пі, в обхід навіть Угорщині.

На ринку діє 32 868 ак-
ціонерних товариств, серед
яких a 10 963 — публічних
та 21 905 — закритих. За-
гальний обсяг емісій акцій

зареєстрований Центральним офісом — 38,21 млрд грн. Хоча і
досі український фондовий ринок є в 4 рази меншим за польсь-
кий. Він є найбільшим
за рівнем капіталізації
на душу населення після
Хорватії, і дуже близь-
кий до Польщі. На ко-
ристь України грає той
факт, що значна кіль-
кість компаній, чиї акції
торгуються, є великими
за світовими стандарта-
ми, те, чого бракує ба-
гатьом східноєвропейським ринкам.

Україна має значний потенціал, особливо, коли більше українсь-
ких компаній стануть публічними і звичайні громадяни отримають
можливість здійснювати інвестиції. Крім того, український фондо-
вий ринок є досить диверсифікованим — особливо порівняно з су-
сідньою Росією. Хоча більшість цінних паперів акумулює залізна і
сталева промисловість (найбільші експортні статті України), це без
сумніву найбільша доля у торгах ПФТС (22 %), банківська діяль-
ність (17 %), машинобудування (14 %), нафта і газ (11 %), телеко-
мунікації (9 %), труби (6 %), інжиніринг (5 %).

До сьогоднішнього часу ринок характеризується низьким рів-
нем корпоративного управління, що підкріплено багатьма при-
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кладами дробіння активів. Проте ситуація міняється. Українські
компанії починають усвідомлювати, щоб бути привабливими для
інвесторів необхідно вести чесну прогнозовану гру, мати відкри-
ту і зрозумілу звітність. Незважаючи на велику кількість проблем
та низьку ліквідність, український ринок має доволі оптимістичні
перспективи. Досі у державній власності перебуває велика кіль-
кість компаній. Рано чи пізно вони будуть приватизовані і вий-
дуть на ринок. Найбільш відомою є Укртелеком, чия ринкова ка-
піталізація складає US $ 4 billion. Близько 60 % цінних паперів
українських компаній можуть бути продані через ADR або GDR,
і лише горстка компаній можуть піти далі і пройти процедури
IPO— більшість на AIM або London Stock Exchange. Інші компа-
нії оголосили подібні плани, тому 2008—2010 рр. можуть стати
ерою нечуваних масштабів українських IPO закордоном. Для
цього необхідно застосувати заходів як державі (врегулювання
норм ринку, впровадження якісно нової структури корпоративно-
го управління), так і компаніям звернути увагу на свій імідж та
інвестиційну історію, прозорість та зрозумілість звітності.
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UKRAINIAN STOCK MARKET

Higher corporate governance standards could ease
the liquidity problem of the stock exchange

The process of globalization is the most stricking feauture of
modern world. It influences culture, politics and social life, as well as
economy. At its early stages it took the form of goods, services and
workforce flow. Nowadays it has completely penetrated into the
global financial system and represent capital flows, that without any
moment of doubt can be compared to the blood-vascular system of the
global economic system.
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2

The dynamics of licensed professional The dynamics of licensed professional 
participants of Ukrainian securities marketparticipants of Ukrainian securities market

The type of professional 
participants

Dynamics

2003 2004 2005 2006 2007

1 Securities traders 859 860 871 780 795

2 Custodians 86 106 122 140 161

3 Registrars 366 365 364 371 361

4 Assets management 
companies

- 5 32 91 159

5 Depositary 1 1 1 1 1

6 Clearing depositary - - 1 1 1

7 Exchanges and trading-
informative systems

9 9 10 10 10

Amount 1321 1346 1401 1394 1488

Ukraine can be for or against
the process of globalization. In
any case it has become an integral
part of modern life and we should
learn to cope with it. The only
means is to develop our stock
market that can be defined as the
best known mechanism for the
governance of financial flows.

The origins of the Ukrainian
equity market date back to the privatization process in the early

1990s. The market stayed fairly
underdeveloped for about decade. It
almost collapsed during the 1998
financial crisis, barely recovered after
that and stagnated for another few
years.

However, it suddenly exploded
in 2004, bringing more than
1000 % to date. In July 2007, the
Ukrainian stockmarket was ranked

the best performing stock market in the world. Most Ukrainians
would be surprised to learn that there is more than one stock
exchange in the country — there are actually a dozen licensed by
the State Securities Exchange Commission, of which seven are
located in Kiev, and the rest are in the regions. The most dynamic
of these is the First Securities TradingSystem (PFTS), which was
founded in 1996 as an electronic over-the-counter (OTC) trading
platform and thenupgraded into a securities exchange in 2006. It
now covers about 89 % of the total trading volume of organized
stock exchanges in Ukraine.

The Ukrainian equity
market is still a so-called
«frontier market», which
courages many large
pension and hedge funds
from investing in it. On
the other hand, when this
status is upgraded, one
can expect a large inflow
of portfolio investments
into Ukraine.
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Currently, Ukraine’s stock
market capitalization is about
US$77 billion, making it the
largest of Europe’s frontiern
markets and even larger than
some emerging markets, e.g.
Hungary’s.

32 868 joint-stock com-
panies, among them 10 963
— public and 21 905 —
closed, were registered as

legal entities as of 01.11.2007. Total volume1 of share issues
registered in the Central Office of the Commission amounted 38,21
billions of UAH (without
deduction of abolished
issues) during January —
November 2007, that is
in 24,12 billions of UAH
greater than during the
same period in 2006. Yet
it is almost four times
smaller than that in
Poland. It is also second
biggest by market capi-
talization as a percentage of GDP,after Croatia, and similar to Poland.
To Ukraine’s advantage is the fact that a substantial number of the
traded companies are fairly large by international standards,
something that many Eastern European countries lack. However,
Ukraine’s GDP is still fairly low. So, when measured by market
capitalization per capita, Ukraine falls back to the second lowest place
(US$1,650), only ahead of Bulgaria (US$529) and far behind
Hungary and Poland (US$4,900 and US$7,600, respectively).
Nevertheless, this suggests a great growth potential,especially when
more Ukrainian companies go public and ordinary citizens start
investing in the stock market. Besides, the Ukrainian equity market is
fairly diversified — especially in comparison to neighboring Russia.
Indeed,while the majority of stocks are related to the iron and steel
industry (the main export of Ukraine) it is by no means a dominant
sector on the PFTS (about 22 %), with other sectors, such as banking
(17 %), power utilities (14 %), oil and gas (11 %), telecommunications
                     

1 — concreted figures of volume of additional shares issues registered by the Central Of-
fice of the Commission
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(9 %), pipes (6 %), and engineering (5 %) gradually expanding their
presence.

Until recently, the market was characterized by poor corporate
governance, with numerous examples of asset stripping and stock
diluting. But things are changing rapidly and many companies are
improving corporate governance and becoming more transparent.
Some companies are now striving to improve their image before going
for IPOs on major international stock exchanges. Improvements in
corporate governance practices were greatly appreciated by portfolio
investors, and this pushed prices up sometimes by as much as 1000%
since the beginning of 2007. But still low liquidity remains one of the
main problems of the Ukrainian stock market. But some lucrative
opportunities are completely visible. There still exist several thousand
companies where the state has a stake. Sooner or later, these will
come to the market. Among the most perspective stateowned assets is
Ukrtelecom, whose market capitalization is estimated at about US$4
billion. About 60 Ukrainian equities can be purchased through ADR
or GDRs, while about a dozen Ukrainian companies went further and
carried out IPOs on international stock exchanges — most of them on
AIM, the London Stock Exchange’s market for smaller growing
companies. Other companies have voiced similar plans, and 2008-
2010 can become an era of massive Ukrainian IPOs abroad. IPOs at
major international stock exchanges require substantially higher
standards of transparency which are hardly reachable for most Ukrainian
companies at this point. This is one of the key reasons why most
Ukrainian companies go for local listing — and this has helped the
development of the local market. As Ukrainian companies get gradually
accustomed to internationally accepted governance standards and go
public internationally, the local stock market should also aspire to
improve domestic standards in order to avoid becoming a market for junk
stocks. Higher corporate governance standards, and increased
transparency in particular, could also ease the liquidity problem on the
Ukrainian stock exchange — by attracting more buyers to the market.
Further growth and development of Ukrainian stock market depends both
on the state and private entities actions. The most important is that it is
absolutely possible in case of their coherent interaction.
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УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Серед зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави Ки-
тайська Народна Республіка посідає особливе місце. За роки не-
залежності Україна налагодила зі своїм східним партнером тісну
і плідну співпрацю в різних сферах економіки, політики та куль-
тури. Характерними ознаками цих відносин є тривалість, стабіль-
ність, ефективність.

Зв’язки між українським і китайським народами мають
свою історичну традицію. Останнім часом українськими до-
слідниками відкрито чимало нових сторінок українсько-китай-
ських взаємин, розроблено низку гіпотез, що стосуються дав-
ніх часів. Віднайдені письмові свідчення і відкриті археолога-
ми матеріальні рештки епохи Київської Русі домонгольського
періоду підтверджують зародження контактів України-Русі з
«піднебесною імперією». Суттєву роль у цьому процесі віді-
грав славнозвісний Великий шовковий шлях, що з’єднував по
суходолу Китай з Центральною Азією, Близьким Сходом і За-
хідною Європою.

З проголошенням Україною незалежності настала доба розвит-
ку безпосередніх українсько-китайських відносин на державному
рівні. Китайська Народна Республіка була серед країн, які пер-
шими привітали вільний вибір українцями суверенного шляху
розвитку. Сталося це 27 грудня 1991 р., а вже 4 січня 1992 р. наші
держави встановили дипломатичні відносини. Того ж таки року в
Києві почало працювати посольство КНР. З березня 1993 р. в Пе-
кіні діє Посольство України, у січні 2002 р. було відкрито Гене-
ральне консульство у Шанхаї, а з 2003 р. функціонує представ-
ництво торговельно-економічної місії України у складі Посоль-
ства у Спеціальному адміністративному районі КНР Сянган (Гон-
конг). Також Китай був однією з перших країн, яка у грудні 1994 р.
надала Україні гарантії ядерної безпеки у зв’язку з відмовою на-
шої держави від ядерної зброї.

Україна і Китай надають важливого значення взаємодії в рам-
ках міжнародних організацій, насамперед, ООН. Існує чимало
питань, з яких позиції сторін близькі або збігаються: протидія ге-
гемонізму і політиці сили у міжнародних відносинах, ядерне роз-
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зброєння, реформа системи ООН, боротьба з міжнародною зло-
чинністю і тероризмом тощо.

Одним із важливих напрямків українсько-китайських зносин є
науково-технічне співробітництво, міцні основи якого були закла-
дені ще за часів СРСР. В 1992 р. в Києві була підписана Угода
між Урядом України та Урядом КНР про науково-технічне спів-
робітництво, а з жовтня 1992 року розпочала свою роботу Між-
урядова українсько-китайська комісія з питань торговельно-еко-
номічного співробітництва.

До науково-технічного співробітництва китайська сторона
ставиться особливо уважно. Науковий потенціал України при-
ваблює Китай можливістю знайомитися з методами досліджень
на перспективних напрямах, розробками нових і новітніх техно-
логій. Національна Академія наук України має традиційно міцні
зв’язки з АН Китаю і періодично продовжує угоди про співробіт-
ництво.

Вагомих результатів досягнуто у розвитку співробітництва в
металургійній сфері, в результаті якого Китай став однією з най-
більших країн-імпортерів української металургійної продукції.
Подальшого розширення набуває співробітництво в галузі маши-
нобудування, хімічної промисловості, агропромислового комплек-
су, в літакобудівній та інших галузях. Прикладом такого взаємо-
вигідного співробітництва стала участь ВАТ «СМНВО ім. Фрун-
зе» і ЗАТ «Насосенергомаш» (м. Суми), ВАТ «Івано-Франківський
арматурний завод», а також ВАТ «Запоріжтрансформатор» у ви-
готовленні обладнання для однієї з АЕС в КНР.

Торговельно-економічні відносини України з КНР є найваж-
ливішою складовою частиною всього комплексу українсько-
китайських зв’язків. З моменту встановлення дипломатичних
відносин між КНР та Україною у січні 1992 р., Китай одразу
посів провідне місце серед найбільших торговельних партнерів
України, а також одне з перших за обсягами споживання
українських товарів. Основними статями українського експор-
ту до КНР є продукція чорної металургії, хімічної промислово-
сті, мінеральні продукти, машинобудування, а також деревина
та вироби з неї, у т.ч. паперова маса.

Співпраця у галузі культури. Всебічне співробітництво
України і Китаю стимулювало процес відродження китаєзнавства
в Україні, включаючи вивчення китайської мови, історії, філосо-
фії, економіки КНР. Така робота ведеться в інститутах НАН
України, передовсім в Інституті сходознавства, Інституті світової
економіки і міжнародних відносин та в Національному інституті



321

стратегічних досліджень. З 2002 р. працює Український центр
зв’язків з Китаєм, який очолює молодий, але вже знаний дослід-
ник В. Кіктенко.

В рамках підготовки до Олімпійських ігор 2008 року Посольст-
вом постійно підтримуються робочі зв’язки з керівництвом
Олімпійського Комітету КНР та Оргкомітетом з підготовки до
проведення в КНР Олімпіади-2008 на чолі з мером м. Пекін Ван
Цішанем щодо координації дій між Україною і КНР у питаннях
фізкультури та спорту, особливо в період підготовки та прове-
дення Олімпіади.

Співпраця у галузі освіти. Серед китайської молоді не змен-
шується зацікавленість в здобутті вищої освіти в Україні. На
сьогодні кількість китайських студентів, які навчаються в
українських ВНЗах, становить принаймні 10 тисяч осіб. Цьому
безперечно сприяли участь представників українських ВНЗів
та дипломатів Посольства Китаю в Україні в освітянських яр-
марках, семінарах та форумах, які проводилися у столиці та
регіонах Китаю, інтерв’ю з питань освіти ЗМІ КНР, візити до
Китаю керівників ВУЗів України.

Взаємне прагнення України і Китаю до більш тісної взаємодії,
подальшого розвитку і поглиблення партнерських відносин є за-
порукою успішної реалізації спільних проектів і подальшого
розширення взаємовигідного двостороннього співробітництва у
всіх сферах.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БАНКУ

Розвиток корпоративного управління у вітчизняних банках
потребує перегляду існуючої системи повноважень та обов’язків
органів управління банком, а також взаємовідносин між ними.

Парадигма корпоративного управління вбачає головну роль
внутрішнього аудиту у наданні допомоги спостережній раді або її
аудиторському комітету, правлінню банку здійснювати належне
управління через виконання ряду завдань, а саме:

• аналіз і оцінка середовища контролю в банку;
• об’єктивна оцінка існуючих ризиків та системи внутрішньо-

го контролю;
• систематичний аналіз бізнес-процесів та пов’язаних з ними

засобів контролю;
• перевірка дотримання банком законодавства, нормативних

актів регулятивних органів, внутрішніх положень (функції комп-
лаєнс);

• оцінка фінансової та операційної діяльності банку;
• надання рекомендацій щодо ефективнішого використання

ресурсів банку;
• оцінка рівня досягнення цілей банку;
• оцінка відповідності поведінки персоналу цінностям банку

та стандартам ділової етики.
Зарубіжна практика банківської діяльності та корпоративного

управління засвідчує, що зарубіжні банки досить активно вико-
ристовують аудиторські комітети для забезпечення ефективності
управлінських рішень банку. Функціонування аудиторського ко-
мітету у складі спостережної ради дає можливість останній більш
кваліфіковано здійснювати власні повноваження у сфері як внут-
рішнього аудиту, так і управління в цілому.

Роль аудиторського комітету у процесі корпоративного управ-
ління в банку реалізується шляхом: оцінки ефективності та об’єк-
тів систем, які розроблені та імплементовані менеджментом для
упраління ризиками; забезпечення впевненості в тому, що мене-
джмент застосовує ефективну та адекватну систему внутрішньо-
го контролю; отримання доказів щодо існування доцільних засо-
бів контролю за відповідністю діяльності банку законодавству,
регулятивним вимогам органів банківського нагляду, а також
внутрішнім політикам та процедурам; оцінки та моніторингу
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ефективності внутрішнього аудиту банку; перегляду плану діяль-
ності внутрішнього аудиту та оцінка рівня його виконання; пере-
вірки адекватності ресурсного забезпечення внутрішнього аудиту
банку; оцінки реагування менеджменту банку на рекомендації
внутрішніх аудиторів та прогресу у їхньому виконанні; ухвален-
ня рішення про призначення або звільнення голови служби внут-
рішнього аудиту. Отже, аудиторський комітет, окрім безпосеред-
нього виконання обов’язків внутрішнього аудиту, відіграє важ-
ливу роль в управлінні діяльністю служи внутрішнього аудиту,
що, в свою чергу, виступає запорукою успішної реалізації внут-
рішнім аудитом свого призначення.

Важливе значення у функціонуванні служби внутрішнього ау-
диту має налагодження адекватної та дієвої системи комунікацій
між службою та органами управління банку, або ліній звітування
(від англ. reporting line). Інститутом внутрішніх аудиторів розроб-
лено ряд засадничих положень, дотримання яких має забезпечити
результативність та ефективність ліній звітування внутрішнього
аудиту, а також незалежність та об’єктивність його роботи, зок-
рема: голова служби внутрішнього аудиту має особисто зустріча-
тися з радою (аудиторським комітетом) без присутності правлін-
ня банку; спостережна рада банку (аудиторський комітет) повин-
на мати найвищі повноваження щодо розгляду та затвердження
річного плану аудиту та всіх суттєвих змін до нього; спостережна
рада банку (аудиторський комітет) мають перевіряти діяльність
голови служби внутрішнього аудиту та внутрішнього аудиту в
цілому щонайменше раз на рік, а також затверджувати рівень ви-
нагороди для голови служби; положення про службу внутріш-
нього аудиту має чітко визначати функціональні та організаційні
лінії звітування внутрішнього аудиту та його головні види діяль-
ності; лінія звітування має сприяти відкритим та прямим комуні-
каціям з головою правління, членами правління та лінійними ке-
рівниками; бюджетний контроль та інші адміністративні заходи
правління не повинні перешкоджати внутрішньому аудиту вико-
нувати власні завдання.

Одним з напрямів удосконалення діяльності та результативно-
сті внутрішнього аудиту є запровадження стратегічного аспекту в
його діяльність, що реалізується через залучення внутрішніх ау-
диторів до процесів розроблення та реалізації стратегії банку. Їх
завдання полягає у аналізі кожного бізнес-процесу, фокусуючи
увагу на тих аспектах операцій, для яких притаманний найбіль-
ший ризик або існує найбільша імовірність його виникнення. Піс-
ля цього завданням вже менеджменту банку є забезпечення впев-
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неності в тому, що створені ефективні засоби управління ризика-
ми кожного бізнес-процесу. Таким чином, роль внутрішнього ау-
диту в процесі вироблення стратегії банку полягає в забезпеченні
виявлення менеджментом ключових ризиків та дієвого управлін-
ня ними.

Отже, принципи корпоративного управління висувають нові
вимоги до організації та функціонування служби внутрішнього
аудиту в банку, зокрема, запровадження ризик-орієнтованого
підходу, створення спеціалізованого органу в складі спостереж-
ної ради — аудиторського комітету, стратегічна націленість служ-
би внутрішнього аудиту.
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ГАЗОВА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ

Газова промисловість України зародилася в Передкарпатті у
20-ті рр. 20 ст. До 50-х рр. це був основний район видобутку при-
родного горючого газу в тодішньому СРСР. Обсяги газовидобут-
ку були дуже великими. Ресурси газу швидко вичерпувалися.
Видобуток здійснювався у Дашаві, Більче-Волиці, Уярську, Опа-
рах, Калуші та інших родовищах, які нині вже майже вичерпані.
Тут видобувають лише 1,5 млрд м3 газу на рік.
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У 60-х рр. газова промисловість почала швидко розвиватися в
Дніпровсько-Донецькій западині на базі Шебелинського, Єфре-
мівського, Крестищенського та інших родовищ. Тут зосереджу-
ється основний газовидобуток України (16 млрд м3).

Нестача власного газу компенсується за рахунок його достав-
ки з Російської Федерації та Туркменістану. Останнім часом об-
сяги видобутку газу почали зростати. Новим районом газовидо-
бутку став Кримський півострів та прилеглі до нього акваторії.

На початку цього десятиріччя різко загострилася газова проб-
лема. Це було здебільшого пов’язано з виборами президента
України. Політичні спекуляції призвели до того, що російська
сторона хотіла підняти ціни на газ для України і зменшити обся-
ги постачання. Ця проблема була частково залагоджена, однак
суперечки все ж точилися.

Вітчизняна політика нині обертається навколо газу, газових
відносин Росії та України. «Газпром», російська промислова
компанія, зменшила постачання газу в Україну. Про це на почат-
ку березня повідомив начальник Управління зв’язків з громад-
ськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин Землянський. Змен-
шення постачання відбулося в два етапи — 25 % і 10 % — і на
даний момент Україна в цілому недоотримує від «Газпрому»
46 млрд кубометрів газу. Представник «Нафтогазу» тут же від-
мітив, що, незважаючи на обмеження, вітчизняна газотранспор-
тна система працює в нормальному режимі. Всі українські спо-
живачі забезпечені газом як звичайно. До речі, на транзит газу
рішення «Газпрому» теж ніяк не вплинуло. Як виявилось, об’єм
недопостачання становить всього лише третину середньодобо-
вої потреби України.

У понеділок 3 березня перший віце-прем’єр-міністр Олек-
сандр Турчинов у свою чергу розповів українським телеглядачам,
що з грудня 2007 року компанія «Газпром» не платить «Наф-
тогазу» за транзит газу через Україну. При цьому наша сторона
не шантажує російських колег з цього приводу. Представник Каб-
міну впевнений, що сторони зможуть розв’язати проблему на
вищому рівні. До речі, у вівторок 4 березня вже стало відомо, що
це питання обговорили по телефону Віктор Ющенко і Володимир
Путін. В цілому конфлікт дійсно можна розв’язати.

Росіяни пояснюють свою позицію тим, що Україна начебто не
виконала угоду — не розрахувалась за дорогий російський газ,
котрим «Газпром» з січня заповнював середньоазіатську «неста-
чу». Вона з’явилась через аномально холодну зиму в Середній
Азії. За словами росіян, борг України становить 600 млн дол.
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Тим часом Європа намагається зберігати спокій — у неї проб-
лем з постачанням газу дійсно поки що немає. Але наростаюча
газова суперечка між Росією та Україною не дозволяє європейсь-
ким урядам зберігати олімпійський спокій. Європейські експерти
вже порівняли залежність своїх споживачів від російського газу з
залежністю США від становища країн Персидської затоки. Схо-
же, що це порівняння не додає їм оптимізму.

Нинішню занепокоєність «Газпрому» можна зрозуміти. 15 квіт-
ня в Україні закінчується опалювальний сезон, і у країни не буде
потреби в імпортному газі аж до початку наступного, який зазви-
чай починається 15 жовтня. Якщо Росія не змусить Україну офор-
мити заборгованість зараз, то у «Нафтогазу» взагалі зникне сти-
мул розраховуватися.

Незважаючи на глобальний та небезпечний характер ситуації,
Юлія Тимошенко заявила: «Я впевнена, що ми розв’яжемо всі проб-
леми з постачанням газу, якщо вище керівництво України буде ви-
ступати з єдиною консолідованою позицією на міжнародному рівні,
яка основана виключно на захисті національних інтересів».

Відповідно до державного балансу природного газу на початок
2001 р. враховано 309 родовищ. Балансові газові запаси становлять:
категорії А+В+С1 — близько 1100 млрд м3, категорії С2 і забалансові
— близько 375 млрд м3. Значні запаси вільного газу категорій
А+В+С1 (45 % від запасів України) і більше половини його видобут-
ку зосереджені на 19 основних родовищах, кожне з яких має почат-
кові запаси, що перевищують 30 млрд м3. Серед них особливо виріз-
няються Шебелинське, Яблунівське і Західно-Крестищенське. Почат-
кові сумарні ресурси газу в Україні становлять 6435 млрд м3. Сту-
пінь їх розвідки — 45 %. Але поточні запаси розвідані лише на 28 %.

Україна — одна з найбільших у світі країн-споживачів природ-
ного газу. За статистикою 2000 р., споживання природного газу
як виду палива в Україні складає 36,4 %. Однак обсяги власного
газовидобутку недостатні.

Проте існують альтернативні шляхи розв’язання газової проб-
леми, а саме:

1) вкладання коштів у розробку відомих басейнів чи у дослі-
дження й розвиток потенційного Причорноморського регіону;

2) використання супутнього газу;
3) оскільки в процесі гниття виділяється газ (метан), який мож-

на застосовувати як природний, раціональне використання відхо-
дів продуктів задовольнить потребу в газі і позитивно вплине на
стан довкілля, зменшивши його забруднення;

4) переробка вугілля на газ.
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Отже, як бачимо, проблема постачання газу існує і потребує
вирішення. Газова проблема в Україні не стільки економічна, як
політична. І перш за все політикам слід розв’язати внутрішні су-
перечності, а вже потім, об’єднавшись, приймати рішення щодо
необхідної економічної політики. Я глибоко переконана, що рано
чи пізно проблема неодмінно буде вирішена, і Україна матиме
змогу задовольняти потреби своїх споживачів у газі на належно-
му рівні.
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THE GAS ISSUE IN UKRAINE

The gas industry of Ukraine came into being in the Carpathians in
the 1920-s. Till 1950-s it was the main region of natural combustible
gas extraction in the USSR of that time. The scopes of gas extraction
were very large. Gas resources were quickly running out. The
extraction was fulfilled in Dashava, Bilche-Volytsya, Uyarsk, Opary,
Kalush and other deposits, which are almost run out at present. Only
1,5 milliards cube metres are extracted here in a year.
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In 1960-s the gas industry started to develop rapidly in Dnipro-
Donetsk hollow on the basis of Shebelynske, Yefremivske,
Krestyshchenske and other deposits. The main gas extraction of
Ukraine (16 milliards cube metres) concentrates here.

The shortage of the own gas is recompensed at the expense of its
delivery from Russian Federation and Turkmenistan. Lately the
scopes of gas extraction have started to increase. The Crimea
peninsula and its adjoining areas of water have become a new region
of gas extraction.

At the beginning of this decade the gas issue has been sharply
aggravated. It was mostly connected with the president election in
Ukraine. Political speculations resulted in the fact that Russian side
wanted to raise prices for gas for Ukraine and decrease the scopes of
its supply. This problem has been partly settled, however, the
arguments were still proceeding.

Native politics is now concentrated on gas and gas relationships of
Russia and Ukraine. «Gasprom», Russian industrial company, has
decreased the supply of gas to Ukraine. At the beginning of March the
head of Public Relation Committee of the company «Naphtogas
Ukraine» Valentyn Zemlyanskyi informed about it. A decrease in
supply happened in two stages — 25 % and 10 % and now Ukraine on
the whole does not obtain 46 milliards cube metres of gas. The
representative from «Naphtogas» immediately noted that despite the
restrictions, native transport system of gas works at normal regime.
All Ukrainian consumers are supplied with gas as usual. By the way,
«Gasprom» decision has not influenced the gas transit at all. As it was
revealed, the amount of undersupply forms only one third of the
average need per day in Ukraine.

On Monday, March 3rd, the first vice Prime Minister Olexandr
Turchynov, in turn, told Ukrainian televiewers that since December
2007 the company «Gasprom» had not paid to «Naphtogas» for gas
transit through Ukraine. At the same time our side does not blackmail
Russian colleagues under this pretext. The representative from the
Minister Cabinet is sure that the sides will be able to solve the
problem at the highest level. By the way, on Tuesday, March 4th, it
became known that Victor Yushchenko and Volodymyr Putin had
already discussed this question over the phone. In general, the conflict
can really be solved.

Russians explain their position with the fact that Ukraine has not
fulfilled the agreement — has not paid the bill for expensive Russian
gas, with which «Gasprom» has fulfilled the «shortage» caused by the
decreased supply from Middle Asia. It arose because of abnormally
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cold winter in Middle Asia. As Russians say, the debt of Ukraine is
600 million dollars.

Meanwhile Europe does its best to keep calmness. It really does
not have any problems with gas supply at present. But the growing
gas argument between Russia and Ukraine does not let European
governments keep olympic calmness. European adepts have already
compared the dependence of their consumers on Russian gas with the
USA dependence on the situation in the countries of the Persian Gulf.
Obviously, this comparison does not seem to be optimistic.

The present anxiety of «Gasprom» can be understood. On April
15th, in Ukraine the heating season ends off and the country will not
need imported gas till the next one, which usually begins on October
15th. If Russia does not make Ukraine legalize the indebtedness now,
«Naphtogas» will not have an incentive to pay the bill at all.

Despite the global and dangerous situation, Julia Tymoshenko
announced: «I am convinced that we will solve all the problems
concerning gas supply if the higher governance of Ukraine stands out
with the single consolidated position at the international level, which
is based exceptionally on the protection of national interests.»

According to the state balance of natural gas at the beginning of
2001 309 deposits were numbered. Balance gas reserves form:
categories A+B+C1 — about 1100 milliards cube metres, categories
C2 and overbalanced — about 375 milliards cube metres.
Considerable reserves of free gas of categories A+B+C1(45 % of
Ukrainian reserves) and more than a half of its extraction concentrate
on 19 main deposits, each of them having initial reserves, which
exceed 30 milliards cube metres. Shebelynske, Yablunivske and
Zahidno-Krestyshchenske deposits are particularly remarkable among
them. Initial total gas resources in Ukraine form 6435 milliards cube
metres. The level of their exploring is 45 %. But current reserves are
explored only at 28 %.

Ukraine is one of the world biggest countries-consumers of natural
gas. According to the statistics of 2000, the consumption of natural
gas as a kind of fuel in Ukraine forms 36,4 %. However, the scopes of
our own gas extraction are insufficient.

Anyway, there are alternative ways of solving the gas issue,
such as:

1) credits investment in the exploitation of known fields or
exploration and development of the potential Black Sea region;

2) the using of attendant gas;
3) since gas (metan) is secreted in the rotting process and can be

used as natural one, rational using of waste products will not only
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satisfy the need in gas, but also will positively influence the state of
environment by lowering its pollution;

4) remaking coal into gas.
All things considered, the problem of gas supply exists and needs

solving. The gas issue in Ukraine is not so much economic, but
political. And first of all politicians should eliminate domestic
arguments and then, having united, make decisions about essential
economic politics. It is my firm belief that one day the problem will
surely be solved and Ukraine will be able to satisfy gas needs of its
consumers in the proper way.

В. В. Олефіренко (ф-т міжнародної економіки і менеджменту, V курс)

НЕТАРИФНІ ІНСТРУМЕНТИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ТОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ

Сьогодні в світі накопичений багатий досвід захисту внутріш-
ніх товарних ринків і національних товаровиробників від недоб-
росовісної зовнішньої конкуренції, а також доступу до зовнішніх
ринків. У зв’язку з лібералізацією міжнародної торгівлі товарами
в рамках ГАТТ/СОТ відбувся перехід від застосування митно-
тарифного до переважно нетарифного регулювання. Дійсно, як-
що наприкінці Другої світової війни середній рівень митних та-
рифів становив близько 50 %, то зараз у розвинутих країнах він
становить близько 4 %, і навіть у країнах, що розвиваються, —
лише 13 %. А на глобальному рівні більше половини обсягів сві-
тового імпорту здійснюється безмитно. За нульовими ставками
здійснюється весь імпорт у Гонконг (Китай), Макао (Китай) та
Сінгапур.

Значне зниження рівня тарифних ставок і зв’язування тарифів
привели до формування в системі світової торгівлі до більш ефек-
тивного і гнучкого протекціонізму, форми якого постійно моди-
фікуються і ускладнюються. До нетарифних методів відносяться
практично всі заходи, які застосовуються державою для регулю-
вання торгівлі, за виключенням тарифів. Існують різні класифі-
кації нетарифних заходів, які розробляються як міжнародними
організаціями, так і окремими дослідниками. Наприклад, за кла-
сифікацією ЮНКТАД виділяють 7 груп нетарифних заходів: за-
ходи цінового контролю; заходи фінансового контролю; автома-
тичне ліцензування; кількісні обмеження; монопольні заходи та
технічні стандарти.
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Згідно з класифікацією СОТ нетарифні заходи представлені
широким набором інструментів. До них належать: заходи прямого
обмеження імпорту (ліцензії та квоти; «добровільні» обмеження
експорту; встановлення мінімальних імпортних цін; імпортні де-
позити; імпортні податки; валютні обмеження; антидемпінгові,
компенсаційні та спеціальні захисні заходи; адміністративні фор-
мальності; технічні, санітарні та фітосанітарні норми) та заходи
стимулювання експорту (субсидії, державне кредитування експор-
ту та страхування експортних кредитів; податкові пільги; органі-
заційно-інформаційне сприяння; забезпечення частки національної
участі та інші заходи стимулювання національного виробництва).
Кількість таких інструментів постійно зростає.

Серед всього різноманіття нетарифних інструментів регулю-
вання міжнародної торгівлі найбільшого поширення набули: за-
ходи підтримки сільськогосподарського виробництва; технічні,
санітарні, фітосанітарні та екологічні норми і стандарти, а також
антидемпінгові заходи. Так, внутрішня підтримка сільськогоспо-
дарського виробництва, що здійснює вплив на торгівлю, стано-
вить майже 20 % обсягу світової торгівлі сільськогосподарською
продукцією. Більшість такої підтримки здійснюється розвинени-
ми країнами, які мають для цього необхідні фінансові ресурси.
Так, на країни Великої четвірки — США, Японію, ЄС та Канаду —
припадає 84 % цієї підтримки.

Технічні бар’єри також є суттєвою проблемою для розвитку
міжнародної торгівлі. Існують підрахунки, за якими 80 % світової
торгівлі зазнає впливу лише внаслідок застосування технічних
норм та стандартів. У США, наприклад, діє понад 2,7 тисяч різ-
них організацій, що займаються розробкою стандартів. Крім того,
в останні роки дуже активно застосовуються антидемпінгові за-
ходи для захисту інтересів національних товаровиробників різ-
них країн.

Загалом з січня 1995 року по червень 2007 р. у світі було іні-
ційовано 3097 антидемпінгових розслідувань, з них 1997 було за-
вершено з прийняттям рішення про застосування антидемпінго-
вих заходів (64 % від кількості розслідувань). Беззаперечними
лідерами в ініціюванні антидемпінгових розслідувань та застосу-
ванні антидемпінгових заходів були Індія та США (347 та 242 за-
ходи відповідно). А серед країн, проти товарів яких були пору-
шені антидемпінгові розслідування, слід виділити Китай (507
розслідувань) та Республіку Корея (139). На Росію та Україну в
цьому переліку припадає 84 та 50 розслідувань відповідно. Важ-
ливо також відзначити, що більшість серед застосовуваних анти-
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демпінгових заходів (51 %) становлять дві групи товарів — про-
дукція металургійної галузі (31 %) та продукція хімічної про-
мисловості (20 %).

Слід підкреслити, що сьогодні в рамках СОТ легалізовано і
узгоджено велику кількість нетарифних захисних заходів, за до-
помогою яких можна і потрібно регулювати зовнішньоторговель-
ні відносини. Наприклад, Німеччина є найбільшим експортером
товарів у світі (дані СОТ за 2006 рік), навіть більшим за такі ве-
личезні за ресурсами та населенням країни, як США та Китай, які
посідають відповідно 2 та 3 місце в рейтингу. Такі успіхи багато
в чому завдячують ефективній роботі органів державної влади
Німеччини щодо реалізації національних інтересів в торговельній
сфері.

Взагалі одним з головних завдань всіх представництв Німеч-
чини за кордоном є захист інтересів національного бізнесу за кор-
доном. Крім посольств, консульств, торговельно-економічних
місій, представництв при міжнародних організаціях, Німеччина є
абсолютним лідером за кількістю почесних консулів за кордоном
— понад 400 осіб, які, в тому числі, сприяють розвитку її торгово-
економічних відносин. Більш того, Дипломатична академія Німеч-
чини, яка готує спеціалістів для Міністерства іноземних справ та
Міністерства економіки, вимагає обов’язкового проходження
всіма студентами практики роботи на підприємствах, що займа-
ються міжнародною діяльністю, що дає їм можливість ознайоми-
тись з реальними проблемами міжнародного бізнесу та викорис-
товувати відповідні навички та знання в своїй роботі. Відповід-
ний досвід потрібно активно та ефективно використовувати при
здійсненні торгової політики України.
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Л. О. Омельченко (ф-т маркетингу, І курс)

БОЙОВІ ДІЇ ПАРТИЗАНСЬКОГО З’ЄДНАННЯ
«ЗА БАТЬКІВЩИНУ!» 1941—1943 рр.

«Історія воєн не знає жодного прикладу, коли б партизанський
рух відігравав таку важливу роль у розвитку подій, як під час
Другої світової війни. Партизанській війні на окупованій німця-
ми території відводилося важливе місце у воєнних планах радян-
ського командування майже з початку війни».

Лотар Рендуліч
Одним з прикметних явищ років Великої Вітчизняної війни

було прагнення багатьох людей стати на захист своєї Батьківщи-
ни. Матеріалізувалося воно, по-перше, у бажанні потрапити на
фронт і, по-друге, у виникненні поряд з регулярною армією доб-
ровольчих форм участі населення у боротьбі проти ворога.

Різні народні формування на допомогу збройним силам поча-
ли створюватися з самого початку війни, передусім у зоні бойо-
вих дій та прилеглих регіонах. З прикордонної смуги цей патріо-
тичний рух швидко поширився на всю Україну.

У Великій Вітчизняній війні партизани, що діяли пліч-о-пліч з
вояками Червоної армії, стали другою вагомою і непохитною си-
лою в боротьбі із фашистськими загарбниками.

Партизанські загони на Чернігівщині почав організовувати
Другий секретар обкому М. Попудренко ще наприкінці 1941 ро-
ку. Вже на початку 1942 року Перший секретар обкому О. Федо-
ров першим організував партизанське з’єднання, одразу після
цього було створено ще кілька з’єднань на Чернігівщині5. Зок-
рема на початку січня 1943 року було здійснене об’єднання Но-
сівського та Бобровицького загонів. У березні цього ж року на за-
гальних зборах партизанських загонів І. М. Бовкуна і М. Д. Симо-
ненка було офіційно оформлено створення з’єднання, що отри-
мало назву «За Батьківщину!», командиром було обрано І. М. Бов-
куна, комісаром з’єднання — М.І.Гонту. В з’єднанні налічувало-
ся 300 бійців.

Основними напрямами діяльності з’єднання були рейди,
«рейкова війна» та допомога бійцям Червоної Армії у форсуванні
Десни, Прип’яті та Дніпра.

Найбільш вдалим і значущим в діяльності з’єднання»За Бать-
ківщину!» був рейд, що проходив між степовими селами: Тертиш-
ники, Степові хутори, Данино, Лосинівка, Рябушине, Кукшин.
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Партизани розділились на 3 групи, кожна мала своє завдання:
східна — з Білицького лісу в Кукшин, центральна — з Плоского
прямувала в Кукшин, західна — від Носівки до Козельця. Парти-
зани з боями долали село за селом, звільняючи їх від окупантів.
Унаслідок проведення даного рейди було визволено більше 10
сіл, знищено близько трьох сотень окупантів, партизани зайняли
стратегічно важливі території4.

Партизанська діяльність була надзвичайно багатогранною,
бійці з’єднання «За Батьківщину!» були поділені на кілька груп,
що дало можливість одночасно приймати участь в різноманітних
бойових операціях, зокрема Другий партизанський полк допомо-
гав Червоній Армії форсувати Дніпро, готувався до битви на
Курській дузі, в цей же час Перший полк — вів «рейкову війну».
Липень — серпень 1943 були місяцями найбільшого піднесення
«рейкової війни». У червні партизани здійснили 8 великих дивер-
сій на залізниці, у липні — 9, а в вересні — 13 1.

Значні досягнення з’єднання в підпільній боротьбі з фашиста-
ми були б не можливі без значної розвідницької роботи, бо саме
точність розвідданих часто визначала успішність воєнних операцій.

Після визволення Чернігівщини від окупантів партизанські
об’єднання втрачають свою актуальність, тому майже всі вони
були розформовані.

Перший та Другий полки з’єднання «За Батьківщину!» були
розформовані 10 жовтня 1943 р. В день розформування Другого
полку з’єднання було 3009 бійців, з них 1249 — передано до лав
Червоної Армії, а решту — в розпорядження обкому партії 3.

19 жовтня в Носівці відбувся прощальний мітинг з нагоди пе-
редачі бійців Другого полку до складу 132 дивізії Червоної Армії.
У селі Андріївці з них сформували підрозділи.

В зону діяльності з’єднання входили Бобровицький, Носівсь-
кий, Голишівський, Куликівський, Ніжинський і частково Козе-
лецький та Лосинівський райони Чернігівської області.

Результатами діяльності з’єднання «За Батьківщину!» були
такі: знищено 5910 окупантів, розгромлено 27 поліцейських ста-
нів, знищено 70 км телефонного зв’язку, 39 автомашин, 1 танк, 6
пароплавів, 2 катера, 3 баржі 2.

За героїчну боротьбу та значний внесок в перемогу радянсь-
ких військ над фашистами партизани були нагороджені медаля-
ми, орденами та почесними грамотами.

Згідно з указом «Указом президії Верховної Ради СРСР» коман-
дир з’єднання І. М. Бовкун та командири Першого та Другого пар-
тизанських полків були удостоєні звання Героїв Радянського Союзу.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ

Переважна більшість учених останнім часом заявляє, що наше
суспільство входить у новий, наступний за індустріальним, етап
свого розвитку — інформаційне суспільство. Високорозвинуті
технології обробки даних в автоматизованих системах дають мо-
жливість швидко накопичувати, обробляти, зберігати та поши-
рювати значні обсяги різноманітних відомостей. У зв’язку з цим
є реальна загроза контролю за всіма аспектами суспільного та
особистого життя, для несанкційованого доступу до відомостей,
які за своїм характером призначаються для обмеженого кола осіб
і можуть завдати шкоди особі, і, насамперед, її приватному життю.

Право на приватність (‘right to privacy’) увійшло до переліку
фундаментальних прав і свобод людини не так давно. Для фор-
мування правового інституту приватності знадобився певний роз-
виток громадянського суспільства, при якому відокремленість
життя стала вкрай необхідною для збереження і реалізації люди-
ною своєї особистості.

Недоторканість особистого та сімейного життя людини роз-
глядалась у політичних системах країн Заходу як обов’язковий
елемент демократії та правової держави і була закріплена міжна-
родними угодами з прав людини. Так, ст. 12 Загальної декларації
прав людини передбачено, що ніхто не може піддаватися свавіль-
ному втручанню в його особисте і сімейне життя. Стаття 17 Між-
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народного пакту про громадянські та політичні права забороняє
не тільки свавільне, а й незаконне втручання в особисте і сімейне
життя людини, а Європейська Конвенції про захист прав і основ-
них свобод людини визнає право кожної людини на повагу до її
особистого і сімейного життя. Таким чином, міжнародні докумен-
ти закріплюють тільки основні принципи таємниці особистого
життя людини, залишаючи можливість законодавчим органам
держав самостійно формувати національне законодавство у цій
галузі і визначати сферу його дії.

За однією із сучасних класифікацій, пропонується розмежува-
ти сфери, в яких реалізується суспільна активність людини. За
цим критерієм приватність поділяється на чотири види; інформа-
ційна приватність, тілесна (фізична) приватність, комунікаційна
приватність, територіальна приватність.

Україна, яка проголосила себе правовою демократичною дер-
жавою, повинна встановити правовий режим інформації про особу,
який би гарантував таємницю персональних даних і відповідав би
сучасним стандартам. Зокрема, розробити єдину термінологію
для таких понять і категорій, як: приватне життя, втручання в
приватне життя, конфіденційна інформація та дані тощо.

На даний момент, право на недоторканість приватного життя
регулюється ст. 32 Конституції України, Кримінальним Кодексом
України — ст. 162, 163, 182, ст. 14 Кримінально-процесуального
Кодексу України, Законом України «Про інформацію» тощо.

Законодавство України передбачає відповідальність за такі
види незаконного втручання у приватне життя особи: збирання,
зберігання, використання або поширення конфіденційної інфор-
мації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у пуб-
лічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах
масової інформації; незаконне проникнення у житло чи інше во-
лодіння особи, незаконне проведення в них огляду або обшуку,
незаконне виселення або інші дії, що порушують недоторканість
житла громадян; порушення таємниці листування, телефонних
розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються
засобами зв’язку або через комп’ютер.

За статистичними даними кількість зареєстрованих злочинів
по ст. 182 ККУ у 2002 році становила 5, у 2003—4, у 2004—3, у
2005—6, у 2006—7, у 2007—5, а кількість засуджених за них
становила 0, 0, 1, 0, 2 відповідно, за винятком 2007 року у зв’язку
з тим, що інформація ще не була оброблена.

Як зазначалось вище, ст. 182 ККУ передбачає відповідаль-
ність за незаконне збирання, зберігання, використання або поши-
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рення конфіденційної інформації про особу без її згоди. При
цьому, вказана правова норма не містить визначення поняття
конфіденційної інформації, що ускладнює її застосування на
практиці. Інші правові норми по-різному визначають обсяг інфор-
мації, що відноситься до конфіденційної, зокрема її по різному
визначають ЗУ «Про інформацію» та ЗУ «Про Всеукраїнський
перепис населення».

Крім того, ст. 182 ККУ конкурує з ч. 11 ст. 30 ЗУ «Про інфор-
мацію», яка зазначає, що «інформація про особу може бути по-
ширена без згоди її власника, якщо ця інформація є суспільно
значимою…», та ст. 47-1 цього закону, а саме з частиною тре-
тьою, що зазначає, що «особа звільняється від відповідальності за
розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд вста-
новить, що ця інформація є суспільно значимою».

Таким чином, викладене вказує на те, що практичне застосу-
вання ст. 182 ККУ може викликати труднощі. А притягнення
особи до кримінальної відповідальності лише з формальних під-
став, викладених у диспозиції вказаної статті, у деяких випадках
може призвести до порушення міжнародних зобов’язань України,
особливо коли мова йде про поширення конфіденційної інфор-
мації в ЗМІ.

До таких висновків можна прийти аналізуючи практику Євро-
пейського суду з прав людини по застосуванню ст. 8 та 10 Євро-
пейської Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод.

Отже, одними з способів вирішення проблеми забезпечення
недоторканості приватного життя є:

— приведення ст. 182 ККУ у відповідність з практикою Євро-
пейського Суду з прав людини та міжнародних правових актів,
що є частиною національного законодавства України;

— впорядкування нормативно-правової термінології і чітке
визначення таких понять: приватне життя, втручання у приватне
життя, конфіденційна інформація і дані тощо.

Література

1. Загальна декларація прав людини.
2. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права.
3. Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини.
4. Конституція України.
5. Кримінальний Кодекс України.
6. Кримінально-процесуальний Кодекс України.
7. Закон України «Про інформацію».
8. ЗУ «Про Всеукраїнський перепис населення».



338

9. Урсула Килкелі, Е. Чефранова. Європейська Конвенція про за-
хист прав і основних свобод людини. Ст. 8. Право на повагу особистого
та сімейного життя, житла та кореспонденції. Прецеденти та коментарі. —
М., 2001.

10. О. І. Яременко. Право на таємницю приватного життя людини в
умовах становлення в Україні інформаційного суспільства. — Інтернет-
видання «Юриспруденція on-line» ВІСНИК Хмельницького інституту
регіонального управління та права, 2004 р.

11. Виноградова Ганна. Професійна таємниця в міжнародно-право-
вих джерелах: окремі питання регулювання та використання досвіду в
законодавстві України. — Юридичне видання «Юстиніан», 2006 р.

В. В. Осміховська (ф-т міжнародної економіки і менеджменту, І курс)

УКРАЇНО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ:
ЕВОЛЮЦІЯ, ХАРАКТЕР, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ

Незалежна Україна посідала різне місце у політиці адмініст-
рацій президентів США. Бачення ними молодої держави зміню-
валося залежно від подій та становища на міжнародній арені,
внутрішнього життя України та від особливостей підходу амери-
канських адміністрацій. Загалом в україно-американських відно-
синах можна виділити кілька етапів:

Етап І — «Русоцентричний» підхід Вашингтона (1991—1994):
1) відносини Україна — США за президентства Джорджа Буша-
старшого: домінував підхід «Росія насамперед». Визнання Украї-
ни 25 грудня 1991 р., встановлення дипломатичних відносин 3 січ-
ня 1992 р.; 2) 1993 р. — прихід адміністрації Б. Клінтона, у відно-
синах намітилося потепління. Провісником змін став візит у травні
1993 р. представника США С. Телбота. З приїздом держсек-
ретаря У. Крістофера у жовтні 1993 р. міждержавний діалог
Україна — США було повністю відновлено. 14 січня 1994 р. —
підписання президентами Б. Клінтоном, Л. Кравчуком та Б. Єль-
циним тристоронньої Угоди, згідно з якою Україна зобов’язу-
валася знищити всю свою ядерну зброю. Для України це — по-
двоєння коштів у вигляді допомоги та надання їй гарантій безпе-
ки з боку США.

Етап ІІ — Визнання України «стратегічним партнером»
(1994—1997). Розпочався проголошенням США 1994 р. — «ро-
ком України»— політики активного залучення України до світо-
вого співтовариства та його інститутів. В листопаді 1994 р. під
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час візиту до США Л. Кучми підписано один із основоположних
документів двосторонніх відносин — Хартію українсько-амери-
канського партнерства, дружби та співробітництва. 16 травня
1997 р. США визнали Україну як центральноєвропейську держа-
ву та підтвердили надані їй гарантії безпеки. У жовтні 1996 р.
Україна та США визначили власні відносини як «стратегічне
партнерство». Невдовзі Україна посіла 3-тє місце за кількістю виді-
леної іноземним країнам допомоги від Конгресу США (протягом
1990—2001 рр. Україна отримала від США близько 2 млрд дол.).

Етап ІІІ — Розчарування Заходу (1998—2000). Тривалий час,
вкладаючи значні кошти в реформування свого «стратегічного
партнера», США були роздратовані занадто повільними позитив-
ними зрушеннями. Можливість рівноправного «стратегічного пар-
тнерства» почала піддаватися сумніву. Під кінець 2000 р. Україна
відійшла для США на другий план — уся увага була сконцентро-
вана на власній президентській виборчій кампанії. Кінець етапу
співпав із закінченням терміну президентства Б. Клінтона, який
під час останнього візиту до України в якості глави держави 5 чер-
вня 2000 р. у своїй промові кілька разів повторював слова Т. Шев-
ченка: «Борітеся — поборете!!!». Це означало, що тільки після то-
го, як Україна подолає свої внутрішні проблеми, можна буде
говорити про поглиблення україно-американських відносин.

Етап ІV — Зміна пріоритетів (2001—2008): 1) підхід Дж. Буша-
молодшого до України, який з самого початку свого президентс-
тва почав проявляти жорсткість у підході до України; 2) подія,
що справила значний вплив на характер та інтенсивність україно-
американських відносин — це зникнення 16 вересня 2000 р.
українського журналіста Г. Гонгадзе. Візити високоповажних го-
стей до України були нечастими, тон подачі матеріалів про
Україну у пресі став майже виключно негативний. «Касетний
скандал» через його вибухові негативні наслідки А. Коен назвав
«політичним Чорнобилем».

У США на зміну обуренню недотриманням принципів демок-
ратії в Україні прийшло усвідомлення, що втрата хоч і недемок-
ратичної, але важливо розташованої України стала б серйозним
ударом для реалізації інтересів США. Зміна у настроях проявила-
ся в ході візиту до України Д. Рамсфельда американського мініст-
ра оборони у червні 2001 р. Із осені 2001 р., візити високоповаж-
них осіб із США стали помітно частішими (приїзд П. Добрянсь-
ки, заступника держсекретаря США з глобальних питань, делега-
ція від Національного демократичного інституту США на чолі з
М. Олбрайт). Історичні події 2004 р. дали вагомі підстави офіцій-
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ному Вашингтону, а власне, і всім демократичним країнам роз-
глядати нашу державу не лише як динамічну демократію, але й
перспективного партнера, який скидає затісну оболонку «перехід-
ної» економіки. Це стало потужним імпульсом для позитивного
вирішення ряду стратегічно важливих завдань, необхідних для
забезпечення рівноправної та активної участі України у системі
сучасних міжнародних економічних відносин. Рішення Міністер-
ства торгівлі США в лютому 2006 р. про надання ринкового ста-
тусу економіці України свідчить про визнання зусиль нової україн-
ської влади щодо впровадження змін в економічній сфері.

Україна —США — НАТО. На сьогодні США активно висту-
пають за приєднання України до ПДЧ, проте деякі європейські
країни виступають проти такого кроку. Основним кроком з боку
США щодо підтримки України у прагненні до НАТО став візит
Дж. Буша 1 квітня в Київ, під час якого відбулося підписання 3-х
документів: «Дорожньої карти» українсько-американського спів-
робітництва з пріоритетами співпраці на ближчу перспективу, а
також угод про співпрацю в галузі дослідження і використання
космічного простору та про торговельне й інвестиційне співробіт-
ництво. Але основним підсумком візиту, на думку багатьох полі-
тологів стало не підписання угод, а «реклама» США країнам
НАТО нашої держави.

Конфлікт навколо НАТО: Росія і Україна. Підтримка Ва-
шингтона вступу України в НАТО ускладнять стосунки США та
Росії та російсько-українські відносини. Про це неодноразово за-
являв міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. До того ж
Держдума Росії погрожує переглянути Договір про дружбу, спів-
працю і партнерство між Україною і Росією. Термін дії договору
закінчується в квітні 2009 р. Тобто, до 1 жовтня 2008 р. будь-яка
зі сторін має право з нього вийти, попередивши про своє рішення
іншу сторону, якщо Україна серйозно збирається вступити до
Альянсу і її бажання буде підтверджено визнанням України Асо-
ційованим членом НАТО у вересні цього року, всередині Росії
неминуче посиляться голоси на користь виходу з договору.

Така напружена риторика російської влади з приводу приєд-
нання України до ПДЧ викликана різними форматами побудови
доктрини нацбезпеки і оборони. Таку думку висловив експерт Ін-
ституту Євро-Атлантичної співпраці В. Горбач. За його словами,
«Україна і Росія ведуть між собою діалог на цю тему різними мо-
вами, різними форматами. Російська стратегія передбачає одноосіб-
не забезпечення своїх національних інтересів, самостійну оборону
— роблячи ставку на ядерну зброю, свою військову доктрину».
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Не дивлячись на всі позитивні і негативні оцінки відносин
України і США, наша держава співпрацює з Америкою у багатьох
сферах. Особливо можна відзначити ракетно-космічний проект
«Морський старт», співробітництво у медичній сфері, у сфері охо-
рони довкілля, а також у сфері дослідження космосу, бурхливим та
насиченим є спільне культурно-гуманітарна співпраця держав. Слід
відзначити підтримку американською делегацією проекту резолю-
ції про Голодомор та міжнародне його визнання.

Підсумки українсько-американських відносин дають підстави
прогнозувати їх позитивний розвиток на найближчу перспективу.
При цьому основними сферами двостороннього співробітництва
залишаються взаємодія в рамках міжнародної антитерористичної
коаліції, у питаннях експортного контролю та нерозповсюдження
зброї, питанням особливої уваги залишається підтримка США
приєднання України до НАТО.
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РОЛЬ INVESTOR RELATIONS
У ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ ФІРМИ

Останнім часом все більшого значення у процесі діяльності
підприємства набуває інформаційно-комунікаційна політика. Жодна
компанія, яка відкрито позиціонує себе на ринку, не може обій-
тися без послуг IR-агенств.

Після ІPO життя компанії набагато прозаїчніше й складні-
ше, ніж до нього. Вартість бізнесу після розміщення прямо за-
лежить від оцінок аудиторів, думки аналітиків, інвесторів і тор-
говців акціями. Один необережний крок — і всі зусилля вияв-
ляться марними.

Що ж таке IR? Дамо визначення даному терміну.
Investor Relations (IR) — це система заходів по забезпеченню

ефективної взаємодії з інвесторами та партнерами з метою під-
вищення вартості компанії.

Політика Іnvestor Relatіons необхідна публічним компаніям
— для підвищення капіталізації, емітентам — для успішного
розміщення цінних паперів і зниження вартості наступних запо-
зичень, компаніям, що залучають фінансування через приватне
або публічне розміщення акцій — для збільшення припливу капі-
талу та інших інвестиційних цілей та інше.

Для того, щоб забезпечити компанії досягнення усіх вище-
зазначених цілей IR-фахівцям необхідно оприлюднювати ін-
формацію про динаміку розвитку бізнесу, менеджмент і стра-
тегію підприємства, його фінансові показники, господарську
діяльність.

Дана інформація оприлюднюється IR-фахівцями у спеціаль-
них звітах. Першочергове завдання таких звітів — інформування
потенційних інвесторів про діяльність підприємства і таким чи-
ном покращення іміджу підприємства.

У процесі підготовки інформації IR-спеціалісти мають ке-
руватися такими принципами, як: прозорість, повнота, якість,
достовірність, актуальність інформації, нейтралітет, можли-
вість порівняння, доступність для користувачів, контроль за
складанням звіту.

Практичним прикладом застосування політики Investor
Relations є ІРО ВТБ Банку у 2007 році.
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Основними аспектами політики IR у ВТБ було:
• наявність у банку широкої мережі відділень у Росії, Україні,

Грузії й Західній Європі дозволило потенційним інвесторам «фі-
зично» побачити й «перевірити» банк як об’єкт інвестицій;

• роздрібні й корпоративні програми банку (наприклад ВТБ-
24) стали місцями «наочної агітації» потенційних інвесторів;

• у банку була чітка стратегія просування, виконання якої можна
легко відстежити через ЗМІ й безпосередньо у відділеннях банку;

• особлива увага була приділена інструктажу всіх співробіт-
ників банку, які спілкувалися з потенційними інвесторами в ході
щоденної роботи, надаючи роздрібним клієнтам можливість дізна-
тися більше про банк;

• була організована інформаційна кампанія в ЗМІ й на теле-
баченні.

Результатами чіткої та спланованої інформаційно-комуніка-
ційної політики було те, що первинне розміщення акцій ВТБ ста-
ло найбільшим IРО у світі з початку 2007 р. Банком було залуче-
но біля $ 8 млрд. За всю історію розміщень російських компаній
пропозиція акцій ВТБ стала третьою по обсягах після IРО «Рос-
нефти» у розмірі $ 10,6 млрд і вторинного розміщення акцій Збер-
банка на суму $ 8,8 млрд. Основну ставку IR-фахівці банку зро-
били на залучення інвесторів серед населення. Як результат —
більше 131 тис. громадян здійснили інвестиції в акції ВТБ. Таким
чином, загальна сума залучених від населення коштів склали 1/5
від усього обсягу розміщення ($ 1,6 млрд).

Як підсумок визначимо, що політика Investor Relations відіграє
дуже важливу роль у процесі діяльності компанії. Тому підпри-
ємствам, які бажають відкрито позиціонувати себе на ринку не-
обхідно приділяти більше уваги заходам IR, а особливо коли
компанія стикається з такими проблемами:

• інвестори купують акції та незабаром продають їх;
• компанія не може забезпечити кворум на зборах акціонерів

або схвалення важливих рішень;
• компанія мало відповідає потребам інвесторів і їхнім очіку-

ванням;
• акції можна розмістити з труднощами;
• акції при розміщенні можливо продати тільки за мінімаль-

ними цінами;
• компанія не може планувати роботу на ринку акцій з висо-

ким ступенем надійності;
• акції не ліквідні або, навпаки, оборотність акцій занадто висока;
• котирування акцій занадто волатильні;
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• компанію оточує негативний інформаційний фон;
• про компанію дуже мало відомо інвесторам з публічних

джерел;
• щільність інформаційного потоку від компанії росте тільки

при розміщенні цінних паперів і падає по його закінченні.
Таким чином, закритість компанії має негативний вплив на її

публічний імідж, а значить, і на вартість бізнесу. Тому політика
IR є дуже важливою у процесі діяльності підприємства і дозволяє
інвесторам ближче познайомитися з компанією, а їй — одержати
незалежну оцінку свого бізнесу.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ
В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

На сучасному етапі розвитку економіки ключовими фактора-
ми досягнення успіху компаніями стає інформація і людина, як
носій інформації, умінь, навичок, знань. У зв’язку з цим, законо-
мірною є зміна місця та ролі даних факторів в усіх сферах під-
приємницької діяльності, зокрема у стратегічному управлінні
компанією.

На наш погляд, можна виділити такі основні прояви інформа-
ції у системі стратегічного управління:

1. Інформація виступає як вхідний ресурс системи управління,
використання якого дає змогу у процесі трансформації вхідних
даних сформувати уявлення про суттєві зміни стану факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища (рис. 1).
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Рис. 1. Процес отримання й використання інформації

У вище наведеному процесі важливе місце посідає категорія
«знання», як необхідна інформація (вміння, навички, теоретична
підготовка тощо), використана згідно з певними правилами та з
урахуванням ставлення особи, що її інтерпретує [4, с. 25].

2. Інформація є індикатором позицій підприємства у його
діловому оточенні, показником рівня невизначеності та непро-
гнозованості ділового середовища підприємства. Розглядаючи
даний прояв інформації, можна визначити функцію невизначено-
сті, яка залежить від кількості та якості інформації:

EU=ƒ(Inform), (1)
де EU― невизначеність середовища;

Inform ― дані, які опрацьовані аналітиками підприємства.
Графічно дану залежність можна представити у такому вигляді:
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Рис. 2. Взаємозв’язок між інформацією
та ступенем невизначеності зовнішнього середовища

Лінія IS позначає ідеальну ситуацію, коли співвідношення між
невизначеністю та обсягом інформації є лінійно пропорційним. А
FS показує ситуацію, коли маємо неідеальну ситуацію і різнома-
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нітні чинники впливають на співвідношення між інформацією та
ступенем невизначеності, а саме співвідношення є вже неліній-
ним. Ступінь кривизни буде зумовлюватися кількістю чинників
та їхніми якісними параметрами.

Цей взаємозв’язок можна умовно позначити через таке спів-
відношення:

EU=100-Inform·k, (2)
де 100 ― 100 % невизначеності при 0 % отриманих даних, які
необхідні;

k ― коефіцієнт, який враховує силу об’єктивних та суб’єктив-
них факторів впливу при даному обсязі даних, при чому 0≤k≤1.

Основними недоліками використання даного інструменту є:
— важкість визначення 100 % обсягу даних, що зумовлено

динамічністю інформації та зовнішнього середовища;
— важкість визначення коефіцієнта k;
— інтуїтивний рівень використання.
3. Інформація як фактор зовнішнього середовища з погляду

підприємства. У такому ракурсі інформація для підприємства
виступає «дзеркалом» (фактором) ділового середовища, який ві-
дображає усі інші фактори, показує факт їх існування та описує
їх дію. Таким чином, інформація показує склад факторів зовніш-
нього середовища, з якими на даний час буде взаємодіяти під-
приємство, а усі інші фактори залишаються поза увагою фірми.

4. Інформація виступає важливим фактором обґрунтування
та прийняття управлінських рішень. Дія інформація у такому
контексті проявляється як:

 визначення проблемного поля прийняти рішення;
 забезпечення повноти обґрунтування рішення (поточного,

тактичного, стратегічного);
 порівняння результату рішення із самим рішенням;
 виявлення нових проблемних полів або прихованих можли-

востей;
 можливість будувати певні довгострокові чи середньостро-

кові прогнози для подальших стратегічних рішень.
Таким чином, інформація в стратегічному управлінні підпри-

ємством відіграє важливу роль, виступаючи в якості:
— вхідного ресурсу системи управління;
— індикатором невизначеності та не прогнозованості ділового

середовища підприємства;
— фактором зовнішнього середовища;
— фактором обґрунтування та прийняття управлінського рі-

шення.
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Проте вище наведені якості є не остаточними і вивчення ролі
інформації та її прояви в системі стратегічного управління під-
приємством потребує подальших досліджень. Окрім цього досить
проблемним залишається питання визначення рівня не прогнозо-
ваності, зокрема визначення коефіцієнту впливу суб’єктивних та
об’єктивних факторів впливу на рівень невизначеності. Тому за-
лишається досить широке поле для подальших досліджень та
розробок в рамках даного питання.
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РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ В СЕРЕДОВИЩІ
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

На рубежі ХХ і ХХІ ст. спостерігаються якісно нові зміни в
економічних процесах. За яскравим виразом П. Друкера, біль-
шість ресурсів перестають бути специфічними. «Самий головний
ресурс, що відрізняє бізнес та забезпечує вирішальні конкурентні
переваги, — це специфічні виробничі та управлінські знання, які
використовуються при веденні бізнесу» [1]. За таких умов біль-
шість підприємств зіштовхується з проблемою браку необхідних
знань у потрібний момент для забезпечення своєї конкурентоспро-
можності. Але з іншого боку, як свідчать результати проведених
досліджень, менеджмент вітчизняних підприємств має занадто
загальне уявлення про саму концепцію управління знаннями та,
відповідно, не володіє технологіями її впровадження.
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Метою цієї статті є визначення основних теоретичних засад
розвитку персоналу сучасного підприємства та виявлення перед-
умов, що мають скластися в організації, для формування середо-
вища управління знаннями.

Завдання забезпечення підприємства необхідними знаннями
для формування та підтримання конкурентних переваг можна
вирішити, обравши один із двох альтернативних варіантів [2].
Перший передбачає залучення працівників високої кваліфікації
ззовні. Він потребує менших капіталовкладень, але пов’язаний із
більшим ризиком. Адже відсутні будь-які гарантії якості залуче-
ного людського капіталу, а також не завжди пропозиція робочої
сили у будь-який момент часу зможе задовольнити кваліфікацій-
ні вимоги компанії. Другий варіант передбачає використання вже
наявних внутрішніх трудових ресурсів — персоналу підприємст-
ва. Завдання ж організації полягає в тому, щоб мотивувати люди-
ну навчатися, розвивати власний потенціал та модифікувати по-
ведінку в потрібному напрямку.

В організації, що обирає шлях розвитку персоналу, знання
збільшується у геометричній прогресії, що потребує створення,
впровадження та розвитку системи управління знаннями. Уза-
гальнюючи різні підходи до трактування сутності цього поняття
слід погодитись, що управління знаннями (надалі УЗ) — це суку-
пність стратегій і процесів, пов’язаних з виявленням, придбан-
ням, розповсюдженням, використанням, контролем знань та об-
міном ними для забезпечення конкурентоспроможності бізнесу
[3, с. 86].

При створенні середовища УЗ компанія може дотримуватись
однієї із двох стратегій, можливих в контексті розвитку персона-
лу: 1) постійне навчання персоналу та передача досвіду, що при-
зводить до акумуляції існуючого в компанії знання; 2) активізація
особистісного потенціалу працівників для генерації нових ідей.

Реалізація концепції розвитку персоналу передбачає створен-
ня гнучкої, конкретної системи професійного та організаційного
навчання, зорієнтованої на вирішення стратегічних завдань орга-
нізації. Політика навчання персоналу в компанії повинна мати чіт-
ко виражений системний характер. Системності при навчанні
персоналу, на наш погляд, можна досягти при наявності двох
умов, а саме: 1) сформованої політики навчання й 2) структурно-
го забезпечення навчальних процесів.

Дослідники виділяють чотири типи політики навчання персо-
налу в сучасних організаціях [4]: функціональний, проблемно-
орієнтований, перспективно-орієнтований та креативний. Функ-
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ціональна політика навчання більшою мірою зосереджена на під-
вищенні кваліфікації окремих співробітників, ніж на розвитку
персоналу, і нарощуванні інтелектуального капіталу організації в
цілому. Результатом проблемно–орієнтованої політики навчання
є формування механізму рішення проблем міжфункціональної
взаємодії відділів і співробітників. Проте за такої політики на-
вчання немає орієнтації на перспективу розвитку компанії й пер-
соналу. У компаніях з перспективно-орієнтованою політикою на-
вчання учаться насамперед топ-менеджери й ключові фахівці, що
визначають напрямки розвитку організації. Така політика на-
вчання персоналу спрямована більшою мірою на досягнення ін-
тересів організації. У компаніях, де превалює креативна політика
навчання, створюються робочі групи, що самонавчаються та гру-
пи, в середині яких процес навчання дійсно є безперервним. Під-
тримуючі креативні навчальні проекти, які «розхитують» стерео-
типи організаційної поведінки, компанія має змогу по-новому
поглянути на себе і на своє зовнішнє оточення. Слід, наголосити,
що не варто принципово проводити чітку межу між даними ти-
пами політики навчання. Лише комплексне використання даних
типів політики навчання дасть змогу організації сформувати дій-
сно кваліфікований мотивований персонал, який стане ключовим
фактором успіху її розвитку.

Українські компанії вже мають досвід впровадження новітніх
технологій розвитку персоналу, про що свідчать репутаційні до-
слідження, зокрема рейтинг найкращих у 2007 р. компаній, що
навчають, складений діловим журналом «Навчання персоналу»
за підтримки консалтингової компанії Deloitte [5].

Таким чином, можна впевнено говорити про те, що на сучас-
них підприємствах впровадження, підтримання та розвиток сис-
теми управління знаннями, коли головний акцент робиться на
персонал та активізацію людських ресурсів, створює можливість
перетворити інформацію, якою володіє кожний окремий співро-
бітник компанії, у стратегічний нематеріальний актив, який і бу-
де ключовим фактором успіху у конкурентній боротьбі в умовах
розвитку нової економіки.
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ВИВЕДЕННІ
НОВОГО ПРОДУКТУ НА РИНОК

Метою роботи є дослідження всіх видів ризиків, з якими під-
приємство може зустрітися у виробництві і створенні мережі меб-
левих центрів. Сферу діяльності корпорації «Проун» складають
дві теми: виробництво меблів і розвиток меблевих торгових
центрів. Якісний аналіз ризиків сегментації ринку проведено, ви-
ходячи з класичної маркетингової концепції «4Рs»:

• ТОВАР — product — свою продукцію компанія позиціонує
як високоякісні стильні меблі для середнього та вище середнього
класів. Асортимент є досить широким, моделі, що пропонуються,
різняться за стилем та матеріалами, що дає можливість працюва-
ти з різними клієнтами;

• ЦІНА — price — для корпорації «Проун» висока якість то-
вару та сервісу, який пов’язаний з експлуатацією меблів (що зви-
чайно відображається у вищій порівняно з конкурентом ціні), є
дуже важливими. Бренду «ІКЕА», який найближчим часом вийде
на український ринок, працює зі споживачами нижче середнього
класу і пропонує меблі за низькими цінами, за рахунок викорис-
тання дешевих матеріалів і технологій та відсутності послуг з до-
ставки та встановлення. Тaким чином «ІКЕА» не стане для під-
приємства, головним конкурентом;

• ПРОДАЖ — place — корпорація «Проун» має широку ме-
режу збуту по всій Україні, а також займається створення у тор-
гових центрів під тим самим брендом. Меблеві салони знахо-
дяться в центрі міст, або ж поряд з салонами інших меблевих
виробників, для зручності клієнтів. Яскравий екстер’єр та ори-
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гінальний, комфортний інтер’єр дозволяють вигідно виділити-
ся серед конкурентів;

• ПРОСУВАННЯ — promotion — на сьогодні компанія вкла-
дає значні кошти в просування торгових центрів «Проун», але не
приділяє достатньої уваги рекламуванню меблів і проведенню
дисконтних акцій для клієнтів. Це може призвести до втрати по-
тенційних споживачів, а також ситуації, коли лояльні клієнти
компанії почнуть купувати продукцію конкурентів.

Джерелом додаткових ризиків для компанії може стати вступ
України до СОТ, що відкриє доступ зокрема європейським вироб-
никам на ринки України (Chauteau d’Ax, Nattutsi). Ці компанії
приділяють увагу таким факторам як маркетингові дослідження,
підвищення кваліфікації персоналу, розроблення єдиної системи
обслуговування клієнтів (з точки зору концепції «5Рs» елемент
ПЕРСОНАЛ).

Іншою проблемою є проведення кількісного аналізу на основі
побудови дерева прийняття рішень. Нижче наведені фактори, які
необхідно врахувати при моделюванні проблеми. Купівля може
відбутися за наступних умов: кредит під 11 % річних терміном на
10 років; розмір плати для суборендаторів підприємства на цей
період збільшуватиметься на $ 2 щорічно за умов низького попи-
ту, і на $ 3 — за умов високого або середнього попиту; підприєм-
ство планує витрачати щомісяця $ 5 000 на рекламні заходи.

Орендування будівлі відбуватиметься за умов: щороку орен-
дна плата для самого підприємства збільшуватиметься на $ 2 за
умов будь-якого попиту (планується підписання договору орен-
ди строком на 10 років); суборендна плата за умов низького по-
питу збільшуватиметься на $ 2, за умов середнього попиту на
$ 4, високий попит — $ 5; ціна 1 м2 складає для самого підпри-
ємства $ 15, для суборендарів $ 50; витрати на рекламу щоміся-
ця $ 10 000.

Через два роки теперішній власник будівлі планує будівни-
цтво готельного комплексу, клієнтами якого мають стати біз-
несмени, а також та частина населення, прибутки якої можна
віднести до категорії «вище середнього». А тому можливе про-
ведення часткової переорієтнації меблевого центру, звуження
цільової аудиторії до вищезазначеної: у разі купівлі вартість
проекту з переорієнтації складе $ 250 000, у разі орендування
— $ 100 000; після реалізації проекту плата за суборенду під-
вищиться у разі купівлі: на $ 3 — низький попит, на $ 4 — се-
редній попит і на $ 5 — високий попит; у випадку орендуван-
ня: на $ 3, $ 3,5, $ 4 відповідно.
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Структурно-логічна схема (можливих рішень через 10років)

Виходячи з результатів проведеного дослідження очевид-
ною є економічна доцільність реалізації саме орендування бу-
дівлі. До того ж цей проект дуже динамічний, що є важливим
фактором в умовах невизначеності середовища. Для прийняття
управлінського рішення керівництво корпорації «Проун» звер-
нулося за послугами до чернігівської професійної аудиторської
фірми «Аудит-Груп». Висновки даного дослідження співпали з
рекомендаціями, які наддали представники аудиторської фір-
ми. На сьогодні керівництву корпорації було б доцільно звер-
нути увагу на якісний аналіз та спрямувати свої зусилля на за-
побігання виявленим ризикам.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні
залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого
залежать соціально-економічна динаміка, ефективність залучення
в світовий поділ праці, можливості модернізації на цій основі
національної економіки.

Проблемі покращення інвестиційного клімату на державному
рівні увага приділяється ще з 1991 року. На сьогодні в Україні
вже створено правове поле для здійснення інвестиційної діяльно-
сті. Зокрема, ця сфера діяльності регулюється низкою Законів
України («Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного
інвестування» тощо), понад 10 указами Президента, а також по-
становами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Між тим, попри суттєві зусилля у формуванні відповідних
організаційно-економічних та правових засад зміцнення інвести-
ційного клімату, міжнародними експертами відзначається зни-
ження інвестиційної привабливості України.

При цьому надалі, за незмінних умов, немає підстав прогнозу-
вати помітного збільшення припливу інвестицій в Україну. Тра-
диційно значна частка прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у краї-
ни регіону надходить в енергетичний сектор (який є найбільш
інвестиційно привабливим в Азербайджані, Росії, Казахстані), в
якому Україна об’єктивно не має значних переваг.

З метою забезпечення комплексного підходу до формування
сприятливого інвестиційного клімату в Україні, активізації інвес-
тиційної діяльності, Президент України видав Указ «Про заходи
щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» від 12 липня
2001 р. № 512/2001.

Виходячи з цього Указу Кабінет Міністрів України у 2001 р.
затвердив Програму розвитку інвестиційної діяльності в Україні
на 2002—2010 pp. (далі — Програма). У проекті урядової Про-
грами передбачено комплексні заходи щодо подальшого поліп-
шення інвестиційного клімату в Україні.

По-перше, для цього програмою передбачається заходи щодо
подальшої дерегуляції підприємницької діяльності та лібераліза-
ції ділової активності в інвестиційній сфері, що пропонується до-
сягти шляхом обмеження втручань бюрократичного апарату у гос-
подарську діяльність підприємців.
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По-друге, передбачаються заходи щодо завершення форму-
вання стабільної та передбачуваної нормативно-правової бази,
яка б діяла за принципом рівності всіх інвесторів і забезпечувала
всебічне регулювання інвестиційної діяльності.

По-третє, передбачається забезпечення прозорості процедури
прийняття рішень центральними та місцевими органами вико-
навчої влади, поширення практики публічних обговорень проек-
тів нормативно-правових актів з питань здійснення інвестиційної
діяльності.

По-четверте, Кабінет Міністрів України має вжити заходів щодо
вдосконалення механізмів управління корпоративними правами,
у тому числі тими, що належать державі, забезпечення збільшен-
ня дивідендів, які нараховуються на акції (частки, паї), що нале-
жать державі у майні господарських товариств.

Економічні реформи, що проводяться в країні, в тому числі у
зв’язку із майбутнім вступом у СОТ, супроводжуються відкрит-
тям внутрішнього ринку для іноземних інвесторів, а, відповідно,
приходом в Україну нових обсягів іноземних інвестицій.

В цілому, наша країна залишається привабливою для інозем-
них інвесторів. Бажання вкладати капітал в нашу економіку зумов-
лено метою закріпитися на перспективному ринку збуту України,
прагненням отримувати прибутки на довгостроковій основі.

Вступ України до СОТ дає можливість значно розширити кор-
дони співробітництва, як на рівні учасників зовнішньоекономіч-
ної діяльності, так і на рівні держав.

Досвід інших країн-учасниць СОТ підтверджує, що в серед-
ньому за рік вступу країн в СОТ іноземні інвестиції збільшують-
ся на 1—1,5 % від валового внутрішнього продукту.

Враховуючи ці обставини, головним завданням на коротко-
строкову перспективу є підготовка необхідної правової та органі-
заційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпе-
чення інвестиційного клімату й формування основи збереження та
нарощування конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Для
цього необхідно здійснити низку першочергових заходів, зокрема:

1. Підготувати план дій щодо забезпечення сприятливого ін-
вестиційного клімату у межах проголошених пріоритетів соці-
ально-економічного розвитку.

2. Розробити регіональні плани підвищення інвестиційної при-
вабливості областей з урахуванням особливостей їх поточних
рейтингів інвестиційної привабливості.

3. Поширити реалізацію обласними державними адміністрація-
ми навчальних програм серед бізнесменів з підготовки інвести-
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ційних пропозицій, складання інвестиційних бізнес-планів, юри-
дичного супроводу інвестиційних проектів, управління інвести-
ційними проектами.

4. Суттєво розширити спектр заходів конкурентної політики,
зокрема — щодо запобігання антиконкурентним діям національ-
них та іноземних інвесторів на українському ринку.

5. Поширити практику укладання прозорих угод між інвесто-
рами та владою щодо взаємних зобов’язань у сфері конкурентної
поведінки бізнесу та конкурентної політики держави.
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БАЗЕЛЬ ІІ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

У червні 2004 р. Базельський комітет з банківського нагляду
прийняв нову редакцію Угоди про капітал, що отримала назву
Базель II. Сьогодні цей документ обговорюється на багатьох бан-
ківських конференціях, форумах, симпозіумах. Його новизна та
прогресивність визначають актуальність даної теми.

Причинами, що зумовили прийняття Базеля ІІ, були недоліки
його попередника — Базеля І, а саме:

1. Вузький діапазон ризиків (лише кредитний і ринковий), які
бралися до уваги при оцінці достатності капіталу.

2. Доволі проста й універсальна методика визначення еквіва-
ленту зважених за ризиком активів, яка спричинила фактичне нех-
тування специфікою роботи окремих банків, передусім у сфері
управління ризиками.
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3. Фактичне зосередження лише на розрахунку регулятивного
капіталу та еквівалента зважених за ризиком активів без приді-
лення уваги тому, як цю інформацію повідомити органам нагляду
та іншим зацікавленим особам.

Головною особливістю Базеля ІІ є його поділ на три компо-
ненти-опори, що є взаємодоповнюючими і жодну з яких не мож-
на розглядати чи використовувати окремо від інших.

Перша компонента — «Мінімальні вимоги до капіталу» — мі-
стить методологію розрахунку мінімально необхідної величини
капіталу для трьох ризиків: кредитного, ринкового (процентний
ризик торговельної книги, пайовий ризик торговельної книги, ва-
лютний та товарний ризик) та операційного. Сталим є постулат,
що будь-який момент часу співвідношення між капіталом банку
та його активами, взятими з урахуванням коефіцієнта ризиків, не
повинно бути меншим 8 %.

У другій компоненті — «Контроль з боку нагляду» — наго-
лошується на необхідності ретельного, всебічного контролю ор-
гану банківського нагляду за порядком і результатами розрахун-
ку адекватності капіталу банків. Друга опора базується на 4
принципах, які регламентують обов’язки і повноваження банків
та органів нагляду щодо оцінки адекватності капіталу: «Процес
оцінки ризиків у банках», «Оцінка процесу наглядом», «Капітал
понад мінімальні норми», «Втручання нагляду на ранніх стадіях
для усунення проблеми».

У третій компоненті («Ринкова дисципліна») наголошується
на тому, що в оцінці адекватності капіталу зацікавлені не лише
банк та органи нагляду, а й клієнти, які бажають знати, чи можна
довірити свої кошти цій фінансовій установі. Без «ринкової дис-
ципліни» неможливо досягти стабільності банківської системи та
довіри до неї.

Очікується, що даний документ на довгі роки стане «путівни-
ком» для органів банківського нагляду та самих банків багатьох
країн світу. І Україна не є винятком. Для нас питання впрова-
дження рекомендацій Базелю ІІ є пріоритетним завданням, що
пов’язано із вступом України до СОТ.

Про наміри запровадити в Україні Базель ІІ зазначається у ли-
сті НБУ від 30.12.2004 року. А у листопаді 2007 р. виконавчий
директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду НБУ
О. Кірєєв заявив, що перехід України на засади Базеля ІІ відбу-
деться у 2016 р. Аналізуючи такі плани, важко дати однозначну
оцінку. Ряд експертів говорить, що така відстрочка у впрова-
дженні цього документу негативно позначиться на діяльності ба-
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гатьох фінансово-кредитних установ, які працюють на міжнарод-
них ринках. З іншої сторони, такі зміни потребують здійснення
масштабних досліджень впливу Базеля ІІ на національну еко-
номіку, аби можна було якомога повніше використати його пе-
реваги та уникнути негативних наслідків, як от зростання ви-
трат вітчизняних банків, збільшення конкурентних переваг
іноземних банків, погіршення умов діяльності малих та серед-
ніх підприємств.

В усякому разі, впровадження Базельських рекомендацій в
Україні слід розглядати як процес здорової еволюції та спряму-
вання на прогресивні зміни, що відповідають світовим тенденці-
ям. Щоб забезпечити ефективність приєднання до принципів Ба-
зелю ІІ, необхідно спрямувати свої зусилля на:

1) вдосконалення корпоративного управління та системи
управління ризиками в напрямі максимального наближення до
вимог Базеля II;

2) відпрацювання внутрішніх регламентів та організаційних
процедур щодо виконання рекомендацій ризик-менеджменту;

3) модернізацію програмних продуктів, що здійснюють інфор-
маційне забезпечення процесу управління ризиками.

4) розробку методики оцінки ризиків діяльності банку з ура-
хуванням рекомендацій даного документу;

5) формування програми капіталізації вітчизняних банків;
6) поліпшення процедури банківського нагляду на основі оцін-

ки ризиків;
7) підвищення рівня прозорості банківської системи за допо-

могою вдосконалення звітності.
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І. М. Пивоварова (ф-т економіки та управління, IV курс)

ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА — ДВА АСПЕКТИ
ЄДИНОГО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

Із розвитком бізнесу змінюються інструменти управління знан-
нями. Зміщення акцентів із управління зовнішньою інформацією
на управління знаннями робить актуальним інструментарій не
лише накопичення, обміну та використання знань, а й створення
нових, сучасних знань. Метою нашого дослідження є поєднання
психологічних та економічних складових процесу управління знан-
нями для отримання позитивного синергійного ефекту.

Розглядаючи, що знання — це продукт особливої психологіч-
ної діяльності суб’єкта, що впливає на економічні процеси, варто
дослідити сучасне розуміння терміну «управління знаннями»
(табл. 1).

Таблиця 1
ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНУ «УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ»

Автори Управління знаннями — це:

К. Віїг
тип діяльності менеджерів, який полягає в систематичному
формуванні, оновленні та застосуванні знань з метою мак-
симізації ефективності діяльності підприємства [1]

В. Р. Буковіч,
Р. Л. Уільямс

процес, за допомогою якого організація накопичує багатство,
опираючись на свої інтелектуальні чи засновані на знаннях
організаційні активи [6]

Д. Ж. Скирме
чітко окреслене і систематичне управління важливими для
організації знаннями і пов’язаними з ними процесами
управління, збирання, організації, дифузії, застосування
і експлуатації з метою досягнення цілей організації [4]

Р. Руглес,
Х. Такеучи,
І. Нонака

підхід до збільшення або створення цінності шляхом актив-
нішої підтримки досвіду, пов’язаного з ноу-хау та знанням,
що і як робити, які існують однаковою мірою як у межах
організації, так і поза нею [7]

Отже, ґрунтуючись на сучасних дослідженнях, ми визначаємо
управління знаннями як систематизований процес накопичення,
аналізу та обміну знань, який забезпечує компанії реалізацію по-
ставлених цілей та підтримує її конкурентоспроможність.

Процес управління знаннями (УЗ) можна представити у ви-
гляді спіралі, яка виглядає як процес послідовної реалізації чоти-
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рьох етапів УЗ: (1) створення знань; (2) застосування набутих
знань у бізнесовій практиці; (3) зберігання знань; (4) обмін знан-
нями. Оскільки знання, що обмінюються, для зовнішнього отри-
мувача сприймаються як інформація, ми приходимо до етапу
створення знань, але на рівень вище, отже, відбувається вихід на
новий виток спіралі. Бачимо, що процес управління знаннями до-
волі динамічний і вимагає моніторингу та вдосконалення.

Модель інструментарію управлінця знаннями ми представля-
ємо як годинниковий механізм, який дозволяє керівникові вдало
здійснювати всі етапи спіралеподібного управління знаннями
(рис. 1).

1. Будь
лояльним

2. Використовуй
мозковий штурм

3. Навчай та
навчайся

4. Відзначай
експерименти

5. Відзначай
зворотній зв’язок

6. Диференціюй

7. Випромінюй
впевненість

8. Відмовся від
бюрократії

9. Використовуй
обмін ідеями

10. Створюй
співтовариство
знань

11. Використовуй
інформаційні
системи

12. Керуй
творчістю

Рис. 1. Годинник управлінця знаннями

Для успішної управлінської діяльності необхідна скоордино-
ваний портфель стратегій. Він дозволяє спрямувати дії на досяг-
нення поставленої мети в організації. Пропонуємо до застосуван-
ня такі стратегії управління знаннями (адаптовано за [2, 6]):

 Стратегія управління знаннями як бізнес-стратегія. Поля-
гає у використанні «най» найкращих знань серед доступних. За
такою стратегією працюють консалтингові компанії.

 Стратегія управління інтелектуальним капіталом. За та-
кої стратегії всі сили спрямовуються на створення нових знань та
розвиток інтелектуальних активів — патентів, ліцензій, технологій.
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 Стратегія формування знань. Забезпечує генерування прин-
ципово нових знань, наприклад, виховання Нобелівських лауреатів.

 Стратегія обміну знань. За такої стратегії увага приділя-
ється систематичному обміну знаннями, коли в умовах жорсткої
конкуренції за короткий період часу необхідно створити новий
продукт.

При управлінні знаннями необхідно враховувати як економіч-
ні принципи, так і психологічні закономірності. Основними пси-
хологічними законами управління знаннями визначенні такі [3, 5]:

 закон відмінності сприйнятті зовнішньої інформації;
 закон сприйняття людини людиною;
 закон компенсації;
 закон розщеплення управлінської інформації.

На кожному етапі управління знаннями необхідний моніто-
ринг ефективності та економічної вартості знань. До показників,
що вимірюють успіх управління людськими знаннями, відносять:
час створення нових знань, розповсюдження та використання
кращого досвіду, кількість експертів на підприємстві, співвідно-
шення чисельності запроваджених нових ідей до пропозицій но-
вовведень, відсоток збільшення об’ємів продажу за рахунок но-
вих ідей. Всі ці показники мають прямий вплив на економічний
ефект діяльності організації.

Відносна молода наука управління знаннями залишає великий
простір для розвитку досліджень, особливо тепер, коли увага ме-
неджера фокусується на соціальних завданнях. Тільки у гармонії
з психологічного боку ми отримаємо максимальний економічний
ефект.
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

В умовах глобалізації виникає багато нових проблем, які по-
требують нестандартного вирішення. Проте поряд з новими за-
лишаються старі проблеми. До таких проблем можна віднести
проблему оптимізації міжнародного законодавства в податко-
вому аспекті, а саме, в аспекті використання офшорів при опти-
мізації оподаткування. На практиці оптимізацією оподаткування
займаються консалтингові компанії.
Офшори — це країни, які надають пільги або майже повністю

звільняють суб’єктів господарської діяльності від зобов’язання
сплати прибуткових податків. Прикладами таких країн є: Андор-
ра, Монако, Кіпр, острів Мен, Віргінські острови, Гренада та ін.

До ознак типової офшорної компанії відносять наступне: ке-
рування компанією здійснюється за кордоном; директора та влас-
ники компанії, повинні бути нерезидентами в країні реєстрації;
компанія повинна здійснювати свою діяльність тільки поза краї-
ною реєстрації.

Країни, що надають визначені пільги офшорним компаніям,
можна умовно розділити на три групи:

— країни так званої «податкової гавані» (tax haven: країни,
що цілком звільняють компанії від сплати яких-небудь податків
при виконанні вищезазначених умов: Британські Вірджинські
Острови, Кайманові Острови;

— країни, що надають істотні податкові пільги компаніям,
що здійснюють тільки закордонний бізнес: Нідерландські Антиль-
ські Острови, Канада, Франція;

— країни, що надають податкові пільги при занятті визначе-
ними видами діяльності (наприклад, фінансові, інвестиційні чи
холдингові компанії і т. д.) чи низькі податкові ставки, що ма-
ють, що заохочують розвиток інвестицій: деякі кантони Швей-
царії, Кіпр, Нідерланди, Великобританія.
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Особливістю країн 2-ї та 3-ї групи є те, що вони мають чис-
ленні договори про уникнення подвійного оподаткування, що доз-
воляють компаніям сплачувати податки в країнах за нижчими
ставками. Щодо країн 1 групи, то їх кількість постійно зменшу-
ється через наступ США та ЄС та висунення вимог щодо роз-
криття інформації про власників офшорних компаній.

Підприємці при виборі офшорну звертають увагу на такі фак-
тори: система валютного контpолю і валютних обмежень; зако-
нодавство про комерційну діяльність; наявність податкових угод
з іншими країнами; pозвиток мережі ділового і фінансового об-
слуговування; можливості репатріації доходів за кордон. Крім
перелічених 5 факторів українські підприємці звертають увагу на
можливість виходу на ринки інших країн через Офшори (Кіпр)
та/або використання переваг спеціального статусу певних видів
компаній (Швейцарія, Великобpитанія).

У світі функціонують такі типи офшорних компаній, як: інве-
стиційні компанії, холдингові компанії, торгові компанії, компа-
нії по володінню власністю, і судноплавні компанії, патентні та
страхові компанії та інші. Потрібно зазначити, що найбільш роз-
повсюдженими є холдингові, інвестиційні та торгові компанії.

Типовим прикладом офшорів є Кіпр. Кіпр вважається одним з
найвідоміших офшорів. У 2004 році Кіпр став членом ЄС, що,
звичайно, вплинуло й на податкове законодавство. На даному
етапі законодавство Кіпру відповідає «Кодексу Поводження ЄС
та правилам оподаткування в сфері бізнесу». Крім цього Кіпр має
багато угод про уникнення подвійного оподаткування» з багать-
ма країнами. Відносини України та Кіпру регулюються догово-
ром, підписаний урядом СРСР та урядом республіки Кіпр 26 серп-
ня 1983 року, «Про уникнення подвійного оподаткування у
відношенні податків на доходи та майно».

З 2002 року на Кіпрі діє нова система оподаткування. Відповід-
но до якої — діє єдина ставка податок на прибуток у розмірі
10 %, що застосується, як до локальних, так і до міжнародних бі-
знес компаній. Дивіденди, виплачувані Кіпрським податковим
резидентам, підлягають оподатковуванню за ставкою 15 %, що
базується на передбачуваному розподілі 70 % з 90 % прибутку,
що залишився після оплати 10 % корпоративного податку. Диві-
денди, виплачувані іноземній юридичній і фізичній особам, ви-
ключені з даного виду оподатковування.

Досить цікавою є статистична інформація із зовнішньоеконо-
мічної діяльності України за останні 2 роки. В 2007 році найбіль-
шими прямими інвесторами в Україну були Кіпр та Німеччина. В
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той же час Кіпр є практично єдиним контрагентом України при
інвестуванні за кордон. Особливо цікавою є динаміка прямих ін-
вестицій на Кіпр у 2007 році у порівнянні з 2006 році: 10,3 млн
дол. США у порівнянні з 5,8 млрд дол. США. На мою думку, це
свідчить про структуризацію українського бізнесу та значний пе-
релив капіталу за кордон. Адже, Кіпр у статусі члена ЄС має низ-
ку переваг перед іншими офшорами.

Отже, можна дійти до висновку, що Україна має контакти з
дуже обмеженим колом країн при здійсненні зовнішньоекономіч-
ної діяльності. На мою думку, виходом з даної ситуації є присто-
сування українського законодавства у відповідність з міжнарод-
ними аналогами. Крім цього, необхідно диверсифікувати зовніш-
ньоекономічну діяльність України з метою мінімізації впливу
змін економічної кон’юнктури країн-партнерів на українську
економіку.

І. Б. Подоляк (ф-т міжнародної економіки і менеджменту, I курс)

СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА.
ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ПОСТУП

Як соловейко, як білий кущ троянд,
Як сонця світлого проміння золотисте…
О, скільки слів потрібно віднайти,
Щоб розказати про той талант іскристий.

Н.Очеретовська [1]

Людська мудрість говорить, що коли народ вшановує талант,
тоді на землі торжествує найвища духовна справедливість. 23 ве-
ресня 2007 р. всеукраїнська громадськість відзначила 135-річний
ювілей Соломії Амвросіївни Крушельницької. Її ім’я стало на-
шою славою і національною гордістю. Її пісні дивовижної глиби-
ни й сили, натхнені великою любов’ю до Батьківщини, вірою в
духовну велич людини [2].

У репертуарі співачки було понад 60 партій світової оперної
класики, серед них: Аїда, Дездемона, Леонора, Амелія («Аїда»,
«Отелло», «Трубадур», «Бал-маскарад» Верді), Тоска, Батерфляй,
Мімі («Тоска», «Чіо-чіо-сан», «Богема» Пучіні), Кармен («Кар-
мен» Бізе) та ін. [3].
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Соломія Крушельницька володіла і співала польською, німе-
цькою, англійською, італійською, іспанською, російською мова-
ми. Будучи високоосвіченою і всебічно обдарованою людиною,
Крушельницька від самого початку і до кінця своєї творчої ді-
яльності сама створювала дизайн свого сценічного вбрання. Ве-
ликою творчою дружбою була пов’язана вона з М. Павликом,
І. Франком, В. Стефаником, Б. Лепким, О. Кобилянською, Н. Ко-
бринською, М. Кропивницьким, М. Лисенком, Д. Січинським,
В. Барвінським, Ф. Шаляпіним. Прославлені композитори, дири-
генти, співаки, музиканти, письменники, художники, зокрема
Дж. Пучіні, Р. Леонкавалло, А. Тосканіні, А. Муньйоне, Є. Дузе,
Дж. Лаурі-Вольпі, Дж. Кадуччі та багато інших були палкими
шанувальниками її таланту й щирими друзями.

Її творчість є часткою світового культурного фонду. Як зазна-
чив видатний критик Р. Кортопассі, у перші десятиріччя XX ст.
на оперних сценах світу царювали чотири особи чоловічої статі
— Баттістіні, Тітто Руффо, Шаляпін і Карузо. І тільки одна жінка
спромоглася сягнути їх висот і стати поруч з ними. Нею була Со-
ломія Крушельницька [4].

Де б Соломія не співала, вона завжди підкреслювала, що є доч-
кою українського народу. Крушельницька була однією з перших
популяризаторів української пісні в світі.

Народилася Соломія Крушельницька в с. Білявинцях Бучаць-
кого повіту на Тернопільщині. Бачачи великий потяг Соломії до
музики і співу, батько, всупереч усталеній серед галицького мі-
щанства думці, що «добре вихована» дівчина, а тим паче донька
священика, не може, не має права виступати на сцені, всупереч
тогочасним поглядам на професію артиста як на щось несерйозне
для молодої людини, а тим більше для дівчини, на позичені гроші
відряджає її на навчання до Львівської консерваторії, де вона
вчиться гри на фортепіано у професора Владислава Вшелячинсь-
кого, а співу — у професора Валерія Висоцького у 1891—1893 рр.
У 1893 р. на сцені Львівської опери вона дебютувала як оперна
співачка в партії Леонори «Фаворитка» Г. Доніцетті. У 1893—
1894 рр. вона вдосконалювала своє мистецтво в Мілані у класі
відомої співачки, професора Фаусти Креспі, яка називала її «най-
більш талановитою, найкраще вихованою» серед усіх її учениць
[5]. У 1895 р. вивчала оперні партії вагнерівських вистав у Відні.
Співала у Львівській, Краківській і Варшавській операх, провід-
ні партії в оперних театрах Італії [6]. У 1904 році у Брешії Со-
ломія Крушельницька відродила дітище Пучіні «Мадам Батер-
фляй», яка була освистана міланцями з Р. Сторкіо в заголовній
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ролі. Безмежно вдячний і до глибини душі зворушений компо-
зитор підписав співачці свій фотопортрет: «Найпрекраснішій і
найчарівнішій Батерфляй. Джакомо Пучіні. Торре дель Лаго,
1904 р.» [7].

З 1920 р. Соломія Крушельницька почала свою концертну ді-
яльність як камерна співачка. В 1939 році Соломія Крушельниць-
ка приїздить до рідного Львова, який незабаром став радянським.
Тяжка хвороба надовго прикувала її до ліжка. В 1944 році Соло-
мія Крушельницька стала педагогом Львівської державної консер-
ваторії імені М. В. Лисенка, а в 1952-му — професором. У 1951 р.
була удостоєна почесного звання «Заслужений діяч мистецтв
України». «Артистка любила молодь, — згадує один з її учнів
Володимир Овсійчук, — Соломія Амвросіївна вірила в щедрість
нашої землі і щиро тішилася кожному обдарованню, незважаючи
на його рівень. У неї міг вчитися кожен.» [8]. Незважаючи на свій
похилий вік, співачка виступала також із сольними концертами.
До речі, останній із них відбувся, коли їй було вже 77 років.

Аплодував їй гаряче Париж
І вишукана публіка Мілана, —
Весь світ зачарувала Батерфляй
І добра, щира Пушкінська Тетяна.
Під небом італійським голубим,
В містах Іспанії, у Франції, Оттаві
Піснями прославляла рідний край
Їх відгомін котився по Дністрі й Боржаві.

Н. Очеретовська [9]

16 листопада 1952 року перестало битися серце великої співач-
ки і педагога. Померла Соломія Крушельницька від раку горла, і
поховано її на Личаківському кладовищі у Львові. Її життя було
постійною боротьбою. Боротьбою із собою і з заздрісниками. За-
лишилась назавжди нездійсненою мрія Соломії-матері заради
здійснення іншої мрії — мрії Соломії-співачки — співати для
свого народу. Не раз їй доводилось відбиватися від численних
наклепів, не раз довелося захистити власне добре ім’я. Доля ки-
дала нею, доля залишила її, прославлену на весь світ знамениту
співачку провести свої останні дні в злиднях і поневіряннях. Але
вона вистояла. Вистояла до кінця. Залишилась мужньою до кінця.
Ця велика жінка, як і Леся Українка та Ольга Кобилянська мала
значний вплив на формування громадської думки про жінку та її
роль в тогочасному суспільстві. Вона зруйнувала чимало стерео-
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типів і, досягнувши власної мети, власної життєвої перемоги, по-
казала приклад для наслідування іншим. Вона стала прикладом
того, що ніколи не слід зупинятися перед зачиненими дверима,
що за власну мрію треба боротися, що нічого в житті не буває дар-
ма, і, хоча доля часто підносить нам сюрпризи, треба вставати і
йти далі, і ні в якому разі не боятися. Адже ж в цьому і була її ме-
та — повести за собою інших.
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Присухін М. С, (кредитно-економічний факультет, III курс)

БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ
ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Особливість безпеки банківської діяльності України в сучас-
них умовах полягає у тому, що вона забезпечується в країні з пе-
рехідною економікою, де ринкові механізми перебувають у стадії
становлення. Основна мета безпеки банку — виключити можли-
вість нанесення йому збитків або упущення вигоди та забезпечити
ефективну його діяльність і якісну реалізацію всіх операцій та угод.

Найважливішими для України є обстоювання національних
економічних інтересів у фінансовій, банківський та грошовій пло-
щинах. Сьогодні ми маємо вирішити головне завдання — зміцнити
грошову і банківську систему.



367

Хочемо акцентувати на винятковій важливості наявності ефек-
тивної моделі економічного розвитку країни. Для практичного
впровадження західними фахівцями через міжнародні організації
(МВФ) було запропоновано модель економічних реформ, відому
як «вашингтонський консенсус». І згідно цієї моделі розподіля-
ються загрози ББД:

1) Загроза кредитної кризи. За словами Президента АУБ, лише
минулого року населення країни додатково отримало кредитів на
суму 16 млрд доларів США. За останні 2,5 місяці темпи кредиту-
вання випереджають минулорічні.

Загальна сума споживчих у державі сягає 170 млрд гривень.
Якщо такі темпи не будуть призупинені, в Україні у 2008 р. ма-
тимемо приріст запозичень з-за кордону в 34 млрд доларів США,
а загалом країна вийде на сумарний боргзовнішніх зобов’язань
більше 70 % ВВП. Натепер Україна вже має 54%, тоді як для таких
країн, як наша, бажано не перевищувати 35 %. За збереження
таких тенденцій країна буде фінансово нестійкою до зовнішніх
шоків.

2) Спекулятивне падіння долара, ріст євро, за останніми дани-
ми за умов інфляції НБУ та Мінфін не будуть випускати гривню
на міжбанківський ринок ресурсів. Близькість податкового періоду
призведе до сплеску цін на міжбанку.

Це вже позначається ростом ставок овернайт з 7 до 12 % купі-
вля та 15—17 % продажу. Це є критичним для невеликих банків.
Але це є частиною політики «дорогих грошей». До того ж деякі
експерти кажуть про укріплення долара, через недооцінку кризи
Європейськими банками. Тому євро може падати, а долар укріп-
лювати позиції. До того ж НБУ перегляне курс гривні до долару,
і встановить його у розмірі 2,5—2,8 грн/$1. Все це становить де-
стабілізаційну загрозу нормальній діяльності банків.

3) Вплив світової економічної кризи (початок — іпотека в США)
Застій фондового ринку, криза ринку цінних паперів, збільшення

ціни на золото.
4) Використання фальшивих векселів, цінних паперів та гаран-

тійних листів;
Невисока результативність протидії шахрайству.
5) Загроза вторгнення у банківські комп’ютерні мережі.
Хакерські атаки. Та елементарні проте ефективні зловмисни-

цькі дії по кражі з електронних рахунків, наприклад встановлен-
ня на банкомати скиммерів, та шахрайство з платіжними картка-
ми, які є недостатньо апаратно захищеними.

6) Проникнення іноземного капіталу.
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Діяльність іноземних банків, які скуповують вітчизняні та ви-
тісняють їх з ринку. Згідно доповіді президента асоціації Україн-
ських банків, 30 % банків на українському ринку — з чистим іно-
земним капіталом. Це ставить під загрозу національну безпеку
країни. В кращому випадку можна чекати на відплив капіталу, в
гіршому — на економічний тиск з боку країн, власників банків.

7) Відсутність або обмеженість «банку даних» про недобросо-
вісних позичальників.

Непрацюючі кредитні бюро — зелене світло для шахраїв та
передумова для подальшого поглиблення кредитної кризи.

8) неправомірна розтрата коштів банківськими службовцями;
Незадовільна робота служб безпеки банку. Наприклад викори-

стання документів добросовісних клієнтів для незаконних креди-
тних операцій.

Проаналізувавши досвід банківських систем економічно роз-
винутих країн, можна виокремити найновіші заходи, яких слід
вживати і метою зменшення ризиків, а саме:

♦ створення єдиного реєстру потенційних (а також наявних)
позичальників з означенням історії ведення їх бізнесу в площині
повернення боргових зобов’язань;

♦ удосконалення та врегулювання нормативно-правової бази
банківського інвестування, усунення численних суперечностей та
недоліків у механізмі кредитування фізичних та юридичних осіб;

♦ організація служби інвестиційного та кредитного моніто-
рингу;

♦ оптимізація системи прийняття рішень стосовно механізму
надання кредитів (дотримання принципів об’єктивності, раціо-
нальності та прагматизму);

♦ визначення пріоритетних напрямів вкладення інвестиційних
ресурсів:

♦ посилення ролі контролюючих (ревізійних) органів в разі
наданих кредитів на значну суму;

♦ активізація співпраці між клієнтами та банками з метою по-
силення довіри та фінансового контролю.
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ГЛОБАЛЬНА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

УКРАЇНИ У XXI СТОЛІТТІ

Становлення глобальної господарської системи, що руйнує
кордони національних господарств, пов’язаних міцними тор-
говельними, фінансовими, політичними, соціальними і культу-
рними відносинами, — найбільш значущий процес, який ви-
значив обличчя світу на межі ХХ—ХХІ століть. На сьогодні
глобалізація світової економіки є всеохоплюючим та необорот-
ним явищем, яке виявляється через зростання масштабів та ди-
намізацію міжнародного руху товарів, послуг, факторів вироб-
ництва, інформації та технологій, формування глобальної кон-
курентоспроможності країн світу. Можна констатувати, що
нині глобалізація охоплює всі сфери суспільного життя. Так,
видатний британський соціолог Зігмунд Бауман зазначав: «Гло-
балізація є нині невідворотним процесом, що в рівній мірі і рів-
ним чином зачіпає кожну людину» [1].

Важливість проблематики глобалізації світового господарс-
тва та його подальшого розвитку обумовило виникнення низки
визначальних наукових шкіл з проблем глобалістики, що ви-
значають різноманітні рушійні сили глобалізаційних процесів
(школи «межі зростання», «сталого розвитку», школи універ-
сального еволюціонізму в глобалістиці, мітозу біосфер, конт-
рольованого глобального розвитку, світу системного аналізу та
ін.).[3]. Особливе місце в дослідженні глобалізації світового
господарства займає питання забезпечення конкурентоспро-
можності національного господарства на глобальному рівні,
що знайшло своє відображення в роботах таких вітчизняних та
зарубіжних вчених, як З. Бжезінський, Дж. Мілль, М. Енрайт,
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А. Вебер, Д. Лук’яненко, А. Поручник, Л. Антонюк, В. Савчук,
В. Чужиков, А. Філіпенко, О. Швиданенко та ін.

В роботах даних авторів розуміння конкурентоспроможності
економіки засноване на трьох основних принципах:

комплексності даного поняття;
різноманітності впливу конкурентних факторів на різні еконо-

мічні системи;
взаємопов’язаності детермінант конкурентоспроможності.
Наукові дослідження останніх років також виокремлюють

міжнародні (природні ресурси, праця, капітал, інформація) та
глобальні (інтелектуальний капітал, підприємницькі здібності,
міжнародні інформаційні ресурси, інноваційна діяльність, со-
ціальна корпоративна відповідальність) конкурентні переваги,
що виводять країни на передові рейки розвитку у світогоспо-
дарській системі.

Разом з тим, аналіз сучасного функціонування національних
економік доводить, що реалізація даних конкурентних переваг
залежить від новітніх світових тенденцій розвитку світового
господарства. На думку широкого кола вітчизняних та зарубі-
жних науковців вони мають безпосередній вплив на форму-
вання глобальної конкурентоспроможності країн світу. Серед
основних тенденцій-розвитку світового господарства виділя-
ють наступні [2]:

• загострення конкуренції між країнами за джерела факторів
виробництва;

• загострення конкурентної боротьби між центрами економіч-
ної сили (НАФТА, ЄС, Південно-Східна Азія) за розподіл світо-
вих ринків та поширення їхнього впливу на інші країни;

• формування нових регіональних лідерів та розширення їх-
нього впливу в регіоні (Індія, Польща, Ірландія, Казахстан тощо);

• посилення економічної диференціації країн світу, поглиб-
лення платіжної та торговельної незбалансованості;

• посилення боротьби за розміщення на території власної
країни рентабельних виробництв з сучасними технологіями;

• посилення засобів протекціонізму та втручання міжнарод-
них організацій у регулювання світових потоків товарів та ре-
сурсів;

• зростання взаємозалежності національних фінансових рин-
ків, збільшення спекулятивних валютних та фінансових потоків
між країнами;

• збільшення впливу транснаціональних корпорацій, посилен-
ня монополізації світових товарних ринків збільшення впливово-
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сті груп тиску на уряд з боку представників транснаціональних
корпоративних інтересів.

Усі вищезазначені процеси та явища певною мірою вплива-
ють і на розвиток економіки України, що обумовлює пріоритет-
ність формування конкурентоспроможної національної еконо-
міки на глобальному рівні, яка охоплюватиме всю систему гос-
подарських відносин і особливо її матеріального сектора [5].
Але, не зважаючи на те, що програма структурної перебудови
економіки України в контексті забезпечення національної кон-
курентоспроможності вже прийнята урядом, за твердженням
українських економістів Л. В. Соколова, Я. А. Жаліла, О. А. Шви-
даненка та ін. вона не є досконалою, про що свідчать дані нещо-
давно опублікованого Глобального звіту конкурентоспромож-
ності Всесвітнім економічним форумом. За його даними, рей-
тинг України, в цілому, в період з 2002 по 2007 роки погіршився
на 10 позицій, і у 2007 роки вона посіла 70-те місце серед інших
країн світу. Світовим лідером же протягом 5-ти останніх років
залишаються США [8, 9].

Такий низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної
економіки на думку вітчизняних науковців обумовлений наступ-
ними чинниками [5, 7]:

1. низька ефективність виробництва на підприємстві;
2. низький попит на внутрішньому ринку та посилення конку-

ренції на зовнішньому;
3. низька ефективність споріднених та підтримуючих галузей;
4. висока вартість енергії та капіталу, відплив кваліфікованої

робочої сили, скорочення національної сировинної бази.
Для подолання вищезазначених чинників розроблено концеп-

цію забезпечення глобальної конкурентоспроможності націо-
нальної економіки України (рисі), яка має спиратися на реаліза-
цію комплексу наступних завдань [6]:

— першочергові:
1. формування ефективної інституційної структури національ-

ної економіки;
2. детінізація економіки, легалізація «тіньових» доходів та ка-

піталів;
3. формування підвалин інформаційного суспільства;
4. заохочення інноваційних процесів;
5. збереження високих темпів економічного зростання зі

збільшенням ваги внутрішніх чинників економічної динамі-
ки (споживчого попит населення, інвестиційного попит підпри-
ємств).
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— другорядні:
1. розробка механізмів довгострокового інвестиційного кре-

дитування;
2. поєднання монетарної стабільності з економічним зростанням;
3. перехід від фіскальної до стимулюючої функції державних

фінансів;
4. реструктуризація елементів ціни товару через запровадження

стимулів зниження витратності.
Результатом реалізації усіх компонентів; запропонованої кон-

цепції має стати формування дієвого механізму покращення пра-
вового, економічного та соціального середовища в Україні, що
забезпечить високий рівень глобальної конкурентоспроможності
національної економіки.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПРОБЛЕМИ ЦИКЛІЧНОСТІ
У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Однією з основних характеристик розвитку капіталістичного
ладу є циклічність. Основою циклічності економічної системи
вважається криза. Остання демонструє неспроможність ринку
самотужки управляти тими продуктивними силами, які він ви-
кликав до життя.
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Кризові явища в економічному житті почали спостерігатися
приблизно з початку ХІХ ст. Але усвідомлення їх регулярності
відбулося пізніше. Відображення природи цих повторюваних по-
трясінь пов’язувалося спочатку з терміном «промислові кризи»,
оскільки ці явища не зачіпали економіки в цілому і носили локаль-
ний характер. Початок періодичним економічним кризам поклала
криза надвиробництва 1825 р. у Великобританії. Перша світова
економічна криза відбулася в 1857 р. Спад охопив всі країни Єв-
ропи, а також Північну і Південну Америки.

Саме явище циклічності в економіці було встановлено на по-
чатку ХІХ ст. астрономом У. Гершелем в 1801 р. Він пов’язав по-
яву темних плям на Сонці з економікою через ціни на врожай.
Приблизно одночасно родина Ротшильдів виділила в британсь-
ких відсоткових ставках 40-місячні цикли, які таємно використо-
вували до 1912 р., поки їх формули не було відтворено. З цього
моменту почалось використання теорії циклів в інвестиційній ді-
яльності. В 1923 р. економісти В. Крам і Дж. Кітчін виявили 3—
3,5 річні цикли економічних даних. І хоча Ротшильди відкрили
цей самий цикл на століття раніше, з 1923 р. він відомий як цикл
Кітчіна.

Проблема циклічності була чітко сформульована французьким
вченим К. Жюгляром тільки в 1860 р. у книзі «Про торгівельні
кризи і про їх періодичне повторення у Франції, Англії і Сполу-
чених Штатах». Автор використовує термін «цикл» і розвиває
уявлення про чергування фаз коливального руху економіки: про-
цвітання, кризи і ліквідації. Книга К. Жюгляра — є першою грун-
товною працею присвяченою виключно проблемі торговельних
циклів. Саме після її появи, криза стала розглядатися не як окре-
ме явище, а як складова економічного циклу.

Одними з перших, хто звернув увагу на тимчасові розлади в
господарському житті були представники класичної школи (Д. Рі-
кардо, Дж. Мілль, Ж.-Б. Сей). Д. Рікардо пояснював кризи не-
справедливістю в розподілі багатства. С. Сісмонді пов’язував їх з
недоспоживанням населення.

Спробу осмислення циклічного характеру капіталістичного
виробництва зробили англійські економісти В.-С. Джевонс та йо-
го син Г.-С. Джевонс. Спираючись на ідеї У. Гершеля і на від-
криття циклів сонячної активності, було встановлено циклічний
період в 7—10,5 років.

Таким чином, наприкінці ХІХ століття в економічній науці
склалась думка про існування єдиного «промислового», або «ді-
лового», циклу довжиною у 7—11 (8—10) років, який з посилан-
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ням на авторство Жюгляра було детально описано та всебічно
проаналізовано у «Капіталі» Карла Маркса.

Завершення ХІХ ст. було ознаменоване появою визначної
праці М. Тугана-Барановського «Промислові кризи в Англії»
(1894), яка відкрила нову епоху в методах дослідження і теорії
промислових циклів. М. Туган-Барановський першим у світі роз-
робив вчення про закономірність циклічності економічної дина-
міки, пов’язаної з періодичністю промислових криз, як фактору
змін у народному житті. Він розкрив закономірність не тільки
виникнення криз, але й шляхи їх подолання завдяки активізації
інвестиційної та соціальної політик.

В 1927 р. інший український економіст-математик Є. Слу-
цький публікує статтю «Циклічні коливання як результат скла-
дання випадкових величин». У своїй роботі він показав, що
проведене певним чином додавання випадкових величин в ре-
зультаті дає чітко виражені циклічні коливання. Ця думка ви-
датного українського вченого була розвинута вченими сучас-
ної західної неокласичної школи (Дж. Мутом, Р. Лукасом,
Т. Сарджентом, Н. Уоллесом), які не визнають існування пері-
одично повторюваних циклів у суспільному житті. Вони вва-
жають, що циклічність є результатом впливу на економіку се-
рії незалежних імпульсів.

Вихід наукової праці М. Кондратьєва «Світове господарство і
його кон’юнктура під час і після війни» в 1922 р. знаменував ста-
новлення теорії «довгих хвиль» — 40—60 річних циклів, які
пов’язані з науково-технічними відкриттями. Хоча вперше уза-
гальнив тезу про довгострокові економічні цикли голландський
економіст Ян Ван Гельдерен в 1913 р.

Наприкінці 30-х років ХХ ст. Й. Шумпетер, розвиваючи ідеї
Кондратьєва, у «Ділових циклах», вказав на першооснову дов-
гих хвиль або «К-хвиль» — імпульси новоутворень, що зада-
ють коливання всій економічній системі через кластери базо-
вих інновацій.

З акцентом на грошові чинники вивчали природу циклічності
Дж. М. Кейнс та його послідовники.

Дж. М. Кейнс у роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотка
та грошей» (1936) розкриває поняття мультиплікатора інвести-
цій, граничної корисності інвестицій і відсоткової ставки як цик-
лоутворюючих факторів. Ці фактори стають об’єктом держав-
ної економічної політики. Неокейнсіанські теоретики допов-
нили концепцію мультиплікатора концепцією акселератора який
характеризує зворотний зв’язок між національним доходом і ін-
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вестиціями. Їх інвестиційну теорію циклу детально викладено у
праці Е. Хансена «Економічні цикли та національний дохід»
(1958).

Сучасні теорії циклічності не мають принципових відміннос-
тей між собою. Різниця полягає в значенні, яке надається певним
явищам.

На наш погляд всі сучасні теорії циклів і криз можна розбити
на три великі групи відносно того, які фактори розглядалися як
рушійні:

1. Фізичні (природні) — в їх основу було покладено вплив
природного чинника.

2. Психологічні (емоційні) — в основу було покладено людсь-
кий фактор.

3. Безпосередньо економічні.
До чинників, які загострюють прояви циклічності слід віднес-

ти: появу монополістичних об’єднань, НТП, людський фактор —
бажання швидкої наживи і спекулятивні операції, соціальні епі-
демії, неминучі помилки в оцінці майбутнього. Слід зазначити,
що з розвитком капіталізму кожного разу кризи призводять до
бездіяльності все більшої маси продуктивних сил. Зростає безро-
біття і збільшується загальна глибина спадів, хоча величина са-
мих відхилень зменшується.

Охарактеризовані розробки вчених-економістів відрізняються
актуальністю постановки питань, глибиною аналізу проблеми та
перспективністю висновків. Сьогоднішній їх розгляд є корисним
для обгрунтування практичних рекомендацій щодо подальшого
економічного розвитку України. Зокрема стосовно розробки нау-
ково обгрунтованої і ефективної антикризової політики на довго-
строкову перспективу.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ —
ОСНОВА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Після тисячоліть існування виробництва суто матеріального
характеру НТП наприкінці ХХ ст. показав, що рушійною силою
його є саме нематеріальна власність — інтелектуальний капітал
та продукт його діяльності — інтелектуальна власність. Саме ін-
телектуальний капітал (ІК) містить невикористані, приховані
можливості нагромаджених знань, умінь, навичок, які можуть
бути приведені в дію для досягнення цілей економічних суб’єк-
тів. Зазвичай, інтелектуальні активи можуть мати різноманітні
матеріальні форми, проте сутність і цінність їх знаходяться в не-
матеріальній сфері.

На даному етапі розвитку суспільства ІК потрібно розглядати
як провідну конкурентну перевагу будь-якої нації. Це зумовлю-
ється наступними факторами: провідною роллю знань в економіч-
них і суспільних відносинах в умовах світової глобалізації; змі-
нами, що відбуваються в економіці країни, і які зумовлюють
принципово нові, вищі вимоги до системи управління; значним
прискоренням НТП, котрий є одним із основних чинників успіш-
ного розвитку суспільного виробництва; домінуючим значенням
інтелектуальних ресурсів суб’єктів господарювання порівняно з
матеріальними ресурсами.

Для повноцінного використання ІК необхідно, насамперед,
дати йому вичерпне визначення. ІК — економічна категорія, що
об’єднує: людський й інформаційний потенціал, інтелектуальні
продукти, котрі можуть використовуватися як засіб для приро-
щення ринкової вартості компанії.

Дослідження сутності ІК вимагає ґрунтовного вивчення його
структури. Проте дане питання є дискусійним серед вчених, адже
вони не можуть знайти єдності навіть у тому, скільки ж цих складо-
вих. Більшість дослідників як закордонних, так і вітчизняних поді-
ляють ІК не на дві чи чотири, а саме на три складові: організаційний
(структурний), споживчий (клієнтський), людський капітал.

Аналіз літературних джерел з даної проблематики показав не-
обхідність розгляду питань оцінювання та управління ІК суб’єк-
тів господарювання й об’єктів інтелектуальної власності як його
складової. Якщо розглядати кожну компанію окремо, то стає
очевидним той факт, що першою ознакою інтелектуальної ком-
панії є її ринкова капіталізація, яка перевищує бухгалтерську вар-
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тість основних фондів, матеріальних і фінансових засобів. У твор-
чому бізнесі вартість його нематеріальних активів може бути
набагато більшою, ніж вартість його фінансових активів.

Оцінювання ІК підприємства — актуальне питання на сьогод-
нішній день, адже на даний час не існує єдиного методу вимірю-
вання його вартості. Вартість структурного капіталу відбивається
в балансі фірми у вигляді капіталізованих затрат на НДДКР або
ціни, сплаченої за окремі права інтелектуальної власності у ви-
гляді ліцензій чи патентів. Придбані права власності, ліцензії, ба-
зи даних тощо повною мірою стають активами фірми, які відби-
ваються в балансі як її основні засади. Людський капітал як
частина пасивів врівноважується лише «доброю волею»
(goodwill) — суб’єктивною оцінкою невідчутних активів фірми
покупцями її товарів та агентами фондових ринків.

На практиці у сучасному діловому світі використовуються та-
кі п’ять основних методів оцінювання ІК: 1) бізнес-навігатор
компанії Scandia; 2) Balanced Scorecard Нортона і Каплана; 3) мо-
нітор ІК компанії Celemi; 4) монітор ІК Свейбі; 5) інтегральний
індекс ICТМ братів Роос. Усі ці методи, на мою думку рівноправ-
ні, і тому якщо розглядати їх ближче, то потрібно приділити ува-
гу всім. Кожний метод є своєрідним, адже створюючи їх, автори
виходили з того, як саме вони бачили поняття ІК. Але в цілому
вони всі працюють на внутрішню звітність, і як правило, прово-
дять оптимізацію внутрішніх бізнес-процесів, націлених на інтег-
рацію компонентів ІК на зростання вартості компанії.

На сьогоднішній день конкуренція у діловому світі така, що
серед інших рівних успішних компаній потенціальний інвестор,
співробітник, менеджер, постачальник та клієнт буде обирати для
співробітництва ту, яка йому найбільш відкрита та зрозуміла,
тобто де чітко і зрозуміло викладено у фінансових звітах стан та
перспективи розвитку компанії, її потенціальні можливості, а го-
ловне — як цей потенціал використовується. Але стандартні ін-
струменти оцінки діяльності, як-то прибуток на акцію, ставки ви-
трат на капітал не можуть показати повністю ні менеджерам, ні
інвесторам стан справ та реальний потенціал компанії у стратегіч-
ному контексті. І для цього існують різні методи вимірювання ІК.

У даній праці я намагалася розглянути перш за все суть ІК,
його структуру як передумову розуміння сутності ІК та основні
методи аналізу ІК, розроблені та широко застосовувані провід-
ними західними компаніями для того, щоб правильно вимірювати
свої не лише матеріальні, а й нематеріальні ресурси, що дасть
змогу перейти до якісно нової нематеріальної економіки.
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СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШЕЙ І БАНКІВ

Банківські кризи уражають країни незалежно від рівня їхньої
розвиненості і суворості банківського нагляду. Уникнути дефол-
тів у банківській системі неможливо — жодна країна світу не має
у своєму розпорядженні панацеї від банкрутств банківських уста-
нов. Але світова практика показує, що ефективна система гаран-
тування вкладів за дієвого державного регулювання може пом’як-
шити наслідки таких подій і для банків, і для вкладників.

Система гарантування вкладів населення включає комплекс
інститутів різних форм власності, нормативно-правових актів, що
регулюють страхування вкладів, а також методи та інструменти,
що забезпечують функціонування даної системи.

Головними цілями страхування вкладів є:
 сприяння утворенню і мобілізації заощаджень;
 захист банківської системи від фінансових криз, забезпе-

чення стійкості банківської системи і грошового обігу;
 захист дрібних вкладників від ризиків.
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Перші спроби створення систем захисту вкладників робилися
в Німеччині ще в ХІХ ст. Сьогодні ж системи захисту депозитів
практикуються у більш як 70 країнах. Базовими схемами загаль-
новизнано американську і європейську. І американська, і євро-
пейська схема передбачає участь банків у системі захисту вкладів
на добровільній основі.

Спробу ввести в Україні систему страхування депозитів було
зроблено на початку 1996 року. А вже у 1999 році було затвер-
джено «Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб», яке поклало початок організації роботи Фонду в Україні.
Закон «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» було ух-
валено Верховною Радою України 20 вересня 2001 року, а чин-
ності він набув з 24 жовтня того ж року [1].

В умовах сучасної України страхування вкладів фізичних осіб
без участі держави проблематичне. Тому Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб має статус юридичної особи, створений і
функціонує як державна, економічно самостійна, спеціалізована
організація, яка не має на меті отримання прибутку.

За Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізич-
них осіб», участь комерційних банків, що мають банківську ліцен-
зію, у фонді є обов’язковою. Дія цього закону не поширюється
лише на Державний Ощадний банк України. Важливим напря-
мом роботи фонду є контроль за ризиками в діяльності банків-
учасників.

В Україні відшкодовуються вклади, включаючи проценти, у
національній та іноземній валютах, які розміщені фізичною осо-
бою на її іменних рахунках у банку. 31 серпня 2007 року розмір
відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за ра-
хунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було
збільшено до 50000 гривень. За станом на 1 лютого 2008 року за-
гальна сума коштів Фонду гарантування вкладів становила біля
1,5 млрд грн. За 2007 рік фінансові ресурси Фонду зросли майже
вдвічі [2].

Як засвідчила практика діяльності Фонду в Україні, ним непов-
но та неефективно використовуються можливі джерела накопи-
чення коштів. Зокрема, за даними перевірки Рахункової палати
України, проведеної у 2005 р., за весь час існування Фонду не бу-
ло жодного факту розміщення депозитів у Національному банку
України. А пов’язано це з відсутністю механізму реалізації норми
Закону, спричиненою недоліками законодавчої бази — відповід-
но до чинного законодавства НБУ проводить депозитні операції
виключно з банками, Фонд же не є банківською установою.
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На початку березня цього року Рахункова палата оприлюдни-
ла результати перевірки Фонда гарантування вкладів фізичних
осіб. В ході ревізії були виявлені факти затримки виплат компен-
сацій вкладникам. Згідно повідомленню Рахункової палати, ко-
жен четвертий клієнт банків-банкрутів не отримав гарантованих
державою компенсацій.

Обсяг коштів Фонду гарантування вкладів далекий від безпеч-
ного рівня. У разі теоретично можливого банкрутства кількох не-
великих або середніх банків Фонд постає перед необхідністю за-
лучати кредити органів виконавчої влади або запроваджувати
спеціальний збір для банків. Відсутність диференційованості
внесків фактично призводить до того, що банки, які здійснюють
безпечні капіталовкладення, фінансують оплату зобов’язань бан-
ків, що ведуть високоризикову діяльність.

Таким чином, постійне збільшення єдиного для всіх банків
розміру внеску не має сенсу з точки зору створення стимулів для
підвищення рівня управління ризиками в банках і не є справед-
ливим стосовно банків, які зважено підходять до питання прий-
няття ризиків. При цьому зростаючі витрати банків на оплату внес-
ків до Фонду гарантування можуть бути перенесені на клієнтів
банків, тим самим віддалятиметься перспектива зниження рівня
відсоткових ставок за кредитами.

Важливішим із погляду створення стимулів для підвищення
якості роботи банківської системи є запровадження диференці-
йованого розміру внесків банків залежно від якості кредитного
портфеля і ступеня ризикованості здійснюваних ними операцій.
Доцільним також є запровадження прогресивної шкали компен-
сації, але максимальна її сума не має перевищувати 50 тис. грн.

Фонд гарантування вкладів населення покликаний забезпечи-
ти довіру з боку населення до банків. Саме тому, держава повин-
на забезпечити його стабільне функціонування, максимальну плато-
спроможність і ліквідність. Кошти фонду повинні бути розмі-
щенні надійно і доступно. У такому разі діяльність фонду сприя-
тиме стабільності грошового ринку в умовах посилення фінансо-
вої та економічної нестабільності.
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ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ

Сьогодні цілісна система світової економіки та міжнародних
відносин не в змозі стабільно розвиватись та функціонувати без
втілення у практичне життя спільних дій та відповідних узгодже-
них механізмів співпраці для усіх країн світу. Тому в останні пів-
століття виникла низка міждержавних економічних фінансових
організацій та інституцій, які отримали статус спеціальних пов-
новажень стосовно спостереження за світовим економічним роз-
витком та сучасними cвітогосподарськими процесами.

Однією з провідних міжнародних економічних організацій,
метою якої є розробка системи правових норм міжнародної тор-
гівлі та здійснення контролю за їх дотриманням, є Світова орга-
нізація торгівлі (СОТ).

СОТ була створена 15 квітня 1994 року в результаті підписан-
ня у місті Маракеші (Марокко) відповідної багатосторонньої
Угоди, і стала правонаступницею ГАТТ (Генеральна угода з та-
рифів і торгівлі) — організації, яка проіснувала з 1947 по 1994 рік
і нараховувала 128 членів.

Отже, на сьогоднішній день, членство у СОТ стало практично
обов’язковою умовою для будь-якої країни, що прагне інтегрува-
тися у світове господарство.

Процес вступу України до СОТ було розпочато ще у 1993 році
і, нарешті, завершено. Але він, як і будь-який складний економіч-
ний процес, має свої переваги та недоліки.

Перш за все, членство у СОТ є стимулом для створення стабіль-
ного законодавства та привабливого інвестиційного клімату, сприяє
проведенню структурної модернізації економіки в цілому і виве-
денню її на світовий рівень. За прогнозами експертів, загальне зрос-
тання добробуту від вступу України до СОТ перевищуватиме 10 %
обсягу загальнонаціонального споживання. Ці розрахунки підтвер-
джуються досвідом європейських країн, які нещодавно приєдналися
до СОТ. Членство України у СОТ є необхідною передумовою запо-
чаткування переговорів про створення зони вільної торгівлі та за-
безпечення поступової інтеграції України до Європейського Союзу.

Крім того, набуття Україною членства у СОТ сприятиме зрос-
танню валового внутрішнього продукту (1,5—1,7 %), збільшенню
експорту української продукції, що буде пов’язано насамперед із
зменшенням втрат від антидемпінгових розслідувань та послаб-
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ленням тарифних бар’єрів. Важливим для українського бізнесу
стане спрощення митних процедур i збільшення їх прозорості та
контрольованості. Прогнозується збільшення надходжень прямих
іноземних інвестицій уже упродовж першого-другого років після
вступу до СОТ у 1,5—2 рази з наступним їх збереженням в обся-
гах більших, ніж до набуття членства у СОТ.

Лібералізація ринку фінансових i банківських послуг сприя-
тиме здешевленню кредитних ресурсів для підприємств України.
Це важливий крок, оскільки сьогодні багато з них відчувають не-
обхідність певних, іноді значних змін у своїй діяльності, але не
мають можливості залучити кошти на вигідних для себе умовах.

Великий виграш отримає, звичайно, металургія. Вона більше
за всіх потерпає від торговельних обмежувальних заходів. На
сьогодні щодо її продукції діють 24 антидемпінгові санкції в 11
країнах світу. Як наслідок, після вступу до СОТ ця галузь у дов-
гостроковій перспективі, за оцінками експертів, збільшить загаль-
ний випуск продукції на 22 %. Практично така ж ситуація з хіміч-
ною промисловістю.

Таким чином, зі вступом України до СОТ виграють переважно
експортоорієнтовані галузі. Очікується збільшення кількості ро-
бочих місць, впровадження нових технологій, підвищення загаль-
ного рівня добробуту.

Проте, окрім позитивних наслідків є і певні вади, пов’язані зі
вступом до СОТ.

Більшість негативних наслідків проявить себе вже у коротко-
терміновій перспективі — періоді, необхідному будь-якій країні
для адаптації роботи підприємств у нових умовах лібералізовано-
го ринку. Лібералізація торгівлі посилює вплив світової кон’юнк-
тури на економіку країни, що зумовлює підвищення економічних
ризиків України у періоди глобальної економічної нестабільності
(як це було у 2001 — на початку 2002 р.).

Оскільки, членство України у СОТ вимагає скасування бага-
тьох положень, закріплених у чинних програмах субсидування
окремих галузей, які суперечать нормам СОТ, у короткостроко-
вій перспективі це може спричинити проблеми для галузей з ви-
соким рівнем субсидування. Вітчизняні виробники в окремих ви-
падках можуть виявитися неготовими до зростання конкуренції
через низьку ефективність підприємств, недосконалу якість про-
дукції, а також невідповідність українських стандартів і процедур
сертифікації продукції світовим стандартам та процедурам. Най-
більші труднощі переживатимуть виробники і переробники мо-
лока і м’яса. Чималий тиск світового ринку відчує цукрова галузь,
овочівництво тощо.
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Разом із тим, експерти вважають, що відчутно постраждати мо-
жуть і ті галузі, в яких зростання тиску з боку імпорту буде найпо-
мітнішим — через зменшення державою рівня їхнього захисту. У
першу чергу це стосується торгівлі сільськогосподарською продук-
цією, деревообробної промисловості, машинобудування, текстильної
та хімічної промисловості, а також виробництва меблів та іграшок,
стосовно яких Україна приєдналася до відповідних галузевих угод.

Отже, період адаптації буде для України, безумовно, важким,
проте, досить важливим для української економіки. Однак, отри-
мані від вступу до СОТ переваги носитимуть системний довготер-
міновий характер.

Але найголовніший висновок полягає в тому, що переваги для
України від членства у СОТ у першу чергу залежать від нас са-
мих: від швидкості наших дій при адаптації до правил світової
економіки та здійсненні внутрішніх реформ, від професіоналізму
персоналу та службовців, від розумного використання правил
СОТ. Адже цю організацію можна порівняти з великою грою.
Україну прийняли у цю гру, навчили правилам. Як вигравати,
Україні потрібно навчитися самій.

В. М. Рогульський (кредитно-економічний факультет, 3 курс)

ВАЛЮТНИЙ КУРС ЯК ІНСТРУМЕНТ
РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ

Пріоритетним інструментом грошово-кредитного регулюван-
ня НБУ уже кілька років поспіль залишається валютний курс
(рис. 1). Валютно-курсова політика є однією з складових монетар-
ної політики НБУ. Рівень валютного курсу прямо чи опосередко-
вано впливає на всі соціально-економічні процеси в країні.
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Стратегічним завданням грошово-кредитної політики, а отже і
курсової, що є головним інструментом грошово-кредитного ре-
гулювання, є забезпечення стабільності національних грошей.
Стабільні гроші — це запорука довгострокового економічного
розвитку країни та підвищення добробуту всіх громадян. Саме ста-
більна гривня — головне завдання Нацбанку. Основою стабіль-
ності є грошова емісія на кредитній основі.

Кредитні гроші — це неповноцінні знаки вартості, які еміту-
ються на основі кредитування реальної економіки, завдяки чому
їх випуск тісно пов’язується з потребами обороту.

Розглянемо, як на практиці виконується покладена на централь-
ний банк місія. Як відомо, НБУ оголосив режим керовано-пла-
ваючого курсу гривні.

Що ж відбувається насправді? В реальності реалізується ре-
жим жорсткого фіксованого курсу на незмінному рівні (5,05 гри.
за долар). В умовах фіксованого валютного курсу використову-
ється валютна інтервенція як один із найбільш поширених ін-
струментів регулювання валютного ринку.

Сутність валютної інтервенції полягає у купівлі Нацбанком
валюти, якщо пропозиція перевищує попит, або у продажу, якщо
попит перевищує пропозицію.

Вона може проводитися в цілях стабілізації, а також зниження
чи підвищення курсу національної грошової одиниці для стиму-
лювання експорту чи імпорту залежно від завдань економічної
політики держави.

Проте НБУ за допомогою таких заходів вирішує лише корот-
кострокові поточні завдання. Необхідно ж орієнтуватися на стра-
тегічні економічні цілі.

Валютна інтервенція в довгостроковому періоді, особливо у вели-
ких обсягах спричиняє зміну грошової бази та грошової маси. Кіль-
кість долара постійно зростає через різні канали надходження (рис. 2).

Операції з купівлі та продажу доларів США на валютному ринку України за 2007 рік
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Звичайно пропозиція значно перевищує попит, тому Нацбанк
змушений скуповувати долар по встановленому курсу та випус-
кати в обіг гривню. Як видно із наведеної схеми, грошова емісія
зовсім не пов’язана з реальними потребами економіки та об’єк-
тивними економічними процесами. В обіг надходить гривня, не
забезпечена вітчизняними товарами чи послугами.

Товари експортуються та залишаються закордоном, а в Україні
залишається валюта, яку НБУ скуповує по ним же встановленому
курсу та випускає гривню, яка не має реального товарного забез-
печення. Таким чином ми кредитуємо іноземну економіку, а в нас
залишається «зайва» гривнева маса, що нависає над економікою.

Така гривня забезпечена валютним резервом у доларах. Проте
в умовах світової тенденції до падіння долара, таке забезпечення
виявляється нестійким та ненадійним. Парадокс, але долар втра-
чає свої позиції в Світі, але в Україні він зберігається на офіційно
встановленому незмінному рівні.

Так стабільність якої грошової одиниці підтримує НБУ —
гривні чи долара?

Мабуть така політика спрямована на підтримку стабільного
курсу долара.

Оскільки працює єдиний канал грошової емісії, то напрошу-
ється висновок, що саме в цьому криється природа інфляційних
процесів в Україні.

Такі дії призводять до порушення рівноваги на грошовому рин-
ку, спричиняють погіршення соціального стану населення та роз-
балансування економічних процесів, адже грошова емісія повин-
на здійснюватися на кредитній основі. Фіксований режим регу-
лювання валютного курсу дуже небезпечний і сприяє розвитку
важких фінансових криз, особливо при високому ступені долари-
зації економіки України та низькій дієвості інших інструментів
грошово-кредитної політики.

Вплив зміни обмінного курсу на рівень цін називають «ефек-
том переносу». Він діє через три основні канали: прямий канал,
непрямий та канал припливу іноземних інвестицій.

Ефект переносу через прямий канал реалізується шляхом змі-
ни цін на імпорт внаслідок коливань валютного курсу.

Непрямий канал діє за рахунок процесу взаємозаміщення на-
ціональних та імпортних товарів. Внаслідок девальвації імпорт
дорожчає, а тому увага споживачів зосереджується на споживан-
ні дешевших національних товарів, проте нижчої якості.

Дія каналу іноземних інвестицій відбувається за такою схе-
мою. При девальвації гривні, попит на імпортні товари зменшу-
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ється. Щоб не втрачати ринку компанії переносять свою діяль-
ність у країну, де спостерігається девальвація. Збільшується ви-
робництво, зростає попит на робочу силу і відповідно зарплата.
Все це призводить до зростання цін.

Вплив валютних інтервенцій на темпи інфляції обґрунтовані
математично в роботах В. Корніщенко. За розрахунками, збіль-
шення частки інтервенцій у національній валюті в загальному
обсязі грошової маси на 1 відсотковий пункт через сім місяців
призводить до зростання темпів інфляції на 0,06 відсоткових
пункти.

Досвід європейських країн з перехідною економікою свідчить,
що політика контролю за обмінним курсом дає позитивний ре-
зультат у середньостроковому періоді (3—5 років). Потім, попри
досягнення певної макроекономічної стабілізації, вона провокує
інфляцію. Тому необхідно відмовитися від жорстокого контролю
за валютним курсом та перейти до плаваючого — найвигіднішо-
го для економіки.

Ми вважаємо, що майбутня валютно-курсова політика НБУ
має будуватися на принципах прозорого та поступового переходу
до режиму плаваючого валютного курсу та підтримки саме наці-
ональної грошової одиниці (а не долара).

Умовами такого переходу повинна стати поступова валютна
лібералізація, розвиток та зміцнення банківської системи та кре-
дитних каналів емісії, фінансових ринків. Це важливе завдання
уряду та НБУ, що дасть змогу вийти українській економіці на
якісно новий рівень розвитку, де валютний курс буде інструмен-
том збалансування внутрішніх економічних процесів та зовніш-
нього платіжного балансу.
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СТОЇЦИЗМ — «ЗБРОЯ» СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
У ПОДОЛАННІ ПЕРМАНЕНТНОЇ КРИЗИ ВЛАСНОГО «Я»

Упродовж усього свого існування людські цивілізації перебу-
вають у двох основних фазах, що почергово змінюють одна одну,
— це кризи суспільства та етапи його розвитку. Знаходячись у
постійній боротьбі, ці дві суперечності спричиняюсь загальносві-
товий прогрес. Але для правильного розуміння історії іноді необ-
хідно звертатися до першоджерел — в історії з цими поняттями
асоціюється доба античності.

Античний період обмежений рамками кінця VII ст. до н.е. —
початку VI_ст. н.е. і умовно ділиться на чотири періоди: досокра-
тівський, сократівський, елліністичний та римський. З точки зору
сучасності особливо цікавим є елліністичний період (IV ст. до
н.е. — ІІ ст. до н.е.).

Еллінізм — період піднесення економічного життя Греції,
розвитку науки, але одночасно з тим він пов’язаний з кризами
поліса та духовного життя суспільства. У відповідь на ці кризи
виникають такі філософські школи як: епікуреїзм, скептицизм,
стоїцизм. Характерною особливістю світоглядних позицій цих
шкіл було зміщення акценту з пошуку колективного щастя на
пошук індивідуального.

Стоїцизм — перша зріла гуманістична течія Античності, для
якої притаманна віра в людину, її внутрішні сили. Засновником
стоїцизму вважають Зенона з Кітіона, який у 300 р. до н.е. оселив-
ся в Афінах і почав проповідувати свої філософські погляди біля
портику Стоя, від чого й походить назва школи. Стоїцизм умовно
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поділяється на три етапи: ранній (ІV—ІІ ст. до н.е.), середній
(ІІ—І ст. до н.е.) та пізній (І ст. до н.е. — ІІІ ст. н.е.).

Ранній стоїцизм співвідноситься з іменами Зенона, Клеанфа,
Хріссіпа. Вони поділили філософію на три частини: фізику, логі-
ку й етику. Провідне місце в цій системі займала фізика, що роз-
кривала натурфілософські погляди стоїків. Вони вважали, що всі
реально існуючі речі складаються з матерії різних рівнів; при чо-
му душа, Бог — матеріальні, оскільки вони існують.

Світ, на думку стоїків, має вогняне походження та циклічний
розвиток, внаслідок чого періодично настає «світова пожежа» —
своєрідний апокаліпсис, що дає початок новому Всесвіту. Бог
асоціюється зі світовою душею, частина якої є в кожному, тому
цілком виправданим є зв’язок людини з космосом як двох елемен-
тів, які взаємодоповнюють один одного. Стоїками було розроб-
лено ідею доброчестивого життя, яке передбачало гармонійні від-
носини людини і природи.

Наступним етапом розвитку стоїцизму є період середньої
Стої, який репрезентували такі філософи, як Панетій та Посідо-
ній. Завдяки цим мислителям стоїчна філософія проникла в Рим-
ську імперію і знайшла там своїх прихильників. Разом з тим стої-
ки починають приділяти увагу етиці.

У період пізнього (римського) стоїцизму ця філософська течія
досягає апогею свого розвитку, що було зумовлено проголошен-
ням стоїцизму офіційною філософією Римської імперії. Видат-
ними мислителями цього періоду стають Сенека, Епіктет, Марк
Аврелій. Приділяючи увагу внутрішньому світу людини, вони
стверджують, що людина має бути мужньою та стійкою, гідно
приймати випробування долі, яка «веде того, хто йде за нею, і тяг-
не того, хто упирається». Стоїки вважали, що кожна людина має
індивідуальну свободу, яка, однак, повинна співвідноситися з не-
обхідністю, що унеможливлюватиме домінування егоїстичних
дрібних цілей, сприяючи натомість розвитку гуманізму. Людина
є внутрішньо вільною, але її свобода не суперечить суспільним
інтересам. Таким чином людина стає щасливою, будучи самою
собою, перебуваючи в гармонії зі своїм «я», іншими людьми,
природою та Всесвітом.

Щоб досягти щастя, необхідно, вважали представники стоїциз-
му, бути в деякій мірі аскетом та прагнути до апатії, безпочуттє-
вості, щоб в такому стані розвивати силу волі, стійкість; зосере-
джуватися на внутрішньому світі людини, духовних цінностях.

Стоїцизм неодноразово допомагав людським цивілізаціям до-
лати кризи суспільства, що можемо простежити в Римській імпе-
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рії; християнстві, яке власне і ґрунтується на засадах стоїцизму,
поєднаних з агностицизмом та неоплатонізмом; просвітителі до-
би Відродження також застосовували стоїчний гуманізм у своїй
філософії. Отож стоїцизм може використовуватися і в ХХІ ст. з
метою подолання перманентної кризи сучасності.

Втрата почуття індивідуального щастя як реакція на неспро-
можність людини бути самою собою; деморалізація суспільства,
спричинена невідповідністю індивідуальної свободи світовій не-
обхідності; глобальні проблеми людства як наслідок втрати
зв’язку людини з природою — це далеко не повний перелік проб-
лем, які сьогодні має вирішити людство.

Саме античний стоїцизм вказує людині, в якому напрямі їй
слід рухатись, щоб навчитись бути собою, зберігаючи почуття
внутрішнього спокою та щастя, але не виходячи при цьому за
рамки гуманності та не завдаючи шкоди собі й іншим. Ідея інди-
відуальної свободи вказує людині, як бути «я», одночасно не
втрачаючи зв’язок з суспільством, але вже не ототожнюючи себе
з «ми». Стоїчна непохитність і витривалість допомагає людині
знайти в собі сили, коли потрібно опиратися обставинам для то-
го, щоб вистояти, незважаючи ні на що. Натурфілософія стоїків
відкриває людині шлях до відновлення порозуміння з природою,
допомагає краще зрозуміти місце людини у Всесвіті. Маючи внут-
рішню свободу, та гармонію, людина знаходить себе в цьому сві-
ті, а це і є ключем до її щастя.

Таким чином філософія стоїцизму може стати «зброєю» су-
часної людини в її боротьбі з перманентною кризою. І нехай у цю
нелегку історичну добу життєвим кредом людини стануть слова
великого римського філософа Марка Аврелія: «Будь схожим на
скелю: хвилі невпинно розбиваються на ній, вона ж непорушно
стоїть, а навколо неї стихають розбурхані води».
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М. О. Савін, (ф-т міжнародна економіка і менеджмент, IV курс)

ІРО УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ.
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ

IPO (Initial Public Offering — первинне розміщення акцій) від-
носно новий термін для України. Перше ІРО на Україні було
здійснено лише 2005 року.

Але вже на 2010 рік прогнозують бум ІРО українських компа-
ній (Deloitte).

Оскільки все більша кількість великих українських компаній
заявляє про намір здійснити ІРО (Інтерпайп, Хортица тощо),
вкрай важливим та актуальним є не тільки розуміння принципів
ІРО, його переваг та недоліків, але й розробка оптимальних шля-
хів виходу українських компаній на ІРО.

ІРО — це в першу чергу інструмент залучення коштів, і на відмі-
ну від розвинених країни, саме ІРО є найменш розвиненим в Україні.

1. Корпоративні облігації — класичний інструмент залучення
коштів, але ефективність його знижується пропорційно росту
інфляції. Враховуючи, що відсотки за облігаціями мають буди
досить високими для того, щоб привабити кредиторів, це робить
проблематичним погашення заборгованості по облігаціям по за-
кінченню їх строку.

2. Кредити — ще один традиційний інструмент залучення кош-
тів. Через світову кризу ліквідності, зарубіжні кредити для україн-
ських банків подорожчали, а отже % ставки зрости і для кінцево-
го споживача.

3. ІРО — це продаж певної частини акцій компанії(як правило
від 5 до 25 відсотків), відносно широкому колу інвесторів.

Серед головних переваг ІРО слід виділити:
• Покращення стандартів управління — сама процедура під-

готовки компанії до ІРО, вимагає зміни підходів до побудови
управлінських ланок.

• Відсутність потреби повертати залучені кошти — що є відчут-
ною перевагою, і не обмежує використання залучених коштів, та до-
зволяє бізнесу працювати на свої цілі а не на повернення кредиту.

• Зміна стратегії розвитку бізнесу — підготовка до ІРО зму-
шує переглянути перспективи розвитку кампанії, встановити чіт-
кі цілі та шляхи їх досягнення.

Єдині труднощі, які викликають після ІРО — необхідність ве-
сти бізнес прозоро, натомість досвід компаній, які вже пройшли
через ІРО підтверджує, що це цілком можливо.
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Після прийняття позитивного рішення щодо ІРО, наступним
кроком є вибір майданчика проведення, варіантів існує досить
багато, але усіх їх можна розділити на кілька груп:

Крупні міжнародні біржі: LSE (Лондонська фондова біржа),
NYSE (Нью-Йоркська фондова біржа), тощо — великі можливос-
ті для залучення капіталу, але існує кілька суттєвих недоліків.
По-перше жорсткі вимоги для лістингу компаній, по-друге висо-
ка ціна ІРО. Однозначно ці майданчики підходять для компаній,
які сподіваються залучити більше мільярда доларів США.

Регіональні біржі: особливу увагу тут слід звернути на РТС
(Російська торговельна система) та WSE (Варшавська фондова бір-
жа). РТС, не дивлячись на свою амбітність та темпи росту, зали-
шається периферійною біржею, (загальна капіталізація 200 млрд
доларів США), хоча вартість ІРО є дуже низькою.

WSE одна з найдинамічніших фондових бірж Європи (загаль-
на капіталізація 260 млрд євро), умови лістингу є м’якшими, по-
рівняно з крупними біржми, але одночасно це країна ЄС, із зро-
зумілою інвесторам системою регулювання біржової торгівлі. На
мою думку, це ідеальний вибір для невеликих та середніх компаній.

Вийти на ІРО українським підприємствам допоможе світова
криза, оскільки великі західні та російських компанії оголошують
про перенесення своїх ІРО на більш пізній період через несприят-
ливу ситуацію на ринку, це означає, що інвестори почнуть шука-
ти інші можливості для інвестування.

Групи ІРО
• Блакитні фішки — великі стабільні компанії. З довгою та

позитивною кредитною історією, такі компанії завжди є бажаним
варіантом інвестування для багатьох інвесторів.

• Швидко зростаючі компанії — компанії з оборотом 10—20 млн
USD та прибутком не менше 1 млн USD щорічно, продовж кількох
останніх платіжних періодів. Саме цей тип ІРО в найближчі роки
стане наймасовішим на Україні.

• Стартапи — молоді компанії які створюються спеціально
під ІРО, ринок таких компаній тільки починає зароджуватись в
Україні, і на мій погляд саме він може стати «потягом» нашої
економіки, оскільки це реальна можливість залучення в Україн-
ську економіку значних коштів.

Таким чином, створення з боку держави умов для подальшого
розвитку ринку ІРО в Україні дозволить нашій державі краще
інтегруватися у світовий ринок капіталів, надасть можливість за-
лучення «дешевих» коштів Українським підприємствам та стане
значним джерелом інвестицій в Українську економіку.
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АУДИТОРСЬКІ РИЗИКИ

Ризики об’єктивно властиві діяльності аудитора. Хоч останній
і намагається мінімізувати їх, ризики не можуть бути повністю
усунуті за будь-яких умов. Мінімізація аудиторського ризику до-
сягається за рахунок комплексу взаємопов’язаних заходів, серед
яких центральне місце займають:

• планування аудиту з урахуванням потреби в мінімізації ризику;
• здобуття достатньої кількості знань про систему обліку і внут-

рішнього контролю з метою правильної організації аудиту;
• розроблення ефективного підходу до проведення аудиту;
• використання професійних знань для оцінювання ризиків аудиту;
• підготовка аудиторських процедур, спрямованих на зменшення

ризику до припустимого рівня [3].
На мою думку, комбіноване і послідовне використання вказа-

них процедур здатне звести ризик аудиту будь-якого об’єкту до
припустимого рівня.

Найлогічніше аудиторський ризик визначається через визна-
чення поняття «аудит». Під аудитом розуміємо незалежну пере-
вірку достовірності інформації, що її містить фінансова звітність.
Іншими словами аудиторський ризик це ризик того, що інформа-
ція, що внаслідок аудиторської перевірки класифікована як до-
стовірна, насправді виявиться хибною.

Національні та міжнародні стандарти аудиту визначають такі
види аудиторського ризику: властивий ризик, ризик невідповід-
ності внутрішнього контролю і ризик не виявлення помилок [1].
Вказана класифікація є універсальною та використовується пере-
важною більшістю вітчизняних авторів та перекладачів.

Ризик аудиту або загальний ризик — це ризик того, що ауди-
тор може висловити неадекватну думку у випадках, коли в доку-
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ментах фінансової звітності існують суттєві невідповідності, інакше
кажучи, за неправильно підготовленою звітністю буде представ-
лено аудиторський висновок без зауважень.

Ризик аудиту має три складових:
• властивий ризик;
• ризик, пов’язаний із невідповідністю функціонування внут-

рішнього контролю;
• ризик не виявлення помилок та невідповідностей.
Властивий ризик є показником вразливості залишку за певним

бухгалтерським рахунком або певною категорією операцій сто-
совно невідповідностей, які можуть бути суттєвими, або вразли-
вість цих залишків щодо невідповідностей у загальній сукупності
з невідповідностями за іншими рахунками чи операціями, з при-
пущенням, що заходи внутрішнього контролю підприємства на
них не поширювалися [3].

Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства
— це ризик того, що недостовірна інформація, яка може існувати
за класом операцій або класом укладених угод і може бути суттє-
вою окремо або в сукупності з недостовірною інформацією за
іншими рахунками або класами операцій, не буде попереджена
або своєчасно виявлена системою внутрішнього контролю підпри-
ємства [3].

Ризик не виявлення безпосередньо пов’язаний із проведенням
незалежних процедур перевірки. Зроблені аудитором оцінки не-
відповідності внутрішнього контролю й оцінка внутрішнього ри-
зику впливають на характер, строки й обсяг аудиторських проце-
дур, що використовуються аудитором з метою зменшення ймо-
вірності не виявлення помилок і перекручень і доводять ризик
аудиту до сприятливого рівня. Певний ризик не виявлення поми-
лок існує завжди, навіть коли аудитор перевірить 100 % залишків
за рахунками або всі види операцій, бо більша частина аудитор-
ських доказів має скоріше переконуючий (аргументаційний), ніж
підсумковий характер [3].

З метою зменшення аудиторського ризику до сприятливого
рівня аудитор враховує зроблені ним оцінки властивого ризику і
ризику невідповідності внутрішнього контролю при визначенні
характеру, строків і обсягів незалежних процедур перевірки. За-
лежно від цього аудитор планує:

• тести, спрямовані на перевірку споріднених сторін підпри-
ємства;

• строки проведення незалежних процедур;
• обсяг незалежних процедур [2].
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У даному випадку для аналізу береться властивий ризик та ризик
невідповідності внутрішнього контролю, так як вважається, що
на них, на відміну від ризику не виявлення, він не може впливати.

Існує зв’язок між ризиком не виявлення помилок та комбіно-
ваним властивим ризиком і ризиком невідповідності внутрішньо-
го контролю. Наприклад, якщо властивий ризик і ризик невідпо-
відності внутрішнього контролю мають значний рівень, то рівень
ризику не виявлення помилок може бути низьким.

Інший тип ризику — ризик бізнесу, що являє собою ризик то-
го, що вплив обставин ділової активності клієнта призведе до по-
гіршення його фінансового стану, що не залежить від аудитора, і,
водночас, аудитор підтвердив, що фінансовий стан задовільний і
надійний. На рівень ризику аудиторської діяльності мають вплив
помилки, що виникли з причини вибіркового обстеження велико-
го обсягу обліку чи звітності й обмеженого часу на його здійс-
нення [3]. На мою думку, даний ризик можливо мінімізувати,
спланувавши аудит відповідним чином.

Висновок: Аудиторській діяльності властиві як загально ко-
мерційні, так і специфічні ризики. До специфічних аудиторських
ризиків відносять властивий ризик, ризик невідповідності систе-
ми контролю та ризик не виявлення.
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ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Основною ціллю статті є класифікація існуючих методів та
моделей кредитного аналізу підприємств та розбудови на їх під-
ґрунті комплексного підходу до оцінювання кредитоспроможно-
сті підприємства та прогнозування ймовірності його банкрутства.

Здійснивши певну систематизацію науково-практичних дослі-
джень у галузі кредитного аналізу та прогнозування надійності
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підприємств, можна стверджувати про існування різних підходів
до класифікації методів аналізу кредитоспроможності підпри-
ємств. Тому наведемо власну узагальнену класифікацію основних
методів аналізу та прогнозування надійності підприємств, яка
представлена на рис. 1.

метод А-рахунку

нейронні мережі

Методи аналізу та прогнозування надійності
підприємств

Математико-статистичні
методи

кореляційно-регресійний
аналіз

кластерний аналіз

дискримінантний аналіз

Методи фінансового
аналізу

 коефіцієнтний метод:
• горизонтальний

аналіз;
• вертикальний

аналіз;
• трендовий аналіз;
• порівняльний

метод зведення і
групування

метод різниць

система Дюпон та інші

Експертні методи

метод Скоуна

метод латентно-
структурного аналізу

метод суми переваг
(вибір переваг за

ранговими оцінками)

метод еталонного
підприємства

ієрархічні класифікаційні
дерева (метод CART)

 беззбитковий метод

 інтегральний метод

 метод ланцюгових
підстановок

Рис. 1. Узагальнена класифікація основних методів
аналізу та прогнозування надійності підприємств

Зауважимо також, що наведена на рис. 1 класифікація не є без-
спірною, оскільки деякі з методів аналізу та прогнозування на-
дійності підприємств є взаємозв’язаними та майже невіддільними
один від одного.

Залежно від організаційних умов проведення аналізу та масш-
табу запланованих капіталовкладень ми пропонуємо виділяти:

• експрес-аналіз ґрунтується на застосуванні автоматизованих
систем кредитного скорингу (математико-статистичних методів)
та / або експертних методів аналізу надійності підприємств;

• стандартний аналіз ґрунтується на проведенні повноцін-
ного якісного та кількісного фінансового аналізу;

• деталізований аналіз ґрунтується на поєднанні стандартно-
го аналізу та додаткових експертних та математичних процедур.
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Авторський підхід до оцінювання надійності підприємства та
прогнозування ймовірності його банкрутства передбачає чітку
алгоритмізацію послідовності дій по проведенню кредитного
аналізу. Блок-схема авторського алгоритму кредитного аналізу
наведена на рис. 2.

Початок
аналізу

1 етап. Експрес-аналіз
надійності підприємства

Розрахунок фінансових
коефіцієнтів, необхідних для

побудови інтегрального показника 

Побудова багатофакторної
лінійної дискримінантної функції

Розрахунок   — інтегрального
показника фінансового
стану підприємства

Z

перевищує
нормативне
значення

Надійне
підприємство

Ненадійне
підприємство

потребує
стандартного

аналізу
2 етап. Стандартний аналіз
надійності підприємства

Загальна оцінка фінансового стану
підприємства за звітний період

Складання агрегованого балансу
та розрахунок системи показників

Порівняння системи показників
із нормативними

відповідають
нормативним

Ненадійне
підприємство

Надійне
підприємство

потребує
деталізованого

аналізу

3 етап. Деталізований аналіз
надійності підприємства

Надання експертних оцінок
визначеній групі факторів,

які підлягають якісному аналізу

Підбиття кількості балів 
по експертних оцінках

Достатня
кількість балів
за експертними

оцінками

Надійне
підприємство

Ненадійне
підприємство

Кінець
аналізу

Рис. 2. Блок-схема алгоритму
оцінки надійності (кредитоспроможності) підприємства
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Отже, комплексність запропонованого теоретико-методологіч-
ного підходу досягається шляхом застосування певної комбінації
(комплексу) методів аналізу та прогнозування надійності підпри-
ємств. Так, на етапі експрес-аналізу застосовано математико-
статистичні методи, насамперед — дискримінантний метод; на
етапі стандартного аналізу — фінансові методи; на етапі деталі-
зованого аналізу додається аналіз якісних чинників діяльності
підприємства за допомогою експертних методів.

Системність запропонованого теоретико-методологічного під-
ходу полягає у наявності трьох рівнів деталізації (експрес-аналіз,
стандартний та деталізований аналіз), що дозволяє досліднику
обирати необхідний йому рівень глибини аналізу.

Є. В. Свідло (юридичний ф-т, II курс)

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
ТА У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНИ:

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

У даній роботі розглядаються питання щодо оптимізації функ-
ціонування сучасної системи місцевого самоврядування в Украї-
ні, та запропоновані можливі шляхи її вдосконалення.

Становлення та розвиток самоврядування в Україні забезпечує
реалізацію конституційного принципу приналежності всієї влади
народу на місцевому рівні. Однак існуючі проблеми економічно-
го, політичного, так і суто юридичного характеру щодо діяльнос-
ті органів місцевого самоврядування створюють необхідність їх
реформування, використовуючи досвід європейських країн сталої
демократії, зокрема Федеративної Республіки Німеччини.

Дана проблема була предметом наукових розробок вітчизняних
та зарубіжних вчених таких, як Л. Кириченко [1], Г. Чапала [2],
О. Бориславська [3], В. Кампо [4], Р. Гнейст, Г. Єллінек, Д. Шиман-
ке, Г. Ціммерман та ін.

Як відомо, У Федеративній Республіці Німеччини існує п’ять
типів організації влади на місцях. Аналогом системи місцевого
самоврядування в Україні є південно-німецький тип самоуправ-
ління [5], за якого громадяни обирають муніципальну раду та од-
ночасно прямими виборами обирають бургомістра. Бургомістр є



399

головою муніципальної ради та керівником адміністрації (вико-
навчого органу).

Практична реалізація місцевого самоврядування в Україні має
низку проблем:

1. інститут взаємного делегування окремих повноважень орга-
нів виконавчої влади органам місцевого самоврядування в Украї-
ні і навпаки, характеризується недосконалістю правової бази, що
призводить до того, що місцеві органи виконавчої влади (адміні-
страції) здійснюють невластиві їм самоврядні повноваження;

2. недостатня ефективність функціонування районного і облас-
ного рівня самоврядування спричинена відсутністю власних ви-
конавчих органів, органи цього рівня характеризуються наявніс-
тю лише виконавчого апарату [6], а функції виконавчих органів
здійснюють районні та обласні державні адміністрації;

3. неспроможність органів місцевого самоврядування викону-
вати делеговані повноваження місцевих державних адміністрацій
за рахунок місцевого бюджету, без фінансової допомоги держави
тощо.

Засобом вирішення цих проблем є подальше реформування
системи місцевого самоврядування. Зокрема введення в дію про-
екту Закону України «Про внесення змін до Конституції Украї-
ни», згідно з яким виконавчу владу в областях і районах, містах
Києві та Севастополі повинні здійснювати місцеві виконавчі ко-
мітети [7]. Формування бюджету України повинно відбуватися
«знизу-вверх», починаючи з бюджетів територіальних громад,
враховуючи їх потреби та виконання органами місцевого само-
врядування делегованих повноважень. Територіальні громади,
які є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним
носієм його функцій і повноважень [8], беручи до уваги досвід
Федеративної Республіки Німеччини (ФРН), можуть прийняти
конституційні статути громад, які формально не є законом, але
його виконання на місцевому рівні буде таким же обов’язковим,
як і виконання законів України. При прийняті статутів має бути
враховано етнічний склад населення територіальної громади, йо-
го культурні особливості та звичаї.

Також може бути створено наглядові і контрольні органи,
аналоги яких функціонують у ФРН, які здійснюють нагляд за ді-
яльністю муніципальної ради у сфері власних самоврядних пов-
новажень та у сфері обов’язкових завдань (здійснення державних
функцій). Вищий нагляд здійснює Міністр внутрішніх справ.
Крайніми заходами контролю є призначення комісара, як керів-
ника над місцевим органом або розпуск органу самоврядування.
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Отже, досвід ФРН у реалізації такого важливого демократич-
ного інституту, як місцеве самоврядування, може сприяти розвит-
ку в України на шляху забезпечення реального соціального благо-
получчя населення, гаранта реалізації прав і свобод громадян.
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Н. А. Сергієнко (юридичний ф-т, I курс)

ТЕОРІЯ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
У КОНЦЕПЦІЇ Б. КІСТЯКІВСЬКОГО

Нинішній етап державотворення в Україні характеризується
інтенсивним руйнуванням соціальних інституцій тоталітарної до-
би та активними пошуками нових форм суспільного життя, змі-
ною соціальних парадигм та ідеалів, розбудовою нових державно-
правових інституцій демократичного ґатунку. Країни, в яких вер-
ховенство права не лише декларується, а й реалізується та забез-
печується, справедливо оцінюються у світі як наймогутніші і
найрозвинутіші держави сучасності.
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Чільне місце серед плеяди відомих учених займає Б. Кістяків-
ський (1868—1920 рр.), який увійшов в історію вітчизняної пра-
вової думки як розробник ідейних засад та практичних методів
побудови правової соціальної держави.

Б. Кістяківський трактував державу як політичну організацію
суспільства, яка володіє у всій повноті своєю власною, самостій-
ною, первісною, ні від кого незапозиченою і незалежною владою
[4, с. 141—159]. А завдання та істинні цілі держави полягають у
здійсненні солідарних інтересів людей (загального добра) поряд
із задоволенням й індивідуальних інтересів окремих осіб. Адже
не існує «безособового» суспільства чи народу, так само як і не
існує «знесуспільненої» особи.

Головний принцип правової соціальної держави полягає у то-
му, що державна влада в ній обмежена. Державна влада здійсню-
ється у певних рамках, які вона не може переступити. Така об-
меженість продиктована визнанням за особистістю невід’ємних і
недоторканних прав, що утворюють сферу самовизначення і са-
мовираження особи, в яку держава не має права втручатися. За-
кріплення таких прав та їх практична реалізація складають підва-
лини і передумови формування державного ладу, що притаман-
ний правовій соціальній державі.

Невід’ємні права не створені державою, вони належні людині
від природи. Не робиться наголос на правах людини, що забезпе-
чують її біологічне існування (право на життя тощо), їх наявність
можна сприйняти як презумпцію. Деталізації заслуговують пра-
ва, що забезпечують існування людини як соціальної істоти. Се-
ред таких прав, на думку Б. Кістяківського, на першому місці
стоїть свобода совісті — вся сфера думок, переконань — це ви-
ключний «всесвіт» особи, для держави втручання у цю сферу —
табу. Цікавим є факт, як вчений прослідковує причинно-наслід-
кові зв’язки невід’ємних прав людини. Як було зазначено вище,
свобода совісті — первинний елемент у ланцюгу таких прав. З
нього постає необхідність визнання релігійної свободи, свободи
вірувати та обирати релігію чи не вірувати зовсім. Опосередко-
ваним наслідком свободи совісті є свобода слова усного і друко-
ваного. Людина має право не тільки вільно думати і вірити, а й
вільно виражати свої думки і переконання в усній чи письмовій
формі. Щоб вільно висловлювати свої думки необхідна свобода
зносин, адже без неї неможливий обмін думок та поглядів. Сво-
бода зносин передбачає можливість вільного об’єднання у різно-
манітні спілки, зібрання тощо. За аналогією можна провести па-
ралелі між усіма правами людини, але поряд з цим заслуговує
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уваги той аспект, що в результаті суспільної взаємодії неодмінно
виникають зіткнення сфер прав різних суб’єктів. В цьому випад-
ку держава здійснює функцію арбітра суспільних протиріч, а для
попередження таких зіткнень у майбутньому вона регламентує
права і свободи, тобто для їх реалізації створює спеціальні пра-
вила, які б виключали можливість зіткнень. І тільки за порушен-
ня прав і свобод, правил їх реалізації, що знаходять своє вира-
ження в законах держави, держава може застосовувати відповідні
санкції.

Маючи підвалиною визнання, закріплення і реалізацію прав
людини, правова соціальна держава потребує організованої сис-
теми державної влади, через яку вона здійснює свої завдання і ці-
лі. На думку Б. Кістяківського, організація влади в правовій соці-
альній державі повинна бути здійснена таким чином, щоб
держава не пригнічувала особу, не тисла на неї; у правовій соці-
альній державі як окрема особа, так і сукупність осіб — народ —
мають бути і об’єктами, і суб’єктами влади [5, c. 246]. Влада має
здійснюватись на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і
судову; кожна з цих владних гілок стримує і врівноважує іншу.

Важливою інституцією правової соціальної держави є народне
представництво, оскільки саме через цю інституцію народ висту-
пає як суб’єкт влади — бере участь у створенні законів, які є рег-
ламентом суспільної взаємодії. Законодавча діяльність у правовій
соціальній державі повністю належить органу народного пред-
ставництва — парламенту, що представляє волю всього наро-
ду(солідарний інтерес). Через призму загального інтересу відбу-
вається задоволення індивідуального інтересу особи. Основна
ідея тут полягає у наступному: те, що задовольняє народ як єдине
ціле, задовольнить і окрему особу — складову частину цього ці-
лого. У правовій соціальній державі існує спеціальний механізм
формування органу народного представництва — вибори. Вибор-
че право мусить бути загальним, прямим і рівним, здійснюватись
шляхом таємного голосування.

Уряд у правовій соціальній державі є інструментарієм практич-
ної реалізації законів, прийнятих органом народного представни-
цтва як вираз волі народу і для народу. Якщо парафія народного
представництва стосовно законів суто теоретична, то парафія
уряду полягає у практиці.

Судова гілка влади у правовій соціальній державі покликана
бути арбітром протиріч, які неодмінно виникають у процесі су-
спільної взаємодії. Основою вирішення таких протиріч є виключ-
но закони, створені органом народного представництва, реалізова-
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ні на практиці урядом. Але Б. Кістяківський слушно звернув увагу
на той аспект, що неможливо передбачити всі можливі випадки
суспільних відносин, щоб вичерпно врегулювати їх правовими нор-
мами. Правова неврегульованість тих чи інших суспільних відно-
син, на думку вченого, має компенсуватись правотворчою діяльні-
стю судів, що керуються існуючими принципами і нормами права.
Саме судовий прецедент виступає засобом регулювання суспіль-
них відносин, не регламентованих безпосередньо законом.

Б. Кістяківський дійшов висновку, що влада в правовій соці-
альній державі, будучи зв’язаною правом як і сама держава, пе-
ретворюється, по суті, на правове явище; діяльність всіх держав-
них інституцій регламентується і скеровується законом. В цьому
і полягає обмеженість державної влади, її підзаконність.

Влада в правовій соціальній державі солідарна з народом, ло-
біює його інтереси та виражає його волю. Б. Кістяківський зазна-
чав, що правова соціальна держава виключає можливість анархії,
бо в ній сам народ створює державну організацію. Така держава
передбачає існування широкого спектру об’єднань громадян, зав-
дяки яким зміцнюється її власна зорганізованість [5, с. 253].

Визначальним є факт, що свою концепцію правової соціальної
держави Б. Кістяківський не пов’язував виключно з капіталізмом
чи соціалізмом. Він спростовував протиставлення правової та со-
ціальної держави, обґрунтовуючи тезу про похідний характер со-
ціальної держави від правової. Соціальна держава не висуває жод-
ного правового принципу, який би був невідомий правовій
державі, вона тільки послідовніше (на основі забезпечення соці-
альної справедливості) втілює принципи, висунуті правовою дер-
жавою. Між правовою державою і державою соціальної справед-
ливості відсутня принципова різниця, різниця полягає лише в рів-
ні — остання є якісно вищим рівнем першої.

Розуміння внутрішньої єдності первинної (правова держава)
та похідної (соціальна держава) дозволили Б. Кістяківському об-
ґрунтовувати концепцію саме правової соціальної держави, а не
окремо правової чи соціальної. Дана концепція стала вагомим внес-
ком у розвиток вітчизняної та світової державницько-правової
думки.
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ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУБОПРОВІДНОГО

ТРАНСПОРТУ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

Сучасний транспорт є однією з найважливіших галузей народ-
ного господарства. Розвиток міжнародного економічного співробіт-
ництва став передумовою для появи міжнародного транспортного
права як системи міжнародних норм і принципів, що регулюють
відносини, що виникають у процесі використання різних видів
транспорту у сфері міжнародного економічного співробітництва.

Розвиток окремих видів транспорту проходить нерівномірно,
що зумовлено перевагами та недоліками кожного виду транспор-
ту. Швидше всього на сьогодні розвивається повітряний і трубо-
провідний транспорт. Географічне розміщення головних родо-
вищ нафти і газу в більшості країн світу не співпадає з роз-
міщенням основних районів споживання цих видів палива, вна-
слідок чого виникає необхідність транспортування великих ван-
тажопотоків нафти, нафтопродуктів і газу. Актуальним це питан-
ня є і для України, враховуючи те, що вона має великий екс-
портний потенціал і один з найвищих у світі коефіцієнт транзит-
ності, що зумовлено її географічним положенням між країнами
Азії, Європи і Близького Сходу.

Серед інших видів транспорту трубопровідний транспорт
вважається перспективним з причин відносної дешевизни в екс-
плуатації, можливості повсюдного прокладання, високої пропуск-
ної здатності, низької собівартості транспортування, малої кіль-
кості обслуговуючого персоналу, незалежності від природно-
кліматичних умов, безперервності процесу транспортування. Тру-
бопровідний транспорт є найекономічнішим видом транспорту-
вання нафти, нафтопродуктів, газу, вугілля, аміаку та інших хіміч-
них речовин з місць видобутку та виробництва до районів їх ви-
користання і переробки.
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Але, незважаючи на такий стрімкий розвиток даного виду тран-
спорту та інтенсифікацію його використання, однією з головних
проблем у його використанні є неврегульованість нормами між-
народного права, що пов’язана з його відносною новизною. По-
стає багато питань, що потребують правового врегулювання, а саме:

— енергетична безпека країн;
— відповідність будівництва морських трубопроводів міжна-

родному морському праву;
— уніфікація митних процедур при транспортуванні трубо-

проводом;
— врегулювання питання користування газосховищами;
— власність на трубопровід, через який здійснюється транзит

енергоносіїв;
— виділення землі при будівництві трубопроводів.
На сьогодні відомо лише два міжнародних документа, які пев-

ним чином торкаються зазначених питань — Заключний доку-
мент Гаазької конференції з Європейської енергетичної хартії та
Конвенція ООН з морського права. Енергетичною хартією вста-
новлено шляхи розвитку торгівлі в галузі енергетики і її лібералі-
зації через відкритий і конкурентний ринок енергетичних проду-
ктів, матеріалів, устаткування і послуг; доступ до енергетичних
ресурсів, їх розвідування і розробки на комерційній основі, до-
ступ до місцевих і міжнародних ринків; усунення технічних, ад-
міністративних й інших перешкод на шляху торгівлі енергією і
відповідним устаткуванням, технологіями і послугами, пов’яза-
ними з енергією; проведення промисловістю модернізації, відно-
влення і раціоналізації послуг і установок, пов’язаних з виробни-
цтвом, перетворенням, транспортуванням, розподілом і викорис-
танням енергії; сприяння розвитку й об’єднанню енергопере-
давальних інфраструктур; сприяння найкращому доступу до ка-
піталу, особливо за посередництвом відповідних існуючих фі-
нансових інститутів; полегшення доступу до транспортної інфра-
структури з метою міжнародного транзиту, який є найважли-
вішою умовою для лібералізації торгівлі енергетичними продук-
тами і повинен здійснюватися на умовах, що забезпечують рен-
табельність і обгрунтовані з точки зору [3, розд. 2].

Конвенція ООН з морського права містить положення щодо
будівництва трубопроводів по морському дну, зокрема право
прокладання трубопроводів у відкритому морі всім державам,
виключній економічній зоні як прибережним державам, так і
державам, що не мають виходу до моря [2, с. 58, 87, 112]. За згоди
прибережної держави, яка визначає траси для прокладення трубо-
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проводів, таке ж право мають держави і в континентальному шель-
фі [2, с. 79]. Будь-яка прибережна держава має право визначати
умови прокладання трубопроводів, що проходять по його тери-
торії чи територіальному морю. Конвенція зобов’язує держави
при прокладенні трубопроводів враховувати вже прокладені тру-
бопроводи і зобов’язує держави прийняти необхідні закони і пра-
вила, які б передбачали відповідальність в разі пошкодження трубо-
проводу умисно, а також відшкодування шкоди [2, с. 113—115].

Таким чином, незважаючи на існування та швидкий розвиток
трубопровідного транспорту як одного з напрямів міжнародного
економічного співробітництва, що виходить за рамки регулюван-
ня його національним правом, оскільки має транскордонний ха-
рактер і міжнародне значення, постає факт неврегульованості да-
ної сфери нормами міжнародного економічного права. Як наслі-
док, питання відповідності функціонування і використання тру-
бопровідного транспорту загальним та спеціальним принципам
та нормам міжнародного економічного права на сьогодні залиша-
ється без відповіді.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ
КОНЦЕПЦІЇ ЕТНОГЕНЕЗУ Л. М. ГУМІЛЬОВА

З розпадом комунізму та демократичними перетвореннями в
деяких країнах колишньої ОВД (Організація варшавського дого-
вору) зникли двополярність світу та конфронтація по лінії «Схід
— Захід». Новоутворені держави центральної Європи, в тому чис-
лі Україна, опинилися в орбіті світових глобальних процесів, що
особливо активно протікали починаючи з 80-х рр. ХХ ст. У світі
сформувалися і діють три потужні інтеграційні угруповання —
ЄС, НАФТА (Північноамериканська угода про торгівлю), АТЕС
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(Організація азійсько-тихоокеанського співробітництва). Такі ор-
ганізації, як МВФ, СОТ, МБРР встановлюють правила і регламен-
тують економічні відносини країн світу, підганяючи їх під єдині
стандарти. НАТО та ООН виконують функції політичних регуля-
торів на міжнародній арені.

Важливим аспектом окрім економічних та політичних глобалі-
заційних процесів є «ментальна» або культурно-ідеологічна гло-
балізація, що має тривалу історію комплексної «уніфікації» тра-
дицій, релігій та культури, яка чітко простежується історично.
Так, позиції італійського Відродження обмежувалися Західною
Європою, французька культурна експансія 18 — початку 19 ст.
поглинула всю Європу, а англійський вплив 19 ст. став глобаль-
ним за обсягом. Американську культурну традицію можна без
перебільшення назвати планетарною.

Здобувши незалежність, українська держава постала перед пи-
танням вибору: до кого їй приєднатися і чиї інтереси найбільш
точно відповідають її національним інтересам. Україна — ласий
шматок геополітичного простору. Європа, США та Росія мають
власні погляди на майбутнє нашої держави. Вони зацікавлені у
стабільній та прогнозованій економічній та політичній ситуації в
Україні, адже ми маємо стати новим надійним ринком збуту про-
дукції, місцем ефективних капіталовкладень та можливим полі-
тичним, економічним і військовим союзником.

Небезпека ситуації полягає в тому, якими методами ці країни
та об’єднання намагаються завоювати «прихильність» України.
Найдієвіший метод — насадження власних культурних цінностей
під прикриттям глобалізації. В ролі ідеологічних інструментів
використовуються кіно, література, музика, пропагування офіцій-
ними обличчями культурних цінностей (для Заходу — демократич-
ні цінності, для Росії — принципи та ідеї єдності та братськості).

Зниження загального рівня моральності українського суспіль-
ства, яке знаходить свій вияв у напруженій криміногенній ситуа-
ції та загальному зниженні інтелектуального рівня населення, про
що свідчить 78 місце України в рейтингах К-суспільства за дани-
ми ООН («Економіка України» № 3 за 2008 р.), очевидно стало
одним із наслідків такого роду політики культурної інтервенції.

До чого може привести український етнос така політика? Від-
повідь на це питання можна знайти в працях Л. М. Гумільова. Біль-
ше 50 років назад російський вчений Лев Гумільов заклав фун-
даментальні основи пасіонарної теорії етногенезу. Досліджуючи
розвиток цивілізацій, він зробив висновок, що етнос — це живий
організм, який розвивається прямо пропорційно кількості енергії
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(пасіонарності), яку він має на сьогоднішній день. Носіями енер-
гії є люди, пасіонарність яких у сумі утворює пасіонарну (енерге-
тичну) напругу всього суспільства, яка виливається у дії.

Згідно теорії, етнос може гармонійно розвиватися й існувати лише
в тому випадку, якщо він містить у собі певну кількість субетносів —
національних підсистем, які утворюють на основі неантагоністичної
взаємодії єдину етнічну систему — націю. Сам Л. Гумільов казав:
«Призначення субетнічних утворень — підтримувати етнічну єдність
шляхом внутрішнього неантагоністичного суперництва».

Україна має власні субетнічні системи, представлені населенням
західної України (Галичина, Буковина), східної (Слобожанщина,
Донбас), центральної (степова зона, лісостепова), Криму. Кожна та-
ка підсистема має власні культурні надбання й традиції, які в поєд-
нанні утворюють єдину різноманітну культуру України, єдиний етнос.

Глобалізація ж з її уніфікацією культурних цінностей може
призвести до спрощення етнічної системи і, як наслідок, її дегра-
дації і перетворення українців в безлику однорідну масу, яку мож-
на буде використовувати в будь-яких цілях. Ні євроінтеграція, ні
модель західної демократії США, ні ідея братського союзу наро-
дів не пропонують нам сьогодні можливості збереження унікаль-
ності української нації.

Тому так важливо усвідомлювати й аналізувати всі події, що
відбуваються навколо нашої держави і вчасно обійти або змен-
шити негативні наслідки глобалізаційних процесів на українську
культуру як унікальне середовище функціонування нашої з вами
нації. Україні необхідно розробити потужну довгострокову стра-
тегію не тільки економічного та політичного, але й культурного
розвитку, що є невід’ємною складовою в питанні збереження са-
мобутності українського етносу в цілому.

К. Сівакова (6105, II курс)

IPO ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ:
ПРИМХА ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?

IPO — це первинне публічне розміщення акцій приватної ком-
панії. IPO часто випускаються малими і молодими компаніями,
що прагнуть залучити капітал для розширення, але можуть бути
також випущені крупними компаніями, які бажають вийти на
фондовий ринок.

IPO має наступні переваги: отримання грошових коштів, зрос-
тання в ліквідності для інвесторів, створення грошових потоків,
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які можуть використовуватися для поглинань, доступ до вторин-
ного ринку для майбутніх фінансувань, зростання компанії, ста-
білізація і покращення конкурентного положення, збільшення її
ринкової вартості. Прихід зарубіжних інвесторів приносить
окремі додаткові вигоди, наприклад, інвестори хотітимуть біль-
шу прозорість, як фінансову, так і ділову етику, послідовне за-
стосування законів і захист прав власності. Це утворює основу
стійкого економічного зростання і подальшого прогресу в галу-
зях, що може тільки сприяти українській інтеграції в світову еко-
номіку. IPO супроводжується іноземним управлінням, яке прино-
сить нові ділові методи, інноваційні ідеї і технології. Іноді це
суперечить історичним загальноприйнятим у країні діловим ме-
тодам. Але просування у напрямку кращих світових методів у
корпоративному управлінні не може бути поганим для бізнесу.

Первинне розміщення акцій має певні недоліки: роздратування
управління від дій компанії, обмеження на гласність і інші ринкові
дії, узгодження з вимогами публічного розміщення акцій, зменшена
гнучкість у корпоративних справах, втрата контролю, уразливість
до ворожого злиття компаній, значні витрати. Як прилад, вартість
того, щоб стати публічним акціонерним товариством на фондових
ринках США складає приблизно 2 % від обсягу випуску.

Щоб бути успішною на ринку, компанія має відповідати пев-
ним вимогам інвесторів і, звичайно, розвиватися стабільно.

Бізнес безпосередньо повинен займати значну частку ринку,
мати сильні конкурентні положення, бути відповідного розміру,
мати оптимальну структуру фінансування. Вимогами до корпо-
ративного управління і прозорості є: регулярна звітність згідно зі
стандартами IFRS/US GAAP, політика комунікацій з інвестицій-
ним співтовариством, дивідендна політика, чітко заявлена стра-
тегія ділової розробки, стратегія на ринку капіталу, направлена
на приріст капіталізації бізнесу, впорядковане управління.

Чому ж вітчизняні компанії досить часто звертаються до іно-
земних фондових майданчиків? Це через відсутність організова-
ного внутрішнього фондового ринку на Україні. Численні про-
гресивні українські компанії зараз розглядають IPO як ефек-
тивний засіб залучення капіталу для їх розвитку.

Попередні успішні IPO Укрпродукту, Cardinal Resources, XXI
століття, Галнафтогазу, Ferrexpo привели до того, що багато ін-
ших українських компаній звертаються до IPO, щоб отримати
гроші в майбутньому. Вони публічно оголосили свій намір вийти
на зарубіжні ринки, як-от: Системи управління капіталом, Індуст-
ріальне Об’єднання Донбасу, Союз Віктан, Інтер Медіа-груп та ін.
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Підприємства яких галузей, найбільш ймовірно, вийдуть на
ринок IPO? Як можна побачити із приведеного вище переліку
компаній, немає такої єдиної галузі. Проте, споживчий сектор та
сфера послуг, завдячуючи наданому українському 48-мільйон-
ному населенню, енергетичний і ресурсний сектор, завдячуючи
українському багатству на природні ресурси, і телекомунікації та
сектори технології найбільш ймовірно привернуть увагу зарубіж-
них інвесторів. У той же час, виробничий, будівельний і банків-
ський сектори мають використовувати інші методи, щоб залучи-
ти кошти.

Тенденція, на яких фондових біржах розміщувати акції, схи-
ляється до євроринків, а саме до Лондонської фондової біржі.
Найзагальніші причини щодо того, чому Лондону віддана пере-
вага включають: 1) його близькість, 2) Лондон більше в співпраці
з ринками СНД, що тільки з’являються, 3) це — найдієвіший ри-
нок в Європі, 4) складності законодавства, якщо лістинги прово-
диться в США. До того ж, лондонський ринок був більш актив-
ний в заохоченні AIM і GDRs як альтернативних інвестиційних
стратегій. Ці альтернативні лістинги мають менш суворі вимоги
узгодження і забезпечують компанію можливістю випробувати існу-
вання як відкрите акціонерне товариство перед переходом до IPO.

Немає жодного сумніву, що українські ділові кола дуже по-
требують інвестування. В той час як вітчизняні ринки капіталу
залишаються нерозвиненими, компанії не мають широкого вибо-
ру інструментів для нарощення фондів. Ось чому IPO на інозем-
них ринках це саме те, в чому зацікавлені українські компанії. І
це не каприз і не необхідність, а оптимальна та реалістична від-
повідь на вимоги швидкозростаючого та перспективного україн-
ського ринку.

К. Сівакова (6105, II курс)

IPO FOR UKRAINIAN BUSINESS: A FREAK OR A NECESSITY?

The article deals with the possible positive and negative
consequences of the initial public offering for Ukrainian companies.
Resent experience of IPOs is analyzed. The influencing factors as well
as reasons to obtain a foreign listing and requirements to the business
itself are shown.
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Initial public offering is the first sale of stock by a private
company to the public. IPOs are often issued by small and young
companies seeking capital to expand, but can also be done by large
privately-owned companies looking to become publicly traded.

There are several benefits of going public. They are the following:
incoming cash flows, increase in liquidity for investors, creation of a
currency that can be used for acquisitions, access to the public market
for future financings, enhancement of the company’s stature, perceived
stability, competitive position and its market value. The inflow of
foreign investors brings several additional benefits such as greater
transparency, both financial and business ethics, consistent application
of laws and protection of property rights. These form the backbone of
sustained stable economic growth and further progress in these areas,
which, in turn, can only assist in Ukraine’s integration into the world
economy. Foreign listings are often accompanied by foreign
management, which also brings new business practices, innovative
ideas and technologies. Sometimes it contradicts the historic business
practices generally accepted in the country. Still, moving towards the
best world experience can never be bad for business.

There are some threats of the public offering process. They are the
following: distraction of management from the operations of the
company, restrictions on publicity and other market activities,
compliance with listing requirements, reduced flexibility in corporate
affairs, loss of control, vulnerability to a hostile takeover, effect on
employee compensation, expense. The cost of becoming a public
company via US exchanges is approximately up to 2 per cent of the
volume of transaction.

To be successful on the marker, a company is to meet certain
investors’ requirements and, of course, develop steadily.

The main requirements to the business itself are: it is to be with
considerable market portion, have strong competitive positions, be
of adequate size and have optimum structure of financing.
Requirements to the corporate management and transparency are:
regular reporting in accordance with IFRS/US GAAP standards,
advanced policy of communications with investment community,
dividend policy, clearly stated business development strategy and
well-organized management.

Why do you think domestic companies very often turn to foreign
listings? It is because of the absence of an organized internal stock
market in Ukraine. Numerous progressive Ukrainian companies are
now considering an IPO as an efficient means of attracting capital for
their long-term development.



412

Investors’ confidence has grown following the Orange Revolution,
more progressive government policies, joining the WTO and the
acquisition of many banks by foreign investors. In isolation, these
factors may have been ignored; however in unison they have an
exponential impact on investors’ trust.

The previous successful IPOs of Ukrproduct, Cardinal Resources,
XXI Century, Galnaftogas, Ferrexpo have led to a number of other
Ukrainian companies looking to the foreign exchanges to raise
money in the coming years. Lots of companies have publicly
announced their intention to access foreign markets including
System Capital Management, Soyuz Victan, UA Inter Media Group
and others.

Which industry segment is most likely to list? As can be seen from
the above list of public companies, there is no single industry segment
that is more likely to access foreign capital markets. However, the
consumer and services sectors thanks to the Ukraine’s 48 million
population, the energy and resources sector thanks to the Ukraine’s
wealth of natural resources, and the telecoms and technology sectors
are traditionally the most likely to present an investment story that
would attract foreign investors. At the same time, manufacturing,
construction and banking sectors are more likely to utilize other
methods to raise financing.

The trend in which to access stock exchanges has been leaning
towards the European markets, namely London Stock Exchange.
The most common reasons cited by CIS companies and advisors as
to why London is the preferred listing location, include: 1) its
proximity, 2) London is more in tune to emerging markets and the
CIS, 3) it is the most active market in Europe, 4) the real and
perceived legislative burdens if listing in the USA. Furthermore,
London market has been more proactive in encouraging Alternative
Investment Market (AIM) and Global Depository Receipts (GDRs)
as alternative investment strategies. These alternative listings have
less stringent compliance requirements and provide a company
with the opportunity to experience life as a public company before
transitioning to a full listing.

There is no doubt that Ukrainian business needs investments
badly. While domestic capital markets remain undeveloped,
businesses in fact don’t have a wide choice of instruments for
raising funds. This is why IPOs at foreign markets are the ones that
Ukrainian enterprises are interested in. And this is neither freak nor
necessity but a realistic and adequate response to the demands of
fast-growing and prospective Ukrainian market.
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ФАКТОРИНГ: ОСОБЛИВОСТІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

На сьогодні більшість вітчизняних підприємств перебувають
на межі фінансової кризи. За таких умов особливо зростає роль
ефективного управління дебіторською заборгованістю, своєчас-
ного її повернення та попередження виникнення безнадійних бор-
гів. Саме тому одним з етапів розв’язання нагальної проблеми є
застосування сучасної форми рефінансування — факторингу як
запоруки ефективного управління дебіторською заборгованістю.

Згідно з Конвенцією УНІДРУА про міжнародний факторинг,
операція визнається факторинговою, якщо вона відповідає як мі-
німум двом з чотирьох ознак:

• наявність кредитування у формі попередньої оплати борго-
вих вимог;

• ведення бухгалтерського обліку постачальника;
• інкасація його заборгованості;
• страхування постачальника від кредитного ризику.
Отже, факторинг (від англійського factor — маклер, посеред-

ник) — це банківська операція, суть якої полягає в придбанні бан-
ком (фактором) у постачальника (продавця) права вимоги у гро-
шовій формі на дебіторську заборгованість покупців за відванта-
жені їм товари (виконані роботи, надані послуги), з прийняттям
ризику виконання такої вимоги, а також приймання платежів.

Ще недавно розвиток факторингу обмежувався на законодав-
чому рівні. Сьогодні — це ліцензована банківська послуга і право
на її здійснення мають практично всі банки.

Ця послуга дуже популярна в економічно розвинених країнах.
В Україні факторинг фактично існує з 2001 року. Як відзначають
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спеціалісти, до 2007 року він досить динамічно розвивався —
зростав споживчий ринок, підвищувався попит, а відповідно збіль-
шувалась і кількість операторів. Так, за даними Міжнародної фак-
торингової асоціації, на початок 2007 року в Україні працювало
30 фінансових компаній, які надають послуги факторингу (фак-
торів). Загальний обсяг ринку становить 620 мільйонів євро. Втім,
порівняно з нашими сусідами — Польщею, Угорщиною, Словач-
чиною і навіть Румунією (не кажучи вже про Францію чи Італію) —
ринок факторингу в Україні знаходиться на стадії становлення.

Дані Міжнародної факторингової асоціації (FCI) на початок
2007 року (млн EUR):

Кількість
операторів Країна Всередині

країни
Міжнародні
операції Всього

25 Франція 90,190 9,819 100,009
50 Німеччина 52,700 19,300 72,000
25 Угорщина 2,740 140 2,880
40 Італія 113,035 7,400 120,435
10 Польща 3,850 575 4,425
8 Румунія 500 250 750

20 РФ 8,395 160 8,555
8 Словаччина 898 413 1,311

21 Іспанія 63,048 3,724 66,772
30 Україна 600 20 620

У 2007 році спостерігалось подальше збільшення кількості
факторів. Так, вже понад 40 банків заявили про те, що вони на-
дають послуги факторингу. Крім того, ця послуга викликає все
більший інтерес у фінансових компаній. Якщо раніше факторинг
здійснювали лише дві компанії, то зараз необхідні ліцензії мають
більш ніж 25 фінансових установ. Втім, незважаючи на більшу
кількість гравців на ринку, понад 70 % всього фінансового порт-
феля припадає на першу п’ятірку. Лідерами, які можуть надати
якісний продукт своїм клієнтам, сьогодні є Укрсоцбанк, ТАС-
Комерцбанк, УФГ, Петрокомерцбанк і Укрексімбанк.

Однак, незважаючи на значне збільшення кількості факторів,
ринок факторингових послуг у 2007 році зростав не так стрімко,
як того очікували спеціалісти. Якщо на початку року прогнозува-
лось збільшення загального портфеля у два-три рази, то зараз
спеціалісти очікують зростання в межах 50 %.
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Враховуючи той факт, що факторинг в Україні з’явився нещо-
давно, можна припустити, що вже через кілька років популяр-
ність цього комплексу послуг істотно зросте, особливо якщо
Україна збереже динаміку зростання і зможе поліпшити інвести-
ційний клімат. У свою чергу, факторинг сприятиме економічному
зростанню, адже він забезпечує вищий рівень платоспроможності
підприємств і збільшення обсягів продажу за рахунок можливості
відстрочення платежу.

Сьогодні в Україні попит на факторинг та пропозиція ще не
стали масштабними, хоч і постійно збільшуються.

Як свідчить світова практика, стрімкий розвиток факторинго-
вих послуг притаманний економічним системам у стадії стабіль-
ного зростання, з постійним приростом купівельної спроможнос-
ті населення, збільшенням виробництва і реалізації продукції.
Тож, враховуючи незмінно позитивні прогнози економічного
розвитку нашої держави, вже найближчим часом нам слід очіку-
вати значної активізації ринку факторингу.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НЕДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Кожний з нас рано чи пізно стане пенсіонером, тобто особою,
яка не може та й не повинна більше повноцінно працювати, і тоді
рівень нашого життя буде визначатися тільки розміром пенсії.
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Рівень ефективності сучасної державної пенсійної системи в
змозі оцінити навіть не професіонал. Можливості пенсійної си-
стеми нашої країни не відповідають потребам нинішніх, а тим біль-
ше майбутніх, громадян.

Головна проблема — в недосконалості діючої пенсійної си-
стеми, а точніше, в спробі держави забезпечити громадянам при-
стойну пенсію тільки за рахунок солідарної системи.

Вже сьогодні кількість платників пенсіонних взносів пере-
вищує кількість осіб пенсійного віку лише в 1,6 разів, а до сере-
дини 2030-х років їх кількість може зрівнятися, отже середня
пенсія через 15—20 років може бути порівняна з середньою
зарплатою. Звичайно, можна розраховувати на підтримку
пенсійного фонду з держбюджету. Однак, по-перше, витратна
частина бюджета пенсійного фонду вже сьогодні лише в 1,5
рази менша ніж доходна частина. Тож на безмірні дотації роз-
раховувати не можна. А по-друге, пенсіонери — це не тільки
особи похилого віку, але й пільгові дострокові пенсії теж фі-
нансуються з бюджету. Всі ці проблеми завели вітчизняну пен-
сійну систему в глухий кут [1].

У 2003 році з’явились базові закони «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», «Про недержавне пенсійне забез-
печення» — це і стало початком проведення пенсійної реформи — а
саме йшла мова про створення трирівневої системи пенсійного за-
безпечення. Але в 2004 році вона не стартувала оскільки закінчився
період політичної стабільності в країні. Напередодні президентсь-
ких виборів з виборцями-пенсіонерами став загравати уряд Януко-
вича, загадково підвищуючи пенсії, а подальша політично не ста-
більна ситуація відклала реформу на невизначений строк [3].

Пенсійних реформа полягає в переході до нової системи за-
безпечення, яка буде мати три рівні:

Страхова частина
трудової пенсії

Накопичувальна
частина трудової пенсії

Недержавна пенсія

Не менше
прожиткового мінімуму

(внески + інвестиційний
дохід від розміщення)/
сер. тривалість життя

Залежно від обсягу
накопичень

та терміну виплат

1 рівень

2 рівень

3 рівень
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Перший рівень — це солідарна система загальнообов’яз-
кового державного пенсійного страхування, у якій пенсії ви-
плачуються за рахунок коштів Пенсійного фонду; другий рі-
вень — накопичувальна система загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування, що базується на засадах нако-
пичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фон-
ді; третій рівень — система недержавного пенсійного забезпе-
чення, яка базується на засадах добровільної участі громадян,
роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопи-
чень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на
умовах та в порядку, передбачених законодавством про недер-
жавне пенсійне забезпечення [2].

«Недержавний пенсійний фонд — це юридична особа, що має
статус організації соціального забезпечення, яка створюється і
функціонує винятково з метою накопичення пенсійних внесків
учасників фонду (з наступним управлінням і розміщенням пен-
сійних активів через довірених осіб в інтересах одержання інвес-
тиційного доходу), а також здійснює виплати учасникам фонду
при виникненні у них пенсійних підстав, на умовах і в розмірах,
визначених пенсійними контрактами» [4].

Головною перевагою НПФ є те, що він пропонує такі схеми
додаткового пенсійного забезпечення, які дозволяють впливати
на розмір майбутньої пенсії. Для працедавців недержавні пен-
сійні фонди — це можливість істотно оптимізувати свої фінансові
ресурси і податкові виплати, одночасно вирішуючи питання сти-
мулювання персоналу. Для працівників — це можливість отри-
мати додаткові пенсійні виплати. Вклади, внесені в недержавні
пенсійні фонди на користь працівників чи самими працівниками,
акумулюються та інвестуються у прибуткові активи. При такій
системі учасники НПФ після досягнення пенсійного віку отриму-
ватимуть пенсію значно вищу, ніж може надати держава [6].

Серед інших переваг:
— державне регулювання. Всі аспекти діяльності недержав-

них пенсійних фондів регламентує Закон України «Про недержав-
не пенсійне забезпечення». Існує жорстка система контролю над
усіма аспектами діяльності НПФ з боку Державної комісії з регу-
лювання ринків фінансових послуг і Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку;

— інформаційна прозорість. Адміністратор фонду раз у рік
безкоштовно подає кожному учаснику пенсійного фонду виписку
з його індивідуального пенсійного рахунку про стан пенсійних
активів, які належать цьому учаснику;
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— система захисту пенсійних накопичень. Розподіл функцій
обліку та зберігання активів пенсійного фонду між адміністрато-
ром, компанією з управління активами і банком-зберігачем доз-
воляють максимально знизити ризики інвестування;

— суттєвою перевагою є податкові пільги. Зокрема, сума пен-
сійних внесків вилучається з оподатковуваного доходу фізичної
особи, інвестиційний дохід від управління пенсійними активами
не оподатковується і т.д. [5]

Серед недоліків НПФ на ринку України можна виділити:
— «карликовість» фондів, невеликий розмір активів і, як на-

слідок, неможливість здійснювати крупні транзакції та інвестува-
ти у фондовий ринок;

— відсутність податкових пільг для «спрощенців», тобто тих робо-
тодавців, які використовують спрощену систему оподаткування;

— перевага банків над НПФ у рівні ліквідності, оскільки з бан-
ку забрати гроші легше ніж з недержавного пенсійного фонду,
який видає гроші тільки за умови досягнення пенсійного віку,
виїзду за кордон або надзвичайних обставин;

— відсутність фінансових гарантій — гарантії коштують гро-
шей. Фонд повинен мати резерв або застрахувати пенсійні активи
на випадок, якщо фактичні доходи від його інвестиційної діяль-
ності будуть нижчими від мінімальної ставки дохідності. Це, в
кінцевому результаті, ляже тягарем на самих членів фонду в ви-
гляді великих комісійних виплат, що зменшить баланс на пенсій-
них рахунках. У довгостроковій перспективі гарантія може нега-
тивно позначитися на показниках ринку [8].

Сьогодні майже кожне велике українське підприємство роз-
глядає питання про участь у створенні пенсійного фонду. Пільго-
вий податковий режим для внесків до пенсійних фондів створює
вигоду. Підприємства дістали можливість сформувати серйозний
інвестиційний ресурс не за рахунок прибутку, а шляхом змен-
шення податкових зобов’язань [7].

В наступній таблиці розраховується на умовному прикладі ви-
года працівника — учасника НПФ та зростання чистого прибутку
підприємства у зв’язку з податковими пільгами на внески в НПФ.
Після порівняння двох ситуацій: зростання зарплати на 5% без
перерахування в НПФ та перерахування 5 % у НПФ без зростан-
ня зарплати, — можна зробити висновок, що другий варіант є
більш прибутковим як для працівника (вигода від перерахування
в НПФ 50 грн — 107, 85 грн за рік), так і для підприємства (еко-
номічна вигода підприємства за рік — 171 грн) у зв’язку з пільго-
вим податковим режимом.
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РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Українська металургійна промисловість включає понад 400
видів діяльності, більшість з яких належать до сектора чорної ме-
талургії. Чорна металургія приносить більше 40 % грошових над-
ходжень з-за кордону; цей сектор забезпечує робочі місця 10 %
працеспроможного населення. На жаль, коли розпався СРСР у
нашій країні впровадили основні принципи ринкової економіки
та вільної торгівлі, які спричинили певний негативний ефект.
Але, незважаючи на негативні фактори продукція металургійного
комплексу вважається дуже прибутковою для України і приваб-
ливою для іноземних інвесторів.

Сьогодні існує тенденція продажу стратегічних об’єктів, які
приносять велику частину українського ВНД. І металургійний
комплекс не виключення. Авжеж, я не заперечую, що необхідно
залучати інвестиції з усього світу щоб покращити національну
економіку, але це не значить, що контрольний пакет акцій украї-
нських фірм повинен належати іноземцям. І я вирішила проаналі-
зувати сьогоднішню ситуацію національних підприємств в мета-
лургійному комплексі.

Найбільш важливі прибуткові металургійні компанії України
є: Запоріжсталь, Криворіжсталь, Запоріжкокс, Дніпровський ме-
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талургійний комбінат імені Дзержинського, Азовсталь, Маріу-
польський металургійний комбінат імені Ілліча, Запорізький ти-
таномагнієвий комплекс тощо.

Я б хотіла почати з відкритого акціонерного товариства «За-
поріжсталь». Він включений у список чотирьох найбільших під-
приємств України. Продукція «Запоріжсталь» експортується в
понад 100 країн світу.

«Запорізький титаномагнієвий комплекс» — це державне під-
приємство. Стабільна робота цього комплексу вносить свій вклад
у загальний розвиток інших виробничих галузей України. У 2002 ро-
ці розподіл титану на внутрішньому ринку склав 11 % загального
обсягу продукції, у 2004 — 22 %, у 2005 — 32 %, а у 2006 — 55 %.

ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»
— одне з найбільших підприємств України з повним виробничим
циклом. Більше 70 % його продукції експортується у понад 50
країн світу.

ВАТ «Азовсталь» сучасне високотехнологічне підприємство,
яке виробляє дуже різноманітну металеву продукцію. Згідно з
промисловим рейтингом ця компанія — одна з трьох топ-
металургійних українських фірм. І на сьогоднішній день вона на-
лежить Metinvest Group, яка об’єднує велику кількість вугільних
та металургійних підприємств України.

Список металургійних гігантів безкінечний. Але з цього всьо-
го я зробила висновок, що в Україні бракує державних підпри-
ємств.

Існує декілька центральних груп, які контролюють найголов-
ніші компанії металургійної індустрії. Такі як: Metinvest Group,
Interpipe Group, The Privat Group, або Privatbank Group, The
Midland Group та System Capital Management.

Згідно з інформацією, що я знайшла, можна сказати наступне:
більшість цих груп-власників зареєстровані в «офшорних» зонах,
де вони з легкістю ведуть свою діяльність без сплати податків. Та
на мою думку, якби вони були зареєстровані в нашій країні, це
було б набагато краще, тому що частина прибутку цих підпри-
ємств віддавалась нашій країні у формі податків.

Є декілька способів, які можуть привести нашу металургійну
промисловість до успіху, а саме:

1. Наш уряд може розвивати національну металургію за до-
помогою іноземних інвесторів, але водночас він повинен встано-
вити обмеження щодо об’ємів таких інвестицій, тому що в іншо-
му випадку це може призвести до неконтрольованої ситуації на
національному ринку.
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2. Другий шлях більш важкий: наша країна (народ) повинен
покращувати індустрію своїми силами, без зовнішнього втручан-
ня. Але щоб це реалізувати, уряд має збільшити свої витрати та
як на мене, вони цього не зроблять, тому що вважають, що існує
багато більш важливих проблем, які необхідно вирішити, ніж за-
хист «національних інтересів».

Отже, щоб зберегти та розвинути металургійну промисло-
вість, наша країна повинна використати 1 спосіб. І я сподіваюсь,
що найближчим часом ми не будемо аналізувати хибні кроки
нашої економіки, тому що Україна ввійде в період успіхів та до-
сягнень.
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THE DEVELOPMENT OF METAL INDUSTRY IN UKRAINE

Ukraine’s metal industry includes over 400 works, most of them
operating in the ferrous metal sector. The ferrous metallurgy brings
over 40 % of foreign currency inflows; it is an employer of 10% of the
able-to-work population. Unfortunately, when the USSR collapsed
there was an introduction of key principles of the market economy
and «free trade» that had a negative influence on the economy of our
country. But despite negative factors the metal production is considered
to be very profitable for Ukraine and attractive for foreign investors.

Nowadays there is a tendency of selling the strategically objects
(companies) that earn a great portion of the Ukrainian GNP. And the
metallurgical industry isn’t an exception. Of course, I don’t deny that
it’s necessary to attract the investments from all over the world in
order to make better the national economy, but it doesn’t mean that
the greatest portion of stocks must belong to the foreigners. And I’ve
decided to analyze the present situation of our national enterprises in
the metallurgical industry.
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The most important profitable metallurgical companies of Ukraine
are: Zaporizhstal, Kryvorizhstal, Zaporozhkoks, F. Dzerzhynsky Dnieper
Metallurgical Combine, Azovstal, Ilyicha Mariupol Metallurgical
Combine, Zaporizhzhya Titanium and Magnesium Complex and so on.

I’d like to start with the open joint-stock company «Zaporizhstal».
It’s included in the list of four biggest enterprises of Ukraine. Today
«Zaporizhstal» production is exported to more than 100 countries of the
world.

The «Zaporizhzhya Titanium and Magnesium Complex» is a
state enterprise. The stable work of the complex contributes to general
development of other branches of production in Ukraine. In 2002 the
distribution of the spongy titanium in the inland market made up 11%
of the total output, then in 2004—22 %, in 2005 — 32 % and in
2006—55 %.

OJSC «Ilyicha Mariupol metallurgical combine» is one of the
largest metallurgical enterprises of Ukraine with a full production
cycle. The combine is a monopolist of production of zinc-coated cold
rolled steel sheet. Over 70 % of its production is exported to over 50
countries of the world.

Public Joint Stock Company «Azovstal» Iron & Steel Works is a
modern high-tech enterprise, which produces a wide range of steel
products. According to industrial rating, PJSC «Azovstal» Iron &
Steel Works is among three top Ukrainian steel companies. And
nowadays it is a part of Metinvest Group that unites most coal,
mining, and metallurgical enterprises of Ukraine.

The list of the metallurgical giants is endless. But one thing that
I’ve concluded is that there aren’t a lot of state enterprises in Ukraine
nowadays.

There are several central groups that control the main enterprises
in the metallurgical industry. They are: Metinvest Group, Interpipe
Group, The Privat Group, or Privatbank Group, The Midland
Group and System Capital Management.

According to the information that I’ve found I make such a
conclusion: most of these groups-owners are registered in the offshore
zone where they can with ease perform their activity «without paying
any taxes». And in my opinion if they were registered in our country it
would be better because the part of these enterprises profit will be
given to our country in the form of taxes.

There are some ways that can lead our metal industry to success.
They are:

1. Our government may develop national metallurgy with help of
foreign investors, but at the same time they must limit the portion of
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such investments, because it can lead to the uncontrolled situation in
the national market.

2. The second way is more difficult: our country (our people) must
develop the industry itself with no foreign intervention. But in order to do
that the government has to raise its expenditures and in my opinion they
won’t do that, because to their mind there are more important problems
that must be solved in Ukraine, than the defense of «national interests».

So, in order to save and develop the metallurgy industry our
country must execute the 1 solution. And I hope that in the nearest
future we won’t analyze the failures of our economy, because Ukraine
will enter the time of success and achievements.

А. І. Стельмащук (факультет економіки та управління, курс II)

ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В КНЕУ

Поняттям «інновація» позначають нововведення, новизну, зміну,
введення чогось нового. Стосовно педагогічного процесу іннова-
ція означає введення нового в цілі, зміст, форми і методи нав-
чання та виховання; в організацію спільної діяльності вчителя і
учня, вихованця. Інновації самі по собі не виникають, вони є ре-
зультатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду
окремих учителів і цілих колективів.

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується
відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічно-
го процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками
нового в теорії та практиці навчання і виховання. Цей процес не
може бути стихійним. Він потребує управління.

Основу інноваційних процесів в освіті складають дві важливі
проблеми педагогіки — проблема вивчення, узагальнення і по-
ширення передового педагогічного досвіду та проблема впрова-
дження досягнень психолого-педагогічної науки в практику. Ре-
зультатом інноваційних процесів слугує використання теоретич-
них і практичних нововведень, а також таких, що утворюються
на межі теорії і практики.

Однією із таких інновацій є запровадження Болонського про-
цесу в вищих навчальних закладах. І нині Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана веде свою
роботу в плані гармонізації освітнього процесу до вимог Болонської
декларації.
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Але що таке Болонський процес? В чому полягають його
принципи?

Основні принципи Болонського процесу зафіксовані у спіль-
ному документі Формування майбутнього, прийнятому 29—30 бе-
резня 2001 р. представниками більше 300 європейських вузів та
їхніми організаціями у м. Саламанка (Іспанія):

• Автономія та відповідальність.
• Освіта як відповідальність перед суспільством.
• Вища освіта, заснована на наукових дослідженнях.
• Організація диверсифікованості вищої освіти.
• Якість як фундаментальний принцип освіти.
• Формування довіри.
• Сумісність.
• Сумісність кваліфікації на доступеневому та післяступене-

вому рівнях.
• Привабливість. Розширення мобільності.
Як відомо, бажання бути першими та кращими є у всіх, але не

кожен може цього досягти. Перепоною у всьому цьому може бу-
ти або брак зусиль або брак розумний ідей, які можна впровадити
в життя. При чому бажання та ідеї повинні йти поруч один з од-
ним. Як це не дивно, але в наш час кожен хоче щось змінити, але
висловлює свої думки про себе або таким же «однодумцям». Але
сказати, не значить зробити. Дуже дивно, чому люди так бояться
висловлювати своє бачення та вирішення проблеми. Звісно, при-
чин може бути багато, але, напевно, найпринциповішими є:

• небажання щось змінювати;
Бажання залишати все як є притаманне для кожної людини. І

це не дивно. Речі, які нас оточують; дії, які ми виконуємо; люди,
які навколо нас, це наша «зона комфорту», яка закріпилась у на-
шій підсвідомості. І при будь-якій спробі змінити це, у кожного
виникає величезне бажання повернутися до того, що було рані-
ше. І тільки сильні і свідомі люди можуть формувати свою «зону
комфорту», а не навпаки.

• втрата віри в те, що щось можна змінити;
За багато років у багатьох громадян України склалося вра-

ження, що нашу країну захлинула хвиля корупції, недбалих депу-
татів, чиновників та керівників вищих органів, і вони ніколи і ні-
защо не будуть робити те, що можливо буде, насправді, краще.
Але мовчання тільки надає крила цим «великим» людям.

«Отримай те, що ти любиш, або прийдеться полюбити
те, що отримаєш!»

• страх помилок та критики.
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Мабуть, не має такої людини на Землі, яка б любила критику
по відношенню до себе. Але страх не повинен стояти на першому
місті у реалізації будь-якої ідеї. Це неправильно і з цим потрібно
боротися.

«Якщо Ви не знаєте до чого це приведе, зробіть це!»
Відкинувши та переступивши основні причини, хочеться ви-

словити пропозиції щодо покращення навчального процесу у на-
шому університеті. Бо як відомо немає остаточної ідеальної сис-
теми, але якщо поєднати наш національний досвід та основні
принципи Болонської системи, то ми можемо досягти небачених
результатів в успішності та досягнень студентів.

І. впровадження ІТ-інновації у навчальний процес:
 введення додаткових поглиблених обов’язкових курсів щодо

навчання користування комп’ютером;
 користування комп’ютером за межами університету;
 проведення семінарів щодо інформування студентів про

комп’ютерні технології.
II. змінити систему оцінювання:
 виставляння балів без округлення;
 60/40;
 вільне відвідування;
ІІІ. дозволити обирати необмежену кількість вибіркових

предметів;
IV. проведення більш практичних та самостійних робіт:
 ділові ігри;
 складання бізнес плану та 8\\ЮТ-аналізу;
 вирішення проблемної ситуації тощо;

V. підвищення доброзичливості та толерантності навчаль-
ного персоналу до студентів;

VI. проводити анкетування після кожного навчального
семестру.

Висвітленні мною пропозиції щодо покращення навчального
процесу у нашому навчальному закладі, а саме Київському наці-
ональному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, є
не тільки мої погляди, але і погляди багатьох студентів, які також
як і я хочуть підвищити не тільки рівень навчання, але яким не
байдуже майбутнє нашого університету. Я хочу сказати, що я
люблю свій університет і у будь-якому разі хочу, щоб він був
кращим з кращих, а для цього потрібні зміни всередині самого
закладу.

Фіхте колись писав: «Існуючі уявлення у загальному мислен-
ні, виникли не внаслідок нашої діяльності, а складають обмежен-
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ня нашої розумової свободи, вони сутність, непізнане обмеження
нашого Я». Так не будимо обмежувати себе. Навколо все може
бути добре, але потрібно йти вперед, до кращого, бо як казав
Джім Коллінс: «Добре ворог Великого!»
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В ЗОНІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Чорнобильська катастрофа створила на значній території Украї-
ни надзвичайно небезпечну для здоров’я людей і навколишнього
природного середовища радіаційну обстановку, внаслідок чого
Україну було оголошено зоною екологічної катастрофи.

До територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, в межах України належать тери-
торії, на яких виникло стійке забруднення навколишнього сере-
довища радіоактивними речовинами і які потребують вжиття
заходів щодо радіаційного захисту населення та інших спеціаль-
них втручань, спрямованих на необхідність обмеження додатко-
вого опромінення населення, зумовленого Чорнобильською ката-
строфою, та забезпечення його нормальної господарської діяльності.

Правовий режим таких територій регулюється Законом Украї-
ни «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 люто-
го 1991 року (надалі Закон). Цей Закон регулює питання поділу
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території на відповідні зони, режим їх використання та охорони,
умови проживання та роботи населення, господарську, науково-
дослідну та іншу діяльність в цих зонах.

Відповідно до статті 2 Закону такими зонами є: зона відчу-
ження — це територія, з якої проведено евакуацію населення в
1986 році; зона безумовного (обов’язкового) відселення (терито-
рія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіо-
нуклідами); зона гарантованого добровільного відселення та зона
посиленого радіоекологічного контролю[1]. Межі цих зон вста-
новлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України на
основі експертних висновків Національної комісії радіаційного
захисту населення України, Академії наук України, Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства у справах захисту насе-
лення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Міністерства
сільського господарства України, Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища України.

Так до радіоактивно забруднених земель належать території
зон гарантованого добровільного відселення та посиленого ра-
діоекологічного контролю. У зоні гарантованого добровільного
відселення забороняється будівництво нових, розширення діючих
підприємств, безпосередньо не пов’язаних із забезпеченням ра-
діоекологічного, соціального захисту населення, а також умов
його життя та праці; будь-яка діяльність, що погіршує радіоеко-
логічну ситуацію; природокористування, яке не відповідає вимо-
гам норм радіаційної безпеки.

У зоні посиленого радіоекологічного контролю забороняється
будь-яка діяльність, що погіршує радіоекологічну ситуацію; бу-
дівництво оздоровчих закладів (санаторіїв, таборів, будинків від-
починку) та нових підприємств, які шкідливо впливають на здо-
ров’я населення і навколишнє середовище.

Що ж стосується території зон відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення, то вони визначаються як радіаційно
небезпечні землі. Тобто, землі, на яких неможливе подальше про-
живання населення, одержання сільськогосподарської та іншої
продукції, продуктів харчування, що відповідають допустимим рів-
ням вмісту радіоактивних речовин, або які недоцільно використо-
вувати за екологічними умовами. У таких зонах забороняється
здійснювати діяльності з метою одержання товарної продукції без
спеціального дозволу Міністерства у справах захисту населення
від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; вивезення за межі зон
без спеціального дозволу Міністерства у справах захисту населен-
ня від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС землі, глини, піску,
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а також заготівля і вивезення рослинних кормів, лікарських рос-
лин, грибів, ягід та інших продуктів побічного лісокористування,
за винятком зразків для наукових цілей; вивезення будівельних
матеріалів, машин, домашніх речей; ведення сільськогосподарсь-
кої та іншої діяльності без спеціального дозволу. Відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку
видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяль-
ності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’яз-
кового відселення)»від 20 грудня 2000 року такі дозволи юридич-
ним та фізичним особам видає Адміністрація зони відчуження [2].

Для отримання спеціального дозволу на провадження окремо-
го виду діяльності особа подає до Адміністрації зони відчуження
заяву за встановленою законом формою, в якій окрім своїх даних
вказує вид діяльності, на який має намір отримати такий дозвіл.
У спеціальному дозволі зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові,
місце проживання або найменування і місцезнаходження суб’єк-
тів діяльності; вид діяльності, на яку видається спеціальний доз-
віл; місце провадження діяльності; особливі умови та правила
провадження виду діяльності; номер реєстрації спеціального доз-
волу; дата видачі та термін його дії. Адміністрація зони відчу-
ження приймає рішення про видачу спеціального дозволу або про
відмову в його видачі протягом не більш як 30 днів з дня отри-
мання заяви та відповідних документів.

На сьогоднішній день виробнича діяльність у Зонах здійснюєть-
ся за декількома напрямками — виведення Чорнобильської АЕС з
експлуатації та ведення робіт, спрямованих на мінімізацію наслідків
Чорнобильської катастрофи. На даний момент на території, що по-
страждала від чорнобильської катастрофи свою діяльність здійс-
нюють біля 10 державних науково-дослідних, виробничих (ДСНВП
«Чорнобильліс», ДСВКВП «Чорнобильводексплуатація»), дослід-
но-конструкторських (ДСНВП «Екоцентр»), пусконалагоджуваль-
них і ремонтних (ДП «Чорнобильсервіс», ДП «Управління капіталь-
ного будівництва») організацій та підприємств. Слід зазначити, що
фінансування робіт для подолання наслідків Чорнобильської катас-
трофи здійснюється за рахунок державного бюджету України, а та-
кож інших фінансових надходжень незалежно від відомчої підпо-
рядкованості та форм власності підприємств, установ, організацій.

Таким чином, проаналізувавши вище зазначене, можна сказа-
ти, що ведення господарської діяльності на територіях, що зазна-
ли радіоактивного забруднення, має свою специфіку. Це, зокре-
ма, виявляється в тому, що на певні види діяльності необхідно
отримати спеціальний дозвіл. Проте, у жодному нормативно-
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правовому акті України не дається точний перелік видів діяльно-
сті, які дозволяється здійснювати, а отже це може бути будь-яка
господарська діяльність, дозвіл на яку надано Адміністрацією зо-
ни, що в подальшому може призвести до нецільового викорис-
тання території посадовими особами.

Крім того, радіоактивні землі потребують проведення заходів
радіаційного захисту та інших спеціальних втручань, спрямова-
них на забезпечення нормальної господарської діяльності та об-
меження додаткового опромінення, зумовленого Чорнобильською
катастрофою.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИХОВАНОЇ РЕКЛАМИ

Мистецтво реклами — чорне мистецтво.
Лернд Хенд

Як усім відомо, згідно із законом «Про рекламу» перед будь-
яким рекламним повідомленням має бути позначено «рекла-
ма», або «на правах реклами», але ми також усі в курсі, що межа
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між тим, що можна вважати рекламою, а що ні досі залишається
юридично та етично розмитою.

Прихованою називається реклама, що не визначена як така, і
розміщена під виглядом інформаційного, авторського, редакцій-
ного матеріалу, або у вигляді особистого повідомлення, або іншої
нерекламної інформації. Велику популярність отримала техноло-
гія залучення «невидимої реклами», що діє на підсвідомість (на-
приклад, 25-й кадр). Визначити приховану рекламу досить склад-
но, і, крім того, практика покарання невідома. До прихованої рек-
лами, також, іноді відносять загальновідомий product placement,
а він, на відміну від інших видів прихованої реклами, не заборо-
нений. Згідно 1 ст. Податкового кодексу України «Під послугами
типу product placement слід розуміти послуги з розміщення від-
повідної торгової марки або самого товару чи послуги в кінофіль-
мі, серіалі або телевізійній програмі». Згідно Закону України «Про
рекламу» «прихована реклама — це інформація про особу чи то-
вар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує
рекламним цілям і може вводити в оману осіб відносно дійсної ме-
ти таких програм, передач, публікацій». А згідно Ст. 9 п. 5 цього ж
закону «Прихована реклама забороняється». Одразу хочеться за-
значити, що у ст. 7 Закону України «Про рекламу» у переліку ос-
новних принципів реклами («законність, точність, достовірність,
використання форм та засобів, які не завдають споживачеві рекла-
ми шкоди») не спостерігається принцип відкритості, що якраз і
відрізняє приховану рекламу від інших видів реклами.

На сьогодні ринок прихованої реклами розвивається досить
швидкими темпами. Згідно з прогнозами експертів та аналітиків
компанії PQ Media до 2010 року дохід цього ринку складе 3,07 млрд
доларів. При цьому експерти зазначають, що ринок product
placement зростає набагато більшими темпами, ніж ринок звичай-
ної неприхованої реклами та маркетингу.

Цікаво, скільки ж коштує прихована реклама? Єдиних тарифів
на неї немає, тому й точну вартість назвати не можу. Але якщо
вже вирішено її використовувати, то показ бренду (торгової мар-
ки) в серіалі коштуватиме від 100 тис доларів, в реаліті-шоу —
від 150 тис., в комп’ютерній грі — від 3 тис, в художньому філь-
мі — від 200 тис доларів. Що ж, задоволення не з дешевих. Ком-
панія Samsung за показ своїх моделей телефонів в фільмі «Мат-
риця» витратила близько 100 млн. доларів, хоча й отримала право
на показ кадрів фільму у своїх рекламних роликах. Компанія
«МТС» заплатила близько трьох мільйонів долл.США за показ
своїх рекламних щитів в фільмі «Дневной дозор».
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І чи дійсно це того коштує? Доведу такими показниками: так,
якщо об’єм прихованої реклами в фільмі «Нічний дозор» аналі-
тики оцінювали в $ 500 000, то об’єм Product Placement в «Ден-
ному дозорі» наблизився до показника в $3 000 000, тобто його
використання дало, напевно, вражаючі результати, адже бачимо
різницю в 6 разів!!! А після показу першої частини фільму «Ос-
новний інстинкт» обсяги продажу джину Seagrams зросли в 5 ра-
зів, обсяги продажу віскі Jack Daniel’s зросли на 6 млн долларов
США, і дохід компанії зріс у 4,5 млн!!!

Але чи кожна компанія може використовувати дану рекламу у
своїй діяльності? Відповім, — ні! Звичайно, ефективність прихо-
ваної реклами не залежить від сфери бізнесу: її використовують
досить ефективно і ресторани, і страхові, фінансові, торгові ком-
панії, і політичні, шоу-бізнесові діячі. Але необхідною умовою
дієвості цього виду реклами є наявність у компанії чіткої концеп-
ції брендінга та впізнаваємість бренду (торгової марки). У ком-
панії повинні бути чіткі цілі, — і не завжди це збільшення
об’ємів продаж. Як правило, основною метою є покращення, а
іноді і створення позитивного іміджу про товар, послугу, компа-
нію в цілому.

В Україні на сьогодні лідерами по використанню прихованої
реклами є виробники тютюнової та алкогольної продукції, оскіль-
ки завдяки прихованій рекламі можна обійти закон для рекламу-
вання забороненої продукції. Крім того, цю приховану рекламу з
упевненістю можна називати найбільш креативною з-поміж усіх
видів реклам. Прикладів безліч, адже до чого тільки не вдаються
компанії, щоб подіяти на підсвідомість потенційних споживачів!
Так, згідно з договором між мерією міста Москви та чотирьма тю-
тюновими фірмами — philip morris, r.j.reynolds, rothmans та
reemtsma, в Москві під час молодіжної олімпіади з’явиться 60 щи-
тів з зовнішньою рекламою в період з 5 червня по 5 липня з диві-
зом «курение? на это нет времени!» на фоні відомих спортсменів,
внизу ж плакатів будуть перераховані усі чотири компанії досить
помітним шрифтом. На вряд чи, виробники тютюнової продукції
вирішили боротися за здоровий спосіб життя молоді шляхом влас-
ної антиреклами…Щити будуть розміщені абсолютно безкоштов-
но, виготовлення біг-бордів обійдеться на чотирьох всього лише у
180 тис. $. Хіба не креативний «маркетинговий хід» ?..

У багатьох країнах ЄС на сьогодні прихована реклама або зов-
сім заборонена (як приміром в Україні), або допускається з вели-
кими застереженнями та обмеженнями, на відміну від США, Бра-
зилії та Австралії, де обсяги прихованої реклами постійно зрос-
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тають. Розвитку цього виду реклами на Європейському ринку за-
важає недостатня законодавча база. Однак зараз влада ЄС розро-
била виправлення до директиви Television Without Frontier («Те-
лебачення без кордонів»). Європейський парламент дозволив
обмежений показ прихованої реклами на телебаченні. З’явилися
деякі обмеження: прихована реклама дозволена в кінотеатрах,
спортивних телепередачах, програмах легких жанрів, фільмах на
телебаченні за умови, що буде повідомлено, коли прихована рек-
лама починається і коли закінчується. Залишилися заборони на
приховану рекламу у дитячих телепередачах, якщо вони трива-
ють не більше 30 хвилин. Максимальний час прихованої реклами
згідно з даною директивою складає 12 хвилин на годину, а серед-
нє в ЄС — 9 хвилин. Дана директива почне свою дію вкінці
2009 року в країнах ЄС. Як і очікувалось, ЄС структурує загаль-
ноєвропейський ринок прихованої реклами, що, на думку експер-
тів, викличе його вибуховий ріст.

Що стосується України, то українські мас-медіа констатують
факт зменшення кількості прихованої реклами у випусках новин
головних телеканалів. Привілеює думка, що це пов’язано з почат-
ком року і ще не були підписані рекламні договори, тому з ча-
сом можна чекати збільшення прихованої реклами на телебачен-
ні. Але вже була помічена прихована реклама у програмі «Під-
сумки» на телеканалі «Ера», «События» на телеканалі «Україна»,
програмі «Вчасно» на НТН.

Отож, давайте не будемо недооцінювати роль та ефективність
прихованої реклами, адже в руках професійних маркетологів во-
на стає сильним і могутнім інструментом, який дозволяє збіль-
шувати об’єми продаж, розширювати цільову аудиторію, збіль-
шувати впізнаваємість бренду, створювати позитивний імідж
компанії та робити товари та послуги цікавими як для постійних,
так і для потенційних клієнтів. І якщо рекламу XX століття нази-
вали величним мистецтвом, то рекламу XXI століття з упевненіс-
тю можна характеризувати як мистецтво геніальне. З цим важко
не погодитися, чи не так?
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РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОРПОРАТИВНОЇ
КОНСОЛІДАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

ЗА УМОВ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ

Вже понад півстоліття економічне зростання забезпечується
перш за все науково-технічним прогресом та оперативною комер-
ціалізацією інновацій в усіх сферах господарювання. Все більшо-
го значення у нарощенні міжнародної конкурентоспроможності
національних економік та стимулюванні розвитку інноваційних
процесів набувають такі фактори, як якість інноваційних систем,
рівень технологій, ефективне інституційне середовище.

Одним з важливих механізмів, що забезпечує інноваційні про-
цеси ресурсами є корпоративна консолідація. Об’єктивним кри-
терієм оцінки ефективності суб’єктів процесу корпоративної кон-
солідації в інноваційній сфері є патентування, що уособлює за-
гальну віддачу науково-дослідних процесів. Проте, у процесі до-
слідження світового досвіду з укладання угод про корпоративну
консолідацію було виявлено, що органи антитрастового регулю-
вання більшості країн оцінювали лише вплив злиття на ринкову
концентрацію та рівень конкуренції, і на основі отриманих ре-
зультатів виносили рішення стосовно дозволу процесу консолі-
дації. Тому на зміну підходу, за якого не враховується вплив кор-
поративної консолідації на інноваційні процеси у високотехно-
логічних галузях, приходять більш прогресивні методики, як то
інноваційні ринки (Innovation markets) у США, підхід захисту
ефективності (Efficiency defense approach) у Європейському Союзі.

Аналіз процесів злиття і поглинання у сфері інноваційного
ринку, який застосовується у США, в процесі аналізу вхідних по-
токів, направлений на визначення таких ключових аспектів:

 зниження обсягу загальноринкових інвестицій новостворе-
ним підприємством у науково-дослідні роботи за рахунок підви-
щення рівня їх ефективності;

 нарощення інноваційних конкурентних переваг суб’єктів
корпоративної консолідації.

Підхід захисту ефективності, який запроваджено Єврокомісією у
Директивах щодо злиттів і поглинань (2004 р.), стимулює корпо-
ративну консолідацію підприємств високотехнологічних галузей,
оскільки забезпечує підтримку органами антитрастового регулю-
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вання випадків злиття, яке пожвавлює діяльність в інноваційній
сфері і незважаючи на послаблення конкуренції на ринку, забез-
печує підвищення рівня суспільного добробуту завдяки зростан-
ню ефективності інноваційної діяльності.

Досліджені підходи є найбільш прогресивними механізмами
забезпечення розвитку інноваційних процесів в умовах корпора-
тивної консолідації, проте неможливо надати перевагу одному із
них через ряд недоліків:

 підхід інноваційних ринків щоразу потребує окреслення ме-
жі дослідження і визначення конкретних показників, на які буде
направлений розгляд кожної конкретної ситуації;

 підхід захисту ефективності створює невизначеність стосов-
но результатів злиттів і поглинань, оскільки неможливо у повній
мірі передбачити вплив вхідних потоків на розвиток інновацій-
них процесів на підприємстві.

Виходячи з цього, ми розробили нову методику підвищення
ефективності функціонування органів антитрастового регулю-
вання у сфері укладання угод по злиттям і поглинанням у висо-
котехнологічних галузях. Запропонований нами інтегрований
підхід включає аналіз як вхідних, так і вихідних потоків у сфері
інноваційної діяльності підприємств, а тому, по-перше, забезпе-
чує усесторонній аналіз впливу процесів корпоративної консо-
лідації на розвиток національної інноваційної системи, а, по-
друге, стимулює розвиток інноваційних процесів на підприємс-
твах високотехнологічних галузей, як ключового фактору на-
рощення глобальної конкурентоспроможності в умовах шостого
технологічного укладу.

Детальний аналіз сучасного стану антимонопольного законо-
давства України, методів регулювання процесів корпоративної
консолідації та перспектив удосконалення механізму захисту ін-
новаційних процесів, дає змогу визначити першочергові завдання
у реформуванні національної системи контролю за злиттями і по-
глинаннями.

Насамперед, необхідно впровадити інтегрований підхід у
процес розгляду справ по злиттям і поглинанням, які можуть
чинити позитивний вплив на суспільні інтереси. З метою активі-
зації інноваційних процесів, існує гостра потреба забезпечити
належне бюджетне фінансування органами державної влади за-
ходів, пов’язаних із захистом тих процесів корпоративної кон-
солідації, які підвищують темпи економічного зростання та кон-
курентоспроможність економіки України в умовах глобальної
конкуренції.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ
СТОСУНКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Сьогодні Україна переживає складну демографічну кризу. Зни-
ження життєвого рівня та ролі соціальної підтримки і гарантій
призвели до того, що значна частина населення змушена пере-
глянути свої шлюбні і репродуктивні плани та наміри. Молоді
подружні пари нерідко відмовляються від народження чергової
дитини, відкладаючи це на кращі часи; вдаються до юридично
неоформлених шлюбних стосунків. Все це погіршує передумови
відтворення населення.

Щоправда, останнім часом чітко простежується поступове
збільшення кількості зареєстрованих шлюбів і досить стабільна
динаміка зниження рівня розлучуваності. Але поряд з тим збіль-
шується частка консесуальних шлюбів. Це певною мірою спри-
чинено довшим періодом соціалізації населення: молодь прагне
здобути освіту, роботу, вирішити проблему з житлом.

Аналіз тенденції укладання шлюбів показав, що за часів неза-
лежності кількість шлюбів, укладених у ранньому віці, зменши-
лась більш, ніж у два рази, особливо серед жінок, які, пристосо-
вуючись до ринкових умов, змушені відкладати укладання
шлюбу і народження першої дитини на пізніший термін.

Населення України характеризується високою інтенсивністю
укладання шлюбів. Традиційно Україна належить до країн Євро-
пи з високим рівнем шлюбності, хоча за останні шістнадцять ро-
ків її рівень знизився у 1,3 рази.

Останнім часом інтенсивність укладання шлюбів стала більш
рівномірною (рис. 1). Найвища шлюбна активність як серед чо-
ловіків, так і серед жінок спостерігається у віці 20—24 роки. Це
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найсприятливіший вік для взяття шлюбу, коли соціально-психо-
логічна адаптація шлюбних партнерів відбувається краще. Стає
суттєвішою різниця у шлюбному віці жінок і чоловіків, підвищу-
ється інтенсивність укладання шлюбів у віці 25—39 років через
подовження періоду соціалізації молодого населення.
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Рис. 1. Інтенсивність укладання шлюбів в Україні у 1991 та 2006 роках

Аналіз структури шлюбних партнерів за віком наречених та
дошлюбним станом не показав значних відмінностей. Переважна
більшість — це перші шлюби, жінки менш схильні до повторних
шлюбів. Але серед наречених більша частка вдовиць, оскільки
чоловіки мають значно коротшу тривалість життя (у середньому
на 11 років). Натомість, чоловіки більш мобільні в укладанні по-
вторних шлюбів, особливо через розірвання попереднього шлюбу.

Аналіз регіональної диференціації шлюбності показав, що за
роки незалежності України області розділились досить рівномір-
но, а саме 70 % має середній рівень шлюбності (7,1—8,1 ‰). В
західних областях із сталими релігійними традиціями, де спосте-
рігається доволі висока інтенсивність укладання шлюбів, ситуа-
ція поліпшилася. Сумська та Чернігівська області не змінили сво-
го положення і мають низький рівень шлюбності, оскільки в цих
областях переважає населення старших вікових груп. Зрозуміло,
що шлюбність певною мірою формує відповідний рівень наро-
джуваності. Як бачимо з табл. 1, чим вищий рівень укладання
шлюбів, тим більше немовлят народжується в цих областях.



437

Таблиця 1
РІВЕНЬ ШЛЮБНОСТІ ТА НАРОДЖУВАНОСТІ

ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ У 2006 РОЦІ

Чисельність, в % до підсумкуРівень
шлюбності, ‰

Кількість
областей населення народжених

Коефіцієнт
народжуваності, ‰

6,6—7,1 4 10,4 9,5 9,0

7,1—7,6 9 44,5 40,5 9,0

7,6—8,1 9 36,3 39,9 10,8

8,1—8,5 3 8,7 10,1 11,4

Разом 25 100,0 100,0 х

Зазначена регіональна диференціація шлюбності і народжува-
ності є підставою для застосування з боку держави адресної, ре-
гіонально адаптованої демографічної політики. Важливим моме-
нтом для покращення шлюбно-сімейної ситуації, що склалася в
Україні, є політика нового уряду щодо цієї проблеми, а саме на-
дання значної матеріальної допомоги матерям при вагітності та
пологах, по догляду за дітьми віком до 3 років, створення умов
для виховання дитини; забезпечення достатнього заробітку для
матерів та батьків; надання пільг молодим сім’ям у кредитуванні
житла та іншої допомоги молодим сім’ям та сім’ям з дітьми, в
тому числі багатодітним. Залишається лише сподіватися, що такі
заходи дійсно будуть ефективними і сприятимуть підвищенню
рівня народжуваності в нашій державі.

Література

1. Волков А. Г. Семья — объект демографии. — М.: Мысль, 1986. —
С. 47.

2. Про становище сімей в Україні. Державна доповідь за підсумка-
ми 2000 року (складена міжвідомчою комісією з питань сімейної полі-
тики). — К.: ВД «Шкільний світ», 2002. — С. 12—16.

3. Чуйко Л. В. Дітородна та виховна ситуація в сім’ях // Демографіч-
на криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові напрями
протидії. — К.: Інститут економіки НАН України, 2001. — С. 284.

4. Чуйко Л. В. Шлюбно-сімейна структура населення: особливості
прояву демографічної кризи // Демографічна криза в Україні. Проблеми
дослідження, витоки, складові напрями протидії. — К.: Інститут еконо-
міки НАН України, 2001. — С. 236—250.



438

С. П. Ткач (обліково-економічний ф-т, ІІ курс)

МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ
РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В М. КИЄВІ

Будь-який ринок благ можна проаналізувати як з мікро-, так і
з макропозицій. Особливо важливим є мікроекономічний аспект
функціонування ринку, який дає можливість усвідомити еконо-
мічні інтереси суб’єктів даного ринку, які і є головною рушійною
силою розвитку економічних відносин.

Особливо цікавим для мікроекономічного дослідження є ри-
нок нерухомості. По-перше, це пов’язано з надзвичайною близь-
кістю нерухомості як товару до цінних паперів за своїми оціноч-
ними характеристиками (дохідністю, ризикованістю і ліквідністю).
По-друге, ринок нерухомості на відміну від інших мікроекономіч-
них об’єктів можна охарактеризувати з трьох позицій: як різно-
вид інвестиційного ринку, як ринок товарів особливого роду і
як ринок первинних послуг. Тому дослідження ринку нерухомо-
сті є необхідним елементом аналізу соціально-економічного ста-
ну як окремих регіонів, так і країни в цілому.

Крім того науково встановлено, що розвиток ринку нерухомо-
сті впливає на розвиток національної економіки в цілому, про що
свідчить графічне представлення обох об’єктів, як циклічних явищ
(рис. 1).

Рис. 1. Взаємозв’язок циклів ринку нерухомості та економіки в цілому
Джерело: [1, c. 12].
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Як видно з рис. 1, якщо ринок перенасичений об’єктами неру-
хомості, на ньому спостерігається спад. Пропозиція нерухомості
стрімко збільшується і перевищує попит, тому ціни знижуються
(точка A). Це ринок покупця. Подальша перебудова на ринку не-
рухомості відбувається вже за загального спаду економічної сис-
теми (точка В). Однак при переході ринку до фази ринку продав-
ця підвищення попиту спричинює пожвавлення будівництва і
економічної системи в цілому і при його апогеї (точка D) ціни на
новобудови різко зростають (ринок продавця). Однак реакція
економіки на ситуацію на ринку нерухомості відбувається з запіз-
ненням аж до наступної фази перебудови, що робить ринок неру-
хомості важливим матеріалом для прогнозування стану економі-
ки в короткостроковому періоді.

Яскравою ілюстрацією даного факту є стан ринку житлової
нерухомості в м. Києві. Показники її розвитку та динаміки наве-
дені в табл. 1

Таблиця 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ

РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ м. Києва в 2001, 2005—2007 рр.

Показник 2001 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р.

Інвестиції в основний капітал у житлове бу-
дівництво, млн грн [4, с. 210] 1550 3794 5548 …

Кількість договорів купівлі-продажу за да-
ними Міністерства юстиції України [2;1] 35290 21182 25252 19520

Коефіцієнт використання оптимального чи-
сла укладених договорів1 0,882 0,530 0,631 0,488

Введено в експлуатацію житла, тис. м2 [4] 1004 1201 1301 1401

Середньорічні міські ціни за 1м2 житла на
первинному ринку нерухомості, $ [9] … 1177,7 1720,9 2506,3

Середньорічні міські ціни за 1м2 житла на
вторинному ринку нерухомості, $ [7] 423,3 1555 2353,9 3399,9

Цінова еластичність пропозиції ринку не-
рухомості (до попереднього року) ... ... 0,213 0,199

Цінова еластичність попиту ринку нерухо-
мості (до попереднього року) ... ... 0,429 – 0,704

                     
1 Згідно досліджень економіста-аналітика П.Мельника дане оптимальне число дого-

ворів складає 40 тис. договорів / рік, оскільки в Києві приблизно мешкає 1 млн сімей, і
кожна з них в середньому проводить 2 угоди купівлі-продажу житла.
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Як видно з табл. 1, протягом 2001—2007 рр. на ринку нерухомо-
сті Києва спостерігалось зниження попиту і зростання пропозиції
житла. Про це свідчать такі фактори: негативний приріст динаміки
укладання договорів з купівлі-продажу житла і зниження числа ви-
даних іпотечних кредитів1. Порівняння даної динаміки з показника-
ми інфляції у відповідних роках (за даними Держкомстату в 2005 р.
споживчі ціни в Києві зросли на 12,9 %, а в 2006 р. — на 9,1 %), то
отримуємо ситуацію ідентичну до проміжку CD на рис. 1, що свід-
чить про знаходження на даному етапі столичного ринку нерухомо-
сті у фазі ринку продавця за загальної кризи економіки регіону.
Простежується також закономірність перевищення ціни пропозиції
на первинному ринку нерухомості аналогічних цін на вторинному
ринку. Це пояснюється підвищеним попитом переважного числа
споживачів на окремі різновиди вторинного житла (зокрема, «сталін-
ки» та дореволюційне житло) через вигідне місцезнаходження, ори-
гінальний архітектурний дизайн, поєднання непоганого метражу
квартир з високими стелями і високу стійкість будівель завдяки ви-
користанню якісної цегляної та бетонної кладок; а також поширен-
ням практики надбудови і модернізації вторинного житла [8].

Основною метою мікроекономічного дослідження ринку не-
рухомості на сучасному етапі є встановлення оптимальної ціни
на нерухомість, тобто ціни, яка приведе даний ринок в рівновагу.
Для цього необхідно проаналізувати попит та пропозицію на сто-
личному ринку нерухомості, що передбачає собою аналіз кривих
відповідних показників та їх еластичності.

3399,9

2848,2

2054,7

768,3
568,0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Q

Pp
v

Фактичний попит Трендовий попит

Рис. 2. Крива попиту на вторинну нерухомість у м. Києві
Джерело: [2, 5], власні розрахунки.

                     
1 За даними Української національної іпотечної асоціації, в 2007 р. банки України

видали 61,613 тис. кредитів на купівлю житла на вторинному ринку і 2869 — на первин-
ному, що менше аналогічних показників в 2006 р. відповідно на 33 % і 62 % [10, с. 32]).
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Примітка: PPV — ціна 1м2 нерухомості за дисконтованої теперішньої вартості гро-
шей, $; Q — кількість укладених договорів купівлі-продажу нерухомості.
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Рис. 3 Крива пропозиції первинної нерухомості в м. Києві

Джерело: [5], власні розрахунки.

Примітка: PPV — ціна 1 м2 нерухомості за дисконтованої теперішньої вартості
грошей, $; Q — кількість житла, введеного в експлуатацію, тис. м2.

Таким чином, отримуємо, що оптимальна ціна на нерухомість
за сучасних умов повинна становити $ 568 за 1 м2. При такій ціні
за кожним договором купівлі-продажу необхідно в середньому
реалізовувати близько 25,55 м2 новобудов і 17,695 м2 вторинної
нерухомості. Однак зважаючи на те, що мінімальна площа житла
необхідна для проживання середньостатистичної київської сім’ї
(з 3 осіб) повинна становити не менше 31,3 м2 1, то звідси отри-
муємо, що оптимальна ціна на київську нерухомість за сучасних
умов повинна становити не менше 700 $/м2. Нееластичність по-
питу і пропозиції на житло лише підтверджує факт високої залеж-
ності цін на нерухомість від позиції забудовників та ріелтерів, і
слабку залежність від самих продавців.

Значної уваги також заслуговує поводження кривої фактичного
попиту в інтервалі цін від $ 2054,7 і 2848,2 (див. рис. 2). Такий
проміжок цін можна назвати критичним, оскільки в даному випад-
ку попит зростає разом з цінами і тому товар поводить себе як то-
вар Веблена (товар розкоші, попит на які зростає з ростом цін та
бюджету споживача). Хоча точніше таку поведінку кривої попиту
краще пояснити тим, що житло є унікальним товаром, що поєднує
в собі дві протилежні характеристики: первинне благо та предмет
                     

1 Дана площа визначена згідно Постанови КМУ «Про встановлення тимчасових мі-
німальних норм забезпечення соціальним житлом» № 219 від 19.03.2008.
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розкоші. Тому крива фактичного попиту на нерухомість (на відмі-
ну від трендової кривої) показує особливості споживання даного
товару з позицій двох категорій споживачів: заможних осіб і еліти
та небагатого населення. Сучасна ринкова кон’юнктура показує,
що ціни перетнули критичну межу, а тому крива попиту поверну-
лась до свого нормального стану, тобто спаду.

Таким чином, проведений аналіз виділяє такі причини кризової
ситуації на столичному ринку нерухомості: невідповідність темпів
зростання цін на об’єкти нерухомості з темпами зростання доходів
громадян, значна тінізація, втрата державного контролю на ринку
нерухомості, а також недорозвиненість українського ринку цінних
паперів і незначне інвестування держави в житлове будівництво.
Свою лепту в поглиблення кризи ринку нерухомості принесла по-
літична нестабільність в Україні та напруженість її відносин з Ро-
сією в енергетичній сфері. Ситуацію можна владнати лише завдя-
ки проведенню активної та компетентної антикорупційної та
фінансово-кредитної політики, яка повинна забезпечити зростання
обсягів іпотечного кредитування, розв’язання житлової проблеми
та поглиблення економічного розвитку України в цілому. Неаби-
яку роль також буде відігравати удосконалення нормативно-
правової бази на ринку нерухомості та посилення статистичної
звітності продавців та ріелтерів. Однак зважаючи на те, що на сьо-
годні українська економіка ще досі не адаптувалася до правил рин-
ку, повне оздоровлення в сфері нерухомості можливе лише в дов-
гостроковій перспективі (тобто через 5—10 років).
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А. В. Ткачук (ф-т економіки АПК, IV курс)

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Актуальність теми. Основою для прийняття оперативних і
стратегічних управлінських рішень є повна, правдива та всебічна
інформація про економічний стан підприємства, джерелом якої
виступають дані бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечити
достовірність показників обліку і запобігти можливим відхилен-
ням покликана інвентаризація.

Вивчення засад здійснення інвентаризації на сільськогоспо-
дарських підприємствах дало змогу виявити суттєві прогалини,
які мають місце в її документальному забезпеченні, недоскона-
лість окремих існуючих інвентаризаційних документів.

Дослідження удосконалення документального оформлення ін-
вентаризації знайшли висвітлення у наукових працях вчених-
економістів, серед яких Бєлоусов А. А., Жук В. М., Калюга Є. В.,
Чудовець В. В.

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є формування
практичних рекомендацій щодо вдосконалення документального
забезпечення процесу інвентаризації на сільськогосподарських
підприємствах.

Завданням даної роботи є встановлення вимог до оформлення
первинних документів на сучасному етапі розвитку економіки та
визначення існуючих недоліків. На підставі цього необхідно здій-
снити удосконалення деяких документів для відображення ре-
зультатів інвентаризації у сільськогосподарських формуваннях.

Практичне значення одержаних результатів. Впровадження
у практику запропонованих рекомендацій підвищує ефективність
і раціональність організації процесу інвентаризації в сільськогос-
подарських підприємствах, скоротить час на виведення інформа-
ції, поліпшить наочність документів та відображених у них ре-
зультатів.

Недоліки в документальному забезпеченні інвентаризації при-
зводять до суттєвого зниження її раціональності, ефективності та
об’єктивності, сприяють її формальному проведенню. За таких
умов у повній мірі не може бути реалізована мета та виконані всі
завдання інвентаризації як методу обліку і контролю. Саме тому
існує об’єктивна необхідність вдосконалення документального
забезпечення інвентаризаційного процесу.
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Заповнити дану прогалину в документальному забезпеченні
інвентаризаційного процесу дозволять розроблені форми Звіряль-
ної відомості результатів інвентаризації товарно-матеріальних і
інших цінностей, Інвентаризаційного опису робочої худоби та
продуктивних тварин, птиці, бджолосімей та Інвентаризаційного
опису товарно-матеріальних цінностей.

Так, зокрема, Звіряльна відомість результатів інвентаризації
товарно-матеріальних і інших цінностей форма № Інв. 18 с.г. не
дає змоги відобразити результати пересортиці, суму природного
убутку та остаточні результати. На практиці при визначенні ре-
зультатів інвентаризації доводиться складати додаткові порівняльні
відомості, робити залік пересортиці, визначати природній убуток,
що ускладнює процедуру отримання результатів інвентаризації.

З наведеного вище можемо зробити висновок, що для вдоско-
налення виведення результатів інвентаризації доцільно доповни-
ти чинну форму Звіряльної відомості з тим, щоб можна було в
одному документі визначити попередні результати, робити залік
пересортиці і виводити остаточні результати інвентаризації. Це
скоротить час на виведення інформації, поліпшить наочність ві-
домостей та відображених у них результатів.

Затверджена форма Інвентаризаційного опису товарно-матері-
альних цінностей для сільськогосподарських підприємств поєд-
нує в собі як сам опис так і частину порівняльної (звіряльної) ві-
домості, зважаючи на це, підвищується трудомісткість процесу
оформлення результатів інвентаризації.

Тому пропонуємо скоротити форму № Інв. 4 с.г, для уникнен-
ня дублювання облікової інформації, шляхом виключення части-
ни порівняння даних інвентаризації з обліковою інформацією.

У зв’язку з появою П(С)БО ЗО «Біологічні активи» до П(С)БО
2 «Баланс» і безпосередньо до самої форми балансу були внесені
зміни, внаслідок яких біологічні активи (довгострокові та поточ-
ні) були виділені зі складу інших довгострокових і поточних ак-
тивів підприємств. Ці документи Мінфіну ще раз підкреслили
особливий статус біологічних активів у складі інших активів під-
приємства. Тому до порядку здійснення їхньої інвентаризації та
до оформлення її результатів висуваються особливі вимоги.

Затверджена форма Інвентаризаційного опису робочої худоби
та продуктивних тварин, птиці, бджолосімей потребує доопра-
цювання у частині відповідності оцінки активів законодавчо за-
твердженим.

У затвердженій формі № Інв. 8 с.г. активи сільськогосподар-
ського підприємства відображаються за балансовою вартістю, що
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суперечить вимогам П(С)БО ЗО, у якому такі активи оцінюються
за справедливою вартістю. Тому пропонується доповнити графу
«Балансова вартість» записом про справедливу вартість — «Ба-
лансова вартість (справедлива вартість)».

Це актуально особливо для поточних біологічних активів —
приплід тварин та птиці, що отримано в обліковому періоді, а дов-
гострокові біологічні активи можуть відображатися за балансо-
вою вартістю з можливістю переоцінки до рівня справедливої вар-
тості.
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ФАКТОРИНГ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВАРІАНТИ ОБЛІКУ

На сьогодні факторинг — це достатньо новий для України фі-
нансовий інструмент, розвиток якого потребує створення інсти-
туційних умов. Схема факторингової операції наступна: банк або
фінансова компанія (фактор), перевіривши платоспроможність
покупця, після отримання документів про поставку товарів або
послуг, виплачує своєму клієнтові (продавцю товарів або послуг)
від 60 % до 90 % (як правило) суми платежу за поставлений товар
або вартості наданих послуг. В якості страхування банк або фі-
нансова установа утримує решту 10—40 % боргу покупця. У вар-
тість факторингових послуг включаються плата за надані у кре-
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дит кошти та комісія (плата за послуги). На вітчизняному ринку в
середньому комісія за факторингові послуги складає 0,5—3 % від
вартості рахунків-фактур. Вартість факторингу приблизно стано-
вить 20—22 % річних (у гривневому еквіваленті).

Офіційно затвердженої методики обліку факторингових опе-
рацій на сьогодні немає. Тому, з огляду на це, можна запропону-
вати можливі варіанти обліку таких операцій. Розглянемо облік
факторингових операцій у клієнта факторингової компанії чи бан-
ку на конкретному прикладі.

Нехай, клієнтом факторингової компанії «Альфа» є фірма
«Омега». Згідно рахунків дебіторська заборгованість фірми «Омега»,
за якою вона запланувала скористатися факторингом, становить
200 000 грн. Згідно договору факторингу 60 000 грн фактор
«Альфа» вніс до резерву, з якого 18 000 грн стягне з фірми «Омега»
за послуги. Кошти в сумі 140 000 грн будуть надані клієнтові —
фірмі «Омега». А 2 % комісійних в сумі 4000 грн (200 000*0,02)
будуть погашені клієнтом за рахунок утвореного фактором ре-
зерву. Решта суми резерву (38 000 грн) буде повернена клієнтові
у разі погашення всієї заборгованості дебіторами.

Цифрові дані наведеного прикладу відобразимо на рахунках
обліку фірми «Омега» у випадку повного (табл. 1) і часткового
погашення боргу дебіторами.

Таблиця 1
ОБЛІК ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

У КЛІЄНТА ЗА УМОВИ ПОВНОГО ПОГАШЕННЯ БОРГУ ДЕБІТОРАМИ

Кореспонденція
рахунківЗміст операції

Д-т К-т
Сума

Відображено суму дебіторської заборгованості,
що буде використана в операції факторингу 952 361 200 000

Сума, що підлягає отриманню від фактора 601 361 140 000

Відображено створення резерву фактором 377 361 60 000

Отримано кошти від фактора
Нараховано дохід від фінансової операції

311
601

601
733

140 000
140 000

Відображено плату за послуги факторингу 952 377 18 000

Відображено сплату комісії за рахунок резерву 952 377 4 000

Повернуто залишок резерву фактором
Нараховано дохід від фінансової операції

311
377

377
733

38 000
38 000
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Припустимо, що дебітори погасили неповну суму боргу, а
лише частину у розмірі 120 000 грн. У випадку неповного пога-
шення боргу дебіторами маємо такий варіант відображення опе-
рацій в обліку, за якого всі проведення, крім останніх двох, по-
вторюють варіант повного погашення заборгованості дебіторами.
В останній же операції необхідно відобразити списання решти
суми резерву, оскільки дебітори погасили неповну суму боргу
(120 000 грн). На рахунках бухгалтерського обліку матимемо на-
ступне: Дт 952 — Кт 377 — 38 000 грн.

Необхідно зауважити, що залежно від обставин, що склада-
ються під час «збирання» боргів фактором, а також умов, що дик-
туються договорами, від розвитку подій (сприятливого чи не-
сприятливого) тощо, можна скласти й інші схеми бухгалтерських
проведень.

Попри існуючі законодавчі перешкоди, відсутність облікових
нормативів та ризиковість факторингових операцій ринок факто-
рингових послуг в Україні розвивається досить динамічно. На-
самперед це пов’язується з економічними вигодами факторингу
для підприємництва.

Для подальшого розвитку факторингу на вітчизняному ринку
необхідне прийняття заходів законодавчо-нормативного характе-
ру стосовно регламентування здійснення факторингових опера-
цій, а саме стосовно факторингових операцій як об’єкту оподат-
кування ПДВ, а також створення пільгових умов для вже діючих
та новостворених фінансових компаній, що надають факторинго-
ві послуги в сфері оподаткування. Активізації розвитку міжнарод-
них факторингових операцій в Україні має сприяти новий Закон
України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про
міжнародний факторинг», що дозволить розширити визначення
факторингових операцій до таких як фінансування постачальни-
ка, включаючи позику і попередній платіж; ведення обліку щодо
належних сум; пред’явлення до оплати грошових вимог; захист
від неплатоспроможності боржників.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ

На сьогодні не викликає сумніву той факт, що ефективна еко-
номічна конкуренція є життєво необхідною передумовою ринко-
вої трансформації економіки України, укріплення її позицій на
міжнародній арені. Захист вільної конкуренції у підприємницькій
діяльності є одним з основних пріоритетів соціально-економічної
політики держави та одним із головних завдань Антимонополь-
ного комітету України.

Антимонопольне законодавство України, перебуваючи у стадiї
iнтенсивного розвитку, пройшло один iз найважливiших своїх
етапiв — перехiд вiд захисту суб’єктiв господарювання та спо-
живачiв вiд проявiв монополiзму до захисту економiчної конку-
ренцiї як основної цiнностi та передумови iснування демократич-
ного суспiльства. Політика, що колись була переважно антимо-
нопольною, тепер перетворюється на конкурентну.

Насьогодні в України, як країні з перехідною економікою,
створено правові та організаційні засади конкурентної політики,
основою якої є закріплений у ст. 42 Конституції України принцип
державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності,
побудовано структуру органів державної влади, що забезпечують
реалізацію норм законодавства про захист економічної конкурен-
ції, контроль за його дотриманням.

Завдяки вжитим заходам щодо демонополізації економіки,
створенню системи захисту конкуренції в підприємницькій діяль-
ності частка монопольного сектора в економіці країни помітно
знизилася, адже специфіка економіки України на час здобуття
нею незалежності відрізнялася одним з найвищих рівнів концен-
трації та централізації виробництва, його монополізацією. Зараз
же у більшості галузей промисловості, сільського господарства
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все активніше формуються конкурентні відносини. За тверджен-
ням закордонних спостерігачів, вцілому законодавство України у
сфері конкуренції сьогодні відповідає світовим стандартам [1].

Однак, як і будь-яке суспільне явище, нормативно-правова рег-
ламентація відносин у сфері конкуренції перебуває у постійній
динаміці та потребує певного удосконалення.

Це стосується, насамперед, доопрацювання ряду основопо-
ложних принципів, щодо забезпечення рівності прав усіх
суб’єктів господарювання щодо доступу до участі в конкурсах
на отримання права постачання продукції для державних по-
треб; сприяння створенню за участі підприємств та фінансово-
кредитних установ лізингових структур, які б забезпечували ви-
користання у малому бізнесі вітчизняного обладнання на умо-
вах лізингу; встановлення ефективного контролю за цінами на
продукцію природних монополій, в тому числі контролю за ви-
тратами суб’єктів природних монополій, які впливають на ціни і
тарифи для споживачів.

На тлі прийняття 20.03.2008 року Верховною Радою України
Закону України, згідно із яким Закон «Про закупівлю товарів, ро-
біт та послуг за державні кошти», втратив свою чинність, очевид-
ною стає необхідність першочергового законодавчого закріплен-
ня застосування конкурсних засад при закупівлі суб’єктами при-
родних монополій сировини, матеріалів, устаткування у відповід-
ності до світових стандартів, зокрема СОТ.

У наш час назріла також нагальна необхідність переглянути
положення законодавства, за яких державні органи одночасно
здійснюють на певному ринку господарську діяльність і функції
державного регулювання. Фактично, органи Антимонопольного
комітету України змушені шляхом застосування санкцій компен-
сувати недоліки регулювання суб’єктів природних монополій,
тим самим підміняючи регуляторні органи, що взагалі супере-
чить світовій конкурентній практиці [2].

Доопрацювання, відповідно до досвіду західноєвропейських
держав, потребує і процесуальне законодавство України щодо
повноважень Антимонопольного комітету в процесі здійснення
ним перевірок суб’єктів господарювання. Проект Закону «Про
забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Ан-
тимонопольного комітету України», який чекає свого прийняття
у Верховній Раді України, покликаний забезпечити ефективність
порядку звернення органів Антимонопольного комітету України
та прийняття судом рішення стосовно проникнення до житла чи
до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку;
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вилучення чи накладення арешту на предмети, документи, інші
носії інформації, які є доказами чи джерелом доказів у справі, в
службових приміщеннях та транспортних засобах суб’єктів гос-
подарювання, на робочих місцях їхніх працівників.

До того ж, предметом регулювання Антимонопольного комі-
тету України, крім монопольної практики підприємців, сьогодні є
дії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що
обмежують конкуренцію, в той час, як це виходить за межі ефек-
тивної роботи конкурентного відомства та у більшості країн світу
діяльність владних структур не потрапляє до сфери антимоно-
польного законодавства. Цими питаннями повинні опікуватися
незалежні, відокремлені органи державної влади, що, безумовно,
сприятиме підвищенню ефективності такого контролю та надасть
можливість Антимонопольному комітету більше уваги приділяти
аналізу та стабілізуванню ринків [3].

Таким чином, пріоритетним напрямом удосконалення законо-
давства про захист економічної конкуренції сьогодні є посилення
і розвиток існуючих конкурентних відносин, підвищення їх якос-
ті, сприяння впровадженню інвестиційно-інноваційної моделі
конкурування господарюючих суб’єктів.

Україна хоче бачити себе повноправним членом ЄС. Полі-
тичні та економічні досягнення останніх років сприяли форму-
ванню цієї позиції в українському суспільстві: взято курс на
вдосконалення національної правової системи. За таких умов
розбудова ефективного економічного простору в Україні шля-
хом удосконалення нормативно-правової бази та певного ре-
формування інституційної системи здатна перетворити нашу
державу у дійсно сильну, динамічну, інвестиційно привабливу
країну із соціально орієнтованої ринковою економікою. А від-
так будуть створені умови для її майбутньої успішної інтегра-
ції у світову економічну систему.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Ефективність маркетингу банківської діяльності багато в чому
залежить від якості організації роботи маркетингової служби: її
структури, обраних маркетингових досліджень, процесу плану-
вання, координації прийняття рішень і втілення прийнятих рі-
шень. Саме ця складова банківського маркетингу забезпечує чіт-
ку координацію всіх дій банку, єдність внутрішніх цілей, дає
змогу вибрати найраціональніші шляхи розвитку, зменшує ризик
прийняття керівництвом помилкових рішень, створює передумо-
ви для стратегічного та поточного контролю, управління струк-
турою банківських ресурсів, сприяє підвищенню готовності до
раптових і навіть шокових змін ринкової ситуації, формуванню
цілей і напрямів діяльності банку.

На сьогоднішній день у більшості комерційних банків в
Україні слабо розвинені навички вибору ключових напрямів діяль-
ності або стратегій, у той час як розробка і здійснення маркетин-
гової діяльності вимагають узгодженості в діях керівництва, на-
явності зрозумілої концепції та чітко сформульованого стратегі-
чного бачення банку, системного підходу до процесу стратегіч-
ного управління та планування. Робота підрозділів маркетингу,
підрозділів роботи з клієнтами, тобто збуту послуг, інформаційно-
аналітичних служб та служб реклами та РR є найбільш неустале-
ною частиною банківської діяльності, але відсутні організаційні
традиції, уніфікація структур, єдине розуміння кола обов’язків
цих структур у різних банках.

Структурою, на яку покладено відповідальність за координа-
цію процесів, пов’язаних із визначенням і реалізацією ринкової
стратегії банку, зазвичай є маркетингова служба. Вона може мати
різні характеристики щодо централізації, формалізації, назви,
складу та кількості персоналу, тощо, проте цілі її діяльності за-
лишаються незмінними — забезпечення успішного існування
комерційного банку відповідно до інтересів акціонерів. Завдання
виживання будь-якого банку пов’язане з успішним веденням
конкурентної боротьби коректними засобами. Результат буде ви-
значатися здатністю банку об’єктивно оцінити своє становище у
конкурентній боротьбі; обрати та реалізувати конкурентну стра-
тегію; постійним аналізом дій банків-конкурентів; забезпеченням
належної конкурентоспроможності послуг банку.
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Організація маркетингу в банку характеризується наступними
рисами: ступень децентралізації процесу прийняття рішень; чіт-
кість організаційної структури; достатня кваліфікація менеджерів
середньої ланки; правильно визначені та організовані стратегічні
бізнес-одиниці, вертикальні, горизонтальні та зовнішні комуніка-
ції; регламентація діяльності.

Обґрунтованою є централізація маркетингової діяльності, ко-
ли на вповноважений департамент у Головному офісі покладено
функції із здійснення досліджень, створення довгострокових і
короткострокових планів розвитку, брендінг і створення корпо-
ративного стилю та іміджевої стратегії, визначення цінової, про-
дуктової і комунікаційної політики банку. За регіональними від-
діленнями залишається право вибору конкретних партнерів для
розміщення рекламних матеріалів, але самі матеріали й інші ас-
пекти маркетингової діяльності координуються із Головного офі-
су. Централізація функції маркетингу сприяє концентрації висо-
кокваліфікованих кадрів і зниженню витрат на персонал: і фахів-
ців, і допоміжний персонал.

Однак, треба відмітити, що організація розподілення повно-
важень між регіонами і головним офісом на практиці не завжди є
не цілком ефективною і має свої недоліки. Часто вимагає вдоско-
налення організація досліджень конкурентного становища банку
на регіональних ринках, а також процес комунікації між централь-
ним органом і регіонами.

Варто відмітити, що в діяльності українських банків зазвичай
відсутня організація практики бенчмаркінгу. Термін «бенчмар-
кінг» з’явився в 1972 році в Інституті стратегічного планування
Кембріджа (США). Сьогодні існують різні визначення цього по-
няття. Мабуть, самим повним є визначення Р. К. Кемпа, що оха-
рактеризував бенчмаркінг як «постійний процес вивчення й оцін-
ки товарів, послуги досвіду виробництва самих серйозних конку-
рентів, або тих компаній, що є визнаними лідерами в галузі».

Не можна заперечувати, що банки орієнтуються на діяльність
конкурентів, деякі гравці, наприклад, Приватбанк чи Родовід
банк, є вельми інноваційними і постійно впроваджують послуги
та операції, що були відсутні на українському ринку. Проте, до-
цільним було б впровадження організованого інституту бенчмар-
кінгу, функцією якого було б дослідження ключових факторів
успіху основних конкурентів, нових амбіціозних гравців, а також
великих банків — лідерів західних ринків.

Треба окремо зауважити, що традиційні моделі (Портер, ВСG
тощо) не передбачають виконання завдань бенчмаркингу, проте і
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не заперечують йому. Тому, використання цього інструменту
аналізу вельми додати до традиційного інструментарію банку
Приватбанк (Ансофф, ВСG). Для використання зовнішніх мож-
ливостей банк повинен володіти певними внутрішніми ресурса-
ми. Крім того, проблеми, пов’язані із зовнішньою небезпекою,
можуть бути ускладнені наявністю внутрішніх слабких сторін
банківської організації. Тому банку важливо підтримувати ефек-
тивність обліку і аналізу чинників, які дають змогу виявити та
оцінити внутрішні сильні та слабкі сторони банку.

Окремо варто зауважити про доцільність дослідження брен-
дових показників банку і ефективного бренд-менеджменту.
Важливим є вивчення не лише брендових показників, пов’яза-
них із впізнанням банку в різних регіонах України, але й впро-
вадження додаткових показників, пов’язаних із відношенням
до бренду банку.

Як метод покращення сприйняття бренду, банк може активно
використовувати діяльність, яку можна назвати терміном «соціаль-
на відповідальність бізнесу», або «соrрогаtе cосіаl геsропsіbity».
Соціальна відповідальність бізнесу стає все аткуальнішою темою
в західних країнах. Існує багато визначень цього явища, але всі
вони можуть бути розподілені на дві групи відповідно до підхо-
ду, що є базою визначення.

Перший підхід базується на принципі «третичної результати-
вності діяльності», що було запропоновано Джоном Елкингтоном
наприкінці 90-х років. У цьому випадку, під СОБ розуміється
управління економічними, екологічними і соціальними показни-
ками діяльності підприємства.

Другий підхід базується на посиленні в корпоративному
управлінні ролі «стейкхолдерів» або груп впливу. Він пов’язаний
із роботою Едварда Фрімана «Стратегічне управління: погляд з
позиції груп впливу». Серед груп впливу Фріман розглядає як
найвпливовіших гравців так звану «велику п’ятірку»: акціонерів,
робітників підприємства, постачальників, споживачів, а також
територіальні суспільства, в межах яких підприємство здійснює
свою діяльність.

Як підсумок з обох підходів можна розглядати визначення, що
було запропоновано Зеленою книгою Європейської Комісії. Від-
повідно до нього, соціальна відповідальність бізнесу — це кон-
цепція, що дозволяє інтегрувати в повсякденну діяльність комер-
ційних підприємств соціальні і екологічні аспекти, а також вра-
ховувати їх у процесі добровільної взаємодії із зацікавленими
особами.



454

В літературі існує багато суперечок щодо того, чим насправді
є соціальна відповідальність бізнесу. Важко заперечувати, що бан-
ки й інші компанії використовують таку діяльність як метод РR.
З іншого боку, важко заперечувати, що діяльність із соціальної
відповідальності приносить користь суспільству і рекламні акції,
що спрямовані на допомогу дітям чи вирішення екологічних проб-
лем, є приємнішими за розміщення реклами на білбордах чи
нав’язливу ротацію реклами на телеканалах. Мабуть, так, соці-
альна відповідальність бізнесу є маркетинговим інструментом,
але чим більше цей інструмент буде використовуватись, тім кра-
ще для суспільства.

Як підсумок, зауважимо, що результат діяльності банку ви-
значатиметься:

— по-перше, здатністю банку об’єктивно оцінити своє стано-
вище у конкурентній боротьбі, обрати та реалізувати конкурент-
ну стратегію;

— по-друге, постійним аналізом дій конкурентів;
— по-третє, забезпеченням належної конкурентоспроможнос-

ті послуг банку, які пропонуються клієнтам.
Саме за такими напрямами банк має вдосконалювати свою

маркетингову діяльність, а саме шляхом реорганізації повнова-
жень в Головному офісі і на місцях, поширення діяльності із бенч-
маркингу і соціальної відповідальності, дій, спрямованих на пок-
ращення сприйняття бренду банку, а також поступового перетво-
рення банку на організацію, що здатна до навчання.
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А. О. Харламов (ф-т інформаційних систем і технологій, І курс)

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

За розробленою математичною моделлю прогнозування соціаль-
но-економічного розвитку країни, проведено прогнозування еко-
номіки України в 2008—2012 рр. Показано, що й надалі в Україні
продовжуватиметься скорочення чисельності населення, ВВП
утримає динаміку до зростання, передбачається також повне
подолання безробіття в кінці 2012 р.

Модель соціально-економічного прогнозування складається з
понад 50 рівнянь, найбільш важливими, які розглянуті в [1—4], є:
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де М1 µ — кількість грошей в річному кругообігу, Pгр — грошовий
дефлятор ВВП, K — вартість завантаженого капіталу, σ — коефіці-
єнт матеріаломісткості, k0 — рівноважна капіталоозброєність праці,
ξ — коефіцієнт структури економіки, f — добровільне безробіття, Т
— чисельність населення, u — реальний дохід з капіталу на одного
мешканця країни, n — ставка пенсійного податку з заробітної плати,
w — виплачена реальна заробітна плата, В — суспільний добробут,
N — кількість фактично працюючих, Бt — зміна добробуту, α =
= 1/lnk0 — коефіцієнт технології виробництва, J — чисті інвестиції.

На основі даної математичної моделі соціально-економічного
прогнозування, яка описана в [1—4], та відомих за статистикою
даних, взятих з [5], проведено прогнозування економіки країни в
2008—2012 рр.
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На основі отриманих даних побудовано наступні графіки:

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ в 2001-2012 рр.
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Основною причиною скорочення чисельності населення є ве-
ликий рівень потреб, який, з’їдаючи отримуваний чистий прибу-
ток через дохід домашніх господарств з капіталу, вже не може
бути забезпечений існуючим народним господарством при наяв-
ній праці і капіталі. Зменшити заради майбутніх поколінь наяв-
ний рівень потреб, що забезпечується досягнутим добробутом,
соціальна свідомість населення не дозволяє.

ДИНАМІКА РЕАЛЬНОГО ВВП за 1997-2012 рр.
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Приріст ВВП, враховуючи позитивну динаміку всіх складових
попиту, буде забезпечений збільшенням валового доходу вироб-
ництва за всіма видами економічної діяльності.

Отже, динаміка розвитку України у 2008—2012 роках буде
формуватися в умовах: сприятливої кон’юнктури на зовнішніх
ринках; збереження високої інвестиційної активності (за рахунок
вступу в СОТ та підготовкою до Евро-2012); підвищення розмі-
рів державних соціальних стандартів і допомог на проведення
грошових компенсаційних виплат громадянам по знеціненим
грошовим заощадженням.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО КОДЕКСУ
В УКРАЇНІ (АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА)

Прийняття Конституції України закріпило соціальну рису но-
воствореної держави. До цього країна йшла від заперечення мож-
ливості існування соціального напрямку діяльності та до консти-
туційного закріплення соціальної функції, як самостійної.

Серед базових механізмів реалізації та функціонування соціаль-
ної держави є право. Так, за допомогою соціального права реалі-
зується соціальна функція держави. Однак, сьогодні набуває по-
ширення ідея появи нового системного утворення — соціального
права як своєрідної правової спільності, що об’єднує низку само-
стійних галузей. А. В. Міцкевич визнає соціальне право як таке,
до складу якого входить законодавство про соціальне забезпечен-
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ня, спеціальне законодавство в галузі освіти, охорони здоров’я.
Л. Н. Анісімов зазначає, що важливим елементом Російської Фе-
дерації як соціальної держави є законодавче закріплення соціаль-
ної політики і соціальної захищеності людини. Воно здійснюється
шляхом формування особливої галузі права — соціального права.

Термін «соціальне право» не може бути вжитий стосовно
окремо взятої галузі права. Це пояснюється тим, що не існує єди-
ного природного соціального права, отже не може бути і єдиного
позитивного соціального права.

Вищенаведене показує, що складність об’єкта правового регу-
лювання та різноманітність соціальних питань породжують проб-
леми в узгодженні правових норм. За роки незалежності в Украї-
ні виконана значна правотворча робота: на сучасному етапі пра-
вовий простір у цій сфері регулюється понад 200 актами. Проте
нормотворча робота у цій сфері відбувається шляхом вирішення
окремих питань без необхідного ступеня узагальнення. Це загос-
трює питання систематизації законодавства.

Оптимальним способом правотворчості у цьому напрямі є ко-
дифікація соціального законодавства, адже саме у кодифікованих
актах набувають розвитку системні нормативні узагальнення.

Соціальне законодавство багатьох країн світу характеризуєть-
ся кодифікованістю актів. Як приклад, Кодекс соціального стра-
хування Франції 1956 р. містить дві групи норм, які складають
соціальне право — це право соціального забезпечення та соціаль-
них допомог. У ФРН виникнення кодифікованих актів у галузі
права соціального забезпечення пов’язують з прийняттям в 1911 р.
постанов про імперське страхування. У 70—80 рр. відбулося ре-
формування соціального законодавства.

У Туркменістані нещодавно набув чинності кодекс «Про соці-
альне забезпечення», а у Киргизстані триває процес розробки
проекту Соціального кодексу.

Щодо Російської Федерації, то у 2004 р. до Державної Думи вно-
сився проект закону «Соціальний кодекс Російської Федерації».
Проект Соціального кодексу РФ закріплює соціальні права грома-
дян у різних сферах і встановлює обов’язки держави щодо забезпе-
чення їх ефективного здійснення. Фактично зміст цього проекту не
відповідає його назві, тому він повернутий на доопрацювання.

Щодо України, то проект Соціального кодексу подавався на
розгляд Верховній Раді України ще в 1998 р. Вибір назви та сфе-
ри правового регулювання здійснено виходячи із структури норм
Європейської соціальної хартії та Європейського кодексу соціаль-
ного забезпечення.
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Більш складним питанням є вибір ознаки, за якою доцільно
здійснювати формування структури. Як приклад, предмет право-
вого регулювання — права громадян за певним видом соціально-
го ризику, чи певний інститут. Перший критерій характерний для
встановлення міжнародних правових норм, другий — для націо-
нального законодавства більшості країн ЄС.

Так, Прилипко С. М. наголошує на тому, що у Загальній час-
тині зазначеного акта повинні міститися правові норми щодо
сфери дії, предмета регулювання, принципів соціального забез-
печення, кола суб’єктів правовідносин, джерел фінансування то-
що. В Особливу частину Кодексу необхідно включити норми, які
детально регламентуватимуть підстави, порядок і розміри надан-
ня громадянам України форм та видів соціального забезпечення.
Правові норми Особливої частини повинні підрозділятися на ін-
ститути, які регулюють окремі види соціальних правовідносин.

На думку міністра праці та соціальної політики у 2007 році,
ухвалення Соціального кодексу дозволить перетворити соціальну
сферу з громіздкої системи в більш зрозумілу. Міністр також за-
кликав до реалістичного підходу до проблеми.

Кодифікація правових норм, щодо соціального захисту в од-
ному законодавчому акті заслуговує на увагу. Проте прийняття
Соціального кодексу як нового соціального контракту держави та
громадян — це завдання на майбутнє у зв’язку з тим, що законо-
давчі акти мають закріплювати такі правові механізми, що дове-
ли свою ефективність у різних соціально-економічних умовах.
Сьогодні, коли такі механізми тільки почали реалізовуватися, а
деякі ще знаходяться у стадії формування, закріплення їх норм в
одному законодавчому акті буде гальмувати динамічний процес
реформування соціальної сфери.
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ІНВЕСТИЦІІІЙНА АКТИВНІСТЬ:
ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ

Питання інвестиційної активності підприємств є досить акту-
альним на даний час. Розгляд цієї проблеми знаходить своє відоб-
раження у працях багатьох вчених економістів таких, як Г. Бірман,
І. Бланк, Дж. Джонк, У. Шарпа, А. Пересади, В.А. Тєплова та ін.

Проте на сьогоднішній день ще немає однозначного тракту-
вання основних термінів інвестиційної активності. Одним із не-
вирішених питань є відсутність узгодженості думок авторів щодо
визначення поняття інвестиційна активність. Це пов’язано з тим,
що автори розглядають інвестиційну сферу без урахування її
складності, що призводить до однобічності трактування основ-
них понять, що пов’язані з інвестиційною активністю.

Проаналізувавши визначення різних вчених, можна зробити
таке узагальнення, що під інвестиційною активністю підприємств
розуміють величину коштів, які спрямовує підприємство на інве-
стиційну діяльність. В теорії та практиці прийнято традиційно
виділяти три основні напрямки здійснення інвестиційної діяльності:

1) інвестиції в модернізацію, розширення існуючого основно-
го капіталу;

2) фінансові інвестиції;
3) інтелектуальні інвестиції.
Але, з нашої точки зору, таке визначення не розкриває гли-

бинної сутності даного поняття.
У процесі дослідження сутності питання інвестиційної актив-

ності підприємств доцільно висвітлити та розкрити сутність ос-
новних факторів, які здійснюють вплив на неї. Більшість авторів,
класифікуючи всю сукупність факторів, що впливають на інвес-
тиційну активність, виділяють дуже велику їх кількість, виділяю-
чи певні свої. Проте проаналізувавши всі фактори, доцільно виді-
лити основні та умовно їх можна поділити на дві групи:

 зовнішні;
 внутрішні.

До основних зовнішніх факторів, що визначають інвестиційну
активність, відносять: інвестиційний клімат, під яким розуміють
величину процентної ставки, рівень інфляції, валютне регулю-
вання, податкове регулювання, монетарна політика, політичні та
економічні фактори, привабливість галузі, фондовий ринок, вар-
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тість позичкового капіталу, важелі мотивації інвестиційної актив-
ності, невизначеність. Вони вважають, що саме ці фактори здійс-
нюють визначальний вплив на інвестиційну активність підпри-
ємств. Натомість зовсім малу увагу приділено висвітленню та
розкриттю внутрішніх факторів впливу на інвестиційну актив-
ність. Проте здебільшого саме від внутрішніх детермінант зале-
жить інвестиційна активність підприємств. До групи основних
внутрішніх факторів інвестиційної активності відносять: недо-
статність коштів, показники дивідендних виплат, коефіцієнти лік-
відності, коефіцієнт довгострокової стійкості, особливу увагу
слід звернути на структуру власності, систему взаємовідносин
власників та менеджерів, системи винагороди менеджерів, склад
ради директорів, ключові якості менеджерів.

Щодо особливостей оцінювання інвестиційної активності підпри-
ємств, то тут теж слід акцентувати на тому що інформація, яка нада-
ється для налізу є різною для зовнішніх та внутрішніх користувачів.

Досить часто при оцінці інвестиційної активності використо-
вуються такі показники, як CAPEX та LTI. CAPEX — це обсяг
коштів, спрямованих на модернізацію та заміну необоротних ма-
теріальних активів. Цей показник є досить важливим, проте він
розкриває лише одну сторону інвестиційної діяльності підприєм-
ства. А саме вкладення в основні засоби. LTI є аналогічним показ-
ником як і CAPEX, проте він розкриває лише інформацію про
фінансові інвестиції, здійснювані підприємством. Отже, можна
сказати, що ці два показники висвітлюють лише певну сторону
інвестиційної активності підприємства.

Ще одним досить вагомим показником інвестиційної активно-
сті є ROI (віддача від інвестицій). Цей показник розраховується
двома способами: 1) як відношення операційного прибутку до
вкладеного капіталу, на безподатковій основі; 2) по чистому при-
бутку. Даний коефіцієнт є важливим, оскільки підприємства до-
сить часто орієнтуються на минулий досвід, він показує величину
прибутку від здійснюваних інвестицій.

Коефіцієнт М/В(Q Тоббіна) визначається співвідношенням рин-
кової капіталізації компанії до балансової вартості власного капіта-
лу. Цей показник є досить інформаційним для потенційних інвесто-
рів, оскільки показує реальне ринкове положення підприємства.

Отже, при аналізі інвестиційної активності слід приділяти біль-
шу увагу висвітленню та розкриттю внутрішніх факторів, які
здійснюють вплив на інвестиційну активність; а при оцінюванні
інвестиційної активності слід звертати увагу на повноту та до-
стовірність інформації наданої для аналізу.
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ФРАКТАЛЬНІ МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ

Чому так часто геометрію називають «холодною» і «сухою»?
Однією з причин є її нездатність описати форму хмари, гори, де-
рева чи лінії берега.

Хмара не є сферою, гори — конусами, берегові лінії не можна
зобразити за допомогою окружності.(Б. Мандельброт).

Евклід відмовився від вивчення форм цих об’єктів через їх
«безформність» і лише Бенуа Мандельброт зміг розробити нову
геометрію природи, котра була здатна описати велику кількість
об’єктів неправильної форми, використовуючи сімейство фігур,
названих фракталами.

Фрактал — це геометрична фігура, малі частини якої в довіль-
ному збільшенні є подібними до неї самої. Головною його особ-
ливістю є самоподібність. Виявилось, що світ сповнений фракта-
лами: сніжинки, зірки, гори, хвилі...

Одним з прикладів також є «Модель аналіза спекулятивної тор-
гівлі на ринках капітала» побудована за допомогою математичної
моделі розробки і аналізу торгових систем, а також з застосуванням
гіпотези фрактального ринку для підвищення ефективності та стій-
кості торгових систем. Дана модель спрощує проблему побудови
торгових систем, що постає перед кожним інвестором.

Нехай маємо часовий ряд ( ) ( ){ }, ,P t p t= τ τ ÷ τ ≤  де ( )p τ  — ці-
на ринкового активу в момент часу τ . Маємо капітал (депозит) d0
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в початковий момент часу t0. Тоді задача буде полягати у виборі
управління депозитом ( ).u− τ

Будемо вважати, що графік ціни дискретний і пронумеруємо
послідовно координати часу його точок в залежності від дати і
часу.

У результаті d(T) — розмір напитала у момент часу Т, при
будь-якому управлінні на ряді Р(Т) буде рівний:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )
0

0
1

,
T

t t
d T d t u t p t c u t

= +
= + ∆ − ∆∑ (1)

де ( )p t∆  — зміна ціни, ( )u t∆  — зміна управління, a ( )( )c u t∆  —
плата за зміну позиції, котра включає трансакційні витрати, а та-
кож «прослизування» ціни у зв’язку з впливом на актив під час
зміни позиції.

Необхідно знайти таке управління u(t), котре б максимізувало
d(T) (у більшості випадків головна ціль стратегії — максимізація
прибутку).

Основними факторами для управлення (зміни управління) є
ціна, її різноманітні похідні у вигляді технічних індикаторів, де-
позит і плата за зміни позиції, тому u(t) можна виразити функціо-
нально: ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )( )1 , 1 , , 1 , ... ,j gju t f P t d t c u t g P t OP= − − ∆ −  де

( )( )1 ,j gjg P t OP−  — різноманітні похідні від ряду ціни, чи технічні
індикатори.

Функція ( )f ⋅  є основою торгівельної стратегії, так як за її зна-
ченням приймаються рішення про вступ чи вихід з позиції. Вибір
функції ( )f ⋅  можна поділити на 2 кроки. Перший — вибір вида
функії (визначаються технічні індикатори ( ) ,ig ⋅  що безпосеред-
ньо використовуються). Другий — визначення параметрів інди-
каторів, що входять до функції ( )f ⋅  (різноманітні параметри усе-
реднення), у результаті якого отримуємо безліч функцій ( ) ,f ⋅  де

1, ,i N=  для певного виду функції. Кожна функція ( )if ⋅  визначає
управління ( ) ,iu t  що дозволяє за формулою (1) розрахувати зна-
чення депозитів у будь-який момент часу ( ){ } ( ) ( ){ }( ), ,i i if D t u t⋅ →
завдяки цим значенням можна визначити оптимальну функцію

( ).optf ⋅  Таким чином, під час розробки торгової системи необхід-
но орієнтуватись на вирішення наступної задачі:
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )
0

0
1

max
T

t t
d T d t u t p t c u t

= +
= + ∆ − ∆ →∑ (2)

( ) ( ) ( )1 1 ,u t p t d t M− ≤ − (3)

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )( )1 , 1 , , 1 , ... ,j gju t f P t d t c u t g P t OP= − − ∆ − (4)

де M — це кредитне плече, що надається фірмою-брокером.
У наш час існує надзвичайно велика кількість різноманітних

математичних моделей фракталів. Відмінною рисою кожної з них
є те, що в їх основі лежить якась певна рекурсивна функція, на-
приклад: ( )1 .i ix f x= −

Графічне зображення декількох з них наведено нижче: модель
Бенуа Мандельброта (рис. 1), модель фрактала Джулії (рис. 2),
килим Серпинського (рис. 3), модель сніжинки Коха (рис. 4).

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Слід також зазначити, що з часу народження теорії фракталів
пройшло не більше третини століття, проте за цей час фрактали
для багатьох дослідників стали раптовим яскравим світлом серед
ночі, котре осяяло невідомі досі факти і закономірності у конкрет-
них областях науки. За допомогою фрактальних моделей почали
пояснювати еволюцію галактик і розвиток клітини, виникнення
гірських масивів і утворення хмар, рух цін на біржі і розвиток су-
спільства та сім’ї... Тому цілком закономірним було б те, щоб по-
дальше дослідження у галузі фрактальних моделей і теорій стало
невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку нашої
країни у XXI столітті.
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В. П. Черненький (ф-т економіки та управління, V курс)

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО

КОМПЛЕКСУ (НА БАЗІ ВАТ «УКРНАФТА»)

Економічна стратегія підприємства є основою стратегічного
планування, за допомогою якого на підприємстві зважується
комплекс проблем, пов’язаних з цілеспрямованою переорієнтацією
випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впрова-
дженням і використанням нових технологій, розвитку маркетин-
гу, удосконалюванням структури керування підприємством, своє-
часною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів.

Суть економічної стратегії полягає, по-перше, у виборі таких
способів досягнення стратегічної цілі, яка приводила б до скоро-
чення трансакційних витрат; по-друге, у виборі такої цілі, досягнен-
ня якої вимагало б менших сумарних виробничих і трансакційних
витрат; по-третє, у виборі цілей по напрямах діяльностей, досягнен-
ня яких забезпечувало б найбільший приріст сталого розвитку фір-
ми за рахунок посилення сукупного впливу стратегічного потенціа-
лу фірми і детермінантів «національного ромба» [1, с. 544].

Економічна стратегія підрозділяється на наступні основні
складові (рис.1). Як видно, всі вони орієнтовані на зовнішню і
внутрішню сфери діяльності фірми. Загальним для всіх складо-
вих економічної стратегії є формування спонукальних мотивів
ухвалення тих або інших стратегічних рішень.

Подивимось на діяльність ВАТ «Укрнафта» через призму
складових економічної стратегії. Проаналізуємо діяльність та на-
ведемо короткі висновки.

Товарна стратегія фірми. Передбачає побудову вертикально
інтегрованої корпорації та реалізації нафтобазо продуктів від
свердловини до кінцевого споживача [2, с. 34].

Стратегія ціноутворення. Щодо стратегії ціноутворення, то
в корпорації немає єдиного плану поведінки при реалізації наф-
тогазопродуктів.

Стратегія взаємодії фірми з ринками виробничих ресурсів.
До останнього часу всі закупівлі в ВАТ здійснювались через тен-
дери і кінцева ціна формувалась залежно від пропозицій отрима-
них по кожному з питань.

Стратегія поведінки фірми на ринках грошей і цінних папе-
рів. Певної стратегії поведінки на ринку цінних паперів та гро-
шей ВАТ не має.
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Складові економічної стратегії фірми

Ті що реалізуються в зовнішній
сфері підприємства

Ті що реалізуються в внутрішній
сфері підприємства

Товарна стратегія підприємства

Стратегія ціноутворення

Стратегія взаємодії підприємства
з ринком виробничих ресурсів

Стратегія зниження виробничих
витрат

Стратегія інвестиційної діяльності
підприємства

Стратегія стимулювання персоналу
підприємства

Стратегія попередження неплатоспроможності (банкрутства) підприємства

Стратегія поведінки підприємства
на ринку грошей та цінних паперів

Стратегія зовнішньоекономічної
діяльності

Стратегія зниження
трансакційних витрат

Рис. 1. Складові економічної стратегії

Стратегія зниження трансакційних витрат. Основною зада-
чею стратегії було відміна тендерних закупівель відповідно до
Закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Стратегія зовнішньоекономічної діяльності фірми.
В умовах поступового зменшення запасів української нафти та

ускладнення умов її видобування, особливе місце у стратегії діяль-
ності Компанії займає розвиток міжнародної діяльності. З метою
диверсифікації джерел постачання вуглеводнів в Україну напра-
цьовані матеріали щодо залучення Товариства до спільних проек-
тів у Казахстані, Нігерії, Сирії та Лівії.

Стратегія зниження виробничих витрат.
Зменшення витрат видобутку та збільшення обсягів видобутку

нафти з конденсатом та газу є можливим в першу чергу за раху-
нок своєчасного, якісного та постійного проведення організацій-
но-технічних заходів відповідно до стратегії зниження витрат за
такими напрямами [3].

Стратегія інвестиційної діяльності фірми
Серед найперспективніших першочергових інвестиційних про-

ектів по забезпеченню слід зазначити:
• подальше розширення власної мережі АЗС;
• продовження будівництва установки підготовки конденсату;
• продовження облаштування нафтових родовищ [3].
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Стратегія стимулювання персоналу фірми.
ВАТ «Укрнафта» формує стратегію стимулювання персоналу

на основі Програми кадрового забезпечення та підготовки перс-
пективного керівного складу на 2001—2007 роки [3, с. 29].

Стратегія запобігання неспроможності (банкрутства) фірми.
Останні показники діяльності говорять про те, що формування

стратегії запобігання неспроможності є не важливим, а життєво
необхідним для подальшої життєдіяльності корпорації [4] Най-
кращим варіантом є розробка економічної стратегії спрямованої
на побудову ВІНК і через входження на ринок хімічної промис-
ловості, через закупівлю заводів хімпромисловості.

Таким чином, економічна стратегія — це сукупність приватних
взаємопов’язаних і взаємообумовлених складових елементів, з’єдна-
них єдиною глобальною метою — створення і підтримка високого
рівня стабільного розвитку та конкурентної переваги фірми. Інакше
кажучи, економічна стратегія — це система забезпечення економіч-
ного зростання фірми. При заданому рівні стратегічних ресурсів
стратегія володіє певною граничними можливостями досягнення
глобальної і локальної мети. Найважливішими системотворчими еле-
ментами системи економічної стратегії повинні бути визнані: товар-
на стратегія, стратегія взаємодії з ринками чинників виробництва,
стратегія зниження трансакційних витрат, стратегія інвестиційної
діяльності фірми, стратегія запобігання неспроможності фірми.
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І. А.Чечина (обліково-економічний ф-т, I курс)

СИНОНІМІЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Суттєвою ознакою української лексики, що визначає її сти-
льове розмежування, є багатофункціональність. Українська літе-
ратурна мова з часу надання їй статусу державної використову-
ється в різних сферах суспільного життя, серед яких чільне місце
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займає ділове, професійне спілкування. Термінологія фахової мо-
ви багата і розгалужена.

У сучасних дослідженнях із термінології значна увага приді-
ляється актуальній проблемі-синонімії. На відміну від загально-
літературної мови, у терміносистемах реалізується переважно
тільки різновид синонімії повного і часткового характеру. Сино-
німи в економічній термінології — це терміни, що стосуються
того самого денотата, але різняться будовою (прості слова, ком-
позити, словосполучення), походженням (власне українські та
іншомовні), ступенем сучасності та особливостями вживання.
Однак, терміни-синоніми, які виражають певне поняття, як пра-
вило, не характеризують його з різних боків, а є дублетними на-
йменуваннями, що ввійшли в термінологічну систему внаслідок
різних мовних контактів і різноспрямованих тенденцій у процесі
їх формування. Адже розвиток науки і техніки, міжнародне спів-
робітництво вчених, митців, технічна й комерційна співпраця та
інші стосунки між людьми, інституціями, державами спричиню-
ють взаємопроникнення термінолексики іншомовного походжен-
ня. Оскільки термінологічні системи характеризуються динаміч-
ністю, відкритістю, природно-штучним характером утворення,
то, очевидно, синонімію в них, на думку С. І. Терещенко, слід
вважати явищем закономірним.

За спостереженнями дослідників(Т. Курило, І. Кочан та ін.),
для термінології більш характерні абсолютні синоніми (їх нази-
вають дублети), ніж семантичні. Слід зазначити, що, аналізуючи
цей аспект лексико-семантичних відношень, дослідники не дійш-
ли до однозначної думки щодо класифікації термінів-синонімів.

В економічній термінології виділяють такі різновиди термінів-
синонімів, як:

• терміни-дублети, поява яких пов’язана з:
o паралельним вживанням термінологічних одиниць власне

українського та іншомовного походження, наприклад: депозити
— вклади, тезаврування — нагромадження, зниження — дисконт,
профіт — прибуток, імпорт — ввіз. Звертає на себе увагу той
факт, що коли в процесі функціонування одне зі слів-дублетів,
утворених від запозиченого терміна, поступово виходить з ужит-
ку, то залишається, як правило, те, що сформовано під впливом
української традиції словотворення;

o використанням автохтонних утворень, наприклад:
зношеність — зношення — зношування, набувальник — набувач;
o в економічній термінології є терміни-синоніми, запозичені з

різних мов, наприклад, комісіонер (фр.) — фактор (лат.), жиро
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(італ.) — індосамент (нім). А також група синонімів, де еквіва-
лентами іншомовних термінів виступають дво-, три-, чотириком-
понентні словосполучення типу: лізинг — вид оренди, рієлтер —
торговець нерухомістю:

• терміни-синтаксичні синоніми, що виникли внаслідок зміни
морфолого-синтаксичних відношень між компонентами. Серед
них такі:

o паралельне використання однослівного терміна і словоспо-
лучення (репорт — репортна угода, казначейство — державна
скарбниця);

o паралельне вживання термінів-словосполучень (позика з оп-
ціоном, опційна позика, понаднормова праця — працювати по-
наднормово, процентна ставка — ставка проценту).

Синонімічні синтаксичні конструкції можуть утворюватися
поєднанням власне українських та іншомовних компонентів
(вкладне свідоцтво — свідоцтво депозитне, баланс зовнішній —
екстерн-баланс, прибуток чистий — прибуток-нетто, прибуток
валовий — прибуток-брутто);

• терміни повної і короткої форми. В цьому випадку маємо:
o скорочення терміна-словосполучення засобами словотвору

(Кабінет Міністрів — Кабмін, державний бюджет — держбю-
джет, державне замовлення — держзамовлення);

o скорочення повної форми терміна внаслідок пропущення
словосполучення чи заміни словосполучення словом (рахунки,
що базуються на зарахуванні взаємних вимог — взаємні рахунки —
взаємозалік);

o заміна повної форми терміна абревіатурою (Європейська ва-
лютна система — ЄВС, податок на додану вартість — ПДВ, спе-
ціальні економічні зони — СЕЗ). Цікавим явищем є поява в нау-
кових економічних працях абревіатур-англіцизмів, які записують
здебільшого латинською графікою, а інколи — українською: Де-
позитори можуть виписувати чеки на NOW (поточний рахунок з
виплатою відсотків та безготівковими виплатами клієнтам. Це
зумовлено тим, що реалії, які позначають ці абревіатури, виникли
в іншій країні й запозичуються разом із назвою;

• синонімами є також економічні терміни, які утворилися вна-
слідок різних словотвірних процесів: кредитоспроможність —
кредитоздатність, інвестиція — інвестування, анулювання —
ануляція, нестача — недостача.

Отже, синонімія в економічній термінології зумовлена мовни-
ми і позамовними чинниками. Наявність синонімії в даній термі-
носистемі свідчить про те, що вона є динамічною, відкритою,
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активно розвивається і потребує подальшого унормування. Си-
нонімія якнайкраще репрезентує лексичне багатство мови, є не-
вичерпним джерелом стилістики. Але, на противагу загальній лек-
сичній системі, для термінології вона є небажаною: подвійність,
множинність називання не є характерною ознакою терміна як
мовної одиниці. Адже, як бачимо, звукова близькість синонімів
сприяє вживанню їх один замість одного. Це може призвести до
затемнення змісту всього висловлювання, зробити незрозумілим
для партнера, наприклад, що є абсолютно неприпустимо у сфері
професійно-ділового спілкування.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

З прийняттям у 2004 році Закону України «Про недержавне
пенсійне забезпечення» відбувається стрімке зростання кількості
недержавних пенсійних фондів (далі — НПФ): у 2004 році їх на-
лічувалося 20, а вже у 3 кварталі 2007—95. Оскільки вітчизняне
недержавне пенсійне забезпечення ще перебуває на етапі станов-
лення, рано робити будь-які висновки щодо його ефективності.
Минуло надто мало часу для того, щоб система досягла зрілості,
та щоб результати її діяльності стали відчутними як з точки зору
інвестиційного потенціалу, так і як джерела доходів пенсіонерів.
Тому доцільно розглянути основні тенденції, що відбуваються.
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Питання розвитку НПФ в Україні досліджують науковці і
практики, серед яких Д. Леонов, А. Нечай, А. Федоренко, Н. Ко-
вальва та інші.

Державне регулювання інвестиційної діяльності НПФ пере-
слідує подвійну мету — забезпечення безпеки і прибутковості
коштів. Розглянемо структуру фактичних інвестицій НПФ в
Україні. Через недостатній рівень розвитку фінансових інстру-
ментів фондового ринку, інвестиційно привабливих та придат-
них для розміщення активів, НПФ вкладають грошові кошти на
банківські депозити (35 % активів). Це пов’язано з тим, що ри-
нок банківських депозитів в Україні на даний момент є одним з
найбільш розвинених, а відсотки по депозитам забезпечують до-
хід вище інфляції. З розвитком ринку цінних паперів і появою у
достатньому обсязі таких фінансових інструментів, як корпора-
тивні облігації, в Україні спостерігається поступове зменшення
частки депозитів (починаючи з 2004 року, вона зменшилась май-
же в 2 рази — з 70 до 35 %). Але у зв’язку з тим, що 42 % вклад-
ників НПФ — особи у віці 40-60 років, є потреба тримати велику
частку активів у ліквідній формі для здійснення виплат, тому ча-
стка депозитів навряд чи надалі буде зменшуватися, і встано-
виться на рівні, визначеному в законодавстві (40 %).

Державні цінні папери є найбільш надійним вкладенням кош-
тів. Через низький обсяг розміщення ОВДП, а також низький
рівень дохідності таких цінних паперів, частка інвестицій складає
менше 3 % активів.

Ринок корпоративних облігацій є сегментом ринку цінних
паперів, який зараз найдинамічніше розвивається, а тому є єди-
ною альтернативою банківським депозитам. Інвестиції НПФ у
корпоративні облігації становлять 41 % (починаючи з 2004 року,
обсяг інвестицій збільшився в 4 рази). Проте слід звернути увагу
на те, що корпоративні облігації можуть виявитися надто ризико-
вим об’єктом інвестування активів НПФ.

Частка інвестицій в акції українських емітентів зросла з 7 %
до 12 % активів НПФ. Але на фінансовому ринку практично від-
сутні випуски привілейованих акцій, тому на сьогодні вони є по-
тенційними об’єктами інвестицій пенсійних активів. При цьому
українське законодавство про акціонерні товариства не забезпе-
чує належного захисту прав інвесторів, що збільшує інвестиційні
ризики.

Решту об’єктів інвестування активів НПФ складають банків-
ські метали та об’єкти нерухомості. Використання цих груп
активів є відповіддю на нестабільність і нерозвиненість ринку
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цінних паперів. Дані об’єкти інвестування забезпечують від ін-
фляційного знецінення і є надійними з точки зору платоспромож-
ності інвестора, проте мають низьку ліквідність. Частка інвести-
цій у «паперове золото» у 2004 році складала 1,54 %, а у 2007 році
— 2,24 %, інвестиції в об’єкти нерухомості у 2004 році були від-
сутні, а в 2007 році становили вже 1,5 %.

Частка інвестицій в іпотечні цінні папери складає лише 0,01 %.
Це пов’язано з вкрай незначним обсягом їх випуску. Згідно з за-
конодавством інвестиції в іпотечні цінні папери можуть станови-
ти 40 % загальної вартості пенсійних активів. На мою думку, не-
обхідно збільшувати частку інвестицій до зазначеного рівня,
тому що іпотечні цінні папери є надійними забезпеченими фінан-
совими інструментами. Для цього мають бути створені відповідні
передумови їх випуску та обігу, зокрема, шляхом удосконалення
законодавства, яке регулює створення та розвиток відповідних
ринків базових активів (землі, нерухомості тощо).

Таким чином, структура інвестицій активів НПФ у цілому
відповідає вимогам законодавства. Проте лише 76 % діючих
НПФ привели структуру активів до визначеного законодавством
рівня диверсифікації. Держфінпослуг доцільно було б у своїх
оглядах в частині аналізу інвестиційної діяльності пенсійних фон-
дів окремо виділяти показники тих НПФ, які виконують усі ви-
моги до диверсифікації інвестицій. Це дозволить зосередити ува-
гу на результатах діяльності НПФ, які здійснюють повноцінну
інвестиційну діяльність з урахуванням всіх вимог чинного зако-
нодавства.

Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що саме
від тієї позиції, яку займуть НПФ на ринку цінних паперів багато
в чому залежатиме майбутнє пенсійної системи.
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ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Стан невизначеності можливий у кожній суспільно-економіч-
ній ситуації, якщо наперед не можна виявити причинно-наслід-
кового зв’язку між основними елементами процесу господарської
діяльності чи суспільного буття. Дати найточнішу кількісну оцін-
ку невизначених величин можна, обчисливши ймовірність їх появи.

Якщо невизначені параметри спостерігаються досить часто і
можна визначити частоти появи даних подій, то такий тип неви-
значеності має назву статистичної невизначеності. При достатній
кількості спостережень частоти розглядаються як наближене зна-
чення ймовірностей подій. Якщо окремі події, які нас цікавлять,
повторюються досить рідко або взагалі ніколи не спостерігалися і
їх реалізація можлива лише в майбутньому, то має місце нестати-
стична невизначеність.

Рішення приймаються в умовах невизначеності, коли немож-
ливо оцінити імовірність потенційних результатів, оскільки
необхідні чинники є складними і новими, і про них неможливо
отримати достатньо релевантну інформацію.

В умовах невизначеності ситуації корисно розраховувати:
• очікуване значення (середня зважена, де в якості ваги вико-

ристовуються імовірності відбуття подій, а в якості величин, що
усереднюються — значення показника при кожному з можливих
варіантів. i iA A P= ⋅ );

• середнє квадратичне відхилення (абсолютна міра ризику,
чим вище середнє квадратичне відхилення, тим вищий ризик,

( )2

x xA A Pσ = − ⋅∑ );
• коефіцієнт варіації (міра відносної дисперсії, відносний сту-

пінь ризику. V
A
σ

= ).
Методи реалізації рішень
Матриця оцінки наслідків. Простий, але наочний метод вибо-

ру кращого варіанту рішення. В матрицю заносять усі можливі
майбутні наслідки (як позитивні, так і негативні) реалізації рі-
шення (події). Ефективність розраховується множенням ймовір-
ності настання події на її значення у складі всіх можливих подій,
що відбудуться внаслідок реалізації рішення. Матриця не гаран-
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тує високоякісний відібраний варіант рішення, однак корис-
ність складання матриці безсумнівна, оскільки в ході цього
процесу доводиться продумувати багато альтернативних на-
слідків рішення.

Методи теорії ігор. Теорія ігор — математична теорія конфлікт-
них ситуацій (задачі типові для військової справи, конкурентної
боротьби та ін.)

Враховуються можливі дії сторін-учасників у ситуації (конф-
лікті-незбіганні інтересів сторін). На вибір рішення (стратегії по-
ведінки) впливають: можливий варіант дій суперника; кількісний
результат (виграш, програш), до якого приведе певна сукупність
ходів. В практичній роботі менеджера теорія ігор не може надати
практичної допомоги у вирішенні проблем.

Дерево рішень, (ґрунтується на знанні елементів теорії графів
та теорії ймовірності, дає змогу з’ясувати розгалуження проблем
та рішень і краще оцінити наявність альтернатив та кількість їх.)

Аналіз рішень. Аналітично-систематизаційний метод перед-
бачає відхід від послідовності кроків, описаних вище. При засто-
суванні цього методу заключним етапом прийняття рішення є йо-
го системний аналіз.

Прикладом є інвестиційна корпорація Den Trusts & Investments
Inc., яка в результаті отримання над прибутку стала перед необ-
хідністю вибору об’єктів інвестування. Пріоритетом інвестуван-
ня вибрала цінні довготривалі папери та радою директорів склала
наступні цінні папери: акції будівельної корпорації «Тур», акції
транспортної компанії «Транссервіс», акції комерційного банку
«Банкір», середньострокові державні облігації.

Керівництво Den Trusts & Investments Inc. визначило стани
економіки на період інвестування: Ріст, Спад, Бум, Криза та ви-
значила ймовірності настання для цих станів. Визначили пріо-
ритетність інвестування в цінні папери для різних станів еконо-
міки. Змінними даними в аналізі є показники норми прибутку
кожної з вибраних акцій в кожному стані економіки. Оцінка
норм прибутку акцій проводилась наступним шляхом: розрахо-
вувалась середня норма прибутку кожної акції за останні 5 років
з інтервалом 1 місяць і отримана норма корегувалась експертом
у відповідності з власними критеріями для кожного конкретного
стану економіки.

На основі отриманих даних шляхом розрахунків вийшла мат-
риця функціоналу оцінювання, яка виражала норму прибутку
кожного портфелю.

На основі отриманих даних було обрано портфель акцій.
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СТАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
МЕХАНІЗМ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

(НА ПРИКЛАДІ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ)

Приватизація об’єктів державної власності є важливішою
складовою ринкової трансформації економіки України.

Процес приватизації в Україні регулюється понад 100 законо-
давчо-правовими актами, головним з яких є Закон України «Про
приватизацію державного майна», відповідно до цього закону
приватизація державного майна — відчуження майна, що пере-
буває у державній власності і майна, що належить Автономній
республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які
можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою
підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та
залучення коштів на структурну перебудову економіки України
[1,ст1].

За роки реформування власності починаючи з 1992 року в
Україні шляхом приватизації державну форму власності змінили
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27869 тисяч об’єктів. Зокрема, в галузі чорної металургії було
приватизовано 109 з 124 підприємств. Тому на сьогодні можна
констатувати, що «галузь сама приватизована.»

За цей період до загального фонду державного бюджету на-
дійшло коштів від приватизації більше 40 млрд грн. А від самої
приватизації чорної металургії надійшло понад 19 млрд грн.

У процесі приватизації застосовують такі способи:
 викуп об’єктів малої приватизації товариствами покупців,

що їх створили працівники цих об’єктів;
 викуп державного майна підприємства за альтернативним

планом приватизації;
 викуп державного майна, зданого в оренду;
 продаж з відстрочкою платежу;
 продаж на аукціоні;
 продаж за некомерційним конкурсом;
 продаж акцій відкритих акціонерних товариств;
 продаж за комерційним конкурсом.

Найбільш поширеними методами приватизації протягом
2001—2007 років були продаж на аукціонах та викуп. Натомість
на підприємствах чорної металургії основними методами вважа-
ються продаж акцій відкритих акціонерних товариств, який зай-
має 86 % від загальної кількості приватизованих об’єктів та орен-
да (10 %), на викуп припадає всього 4 %.

На сучасному етапі приватизації державних підприємств ве-
лике значення відіграють іноземні інвестиції. З огляду на це, для
України нагальною потребою стане запровадження більш конк-
ретного правового регулювання допуску іноземних інвесторів в
економіку, у тому числі їхньої участі в приватизації.

За різними оцінками, металургія України потребує від 5 до
10 млрд дол. інвестицій на оновлення основних фондів. Тому
сучасні масштаби притоку капіталів в галузь — біля 50 млн
дол. щорічно — не додають оптимізму. Неадекватно малі інве-
стиції свідчать про відсутність у галузі стратегічних інвесто-
рів, незважаючи на досить велику глибину приватизації (бли-
зько 85 %).

Офіційних обмежень за ознакою іноземного капіталу україн-
ське законодавство не передбачало. Це стосувалося також прива-
тизації. Ст. 41 Закону України «Про іноземні інвестиції» і розділ
4 першої Державної програми приватизації 1992 р. проголошува-
ли вільний доступ іноземних інвесторів до приватизації будь-
яких об’єктів. [2, ст. 7]. Проте, що дуже характерно для України,
насправді державні органи досить успішно здійснювали селекцію
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іноземного капіталу. Законодавча система регулювання допуску
іноземних інвесторів, що діє нині в Україні, передбачає можли-
вість введення обмежень або заборони для них по територіях і по
окремих галузях винятково за критерієм національної безпеки1

[3, ст. 23].
Отже, можна виділити такі основні проблеми в процесі залу-

чення іноземних інвестицій як:
• недосконалість правового поля приватизації;
• суперечливість законодавства України щодо іноземних інве-

стицій;
• невизначеність зі структурними реформами у найважливі-

ших секторах економіки, які підлягають приватизації;
• непослідовність у прийнятті рішення про приватизацію;
• приватизація не використовується як джерело інвестування

державного сектора економіки, а носить фіскальний характер.
Виходячи з вищевикладеного, можна сказати, що до шляхів

удосконалення приватизації державних підприємств у сфері за-
лучення іноземних інвестицій можна віднести:

 затвердження конкретних переліків видів діяльності та пе-
реліків об’єктів, до приватизації яких обмежено чи заборонено
допуск іноземних інвесторів.

 використання для захисту національних інтересів механіз-
му встановлення чітких і розумних інвестиційних умов та відпо-
відальності за невиконання зобов’язань, узятих на себе інвесто-
ром при приватизації

 створення правового поле для повернення приватизованих
об’єктів у державну власність;

 намагання досягти прозорості прав власності й походження
іноземного капіталу для того, щоб запобігти появі в українській
економіці недобросовісного та злочинного капіталу;

 використання для регулювання присутності іноземних ін-
весторів системи обмежень розміру корпоративних прав.

 для забезпечення контролю держави над постприватизацій-
ною діяльністю стратегічних об’єктів слід використовувати кор-
поративні механізми;

 особливої уваги вимагає вирішення питання про можли-
вість проведення політики підтримки національного інвестора в
процесі приватизації стратегічних об’єктів.

                     
1 Ст.7 Закону України від 19.03.1996 № 93/96-ВР «Про режим іноземного інвесту-

вання».
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ВРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ У СТАВЦІ ДИСКОНТУВАННЯ

В теорії інвестиційного аналізу припускається, що ставка дис-
контування повинна включати мінімальний гарантований рівень
дохідності (незалежний від виду інвестиційних вкладень), темп
інфляції та коефіцієнт, що враховує рівень ризику конкретного
інвестування. Тобто цей показник відображає мінімальну допус-
тиму віддачу на вкладений капітал [1]. Таким чином, з урахуван-
ням усіх зазначених вище факторів формула для знаходження
ставки дисконтування набуває вигляду:

( )( )( )1 1 1 1,нR R I= + + + β − (1)

де Rн — ставка дисконтування; R — мінімально гарантована нор-
ма дохідності; I — темп інфляції; β  — рівень ризику.

Прийняття та реалізація тих чи інших інвестиційних програм
може стати досить сумнівною, якщо ставка дисконтування не
враховує інфляцію, або ризик. В деяких джерелах за ставку дис-
контування рекомендовано використовувати ставку по кредитах,
або WACC. При цьому ставка інфляції, та ризиків або замовчу-
ється, або говориться, що вона вже включена у вартість позичко-
вого капіталу (вважається, що кредитор вже включив у свій від-
соток усі зазначені вище фактори).
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Так, у даній статті ми зосередимось на дослідженні питання
щодо доцільності використання відсотку по кредиту, як ставку
дисконтування.

У випадку, коли залучення ресурсів відбувається за рахунок
кредиту, або при розрахунку WACC, він виконує основну роль,
відповідно було б очевидно і логічно використовувати ставку по
кредитах, як ставку дисконтування. Оскільки такий підхід фактично
враховує дану ставку, як вартість альтернативного залучення ко-
штів, і дає нам уявлення про абсолютний приріст у вигляді NPV.

Теоретично ціна банківських кредитів хоч і повинна корелю-
ватись з рівнем інфляції, проте така залежність в українській
економіці майже відсутня. Це відхилення з’являється через кіль-
кість, та джерела вільних ресурсів у банку. Таким чином маючи
стабільну надбавку, наприклад + 2 %, банк буде збільшувати ста-
вку по депозитах доки не досягне насиченості в ресурсах. Врахо-
вуючи те, що більшість великих банків України насправді є іно-
земними банками досить легко допустити, що джерела залучення
фінансових ресурсів можуть лежати поза нашою країною. Отже,
відсоткова ставка, по великому рахунку, залежить не від темпу
інфляції, а від кількості та вартості залучених ресурсів! Істин-
ність данного твердження ми можемо побачити з рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка показників інфляції
(рівня споживчих цін) та річної ставки по кредитах

Загальна кореляція зазначених показників у періоді з 2001 по
кінець 2007рр. становить – 0,499884. Відповідно залежність вва-
жається відсутньою при кореляції менше 0,3; від 0,3 до 0,7 незнач-
ною; від 0,7 значною. Графік річної кореляції (див. рис. 2) пока-
зує досить нерівномірну її змінну протягом зазначених періодів.
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Тобто вплив інфляції на кредитну ставку не тільки змінює свою
вагу у визначенні останньої, але і змінює напрям впливу з прямо
пропорційного, на обернено пропорційний.

Кореляція
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Рис. 2. Річна кореляція (по 12 місячним періодам)
між річною ставкою по кредитах та річним індексом споживчих цін

З даних, зазначених вище очевидно, що формула (1), на прак-
тиці втрачає свою актуальність.

Тоді з’являться законне питання: Яка відсоткова ставка для
дисконтування стане найбільш придатною?

«Будь-який інвестиційний проект є привабливим, якщо порів-
няти його з достатньо поганим» [2]. Оскільки банківський відсо-
ток відірваний від рівня споживчих цін (звісно, залежно від
структури та вартості банківських ресурсів), то з’являється ризик
неправильно оцінити інвестиційні можливості. І тут досить важ-
ливим є підхід саме зберегти свої кошти, тобто залишити їх купі-
вельну спроможність. Відповідно до цього принципу ми можемо
виділити «інфляцію» як окремий фактор, який не тільки викликає
знецінення наших майбутніх грошових потоків, але і забезпечує
альтернативне розміщення вільних ресурсів (коштів).
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