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Кузьмин О.Е., Чернобай Л.И., Романко О.П. Методы анализа кон-
курентоспособности предприятий 

Систематизирование, группирование, обоснование условий применения мето-
дических подходов к анализу конкурентоспособности предприятий. Выделены клю-
чевые факторы, которые определяют выбор соответствующих методов оценивания 
конкурентоспособности предприятий, которые могут использоваться во время пла-
нирования. 

Kuz'min O.Ye., Chernobay L.I., Romanko O.P. Methods analysis to the 
competitiveness of enterprises 

Systematization, grouping, ground terms of the methodical going near the analysis of 
competitiveness of enterprises. Key factors are selected, what determine the choice of the pro-
per methods of evaluation of competitiveness of enterprises, that can be used for planning. 
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СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Досліджено особливості структурних зрушень в економіці країни. Проаналізо-
вано основні елементи механізму державного регулювання ринкової економіки та 
основні види структурних пропорцій на рівні національної економіки України. 

Ключові слова: державне регулювання економіки, структурні зрушення в еко-
номіці, структурні пропорції, індикатори стану національної економіки, інвестиційна 
діяльність. 

Постановка проблеми. У національній економіці України впродовж 
останніх років відбуваються структурні зрушення, спрямовані на оптиміза-
цію основних економічних пропорцій та формування оптимальної моделі на-
ціонального ринку та національної економічної системи. Проте структурні 
зміни не забезпечують результативного нарощування економічного потенці-
алу країни, формування сучасної соціально орієнтованої економічної системи 
та зростання її міжнародної конкурентоспроможності. 
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Проблеми структурних перетворень у національній економіці, вплив 
структурних чинників на якісні аспекти економічного розвитку національної 
економіки висвітлено у працях таких зарубіжних та українських науковців, 
як Д.П. Богині [1], В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченько [14], О.М. Бойко [2], 
С.Ю. Глазьева [6], М.О. Кобзистого [8], О.В. Коломийцевої [9, 10], О.Ю. Кра-
сильникова [11], В.І. Крючкової [12], І.П. Лукінова [13], Т.П. Шинкоренко 
[16] та багато інших. 

Проте проблема інноваційного розвитку національної економіки, 
структурних трансформацій економічного розвитку країни в напрямі забезпе-
чення оптимальності й ефективності функціонування економіки потребує по-
дальшого дослідження. 

Методика досліджень. Метою цієї роботи є дослідження закономір-
ностей та аналіз структурних трансформацій у національній економіці. 

Результати дослідження. Національна економіка будь-якої країни як 
складна система, тобто сукупність якісно визначених макроекономічних еле-
ментів або підсистем, між якими є закономірний постійний зв'язок, може під-
падати під принципи оптимальності або ефективності. 

Ефективна економічна структура визначається як порядок формуван-
ня системи відносин між макроекономічними суб'єктами на основі макси-
мального задоволення потреб суспільства за умови досягнення виробничої та 
розподільчої ефективності використання обмежених економічних ресурсів 
країни. Основним показником ефективності економічної структури в макро-
економічному аспекті є темпи економічного зростання. 

Оптимальна економічна структура – це найкращий варіант формуван-
ня системи відносин між елементами (складовими частинами) економіки кра-
їни, що пов'язані з використанням обмежених економічних ресурсів з метою 
найбільш повного задоволення потреб суспільства. Критеріями оптимальнос-
ті структури національної економіки є, по-перше, виробництво товарів та 
послуг, які, з одного боку, забезпечують максимальне задоволення суспіль-
них потреб, з іншого – їх виготовлення пов'язано з мінімізацією витрат еко-
номічних ресурсів; по-друге, сприяння довгостроковим темпам економічного 
зростання за умови узгодження темпів використання економічних ресурсів зі 
швидкістю їх оновлення; по-третє, забезпечення переходу економічної систе-
ми до вищого не тільки кількісного, а й якісного стану; стимулювання макси-
мального використання результатів науково-технічного прогресу, спеціаліза-
ції країни у світовому поділі праці, інтеграційних процесів. Відповідно, опти-
мальна економічна структура буде ефективною у певних конкретних умовах. 
Проте за інших рівних умов оптимальність економічної структури є не-
від'ємною ознакою ефективного функціонування економічної системи. 

Структурними зрушеннями або структурною перебудовою в економі-
ці в економічній літературі називають структурні зміни, які обумовлюють 
якісне перетворення характеристик економічної системи, що відображені в 
кількісних показниках [8, с. 34]. 

Математично ефективність структурних зрушень можна визначити як 
відношення вартісного відображення економічного ефекту від здійснення ко-
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ригування структури національної економіки, до величини витрат, що є необ-
хідними для переміщення виробничих ресурсів відповідно до змін у структу-
рі суспільних потреб [14, с. 60] 

. . 100%s
с з

МE
I

= × , 

де: Ес.з. – ефективність структурних зрушень в економіці; Мs – структурне зру-
шення у вартісному виразі; І – витрати на здійснення структурного зрушення. 

Аналіз кількісних (вагових) характеристик зміни окремих елементів 
структури національної економіки дасть змогу визначити тенденційність її 
зміни протягом певного періоду часу. Структурний ефект як результат впли-
ву структурних змін у національній економіці на динаміку макроекономічних 
показників може бути як позитивним, так і негативним. Позитивним струк-
турний ефект буде тоді, коли структурні зміни в економіці супроводжуються 
прискоренням темпів зростання економіки, а негативним – коли їх наслідком 
є застій та зменшення обсягів сукупного виробництва. 

ВВП є узагальнюючим індикатором стану національної економіки та 
виміру економічного зростання. Дані табл. 1 свідчать про стабільне зростан-
ня реального ВВП в Україні за період 2000-2007 рр. Спад ВВП у 2009 р. по-
яснюється економічним спадом, який став наслідком впливу світової кризи 
на розвиток вітчизняної економіки. 

Табл. 1. Динаміка валового внутрішнього продукту України  

Роки ВВП у ринкових цінах,  
млн грн 

Індекс фізичного обсягу ВВП,  
% до попереднього року 

1999 130442 99,8 
2000 170070 105,9 
2001 204190 109,2 
2002 225810 105,2 
2003 267344 109,6 
2004 345113 112,1 
2005 441452 102,7 
2006 544153 107,3 
2007 720731 107,9 
2008 948056 102,3 
2009 9124563 85,0 

Джерело. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua 

Подальші дослідження зміни абсолютної величини та часток вироб-
ництва валового випуску української економіки за видами економічної діяль-
ності за 2002-2008 рр., згідно з даними Державного комітету статистики Ук-
раїни [7], дали змогу зробити такі висновки. 

1. Найбільшим сектором національної економіки є промисловість. Частка 
випуску промислової продукції в загальному обсязі випуску у 2008 р. 
становила 44,4 %, а у 2002 р. – 48,4 %. Зростання частки промислового 
виробництва у загальному обсязі валового випуску не відповідає загаль-
носвітовим тенденціям економічного розвитку. У світовій економіці ця 
частка поступово скорочується, оптимізація структури промисловості 
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відбувається за рахунок скорочення частки енергоємних виробництв. У 
Німеччині частка промисловості в загальному випуску по економіці ста-
новить 27,3 %, Нідерландах – 31,8 %, Польщі – 35,7 % [3, с. 4]. 
В українській економіці за ці роки скоротилась частка переробної про-

мисловості у загальному обсязі випуску від 38,0 % – у 2002 р. до 36,3 % – у 
2008 р. та зменшилася частка добувної промисловості із 4,8 % по 4,4 %. За 
цей період зростає споживання енергетичних ресурсів, що свідчить про прі-
оритетний розвиток галузей, які є найбільш ресурсо- та енергоємними [15, 
с. 172]. Структурні зрушення серед галузей переробної промисловості на ко-
ристь енергоємних виробництв сировинного характеру є негативною тенден-
цією, необхідний перехід від базових галузей, що є ресурсномісткими, до на-
укомістких галузей. 

Структурні зрушення, що відбулися в національній економіці протя-
гом останнього десятиліття, характеризуються серйозним технологічним від-
ставанням. Основу п'ятого технологічного укладу становить електронна про-
мисловість, обчислювальна та оптико-волоконна техніка, програмне забезпе-
чення, телекомунікації, біотехнології, інформаційні послуги, четвертого укла-
ду – автомобілебудування, кольорова металургія, виробництво синтетичних 
матеріалів, товарів тривалого використання, і відповідно третього укладу – 
важке машинобудування, виробництво і прокат сталі, електротехніка, лінії 
електропередач, хімічна промисловість [6, с. 280]. За випуском продукції тре-
тій технологічний уклад в Україні на сьогодні становить майже 58 %, четвер-
тий – 38 % і лише 4 % – п'ятий технологічний уклад [5, с. 280]. У 2007 р. час-
тка високотехнологічної продукції у ВВП в Україні становила 0,93 %. Така 
ситуація може спричинити посилення втрати конкурентоспроможності віт-
чизняної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, не забезпе-
чить економічного зростання у найближчій та довготривалій перспективі. 

2. У 2002 р. 13,1 % валового випуску продукції в національній економіці 
забезпечувало сільське господарство, у 2008 р. ця частка зменшується до 
7,5 %. Таке скорочення частки сільського господарства у структурі вало-
вого випуску економіки України пояснюється негативними явищами – 
по-перше, зменшенням фізичних обсягів виробництва галузі, а по-друге, 
зниженням його ефективності. Така ситуація суперечить структурним 
змінам у світовій економіці, коли при скороченні частки сільськогоспо-
дарського виробництва у виробництві валового внутрішнього продукту 
одночасно істотно підвищувалась його ефективність. 

3. За аналізований період в Україні зросла частка сфери послуг в обсязі ва-
лового випуску продукції. Зокрема, збільшилася частка торгівлі від 
8,5 % – у 2002 р. до 11,6 % – у 2008 р. Практично не змінилася частка со-
ціально-орієнтованих послуг – освіти та охорони здоров'я – у структурі 
валового випуску економіки України, у 2008 р. вона становила 5,2 %. 
Зростання сфери послуг в Україні відбувається у контексті світових тен-
денцій розвитку, проте якість послуг, які надаються в Україні, істотно 
відстає від рівня розвинених ринкових країн. 
Отже, структурні зрушення в національній економіці характеризують-

ся як позитивними, так і негативними тенденціями. На наш погляд, найбільш 
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негативною характеристикою є те, що у вітчизняній економіці домінують 
енергоємні та матеріаломісткі виробництва, які постійно відчувають на собі 
майже монопольну залежність від імпорту паливно-енергетичних ресурсів. 
Разом з тим, розвиток галузей та сфер національної економіки потребує дос-
татнього фінансування, науково обґрунтованої інноваційно-інвестиційної по-
літики держави, створення державою сприятливого інвестиційного клімату з 
метою більш широкого залучення як внутрішніх, так і іноземних інвестицій. 

Для більш поглибленого аналізу структурних змін у національній еко-
номіці використаємо якісні показники, такі як: витратоємність – співвідно-
шення проміжного споживання (витратна частина) до валового випуску (до-
хідна частина); ефективність економіки – співвідношення між сумарною ве-
личиною доданої вартості (ВВП) та проміжним споживанням; результатив-
ність економіки – співвідношення між сумарною величиною доданої вартості 
та валовим випуском (табл. 2). 

Табл. 2. Оцінка якісних характеристик зміни структури валового випуску  
української економіки, 2002-2004 рр. 

Роки Показники 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Валовий випуск 
(в основних цінах), млн грн 504008 603704 809988 995630 1182179 1565055 2072172

Валовий випуск 
(у ринкових цінах), млн грн 528624 630831 842055 1048481 1252209 1650992 2196052

Проміжне споживання товарів і 
послуг, млн грн 302814 363487 496942 607029 708056 930261 1247996

ВВП (у ринкових цінах), 
млн грн 228510 267344 345113 441452 544153 720731 948056

Витратоємність, % 57,28 57,62 59,02 57,90 56,54 54,35 56,93 
Ефективність економіки, % 74,57 73,55 69,45 72,72 76,85 77,48 75,66 
Результативність економіки, % 42,72 42,38 40,98 42,10 43,46 43,65 43,07 

Джерело.  http://www.ukrstat.gov.ua, розрахунки автора. 

Аналіз табл. 2 свідчить про те, що якісні характеристики зміни струк-
тури валового випуску української економіки за 2002-2008 рр. практично не 
змінюються. Незначні зміни дають змогу виокремити взаємозалежність вит-
ратоємності валового випуску, ефективності та результативності економіки: 
підвищення витратоємності валового випуску національної економіки приз-
водить до зменшення ефективності та результативності економіки. І навпаки, 
зниження витратоємності української економіки з 59,02 % у 2004 р. до 
56,93 % у 2008 р. зумовлює підвищення її ефективності, відповідно, від 
69,45 % до 75,66 % та результативності – від 40,98 % до 43,07 %. 

Подальша оптимізація виробничих галузевих пропорцій потребує змен-
шення частки ресурсо- та енергоємних галузей: енергетики, паливної, чорної 
та кольорової металургії, хімічної та нафтохімічної промисловості на фоні 
поступального розвитку галузей, що зорієнтовані на випуск кінцевого продук-
ту (машинобудування, металооброблення, легкої та харчової промисловості). 

Основним чинником покращення макроекономічних показників є 
зростання величини доданої вартості. На фоні зростання її величини, а відпо-
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відно зростання ВВП країни, істотних змін в її структурі за період 2002-
2008 рр. не спостерігалося. 

Табл. 3. Структура валової доданої вартості за видами економічної  
діяльності в національній економіці України, 2002-2004 рр., у % 

Роки Показники 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Валова додана вартість, всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Зокрема: 
сільське господарство 14,6 12,2 11,9 10,4 8,6 7,5 7,9 

добувна промисловість 5,0 4,5 4,0 4,6 4,6 5,0 6,6 
переробна промисловість 20,1 20,7 20,5 22,3 23,0 22,6 20,0
будівництво 3,8 4,3 4,6 4,2 4,5 4,8 3,5 
торгівля 12,2 13,2 13,1 14,4 14,4 15,0 15,9
транспорт та зв'язок  13,7 14,6 13,6 12,2 11,9 11,0 10,6

Освіта 5,4 5,7 5,2 5,4 5,5 5,2 5,3 
Охорона здоров'я та надання  

соціальної допомоги 3,6 3,8 3,5 3,6 3,7 3,5 3,5 

Інші види економічної діяльності 21,6 21,0 23,6 22,9 23,8 25,4 26,7
Джерело. http://www.ukrstat.gov.ua, розрахунки автора. 

У 2008 р. основна частка у створенні валової доданої вартості нале-
жить обробній промисловості (20,0 %), торгівлі (15,9 %), транспорту та зв'яз-
ку (10,6 %), сільському господарству (7,9 %). Виконані розрахунки підтвер-
джують зменшення часток у валовій доданій вартості сільського господар-
ства (від 14 % – у 2002 р. до 7,9 % – у 2008 р.) і транспорту та зв'язку (від 
12,2 % – у 2002 р. до 10,6 % – у 2008 р.), а також зростання у валовій доданій 
вартості часток добувної промисловості та торгівлі. Такі структурні тенденції 
не відповідають загальним закономірностям розвитку світової економіки, 
зокрема тенденціям зростання частки високотехнологічних галузей перероб-
ної промисловості та сфери послуг. 

Висновки. Формування оптимальної структури національної еконо-
мічної системи відбувається внаслідок структурної перебудови економіки. 
Ефективність структурних зрушень в економіці визначає ефективність роз-
витку національної економіки загалом. В Україні визначальними сферами 
економічної діяльності є промисловість та сільське господарство. Це зумов-
лено, з одного боку, специфікою спеціалізації української економіки в умо-
вах колишнього Радянського Союзу, з іншого – особливостями сировинної 
бази та структурою людських ресурсів. Розвиток цих сфер економічної діяль-
ності впливає на динаміку інших галузей і насамперед тих, що надають пос-
луги. Проте існуюча структура національної економіки є свідченням відста-
лості, вона вичерпала свої можливості та потребує істотних змін, які б забез-
печили економічну стабільність і сталий економічний розвиток. Подальші 
структурні зміни в національній економіці повинні відповідати світовим тен-
денціям розвитку. Проведене дослідження доводить, що заходи державної 
регуляторної політики повинні бути спрямовані на стимулювання інвестицій, 
запровадження енергоощадних та екологічно безпечних технологій, зростан-
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ня інноваційних виробництв, сучасне технологічне оновлення традиційних 
для України галузей національної економіки. 
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Свинцов О.М., Скирка Н.Я., Гаврилко П.П. Структурные сдвиги в 
экономике Украины и их эффективность 

Исследованы особенности структурных сдвигов в экономике страны. Проана-
лизированы основные элементы механизма государственной регуляции рыночной 
экономики и основные виды структурных пропорций на уровне национальной эко-
номики Украины. 
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Svincov O.M., Skirka N.Ya., Gavrilko P.P. Structural changes in the 
economy of Ukraine and their efficiency 

The features of structural changes are probed in the economy of country. The basic 
elements of mechanism of government control of market economy and basic types of 
structural proportions are analysed at the level of national economy of Ukraine. 



Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.10 

4. Економіка, планування і управління галузі 173

Keywords: government control of economy, structural changes, in an economy, 
structural proportions, indicators of the state of national economy, investment activity. 

 

УДК 336.717  Доц. Л.Г. Кльоба, канд. екон. наук; магістрант О.І. Ярошик; 
магістрант О.С. Ярошик – НУ "Львівська політехніка" 

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФІНАНСОВУ  
ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ 

Обґрунтовано взаємозв'язок показників податкового навантаження та ефектив-
ності діяльності банку. Виокремлено основні функції оподаткування банків та пода-
но рекомендації щодо його вдосконалення. 

Ключові слова: податковий менеджмент, податкове планування, податковий 
аналіз, податкове навантаження, об'єкт оподаткування, податковий агент. 

Постановка проблеми: На сьогодні податковий аспект присутній в 
будь-якому сегменті управління фінансами банку, впливає на всі ключові фі-
нансові рішення. Тому система податкового регулювання є невід'ємною час-
тиною системи регулювання банківської діяльності, враховуючи його цілі та 
завдання. 

Актуальність питань оподатковування банків не викликає сумніву і 
зумовлена такими обставинами. По-перше, розвиток в Україні ринкових від-
носин зумовлює необхідність вдосконалення практичних підходів до обчис-
лення і сплати різних видів податків комерційними банками. Адекватна рин-
ковим відносинам податкова політика припускає застосування податків як 
найважливіших методів регулювання економічної активності суб'єктів госпо-
дарювання. По-друге, в умовах становлення ринкових відносин податки є 
найважливішим методом мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для ви-
рішення основних проблем соціальної політики держави, забезпечення соці-
альних гарантій, розвитку науки, освіти, охорони здоров'я. По-третє, 
прийняття Податкового кодексу і введення оподаткування депозитів істотно 
впливають на створення і перерозподіл банківських ресурсів. Таким чином, 
податкове регулювання банків впливає не лише на банківську систему, а і на 
розвиток економіки загалом. 

Аналіз останніх досліджень і матеріалів: Проблему податкового ре-
гулювання банківської діяльності економісти досліджують від часу виник-
нення банківської системи. Значний внесок у розробку теорії податкового ре-
гулювання доходів банків здійснили: І.В. Cало, О.Г. Сєрбина, Н.Г. Євченко, 
Л.І. Шевчук, В.В. Москалюк, С.М. Попова, Н.В. Петровська та інших [1-6]. 

Високо оцінюючи внесок зазначених науковців у проблематику, що 
досліджується, необхідно зауважити, що більшість авторів передусім приді-
ляють увагу питанням організації податкового планування, управління подат-
ковими платежами на підприємствах, але при цьому не приділяли достатньо 
уваги проблемам дослідження оподаткування окремих видів банківських опе-
рації та їх впливу на банківську систему загалом. 

Окрім цього, недосконалість нормативно-законодавчої бази призво-
дить до ненавмисного ухилення від оподаткування та подвійного оподатку-


