
© ІНВЕСТИЦІЇ:  ПРАКТИКА ТА ДОСВІД, 2015

ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 16 серпень 2015 р.
Журнал засновано у січні 2002 року.

Виходить 2 рази на місяць.

ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Свідоцтво КВ № 17597�6447ПР від 29.03.2011 року
ISSN 2306�6814

Передплатний індекс: 23892

Адреса редакції:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

 Телефон: (044) 223�26�28, 537�14�33
 Тел./факс: (044) 458�10�73

E�mail: economy_2008@ukr.net
www.investplan.com.ua

Засновники:
Чорноморський державний університет імені

Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

Передрукування дозволяється лише за згодою редакції.
Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.
За зміст та достовірність реклами несе відповідальність

рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  29,9.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №2708/1.

Віддруковано у ТОВ «ДКС Центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537�14�34

Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
державного університету імені Петра Могили 27.08.15 р.

Підписано до друку 27.08.15 р.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Журнал включено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук з

ЕКОНОМІКИ
(наказ Міністерства освіти і науки України № 747

від 13.07.2015)

Головний редактор:

Клименко Л. П.,
ректор Чорноморського державного

університету імені Петра Могили, д.т.н.,
професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, Президент Асоціації університетів

України

Заступники головного редактора:
Федоренко В. Г.,

д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, академік УАН

Ємельянов В. М.,
д.держ.упр., професор, директор Інституту державно�
го управління Чорноморського державного універси�

тету імені Петра Могили

Відповідальний секретар:
Кучеренко Г. Б.

Члени редакційної колегії:
Антонова Л. В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
обліку і аудиту Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
Бакуменко В. Д., д.держ.упр., професор, проректор з нау�
кової роботи Академії муніципального управління
Бистряков І. К., д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ
«Інститут економіки природокористування та сталого роз�
витку НАН України»
Великий Ю. В., д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту
Чорноморського державного університету імені Петра Мо�
гили
Горлачук В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорно�
морського державного університету імені Петра Могили
Дацій Н. В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри Ака�
демії муніципального управління
Дацій О. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії му�
ніципального управління
Денисенко М. П., д.е.н., професор, професор кафедри Киї�
вського національного університету технологій та дизайну
Анджей Стельмах, доктор політичних наук, професор, за�
відуючий кафедрою політичних систем Університету імені
Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Тадеуш Валлас, доктор політичних наук, професор, декан
факультету політичних наук та журналістики Університету
імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Джерзі Бабяк, доктор політичних наук, професор, заступ�
ник декану факультету політичних наук та журналістики
Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Завізєна Н. С., д.е.н., доцент, провідний науковий співробі�
тник відділу стратегії сталого розвитку та інвестиційно�інно�
ваційної політики Науково�дослідного економічного Інсти�
туту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Івашова Л. М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
Академії митної служби України
Кальниш Ю. Г., д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри пар�
ламентаризму та політичного менеджменту Національної
академії державного управління при президентові України
Коваль Г. В., д.держ.упр., завідувач кафедри, професор ка�
федри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорно�
морського державного університету імені Петра Могили
Кузьменко О. Б., д.е.н., професор, заступник декана Чорно�
морського державного університету імені Петра Могили
Плеханов Д. О., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри дер�
жавної служби Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафедри Пол�
тавського університету економіки та торгівлі
Сиченко В. В., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри
Дніпропетровського державного аграрного университету
Сорока С.В., д.держ.упр., професор кафедри місцевого са�
моврядування, регіонального розвитку та політичної аналі�
тики Чорноморського державного університету імені Пет�
ра Могили
Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний депутат
України
Федоренко С. В., доцент кафедри інформаційних систем і
технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва Украї�
ни, к.т.н., доцент
Чорна Л. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри мене�
джменту та адміністрування Вінницького торговельно�
економічного інститут Київського національного торговель�
но�економічного університету
Шамрай В. О., д.держ.упр., професор, професор кафедри
Академії праці та соціальних відносин



© ІНВЕСТИЦІЇ:  ПРАКТИКА ТА ДОСВІД, 2015

Журнал засновано у січні 2002 року.
Виходить 2 рази на місяць.

Свідоцтво КВ № 17597�6447ПР від 29.03.2011 року
ISSN 2306�6814

Передплатний індекс: 23892

Адреса редакції:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

 Телефон: (044) 223�26�28, 537�14�33
 Тел./факс: (044) 458�10�73

E�mail: economy_2008@ukr.net
www.investplan.com.ua

Засновники:
Чорноморський державний університет імені

Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

Передрукування дозволяється лише за згодою редакції.
Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.
За зміст та достовірність реклами несе відповідальність

рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  29,9.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №2708/1.

Віддруковано у ТОВ «ДКС Центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537�14�34

Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
державного університету імені Петра Могили 27.08.15 р.

Підписано до друку 27.08.15 р.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Журнал включено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук з

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(наказ Міністерства освіти і науки України № 1528

від 29.12.2014 )

Головний редактор:
Клименко Л. П.,

ректор Чорноморського державного
університету імені Петра Могили, д.т.н.,

професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, Президент Асоціації університетів

України

Заступники головного редактора:
Федоренко В. Г.,

д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, академік УАН

Ємельянов В. М.,
д.держ.упр., професор, директор Інституту державно�
го управління Чорноморського державного універси�

тету імені Петра Могили
Бистряков І. К.,

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут
економіки природокористування та сталого розвитку

НАН України»

Відповідальний секретар:
Кучеренко Г. Б.

Члени редакційної колегії:
Антонова Л. В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Антонов А. В., д.держ.упр., доцент кафедри соціальної робо�
ти, управління і педагогіки Чорноморського державного уні�
верситету імені Петра Могили
Бакуменко В. Д., д.держ.упр., професор, проректор з науко�
вої роботи Академії муніципального управління
Беглиця В. П., д.держ.упр., доцент, проректор з наукової робо�
ти Чорноморського державного університету імені Петра Мо�
гили
Великий Ю. В., д.е.н., профессор Чорноморського державно�
го університету імені Петра Могили
Горлачук В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорно�
морського державного університету імені Петра Могили
Дацій Н. В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії
муніципального управління
Дацій О. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії
муніципального управління
Анджей Стельмах, доктор політичних наук, професор, заві�
дуючий кафедрою політичних систем Університету імені Ада�
ма Міцкевича (м.Познань, Польща)
Тадеуш Валлас, доктор політичних наук, професор, декан фа�
культету політичних наук та журналістики Університету імені
Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Джерзі Бабяк, доктор політичних наук, професор, заступник
декану факультету політичних наук та журналістики Універ�
ситету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Євтушенко О. Н., д.політ.н., професор, завідувач кафедри
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політич�
ної аналітики Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Завізєна Н. С., д.е.н., доцент, провідний науковий співробіт�
ник відділу стратегії сталого розвитку та інвестиційно�іннова�
ційної політики Науково�дослідного економічного Інституту
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Івашова Л. М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Ака�
демії митної служби України
Кальниш Ю. Г., д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парла�
ментаризму та політичного менеджменту Національної ака�
демії державного управління при президентові України
Коваль Г. В., д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафед�
ри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморсько�
го державного університету імені Петра Могили
Кузьменко О. Б., д.е.н., професор, заступник декана Чорно�
морського державного університету імені Петра Могили
Плеханов Д. О., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри дер�
жавної служби Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафедри Полтавсь�
кого університету економіки та торгівлі
Сиченко В. В., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпро�
петровського державного аграрного университету
Сорока С. В., д.держ.упр., професор кафедри місцевого само�
врядування, регіонального розвитку та політичної аналітики
Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний депутат України
Шамрай В. О., д.держ.упр., професор, професор кафедри Ака�
демії праці та соціальних відносин

ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 16 серпень 2015 р.
ПРАКТИКА ТА ДОСВІД



У НОМЕРІ:

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
№ 16 серпень 2015 р.

Економічна наука
Фурман В. М., Зачосова Н. В.
Сучасні загрози економічній безпеці вітчизняних фінансових установ

(на прикладі банківських установ і страхових компаній) ............................................................................................................ 7

Кирилюк Є. М.
Стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських маркетингових кооперативів

в Україні ................................................................................................................................................................................................... 12

Паска І. М.
Інфраструктурне забезпечення збутової діяльності та напрями його удосконалення ................................................... 18

Резнікова Н. В., Іващенко О. А.
Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення

конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин ................................................................ 22

Верхоглядова Н. І., Письменна О. Б.
Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням ..................................................................... 27

Філиппова С. В., Богаченко А. В.
Підтримка малого промислового підприємництва в Україні ................................................................................................... 32

Захаркін О. О.
Вартісно�орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками

ризикостійкості ...................................................................................................................................................................................... 38

Бриль К. Г.
Посилення ролі туристичних центрів у забезпеченні територіального

розвитку ................................................................................................................................................................................................... 43

Орел В. М., Орел А. М.
Теоретичні аспекти регіонального ринку м'яса ........................................................................................................................... 48

Купчак В. Р.
Управління енергоспоживанням при формуванні паливно�енергетичного балансу промисловості

регіону ....................................................................................................................................................................................................... 52

Москаль Н. В.
Проведення санаційного аудиту за міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду,

іншого надання впевненості та супутніх послуг .......................................................................................................................... 58

Агапова М. Ю.
Адміністративний аспект фінансового розвитку місцевого самоврядування .................................................................... 62

Корнієцький О. В.
Методичні засади оцінки розвитку транспортно�логістичної інфраструктури ................................................................ 67

Скоцик В. Є., Сатир Л. М.
Технічна база сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та проблеми

вирішення ................................................................................................................................................................................................. 70

Расулова А. М.
Логістичне управління підприємствами ресторанного господарства ................................................................................... 74

Коломієць Т. В.
Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу

на вітчизняних підприємствах АПК ................................................................................................................................................. 80

Комарницька Н. М.
Пріоритетні шляхи розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства .......................................... 86

Проць Н. В.
Особливості процесу впровадження системи бюджетування ................................................................................................. 89

Рехтета О. М.
Розвиток механізму управління інвестиційною привабливістю Миколаївської області ................................................ 93

Горун М. В.
Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних

ресурсів банку ........................................................................................................................................................................................ 98



У НОМЕРІ:

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
№ 16 серпень 2015 р.

Державне управління
Заблоцький В. В.
Розвиток самобутньої української державної традиції часів козаччини .......................................................................... 104

Ситник Г. П., Завгородня С. П.
Компетенції державного службовця у контексті основних положень концепції суспільного договору ................ 106

Мельничук Л. М.
Політика соціального вирівнювання регіонального розвитку: європейські стандарти ................................................ 112

Шевченко В. М.
Аналіз підходів щодо класифікації принципів державного управління вищими навчальними закладами

в контексті євроінтеграційних процесів ....................................................................................................................................... 117

Пугач А. М.
Основні підходи до формування та використання трудових ресурсів в процесі розвитку

аграрного ресурсного потенціалу України ................................................................................................................................. 121

Шевченко М. М., Зозуля О. С.
Системи забезпечення національної безпеки адаптивного та креативного типів: порівняльний аналіз ................. 125

Романюк В. М.
Кореляційно�регресійний аналіз ефективності корпоративного управління ПАТ "Мотор Січ" ............................... 130

Лисак Л. М.
Інституційні аспекти формування та розвитку податкової культури в Україні .............................................................. 136

Лотарєв А. Г.
Концептуальні підходи до формування регіональної інноваційної діяльності ................................................................ 142

Євтушенко В. В.
Цілительству — так! Шарлатанству — ні!

(до проблеми державного регулювання народної медицини і цілительства) ................................................................... 146

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті

(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

— У статті з лівого боку має стояти індекс УДК (регистр – «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»).
— Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ  зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада,

науковий заклад (мовою статті та англійською мовою).
— Назва статті (регистр – «Как в предложениях») мовою статті та англійською мовою.
— Анотація мовою статті та англійською мовою.
— Ключові слова (5—8 слів) мовою статті та англійською мовою.
— Текст статті.
У  статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахо�

вих видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7�05/1, повинні міститись (із виділенням
у тексті) такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим при�
свячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;  висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаних джерел (оформлюється за новими
вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, № 3, 2008).

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати
список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури
(References) в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому всі джерела літератури,
незалежно від того, чи є серед них іноземні

— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А�4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт

– Times New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97�2003). Файли
статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.

— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно�білому вигляді. Посилання на
ілюстрації в тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути
єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправи�
ти файл Excel (2003).

— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з пра�
вого боку.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ



INVESTYTSIYI: PRAKTYKA TA DOSVID
№ 16 / 2015

CONTENTS:

Еconomy
Furman V., Zachosova N.
THE CURRENT THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF DOMESTIC FINANCIAL INSTITUTIONS

(FOR EXAMPLE, BANKS AND INSURANCE COMPANIES) .....................................................................................................................................7

Kyryliuk Y.
STRATEGIC PRIORITIES FOR AGRICULTURAL MARKETING COOPERATIVES DEVELOPMENT

IN UKRAINE ....................................................................................................................................................................................................................... 12

Paska I.
INFRASTRUCTURE SUPPORT OF SALES ACTIVITIES OF WAYS TO IMPROVE IT ................................................................................... 18

Reznikova N., Ivashchenko O.
THE OPPORTUNITIES OF PARTICIPATION IN GLOBAL VALUE CHAINS FOR UKRAINE IN THE CONTEXT

OF TRANSNATIONALISATION .................................................................................................................................................................................. 22

Verhoglyadova N., Pismennaya O.
RESOURCES CLASSIFICATION AND ITS IMPORTANCE FOR RESOURCES MANAGEMENT ................................................................. 27

Filippova S., Bogachenko A.
SUPPORT OF SMALL INDUSTRIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE ...................................................................................................... 32

Zakharkin О.
VALUE�BASED MANAGEMENT OF THE INNOVATION ACTIVITY ACCORDING TO THE INDEXES

OF RISK TOLERANCE ..................................................................................................................................................................................................... 38

Bryl K.
THE ADVANCEMENT OF THE TOURIST CENTERS AS THE MEANS OF THE TERRITORIAL DEVELOPMENT ............................... 43

Orel V.,  Orel А.
THEORETICAL ASPECTS OF REGIONAL MARKET MEAT ................................................................................................................................ 48

Kupchak V.
POWER MANAGEMENT IN THE FORMATION OF FUEL�ENERGY BALANCE OF THE REGION'S INDUSTRY ................................ 52

Moskal N.
IMPLEMENTATION THE AUDIT OF SANATION ACCORDING TO HANDBOOK OF INTERNATIONAL

QUALITY CONTROL, AUDITING, REVIEW, OTHER ASSURANCE, AND RELATED SERVICES

PRONOUNCEMENTS ....................................................................................................................................................................................................... 58

Agapova M.
ADMINISTRATIVE ASPECT OF FINANCIAL DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT .................................................................... 62

Kornietskiy A.
METHODICAL BASES OF ESTIMATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE ......................................................... 67

Skotsyk V, Satyr L.
THE TECHNICAL BASE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: PRESENT SITUATION AND PROBLEMS

OF SOLVING ...................................................................................................................................................................................................................... 70

Rasulova A.
LOGISTICS MANAGEMENT OF RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISES .................................................................................................... 74

Kolomiets T.
ANALYSIS OF IMPLEMENTATION CAPABILITIES OF MODELS AND METHODS FOR ASSESSING

INTELLECTUAL CAPITAL AT DOMESTIC AGRICULTURAL ENTERPRISES ............................................................................................... 80

Komarnytska N.
WAYS OF PRIORITY OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE INNOVATION MANAGEMENT .................................................................. 86

Prots N.
FEATURES OF THE BUDGETING PROCESS IMPLEMENTATION .................................................................................................................... 89

Rehteta A.
THE DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS

OF THE NIKOLAEV AREA ............................................................................................................................................................................................. 93

Gorun M.
METHODICAL APPROACHES TO IMPROVING MARKETING SUPPORT FORMATION OF BANK DEPOSIT

RESOURCES ........................................................................................................................................................................................................................ 98



INVESTYTSIYI: PRAKTYKA TA DOSVID
№ 16 / 2015

CONTENTS:

Рublic administration
Zablotskyi V.
DEVELOPMENT OF AUTHENTIC UKRAINIAN STATE TRADITION OF THE COSSACKS TIMES ........................................................ 104

Sytnyk G., Zavgorodnia S.
CIVIL SERVANT' COMPETENCES IN THE CONTEXT OF THE MAIN PROVISIONS OF SOCIAL CONTRACT' CONCEPT .......... 106

Melnychuk L.
THE SOCIAL COHESION POLICY: EUROPEAN STANDARDS .......................................................................................................................... 112

Shevchenko V.
ANALYSIS OF APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF THE PRINCIPLES OF STATE MANAGEMENT

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES .................................. 117

Pugach A.
MAIN APPROACHES TO THE FORMATION AND USE OF WORKFORCE IN THE DEVELOPMENT

OF AGRICULTURAL RESOURCE POTENTIAL OF UKRAINE .......................................................................................................................... 121

Shevchenko N., Zozulya A.
COMPARATIVE ANALYSIS OF ADAPTIVE AND CREATIVE TYPES THE SYSTEM ENSURING OF NATIONAL SECURITY ........ 125

Romaniuk V.
CORRELATION & REGRESSION ANALYSIS OF THE CORPORATE GOVERNANCE ON JSC "MOTOR SICH" .................................. 130

Lуsak L.
THE INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE TAX CULTURE IN UKRAINE ................ 136

Lotariev A.
CONCEPTUAL APPROACHES TO REGIONAL INNOVATIONAL ACTIVITY FORMATION .................................................................. 142

Ievtushenko V.
HEALING — YES! QUACK — NO!

(TO THE PROBLEM OF GOVERNMENT REGULATION OF TRADITIONAL MEDICINE AND HEALING) ......................................... 146

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті

(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

— У статті з лівого боку має стояти індекс УДК (регистр – «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»).
— Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ  зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада,

науковий заклад (мовою статті та англійською мовою).
— Назва статті (регистр – «Как в предложениях») мовою статті та англійською мовою.
— Анотація мовою статті та англійською мовою.
— Ключові слова (5—8 слів) мовою статті та англійською мовою.
— Текст статті.
У  статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахо�

вих видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7�05/1, повинні міститись (із виділенням
у тексті) такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим при�
свячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;  висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаних джерел (оформлюється за новими
вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, № 3, 2008).

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати
список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури
(References) в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому всі джерела літератури,
незалежно від того, чи є серед них іноземні

— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А�4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт

– Times New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97�2003). Файли
статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.

— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно�білому вигляді. Посилання на
ілюстрації в тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути
єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправи�
ти файл Excel (2003).

— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з пра�
вого боку.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ



7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасний стан економіки України важко назвати

стабільним. У 2015 рік наша країна увійшла обтяжена

УДК 336.71

В. М. Фурман,
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СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ
БЕЗПЕЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ ФІНАНСОВИХ
УСТАНОВ (НА ПРИКЛАДІ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ)

V. Furman,
Doctor of Economics, associate professor, Professor of Management
and Economic Security Department, Cherkasy National University of Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy
N. Zachosova,
Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit,
the Eastern University of Economics and Management, Cherkasy

THE CURRENT THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF DOMESTIC FINANCIAL
INSTITUTIONS (FOR EXAMPLE, BANKS AND INSURANCE COMPANIES)

Конкретизовано особливості функціонування фінансових установ в умовах економічної не�
стабільності та у тих умовах господарювання, що склались нині в Україні. Визначено перелік
сучасних загроз нормальній діяльності вітчизняних банківських установ і страхових компаній,
проведено їх розподіл на внутрішні та зовнішні відповідно до природи їх походження. Наведе�
но статистичні дані щодо окремих параметрів, якими характеризуються банківська система та
страховий ринок. Зроблено прогноз щодо того, як відбуватиметься функціонування банків та
страхових компаній без вжиття належних заходів щодо підтримки високого рівня їх економіч�
ної безпеки. Обгрунтовано значення економічної безпеки банківських установ та страхових ком�
паній для фінансової, економічної та національної безпеки держави. Доведено вплив держав�
них регуляторних органів на рівень економічної безпеки фінансових установ.

The peculiarities of financial institutions activities in times of economic instability and those
economic conditions prevailing now in Ukraine are concretized. The list of threats to normal activity
of domestic banks and insurance companies are given, their distribution to internal and external
according to the nature of their origin is made. Statistics data of individual parameters, which
characterized the banking system and insurance market, are shown. The forecast of how the banks
and insurance companies will operate without taking appropriate measures to maintain a high level
of economic security is done. The importance of economic security of banking institutions and
insurance companies to financial, economic and national security is grounded. The influence of state
regulators on the level of economic security of financial institutions is proven.

Ключові слова: банківські установи, страхові компанії, економічна безпека, загрози, небезпеки, ризики.

Key words: banks, insurance companies, economic security, threat, danger, risk.

численними загрозами для своєї національної безпеки

та особистої безпеки кожного громадянина. Серед со*

ціальних та економічних ризиків України експерти усе

частіше називають технічний дефолт, рейдерський пе*

реділ власності, втечу капіталів, аграризацію економі*

ки, дефіцит продовольства і соціальний вибух. Різке
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зростання тарифів, цін на паливо та продукти харчуван*

ня змушують населення від збереження частини своїх

фінансових ресурсів перейти до їх споживання, що не*

минуче призводить до падіння попиту на фінансові по*

слуги. Таким чином, фінансова система України та її

учасники, найбільш активними із яких на разі є банків*

ські установи та страхові компанії, відчувають нині різке

падіння рівня власної економічної безпеки. Аби його

зупинити, вітчизняним фінансовим установам необхід*

но взяти за практику проводити перманентний моніто*

ринг загроз зовнішнього та внутрішнього походження.

Своєчасний вияв факторів ризику дозволить розроби*

ти механізми ефективного реагування на них та сфор*

мувати ресурси для компенсації негативних наслідків їх

впливу на результати діяльності банківських установ та

страхових компаній.

Важливим науковим та практичним завданням, яке

ставить перед собою нині уряд країни, є підтримка на*

лежного стану національної безпеки держави. Банківсь*

ка безпека та безпека небанківського фінансового сек*

тору є складовими фінансової безпеки країни, яка, у

свою чергу, займає не останнє місце у структурі націо*

нальної безпеки. Таким чином, вирішення проблеми

вчасної ідентифікації банківськими установами та стра*

ховими компаніями загроз, реалізація яких може мати

негативний вплив на стан їх економічної безпеки, набу*

ває на разі актуальності та вимагає пильної уваги з боку

наукової спільноти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукової літератури, присвяченої проблемі

конкретизації загроз економічній безпеці сучасних

банків та страхових компаній, свідчить про те, що на разі

ця тематика не знайшла належного відображення у ав*

торитетних дослідницьких джерелах. Так, спроби уза*

гальнення ризиків та небезпек, що супроводжують

діяльність банківських інституцій, знаходимо у роботах

таких вчених, як М.І. Зубок [1], В.В. Коваленко [2], О.Д. Вов*

чак, Ю.О. Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник [3],

О.Р. Алавердов [4], С.М. Яременко [5]. Загрозам без*

пеці страхових компаній присвятили праці Р.І. Тринько,

О.Й. Жабинець [6] Проте частіше трапляються дослід*

ження загроз, що є притаманними для певної складової

економічної безпеки фінансових посередників, наприк*

лад, Р.С. Вовченко деталізує чинники і загрози фінан*

совій безпеці банківського сектору національної еко*

номіки [7], В.Я. Вовк, Р.С. Вовченко розглядають заг*

рози внутрішнього і зовнішнього середовища у кон*

тексті забезпечення фінансової безпеки банку [8; 9],

О.М. Гладчук [10], Н.Г. Нагайчук [11] цікавляться про*

блемами фінансової безпеки страхових компаній, Я.В. Жа*

рій досліджує загрози фінансово*інформаційної безпе*

ки банківської системи України [12]. Деякі дослідники

фокусують свою увагу на конкретній небезпеці діяль*

ності фінансового посередника, як це робить С.І. Мель*

ник [13]. Найбільш сучасна із розглянутих наукових

робіт датується першою половиною 2014 року. Вважає*

мо, що з тої пори у фінансовій системі України прояви*

лись нові види ризиків для економічної безпеки фінан*

сових установ, а традиційні загрози стали ще більш

інтенсивними, зважаючи на економічну нестабільність

у державі. Тому нині не зайвим буде критичний погляд

на проблеми економічної безпеки банківських установ

та страхових компаній як найбільш активних фінансо*

вих посередників, діяльність яких становить основу

фінансової безпеки держави.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Провідними дослідниками сучасності постійно

здійснюються спроби систематизації та класифікації

загроз, що супроводжують діяльність вітчизняних

фінансових установ, зокрема таких розповсюджених

видів фінансових посередників, як комерційні банки та

страхові компанії. Матеріалів, що стосуються проблем

ризик*менеджменту суб'єктів господарської діяльності

більш ніж достатньо. Проте нині учасники банківського

сектору та страхового сегменту фінансового ринку стик*

нулись із такими видами небезпек, що не були харак*

терними для економіки України з моменту здобуття нею

незалежності. Зокрема мова йде про воєнні дії на Сході

країни, політичну кризу, небувалу соціальну напругу.

Підсилені тенденціями глобалізації, ці небезпеки уже

чинять руйнівний вплив на фінансову систему держави,

а їх наслідки у перспективі важко навіть передбачити.

Тому тема ідентифікації загроз економічній безпеці

фінансових установ знову набуває актуальності, а дане

дослідження планується присвятити виявленню таких із

них, що не були раніше характерними для фінансових

установ з метою визначення необхідних векторів роз*

витку технологій їх ризик*менеджменту.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є окреслення переліку сучасних загроз

економічній безпеці вітчизняних банків та страхових

копаній. Реалізація поставленої мети дозволить закла*

сти наукове підгрунтя для розробки механізмів протидії

негативному впливу на результати господарської діяль*

ності фінансових установ загрозливих реалій сучасності

та компенсації можливих втрат від їх впливу на фінан*

сово*економічний стан банківських установ та страхо*

вих компаній.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблема забезпечення економічної безпеки бан*

ківських установ та страхових компаній в Україні ста*

ном на 2015 рік постала досить гостро, що визнають і

науковці*теоретики, і практики ризик*менеджменту. Так,

у першому кварталі 2015 року Агенство Aon Plc опри*

люднило щорічну мапу політичних ризиків. Цю мапу

агентство готує спеціально для британських страхових

компаній, щоб інформувати, де стає безпечніше, а де

навпаки — не варто займатися бізнесом. Згідно з та*

кою мапою, Україна належить до держав, де зберіга*

ються найбільші економічні ризики у 2015 році. До та*

ких країн також належать Венесуела, низка країн Аф*

рики і Центральної Азії. Відповідно до експертної оцін*

ки, для України притаманними є такі види загроз без*

пеці суб'єктам господарської діяльності, до числа яких

належать і банки та страхові компанії, як стан національ*



9

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ної валюти, законодавство, політичне регулювання та

насилля.

Дійсно, різка девальвація національної валюти чи*

нить сильний негативний вплив на рівень економічної

безпеки банківських установ в Україні. Валюта України

за рік (якщо рахувати з лютого 2014 року по лютий 2015

року) подешевшала більш ніж на 250% щодо долара

США. Клієнти банків не можуть обслуговувати валютні

позики, і кількість проблемної заборгованості стрімко

зростає. При цьому фінансовим установам потрібно

повертати депозити в доларах або євро, які необхідно

купувати уже по набагато вищому курсу. Ці обставини

призводять до дефіциту ліквідності банків.

Різке підвищення офіційного курсу НБУ є загрозою

для економічної безпеки банків, оскільки саме по ньо*

му перераховується валюта їхніх балансів: банкам до*

велося перерахувати за підвищеним курсом всі свої кре*

дити, надані у валюті, і шукати гроші для збільшення

капіталів. Ті капітали, якими володіли банківські уста*

нови, вони змушені були спрямувати на збільшення ре*

зервів, а нових фінансових активів, які потрібні, щоб

виконати норматив адекватності капіталу (показує, на*

скільки капіталу банку вистачає для кредитування та

операцій з цінними паперами), на разі немає.

Станом на 1 березня 2015 показник Н2 (норматив

адекватності регулятивного капіталу) по всій банківській

системі склав 7,37%, а повинен бути за нормами не мен*

ше 10%. Цей норматив є важливим індикатором рівня

економічної безпеки банків, і його в першому кварталі

2015 року порушили всі банківські установи в Україні.

Національний банк України зміг домовитися з МВФ про

відстрочки щодо термінів виконання банками цього нор*

мативу — до докризового рівня показник адекватності

регулятивного капіталу потрібно поетапно повернути до

1 лютого 2018 року. Також НБУ зажадав від банків усу*

нути до 2017—2019 рр. інші порушення економічних по*

казників, які сталися через з падіння курсу гривні після

6 лютого 2015 року. Сподіваємось, такі послаблення у

вимогах дадуть вітчизняним банкам можливість поліп*

шити рівень їх економічної безпеки у перспективі.

Проте для цього власникам банків, включаючи дер*

жавні і закордонні банківські установи, необхідно не*

гайно збільшити розмір їх капіталу. Тільки за рахунок

внесення нових інвестицій в капітал банків можна при*

вести до належного рівня значення показника Н2 і дати

можливість банківській системі працювати надалі, фор*

муючи міцне підгрунтя для забезпечення фінансової

безпеки держави. Якщо ж власники не збільшать капі*

тал своїх банків, їм загрожуватиме банкрутство та

ліквідація.

Ще однією суттєвою проблемою банківського сек*

тору є тотальна втрата довіри споживачів банківських

продуктів і послуг до банківських установ. За даними

Національного банку України, за підсумками 2014 року

обсяг гривневих депозитів скоротився на 23%, а валют*

них — на 40%.

Фінансовим посередникам, що надають послуги зі

збереження та інвестування активів, як це роблять бан*

ківські установи, нині доводиться стикнутись із загро*

зою вилучення переданих в управління фінансових ак*

тивів по причині паніки їх клієнтів: налякані нестабільн*

істю та воєнними діями громадяни продовжують масо*

во забирати депозити з банківських рахунків, переста*

ють здійснювати страхові внески. У банківському сек*

торі основною загрозливою тенденцією нині є

відсутність вільної готівки для проведення поточних

розрахункових операцій, виплати депозитів, термін дії

яких скінчився, проведення активних банківських опе*

рацій. Водночас МВФ вимагає перевірити усі банківські

установи на предмет стійкості роботи в екстремальних

ситуаціях (провести так звані стрес*тести). Проте така

перевірка вимагатиме додаткових часових, фінансових

та трудових ресурсів, яких у сучасних банків і так обме*

жена кількість.

Відсутність вільної готівки у банківських установах

багато у чому пояснюється фактом неповернення бан*

кам виданих кредитів. Так, якщо частка проблемних

кредитів станом на кінець 2013 року була на рівні 7%

від загальної кількості виданих банками, то на початку

2015 року цей показник становив близько 14%. Якість

кредитних портфелів банків сильно погіршилась. Питан*

ня повернення кредитів жителями Криму та міст на Сході

України також залишається відкритим.

Загрозою для майбутнього страхового ринку нині є

зменшення кількості клієнтів, пов'язане у першу чергу з

падінням рівня доходів населення. Основне зниження

зібраних премій відбулося за видами страхування, тісно

пов'язаним з курсом долара. Насамперед, це — "Зеле*

на карта", страхування виїжджаючих за кордон, авто*

страхування та медичне страхування. Але якщо за по*

казниками зібраних премій через курсові коливання

зазначені види страхування можуть продемонструвати

зростання, то щодо кількості укладених договорів спо*

стерігається різке зниження. Так, у 2014 році кількість

автомобілів, застрахованих по КАСКО, знизилося в два

рази і, імовірно, за підсумками року обсяг страхування

складе 2,7 млрд грн., наблизившись до рівня 2010 року.

Водночас навіть розуміючи фінансову неспроможність

населення оплачувати страхові послуги, страхові ком*

панії не знижують свої ставки та тарифи, у надії отри*

мати хоча б незначний прибуток та вижити на ринку.

Попри сильний вплив зовнішніх небезпек на стан

вітчизняних фінансових установ, зокрема банків та

фінансових компаній, не варто забувати і про загрози

внутрішнього походження. У більшості випадків внут*

рішні загрози на страховому ринку виникають внаслі*

док неефективного фінансового менеджменту банківсь*

ких установ та страхових компаній, зокрема, не врівно*

важеної тарифної політики, кредитних ставок і незба*

лансованого розміщення страхових резервів та вільних

банківських активів за напрямами і термінами. Так, до*

пущення помилок при розрахунку тарифної або процен*

тної ставки може призвести до втрати конкурентних

переваг фінансової установи на ринку внаслідок необг*

рунтованого завищення (заниження) розміру страхової

премії або банківської комісії.

Важливим завданням досліджуваних видів фінансо*

вих установ у рамках забезпечення економічної безпе*

ки страхового ринку та банківського сектору є форму*

вання збалансованих страхових та кредитних портфелів.

Проблемою вітчизняного страхового ринку є те, що біль*

шість страхових компаній відшкодовує власні витрати

за рахунок нових страхових премій та надходжень, не

приділяючи значної уваги взятими на себе зобов'язан*
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нями по формуванню страхових резервів. Банки вчиня*

ють так само, погашаючи депозити, термін виплати яких

настав, фінансовими активами, по яким іще не прийшов

строк виплат.

На певну увагу при дослідженні фінансової безпеки

страхового ринку заслуговує питання ефективного роз*

міщення коштів страховиків, представлених у формі

страхових резервів. Не останню роль у цьому процесі

традиційно відіграє і банківський сектор. Страхові ком*

панії повинні сформувати власні інвестиційні портфелі

таким чином, щоб вчасно і в повному обсязі виконувати

взяті раніше зобов'язання перед власниками страхових

полісів, внаслідок чого наглядові органи могли б чітко

регламентувати напрями розміщення активів і частку,

яку має займати кожен вид активу в загальному інвес*

тиційному портфелі страхової компанії.

У ситуації, що склалася, важливого значення набу*

ває державне регулювання та контроль діяльності

фінансових посередників. Проте державні регулятори,

зокрема Національний банк України, починають прово*

дити масові перевірки фінансових установ, чим обме*

жують та паралізують їх роботу. Зокрема, під слушним

приводом, НБУ спрямовує у банківську установу кура*

тора, який своїми діями із майном банку досить часто

доводить його до банкрутства. Він не дає банку змоги

нормально провадити діяльність, втручається у процес

погашення кредитів, не дозволяє повертати депозити

фізичним особам, що і призводить до падіння репутації

банку, судових позовів, невдоволення клієнтів та пані*

ки серед громадян, що обслуговуються у даній установі.

Після припинення банком нормальної функціональ*

ної активності, НБУ вводить тимчасову адміністрацію,

яка згідно з Законом України "Про банки і банківську

діяльність" має вжити усіх можливих заходів для віднов*

лення платоспроможності банку. Але на практиці пред*

ставники такої адміністрації часто за так званими "сіри*

ми схемами" вилучають активи банку, що у кінцевому

підсумку стає причиною їх банкрутства.

Жахливим наслідком кризи банківської системи для

економічної безпеки держави є те, що юридичні особи,

які мають рахунки в банку, банкрутують та ліквідують

свій бізнес. У результаті цього спостерігаємо загальне

падіння економіки, зростання безробіття, падіння ви*

робництва і підвищення рівня інфляції.

Серед таких юридичних осіб, що не можуть собі

повернути довірені банкам фінансові активи, перебува*

ють і страхові компанії. Неможливість повернення

коштів посилюється терміновою необхідністю докапі*

талізації страховиків. За оцінками експертів, сума, не*

обхідна компаніям тільки для виконання норм законо*

давства, перевищує 1 млрд грн. При цьому страховики

неодноразово заявляли, що більшість акціонерів не

бачать перспектив роботи найближчим часом і не готові

підтримувати власні компанії і інвестувати додаткові

кошти. А без фінансового запасу міцності у вигляді ре*

сурсів акціонерів при зростанні збитковості страхові

компанії почнуть банкрутувати.

Таким чином, до найбільших загроз економічній

безпеці банківських установ і страхових компаній до*

цільно віднести наступні:

— загальний економічний спад;

— девальвацію національної валюти;

— нестійкість та непередбачуваність валютних кур*

сів;

— дефіцит ліквідності;

— втрату ділової репутації;

— втрату клієнтів та їх довіри до установ і компаній;

— вилучення фінансових активів зі збереження і

управління;

— зниження попиту на фінансові послуги;

— низький рівень регулятивного і резервного капі*

талів;

— падіння доходів населення і його нездатність ви*

конувати свої фінансові зобов'язання;

— скорочення кредитних та інших видів фінансо*

вих операцій;

— неефективність фінансового менеджменту;

— шахрайство;

— політичну нестабільність;

— воєнні дії у державі;

— активізаціу рейдерських атак;

— недоліки у організації державного регулювання

і нагляду.

Отже, без вжиття належних заходів щодо підтрим*

ки високого рівня економічної безпеки банківських ус*

танов та страхових компаній у найближчі роки фінан*

совий сектор України очікує суттєва втрата кількості

його професійних учасників, а населення та юридичних

осіб — стабільне зростання цін на банківські та стра*

хові послуги і продукти.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Проведене дослідження сучасних загроз еко*

номічній безпеці банківських установ і страхових ком*

паній в Україні дало змогу зробити такі висновки.

1. Минулий 2014 рік став для фінансової системи

України незвичайним і дуже складним. Десятки банків

та інших видів фінансових посередників були визнані

банкрутами, і нині проходять процедуру ліквідації, а ряд

великих фінансових установ зазнав серйозних збитків

через анексію Криму. Загальна політична і економічна

нестабільність стали причиною стрімкого зниження

рівня економічної безпеки сучасних банків та страхо*

вих компаній, що стало загрозою для нормального фун*

кціонування фінансової системи держави та стану на*

ціональної безпеки країни.

2. Основними видами загроз, що супроводжують

діяльність вітчизняних банківських установ та страхо*

вих компаній, вважаємо загальний економічний спад,

девальвацію національної валюти, нестійкість та непе*

редбачуваність валютних курсів, дефіцит ліквідності,

втрату ділової репутації, втрату клієнтів та їх довіри до

установ і компаній, вилучення фінансових активів зі збе*

реження і управління, зниження попиту на фінансові

послуги, низький рівень регулятивного і резервного ка*

піталів, падіння доходів населення і його нездатність

виконувати свої фінансові зобов'язання, скорочення

кредитних та інших видів фінансових операцій, неефек*

тивність фінансового менеджменту, шахрайство, полі*

тичну нестабільність, воєнні дії у державі, активізацію

рейдерських атак, недоліки у організації державного

регулювання і нагляду.
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3. Конкретизація загроз економічній безпеці вітчиз*

няних банків та страхових компаній дозволить їх менед*

жменту усвідомити необхідні напрямки для управління

ризиками, а запропонований конкретний перелік небез*

пек дозволить розробити на державному рівні дієву

програму підтримки фінансових установ із таргетним

контролем проблемних аспектів їх функціонування в

рамках стратегії забезпечення економічної безпеки

країни.

Таким чином, перспективи подальших досліджень

вбачаємо у формуванні механізмів протидії негативно*

му впливу на результати господарської діяльності фінан*

сових установ, а саме: банків та фінансових компаній,

виявлених загроз та розробці пропозицій щодо стра*

тегій забезпечення економічної безпеки фінансових

установ в Україні, вектори яких будуть спрямовані на

мінімізацію найбільш загрозливих факторів впливу на

діяльність фінансових посередників.
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STRATEGIC PRIORITIES FOR AGRICULTURAL MARKETING COOPERATIVES DEVELOPMENT
IN UKRAINE

Проблема. Високий рівень монополізації аграрного ринку в Україні експортно орієнтовани�
ми торговельними компаніями і різного роду посередницькими структурами перешкоджає ста�
новленню еквівалентних відносин між його суб'єктами, посилює цінову дискримінацію та ство�
рює умови для фінансового "знекровлення" сільськогосподарських товаровиробників. Нині
відсутній реальний вплив маркетингових кооперативів на процеси реалізації сільськогоспо�
дарської продукції в Україні. Мета. Метою дослідження є обгрунтування стратегічних пріоритетів
розвитку сільськогосподарських маркетингових кооперативів в Україні. Результати. В Україні
на офіційному рівні фактично визнається "дріб'язковий статус" маркетингових кооперативів,
незначна їх роль у формуванні конкурентного середовища аграрного ринку. Так, існуючими
нормативними документами передбачено, що бюджетну підтримку можуть отримати лише ті
кооперативи, членами яких є винятково особисті селянські господарства, дрібні фермери та
фізичні особи — сільськогосподарські товаровиробники (для придбання сільськогосподарсь�
кої техніки, обладнання). Кооперативні формування у сфері збуту, утворені сільськогосподарсь�
кими підприємствами та великими фермерськими господарствами, нині взагалі перебувають
поза увагою чиновників і позбавлені жодної державної підтримки. Пропозиції. Інституційну
підтримку розвитку конкурентного середовища аграрного ринку в Україні нині необхідно
здійснювати на основі розроблення та ухвалення Закону України "Про кооперативні агротор�
гові доми (агроторгові доми на кооперативних засадах)", яким треба передбачити порядок на�
буття юридичною особою статусу кооперативного агроторгового дому та позбавлення її тако�
го статусу, основні напрями діяльності, перелік послуг, механізми державної підтримки. До�
цільним є створення 1—2 таких кооперативів у кожному районі. Таким чином, кооперативні аг�
роторгові доми правомірно можна буде називати районними маркетинговими кооперативами.
Доцільною є реалізація стосовно районних маркетингових кооперативів та їх об'єднань заходів
державної підтримки експорту, передусім програм страхування ризиків при здійсненні експор�
ту, надання товарних гарантій, доступу та розвитку зовнішніх ринків.

Introduction. High level of agricultural markets monopolization by the export�oriented trading
companies and various intermediaries prevents the establishment of equivalent relations between
its subjects, increases price discrimination of agricultural producers in Ukraine. Currently, there is
no real influence of marketing cooperatives on the processes of agricultural products sale in Ukraine.
Purpose. The research aims at providing a strategic priorities for the development of agricultural
marketing cooperative stores in Ukraine. Results.In fact, undervalued status of marketing cooperative
stores, their insignificant role in competition environment of agrarian market formation is admitted
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Високий рівень монополізації аграрного ринку в

Україні експортно орієнтованими торговельними ком*

паніями і різного роду посередницькими структурами

перешкоджає становленню еквівалентних відносин між

його суб'єктами, посилює цінову дискримінацію та ство*

рює умови для фінансового "знекровлення" сільсько*

господарських товаровиробників. Незважаючи на те,

що у 2013 р. вартість експорту рослинницької продукції

з України становила 8,9 млрд дол. США й порівняно із

2001 р. зросла більш як у 12 разів, рентабельність її ви*

робництва у сільськогосподарських підприємствах за

цей період знизилася із 35,8% до 11,1% [1, с. 55, 69].

Поліпшити позиції сільськогосподарських підприємств

на ринку можна шляхом сприяння створенню ними коо*

перативних об'єднань для узгодженого збуту сільсько*

господарської продукції та уникнення, тим самим, па*

нування на ринку торговельних посередників.

Проте слід констатувати відсутність реального впли*

ву маркетингових кооперативів на процеси реалізації

сільськогосподарської продукції в Україні. Це зумовле*

но як незначною кількістю цих кооперативів, так і не*

відпрацьованістю економічного механізму їх функціо*

нування, наслідком чого стало небажання товаровироб*

ників створювати ці структури та реалізовувати продук*

цію з їх допомогою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Зростання ролі кооперативного сектора в сучасних

розвинених економіках підкреслюється у працях низки

зарубіжних дослідників: Дж. Нембхард [2]; Й. Біджме*

на, К. Хагедорна, М. Ханіша та ін. [3]; Е. Еверсала, С. Алі

та Д. Чесніка [4]; Б. Райца і Т. Тремайна [5]. Вони наго*

лошують на значних структурних змінах, які відбувають*

at the official level in Ukraine. Thus, existing normative documents provide the budget support for
cooperatives whose members are exclusively privately owned farms, small farmers and individual
agricultural producers to purchase agricultural machinery and equipment. Cooperative organizations
in sales, formed by agricultural enterprises and large farms, are generally ignored by officials and
deprived of any state support. Conclusion. Institutional support of the competitive environment of
the agricultural market formation in Ukraine should be based on the development and adoption of
the Law of Ukraine " About co�operative agro�trading houses (agro�trading houses on a cooperative
basis)". It is necessary to provide the procedure for acquiring of legal entity status for cooperative
agro�trading house and deprivation of such status procedure, define main activities and
responsibilities, services, mechanisms of state support in this document. Creation of 1—2 such
cooperative stores is expedient in every region. Thus, cooperative agro�trading houses can be named
regional marketing cooperative stores. The implementation of state export support measures (export
risks insurance, provision of commodity guarantees, access and development of foreign markets) is
reasonable for regional marketing cooperatives and their associations.

Ключові слова: сільськогосподарський маркетинговий кооператив (маркетинговий сільськогосподарсь$

кий обслуговуючий кооператив), агроторговий дім, районний маркетинговий кооператив, сільський (пер$

винний) заготівельно$збутовий кооператив.

Key words: agricultural marketing cooperative (marketing agricultural attendant cooperative), agro$trading

house, regional marketing cooperative store, rural (primary) procurement$sale cooperative store.

ся у цьому секторі: посилення інтеграційних процесів,

зростання ролі кооперативних об'єднань, професійності

та поінформованості їхніх менеджерів, концентрації

ними значних обсягів товарообігу.

Розкриттю особливостей становлення і розвитку

кооперативного сектора в пострадянських країнах при*

свячені аналітичні доповіді фахівців Інституту аграрно*

го розвитку в Центральній та Східній Європі [6], Субре*

гіонального бюро МОП для країн Східної Європи і Цен*

тральної Азії [7], Інституту розвитку аграрних ринків [8].

Питанням організації роботи сільськогосподарських

кооперативів в Україні, удосконалення внутрішніх еко*

номічних взаємовідносин та управління, їх маркетинго*

вої діяльності та обліку значну увагу приділяли В. Зінов*

чук, М. Малік, А. Могильний, Л. Молдаван, В. Гончарен*

ко, В. Моссаковський та ін. Дослідженню проблемати*

ки функціонування маркетингових кооперативів в

Україні, чинників низької ефективності їх діяльності при*

свячені розділи авторської монографії [9, с. 78—121].

У той же час у більшості досліджень мало уваги при*

діляється розвиткові вітчизняних маркетингових коопера*

тивів (маркетингових СОК), практично не усвідомлюється

їх величезний потенціал як інструменту захисту та розвит*

ку конкуренції на аграрному ринку, реалізації інтересів

сільськогосподарських товаровиробників. Залишається

невирішеною низка проблем методологічного і практич*

ного характеру, невідпрацьованим до кінця залишається

механізм взаємовідносин маркетингових кооперативів із

сільськогосподарськими товаровиробниками. Існує не*

обхідність обгрунтування стратегічних пріоритетів розвит*

ку маркетингових СОК, посилення ролі держави в їх ста*

новленні, що вимагає подальших наукових пошуків.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування стратегічних пріори*

тетів розвитку сільськогосподарських маркетингових

кооперативів в Україні.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Авторська концепція розвитку сільськогосподарсь*

ких обслуговуючих кооперативів (СОК) як інструмента

захисту і розвитку конкуренції на аграрному ринку дещо

відрізняється від загальноприйнятої нині на державно*

му рівні. У Державній цільовій економічній програмі

підтримки розвитку сільськогосподарських обслугову*

ючих кооперативів на період до 2015 року, затвердженій

Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від

3.06.2009 р. [10], відзначалася важлива їх роль у спри*

янні доступу особистих селянських, фермерських гос*

подарств та фізичних осіб — сільгоспвиробників до

постійно діючих каналів реалізації аграрної продукції.

Вважаємо це абсолютно правильним, оскільки переваж*

на частина трудомісткої продукції (картоплі, овочів,

фруктів, молока та м'яса) виробляється саме цими суб*

'єктами, передусім господарствами населення.

Проте в контексті стратегічної перспективи розвитку

великотоварного виробництва не слід забувати про іншу

ключову функцію обслуговуючої кооперації — сприян*

ня організованому збуту продукції, узгодженому обсто*

юванню своїх інтересів на ринку сільськогосподарськи*

ми підприємствами (за винятком агрохолдингів). Саме ця

їхня функція є важливою в плані захисту та розвитку кон*

куренції на аграрному ринку, а також розширення участі

товаровиробників в експортних операціях. Її реалізації

сприятиме розвиток великих маркетингових СОК, роз*

ташованих у районних центрах, засновниками яких є

сільськогосподарські підприємства та дрібні сільські

(первинні) обслуговуючі кооперативи.

В Україні ж на офіційному рівні фактично визнаєть*

ся "дріб'язковий статус" CОК, незначна їх роль у форму*

ванні конкурентного середовища аграрного ринку. Так,

Постановою КМУ "Про затвердження Порядку викорис*

тання коштів, передбачених у державному бюджеті для

підтримки сільськогосподарських обслуговуючих коопе*

ративів" від 9.03.2011 р. [11] передбачено, що бюджетні

кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінан*

сову підтримку СОК, членами яких є винятково особисті

селянські, фермерські господарства та фізичні особи —

сільськогосподарські товаровиробники, для придбання

сільськогосподарської техніки, обладнання.

Таким чином, кооперативні формування у сфері збу*

ту, утворені сільськогосподарськими підприємствами

(крім фермерських господарств), нині взагалі перебу*

вають поза увагою чиновників і позбавлені жодної дер*

жавної підтримки. Хоча саме вони мали би стати клю*

човою ланкою розвитку конкурентного середовища на

аграрному ринку.

Наприклад, Стратегією соціально*економічного

розвитку агропромислового комплексу Російської Фе*

дерації на період до 2020 року (наукові засади) перед*

бачено, що кооперативна система збуту сільськогоспо*

дарської продукції до 2020 року має займати на агро*

продовольчому ринку не менш як 50% його загальних

обсягів, що дозволить їй стати рівноправним суб'єктом

ринку, вагомим конкурентом сучасним торговельно*за*

купівельним структурам посередників [12, с. 43].

Розвинені країни, передусім ЄС, США, Канада, де

практично відсутні особисті селянські господарства,

розв'язали проблему збуту сільськогосподарської про*

дукції не шляхом створення дрібних кооперативів у

сільській місцевості (які б реалізовували картоплю, ог*

ірки, помідори, кавуни й дині), а широкомасштабної

заготівельно*збутової інфраструктури на засадах коо*

перації та її інтеграції з торгівлею, підприємствами хар*

чової та переробної промисловості. У США фермерські

кооперативи є власниками великих переробних під*

приємств, елеваторів тощо.

За даними Національної асоціації фермерських ко*

оперативів США, понад 2 млн американських фермерів

є членами одного чи більше кооперативів, яких на*

лічується більше 3000. За підсумками 2013 р. товаро*

обіг фермерських кооперативів загалом становив 246,1

млрд дол., у т.ч. маркетингових кооперативів — 144,6

млрд дол. Активи американських фермерських коопе*

ративів оцінюються у 82,6 млрд дол. [13, с. 5]. Більшість

маркетингових кооперативів у США займаються збері*

ганням, реалізацією та переробкою зерна (дві третини

від загальної кількості), молока (12%), фруктів і овочів

(13%) [14].

У грунтовній колективній праці за редакцією Й. Бідж*

мена підкреслено, що в ЄС у 2012 р. ринкова частка

кооперативів становила: на ринку молока — 56%, фрук*

тів та овочів — 42%, зернових — 34%, свинини — 27%

[3, с. 11].

Однією з причин скептичного ставлення окремих

вітчизняних вчених та урядовців до перспектив розвит*

ку маркетингових кооперативів на аграрному ринку слу*

гували невдачі зі створенням в Україні мережі район*

них агроторгових домів (АТД), котрі так і не стали ваго*

мою ланкою реалізації продукції товаровиробниками.

Проте результати авторських досліджень, викладених

у низці публікацій [9; 15; 16], свідчать, що це пов'язане

не з безперспективністю їх розвитку, а винятково з не*

відпрацьованістю нормативно*правової бази, а також

організаційно*економічного механізму їх функціонуван*

ня.

З нашої точки зору, інституційну підтримку розвит*

ку конкурентного середовища аграрного ринку нині

необхідно здійснювати за аналогією з оптимізацією

системи оптових ринків сільськогосподарської про*

дукції (ОРСП) в Україні. Абсолютно очевидною є не*

обхідність перереєстрації агроторгових домів та опти*

мізації їхньої діяльності. Це доцільно робити на основі

розроблення та ухвалення Закону України "Про коопе*

ративні агроторгові доми (агроторгові доми на коопе*

ративних засадах)", яким треба передбачити порядок

набуття юридичною особою статусу кооперативного

агроторгового дому (КАТД) та позбавлення її такого

статусу, основні напрями діяльності, механізми держав*

ної підтримки. Доцільним є створення 1—2 КАТД у кож*

ному районі. Таким чином, кооперативні агроторгові

доми правомірно можна буде називати районними мар*

кетинговими кооперативами (РМК).

Для уникнення рентоорієнтованої поведінки чинов*

ників при наданні юридичній особі статусу КАТД необ*

хідно розробити перелік об'єктивних параметрів, яким

вона має відповідати (мінімальна кількість засновників

— сільськогосподарських підприємств або сільських

обслуговуючих кооперативів, мінімальні обсяги реалі*

зації засновників протягом попередніх трьох років, на*

явність установчих документів і документально засвід*



15

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

чені відомості про засновників, бізнес*план діяльності

з оцінкою майбутніх обсягів реалізації).

Державна політика підтримки сільськогосподарсь*

ких маркетингових кооперативів, яким надано відпові*

дний статус, має здійснюватися шляхом:

— сприяння створенню, організації діяльності та їх

ефективному функціонуванню;

— створення та підтримки функціонування системи

інформаційного забезпечення районного маркетинго*

вого кооперативу, виділення бюджетних коштів для

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, зайнятих

у цих кооперативних формуваннях, їх інформаційної

підтримки;

— застосування до РМК таких само механізмів

фінансової допомоги і підтримки, як і для сільськогос*

подарських підприємств;

— включення до місцевих програм соціально*еко*

номічного розвитку заходів зі створення та забезпечен*

ня діяльності РМК;

— законодавчого забезпечення і сприяння їхній ек*

спортної діяльності як найбільш наближених до сіль*

ськогосподарських товаровиробників структур.

Засновниками районного маркетингового коопера*

тиву, поряд із сільськогосподарськими підприємствами,

мають бути сільські (первинні) обслуговуючі коопера*

тиви, діяльність яких певним чином (в окремі періоди)

стимулюється з боку держави. Вказаний механізм умож*

ливлює формування в Україні вертикально*інтегрова*

них кооперативних об'єднань.

Очевидно, що бюджетну підтримку (в рамках про*

грам розвитку тваринництва, рослинництва тощо) ма*

ють отримувати передусім ті сільськогосподарські

підприємства, які реалізують продукцію через прозорі

канали збуту, насамперед через РМК, аграрні біржі

тощо, а не через посередницькі структури з викорис*

танням "тіньових" схем, розрахунків, уникнення оподат*

кування. Поряд із державним стимулюванням розвитку

маркетингових кооперативів це сприятиме активній

участі в їхній роботі сільськогосподарських підпри*

ємств, фермерських господарств, посилюватиме їхні

конкурентні позиції на внутрішньому ринку [17].

Авторську модель формування окремих маркетин*

гових каналів збуту сільськогосподарської продукції,

кооперування та інтеграції сільськогосподарських то*

варовиробників як основи розвитку конкурентного се*

редовища на аграрному ринку наведено на рисунку 1.

РМК виступає своєрідним інструментом захисту кон*

куренції, розвитку конкурентного середовища на заса*

дах координації дій товаровиробників. Подібна коор*

динація дій на основі створення кооперативу дає змогу:

— формувати конкурентоспроможні партії про*

дукції, і таким чином здобувати нові ринки збуту про*

дукції;

— за рахунок масштабу операцій підвищувати вар*

тість реалізації і таким чином отримувати вищі прибутки;

— економити на витратах з реалізації і завдяки цьо*

му посилювати конкурентні позиції на ринку;

— підвищувати власну прибутковість за рахунок уз*

годжених дій на ринку з метою впливу на ціну і розши*

рювати таким чином асортимент продукції, що реалі*

зується (молоко, велика рогата худоба, свині);

— спільно орендувати великі складські приміщен*

ня, бази зберігання продукції і, використовуючи їх на

повну потужність, економити на витратах зі зберігання;

— закуповувати мінеральні добрива, паливно*мас*

тильні матеріали із суттєвими знижками, що дозволяти*

ме постачати їх виробникам за нижчими цінами, ніж вони

могли бути, якби ті купували їх самі в невеликій кількості,

і завойовувати таким чином ресурсний сегмент ринку;

— уникати сезонних коливань цін на ресурси, заку*

повуючи їх у період зниження цін.

Таким чином, за рахунок стимулювання розвитку

кооперації, впровадження досконаліших інструментів

координації інтересів товаровиробників можна без за*

Власники ОСГ 
(площа землі до 2 га) 

Сімейні фермерські 
господарства  

(площа до 100 га) 

Великі фермерські 
господарства 

(площа понад 100 га) 

Сільськогосподарські 
підприємства всіх форм 
власності (20-30 на район) 

Сільські постачальницько-збутові 
(маркетингові) кооперативи 

(10-15 на район) 

Районний маркетинговий кооператив 
(кооперативний агроторговий дім  

або агроторговий дім на кооперативних засадах) 

Оптовий ринок 
сільськогосподарської продукції 

(змішана форма власності)

Міські, регіо-
нальні ринки 

Заклади оптової та 
роздрібної торгівлі 

Підприємства харчової та 
переробної промисловості 

Інші споживачі  
с.-г. продукції 

Експорт 

Рис. 1. Модель формування окремих маркетингових каналів збуту
сільськогосподарської продукції

Джерело: сформовано автором (початок розробки моделі покладено автором у [17]).
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лучення значних сум грошових коштів сприяти зростан*

ню прибутковості виробництва сільськогосподарської

продукції.

Нині головна причина недостатньо високих цін про*

дажу продукції сільськогосподарськими товаровироб*

никами криється у відсутності можливості здійснювати

експортні операції. Завдяки виходу на зовнішній ринок

сільськогосподарські товаровиробники могли б отри*

мати додатковий прибуток, обчислюваний як різниця

між світовою і внутрішньою ціною за мінусом витрат,

що супроводжують відправку продукції на експорт.

Вітчизняні товаровиробники (окрім агрохолдингів) у

більшості випадків не в змозі вийти на зовнішній ринок

через відсутність [15, с. 4]:

— великих партій однорідної товарної продукції в

окремих виробників;

— достатніх сум обігових коштів для здійснення

експортних операцій;

— оперативної інформації про кон'юнктуру зов*

нішніх ринків — обсяги попиту та пропозиції, рівень цін,

наявність конкурентів тощо;

— фахового досвіду з питань реалізації продукції

на експорт.

Вирішити ці проблеми можна шляхом реалізації ок*

реслених вище механізмів кооперування зусиль

сільськогосподарських товаровиробників для обстою*

вання своїх інтересів на ринках. Важливою є реалізація

стосовно районних маркетингових кооперативів заходів

державної підтримки експорту, передусім програм стра*

хування ризиків при здійсненні експорту, надання то*

варних гарантій, доступу та розвитку зовнішніх ринків

(детальніше відзначені програми стимулювання експор*

ту сільськогосподарської продукції розкриті в ав*

торській публікації [18]). Назагал розвиток кооперації

має стати одним із найважливіших напрямів аграрної

політики в Україні у сфері інституційних перетворень на

майбутні 10—20 років.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

За результатами досліджень процесів кооперації та

реалізації інтересів суб'єктів аграрного ринку в Україні

стає очевидною доцільність реалізації запропонованих

стратегічних пріоритетів розвитку сільськогосподарської

обслуговуючої кооперації як інструмента розвитку кон*

куренції, у рамках яких передбачається трансформація

державної підтримки її розвитку, формування та держав*

на підтримка великих сільськогосподарських маркетин*

гових кооперативів, розташованих в районних центрах.

Розроблена модель формування окремих маркетин*

гових каналів збуту сільськогосподарської продукції на

основі кооперації дозволяє задіяти механізми забезпе*

чення виконання ключової функції обслуговуючої коо*

перації — сприяння організованому збуту продукції і

погодженому обстоюванню сільськогосподарськими

товаровиробниками своїх інтересів на ринках із яскра*

во вираженим олігопсонічним середовищем. Реалізація

запропонованих в рамках авторської моделі кооперації

інструментів інституційної підтримки розвитку конкурен*

тного середовища на аграрному ринку в Україні сприя*

тиме еквівалентності обміну, зростанню прибутковості

аграрного виробництва.

Підтримка функціонування зазначених великих коо*

перативних формувань за участю сільгоспвиробників має

стати важливим пріоритетом аграрної політики як у сфері

виробництва сільськогосподарської продукції, так і в інших

сферах їх діяльності — сферах заготівлі, переробки, збе*

рігання, оптової торгівлі сільськогосподарською продук*

цією і продовольством; матеріально*технічного забезпе*

чення сільгоспвиробників; виробничого обслуговування та

надання інших послуг. Тому проблеми розвитку сервісної,

постачальницької кооперації, кооперації у сфері викори*

стання інформаційних технологій та дорадництва мають

стати предметом подальших наукових розвідок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На теперішній час аграрні формування функціонують у

складних економічних умовах, які характеризуються відсут*

ністю належної державної підтримки, посиленням диспари*

тету цін на промислову та сільськогосподарську продукцію,

високими темпами подорожчання виробничих запасів, зро*

станням конкуренції з боку зарубіжних постачальників, і в

цілому — обмеженою купівельною спроможністю населен*

ня.
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INFRASTRUCTURE SUPPORT OF SALES ACTIVITIES OF WAYS TO IMPROVE IT

Розглянуто стан інфраструктурного забезпечення збутової діяльністі аграрних формувань, а
також визначено напрями державного сприяння впровадженню механізму виробництва і реа�
лізації сільськогосподарської продукції. У результаті проведеного дослідження визначено, що
найбільш доступними й гарантованими ринками збуту для сільськогосподарських підприємств
є сільськогосподарські кооперативні та оптові продовольчі ринки.

Узагальнення результатів проведеного аналізу розвитку збутової діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств дало підстави зробити висновок про те, що розвиток оптової торгівлі
продукцією, сировиною та продовольством на вітчизняному ринку в перспективі має передба�
чити структурну перебудову товароруху в напрямі формування організованих конкурентних ка�
налів просунення (розподілу) продукції від товаровиробників до кінцевих споживачів та освоє�
ння нею нових прогресивних форм і механізмів торгівлі.

The paper deals with the state of infrastructure provision of agricultural enterprises sales activities
as well as the directionsin the governmental support in the mechanism of agricultural products
production and sales implementation. As a result, The author has found out that agricultural
cooperatives and wholesale food markets are the most affordable and guaranteed markets for
agricultural enterprisese.

Generalisation of the results of agricultural enterprises sales activities analysis gives grounds to
conclude that the development of wholesale products sales, raw materials and food in the domestic
market is expected to forsee restructuring of goods movement towards the formation of organized
competitive products distribution channel from producers to the ultimate consumers and the its
development of new advanced trade forms and mechanisms.

Ключові слова: інфраструктурне забезпечення, збутова діяльність, збут сільськогосподарської про$

дукції, агропродовольчий ринок, сільськогосподарські товаровиробники, торгово$посередницькі організації,

розподільчо$логістичні центри.

Key words: infrastructure support, sales management, agricultural products marketing, agrarian market,

agricultural producers, sales and retail organization, distribution and logistics centers.

Забезпечення ефективного збуту сільськогосподарсь*

кої продукції для сільськогосподарських підприємств є важ*

ливим, оскільки від результатів цієї діяльності залежить

організація виробництва, його матеріально*технічне забез*

печення, а також величина доходів, прибутків, рентабель*

ності.

Через монополізацію ринку посередницькими струк*

турами немає прозорих і доступних шляхів реалізації вироб*

леної сільськогосподарської продукції.
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Покупці, для яких сільськогосподарська продукція є

сировиною, через слабкий рівень фінансово*кредитного

забезпечення, не можуть її придбати.

Своєчасність та необхідність розв'язання проблем по*

в'язаним із збутом продукції аграрних формувань, спо*

нукає до наукового пошуку та вироблення практичних ре*

комендацій щодо удосконалення інфраструктурного се*

редовища, яке має забезпечити ефективність виробничої

і збутової діяльності сільськогосподарських товаровироб*

ників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні положення щодо вирішення проблем діяль*

ності інфраструктури аграрного ринку розкрито в наукових

працях таких зарубіжних вчених, як: П. Самуельсона, В. Нор*

дсауса О. та вітчизняних — О.Шпичака, І. Свиноуса, В.

Збарського, Д. Крисанова, О. Шпикуляка, М. Маліка, О. Гуд*

зінського. Праці зазначених вчених стали основою для по*

будови інфраструктури, необхідної сільськогосподарським

товаровиробникам. Проте ще недостатньо функціонують

механізми діяльності інфраструктури аграрного ринку.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи було дослідження організаційно*еконо*

мічного забезпечення ефективності збутової діяльності

сільськогосподарських підприємств та науково обгрунтова*

ного механізму його реалізації. Для досягнення цієї мети

було поставлено завдання розробки комплексу основних

організаційно*економічних заходів щодо розвитку торгово*

посередницької та розподільчої інфраструктури.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріалом дослідження є праці вітчизняних науковців,

а також практика збутової діяльності аграрних формувань

та підприємств інфраструктури ринку. Для реалізації досяг*

нення поставленої мети використовувалися наступні мето*

ди та прийоми: монографічний, вибірковий, порівняльний,

абстрактно*логічний.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Формування збутової інфраструктури та на її основі

організованого товароруху сільськогосподарської про*

дукції, сировини і продовольства є об'єктивною необ*

хідністю для вітчизняних сільськогосподарських

підприємств. Це пояснюється двома групами чинників, пер*

ша з яких пов'язана із забезпечення продовольчої безпеки

країни, підвищенням конкурентоспроможності товарови*

робників та продукції, а друга — з глобалізацією світової

економіки, вступом України до СОТ, розвитком міждержав*

них і міжрегіональних зв'язків.

 Особливістю сільськогосподарської продукції є те, що

її необхідно реалізувати в короткі проміжки часу, що має

враховувати збутова інфраструктура. Відповідно до класи*

фікаційних ознак товарного та інфраструктури агропродо*

вольчого ринку доцільно провести групування елементів

збутової інфраструктури, яка у свою чергу є складовою

інфраструктури агропродовольчого ринку.

До першої групи нами віднесено торгово*посередницькі

й торгово*розподільчі організації. До торгово*посередниць*

ких входять оптові та оптово*роздрібні ринки агропродо*

вольчої продукції; сільськогосподарські кооперативні рин*

ки, магазини роздрібної торгівлі; товаровиробники сільсько*

господарської продукції та продовольства; кіоски, палатки;

лотки; торгові автомати; підприємства громадського харчу*

вання; пересувна торгівля і т.д. До торгово*розподільчих

організацій віднесено товарні біржі; торгові доми; вистав*

ки; аукціони; дилерські, брокерські організації та фірми;

споживчі спілки; торгово*промислові палати; продовольчі

корпорації; постачальницько*збутові та споживчі коопера*

тиви.

До другої групи входять організації з надання послуг

— транспортно*експедиторські компанії; прокатні органі*

зації; спеціалізовані сервісні центри; організації, що нада*

ють в оренду нерухомість; склади; підприємства системи

зв'язку; підприємства з надання транспортних послуг. До

складу організацій з ресурсного забезпечення віднесено

організації з трудового забезпечення (біржі праці, комітети

із зайнятості населення; навчальні заклади у сфері профес*

ійної освіти; кадрові й рекрутингові агентства); фінансові

організації (комерційні банки, страхові компанії, кредитні

кооперативи). Дорожня система представлена всіма вида*

ми доріг. До організацій з матеріально*технічного забезпе*

чення належать підприємства сфери постачання паливно*ма*

стильними матеріалами; підприємства енерго* і газопоста*

чання.

Третя група об'єднує інформаційні служби й аналі*

тичні організації — це виставки, рекламні агентства,

інформаційно*довідкові служби, логістичні та маркетин*

гові центри. До складу контролюючих організацій входять

податкові інспекції, інспекції по торгівлі, митні служби,

юридичні організації, організації по захисту прав спожи*

вачів.

Чинниками формування збутової інфраструктури агро*

продовольчого ринку є: ринкові відносини і форми госпо*

дарювання у сільському господарстві; поглиблення світо*

вої співпраці із зарубіжними країнами; інвестиції в будівниц*

тво підприємств інфраструктурного сектору, короткі термі*

ни окупності фінансових вкладень; розвиток підприємниць*

кого сектору і комерційні відносини в аграрній економіці;

створення умов для забезпечення продовольчої безпеки

країни.

Збутова інфраструктура агропродовольчого ринку

розглядається як комплекс підприємств торговельно*по*

середницької сфери діяльності, що забезпечують умови

для оптимізації процесу руху товару сільськогосподарсь*

кої продукції і продовольства з урахуванням інтересів учас*

ників ринку. У результаті проведеного дослідження виз*

начено, що найбільш доступними й гарантованими ринка*

ми збуту для сільськогосподарських підприємств є

сільськогосподарські кооперативні та оптові продовольчі

ринки.

Узагальнення результатів проведеного аналізу розвит*

ку збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

дало підстави зробити висновок про те, що розвиток опто*

вої торгівлі продукцією, сировиною та продовольством на

вітчизняному ринку в перспективі має передбачити струк*

турну перебудову товароруху в напрямі формування орган*

ізованих конкурентних каналів просунення (розподілу) про*

дукції від товаровиробників до кінцевих споживачів та ос*

воєння нею нових прогресивних форм і механізмів торгівлі.

Організована конкурентна система товароруху повинна

сприяти скороченню ланцюгів і зниженню витрат обігу,

підтримці стабільних ринкових цін, збереженню кількісних

та якісних параметрів продукції та прискоренню часу її про*

сування, можливості налагодженню податкового контролю

над грошовими потоками та ін. У ланцюгу оптового збуту

сільськогосподарської продукції має активізуватися роль

товаровиробників.

Зарубіжний досвід і передова вітчизняна практика до*

водять, що для сільськогосподарських товаровиробників

перехід на організовані ринки товароруху передусім, пов'я*

заний із формуванням вертикальних (ВМС) і горизонталь*

них (ГМС) маркетингових систем.

Складний фінансовий стан більшої частини сіль*

ськогосподарських підприємств у країні є причиною появи і

функціонування такої корпоративної ВМС як агрохолдин*
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ги. У цих системах канали розподілу належать інвестору або

переробному підприємству, яке орієнтується на формуван*

ня гарантованої сировинної бази, або оптовому продавцю.

Практика функціонування таких ВМС переконує, що у них

сільськогосподарські товаровиробники повністю відмежо*

вані від участі у збуті продукції.

 Нині в Україні функціонує близько 80 оптових продо*

вольчих ринків, де 40—60% асортименту займає плодоово*

чева продукція. Існує один принцип розташування оптових

ринків, одне місто — один оптовий ринок. На сьогодні в

кожній області України є 3—4 оптових продуктових ринки.

На державному рівні передбачено створення спеціалізова*

них оптових плодоовочевих ринків.

Відповідно до державної програми зі створення опто*

вих ринків існує два шляхи досягнення програмних цілей:

розвиток оптово*ринкової мережі за допомогою інвестицій

і позик та допомога у створенні сприятливих умов для по*

дальших інвестицій. Переважно це спрощення процедури

отримання землі для оптового сільськогосподарського рин*

ку. Серед основних завдань і планів програми — створення

оптових ринків за рахунок державного фінансування (1200

млн грн.), а також фінансування з інших джерел (3800 млн

грн.) [1].

Нині в Україні чотири ринки отримали статус "сільсько*

господарського оптового ринку", кожен із яких розташова*

ний поряд із великим містом. Згідно з однією із класифі*

кацій ці ринки можна віднести до регіональних оптових

ринків: "Шувар" (м. Львів), "Столичний ринок" (м. Київ),

Оптовий ринок ТОВ "Агробізнес*Запоріжжя" (м. Запоріж*

жя). Сільськогосподарські товаровироб*ники як учасники

оптового ринку отримують можливість одержувати прибу*

ток не за рахунок підвищення ціни, а за рахунок підвищен*

ня товарообігу. При цьому оптовий покупець має можливість

закупівлі продукції дрібними партіями і в асортименті з оп*

тового агропродовольчого ринку щодня, тому немає потре*

би мати товарні запаси, не відволікаючи на це обігові кош*

ти.

 Основними джерелами фінансування розвитку оптових

ринків сільськогосподарської продукції є плата за надання

торгових площ продавцям, а також від надання послуг, по*

в'язаних зі збутом сільськогосподарської продукції, оскіль*

ки основний агропродовольчий ринок позиціонує себе як

сервісна підприємницька структура.

Отже, оптові ринки слід оцінювати не стільки як еле*

мент комерції, а як елемент аграрної інфраструктури. Заз*

начимо, що у 1992 р. в Польщі плодоовочевий кооператив

із Познані за власні кошти і грант швейцарського уряду в

сумі 10 млн швейцарських франків за 14 міс. побудував

перший спеціалізований оптовий ринок, який відповідав

європейським стандартам. За рік його роботи частка

польської продукції на ринку зросла до 20 %, а через три

— до 90 %. Більш того, її почали експортувати в країни

Європи [2].

Ґрунтуючись на результатах дослідження, можна ствер*

джувати, що розвиток оптових ринків сільськогосподарсь*

кої продукції приведе до часткової ліквідації стихійних про*

довольчих ринків, оскільки рівень послуг на ОПР відпові*

дає європейським стандартам, а саме: послуги ветеринар*

ної лабораторії, митної служби, банків та послуг із розвит*

ку бізнесу операторів тощо. Користувачами послуг оптових

ринків сільськогосподарської продукції будуть потенційні

покупці та продавці із стихійних ринків.

Слід зазначити, що продавцями сільськогосподарської

продукції на ОПР можуть буди не тільки великі сільськогос*

подарські товаровиробники, які є співвласниками ОПР че*

рез придбання цінних паперів, а також фермери, які можуть

орендувати торгові площі.

Одним із перспективних напрямів функціонування рин*

ку є оптова торгівля за замовленнями через розподільчо*

логістичні центри. Економічна доцільність запровадження

цього виду торгівлі полягає у створенні додаткових зручно*

стей для оптового покупця шляхом доведення до нього не*

обхідної інформації про товар. Ця форма торгівлі передба*

чає доставку продукції споживачеві відповідно до його за*

явки комп'ютерною системою.

В Україні логістичні центри не повністю виконують по*

кладені на них функції. Зазначимо, що колишні плодоово*

чеві бази Укрспоживспілки, які є у кожному обласному

центрі, виконують окремі функції "логістичних центрів".

Більш потужні плодоовочеві компанії, імпортери продукції

(УФК, Аркадія, Тропік) у повному обсязі виконують функції

логістичних центрів і сформували власні представництва

(філії). Наприклад, компанія УФК має 17 філій в 17 облас*

тях, компанія Тропік — 9, Аркадія 14 філій.

Зазначимо, що більшість сучасних плодоовочевих схо*

вищ в Україні використовуються оптовиками як розподільчі

центри. Нині вони можуть використовуватися і для тривало*

го зберігання, але для цього потрібні додаткові інвестиції.

Здебільшого подібні сховища збудовані для перевантажен*

ня імпортної продукції.

Значна частина потужностей зі зберігання розміщена

на півдні України. Це пояснюється тим, що сільськогоспо*

дарські підприємства цього регіону мають значні інвестиції

для вирощування овочів і фруктів.

У більшості регіонів України повністю використовують

наявні потужності сховищ, головним чином підприємства

оптової торгівлі та сільськогосподарські товаровиробники.

Незважаючи на відносно низький рівень наповненості

сховищ у більшості регіонах відчувається їх дефіцит. В Ук*

раїні сертифіковані склади для овочів можуть вміщувати

лише 550 тис. тонн продукції. Через відсутність овочесхо*

вищ та переробних потужностей до 30 % вирощених овочів

втрачається під час зберігання.

При здійсненні розрахунків потреб в сховищах по збе*

ріганню та овочевої продукції нами враховано наступні фак*

тори: обсяги реалізації через роздрібну мережу, включаю*

чи роздрібні продовольчі ринки та обсяги переробки, рівень

самозаготівлі, обсяги виробництва та їх фактична наявність

(табл. 1).

 Розширення мережі логістичних центрів і формуван*

ня логістичних систем на регіональних рівнях дасть змогу

підвищити ефективність використання транспортних за*

собів, прискорити та здешевити процес переміщення про*

дукції.

Одним із найважливіших завдань транспортно*ло*

гістичних центрів є розробка, організація й реалізація раці*

ональних схем руху товарів на території країни та інших дер*

жав на основі організації єдиного технологічного й інфор*

маційного процесу, що об'єднує діяльність постачальників і

споживачів продукції, різних видів транспорту, банків, мит*

них і страхових організацій. Економічна основа діяльності

логістичних розподільних центрів зумовлюється вибором їх

організаційно*правової форми, від якої залежать умови

формування початкового капіталу та результати господарсь*

кої діяльності.

Переважною правовою формою регіональних логістич*

них центрів є акціонерне товариство, засновниками якого

можуть стати сільськогосподарські підприємства, переробні

підприємства, організації оптової торгівлі та ін. Як переко*

нує світовий досвід, логістичні центри є високорентабель*

ними підприємствами із терміном окупності капітальних

вкладень протягом 4—5 років.

У процесі дослідження нами зроблено висновок про

наявність потреби як у формуванні великих логістичних

центрів з метою експортних поставках сільськогоспо*

дарської продукції, так і логістичних комплексів ре*

гіонального значення, а також спеціалізованих комплек*

сах.
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Зарубіжний досвід підтверджує, що у створенні регіо*

нальних логістичних центрів важлива роль належить дер*

жаві. Так, успішне будівництво логістичних центрів у Німеч*

чині та Італії зумовлено, перш за все, участю державного

сектора. Крім нього до розвитку логістичних центрів слід

залучати приватні компанії, торгові та транспортні органі*

зації, банки, страхові фірми, акумулюючи грошові кошти че*

рез використання різних моделей фінансування. Для цього

необхідно створити інвестиційну привабливість проектів, по*

в'язаних із формуванням логістичної системи, для приват*

них інвесторів.

Таким чином, модернізація діючих підприємств опто*

вої торгівлі, формування ефективної системи функціону*

вання оптових продовольчих ринків і розподільчих центрів

агропродовольства є одним із основних механізмів і на*

прямів удосконалення системи товароруху швидкопсув*

ної продукції та фактором зниження трансакційних вит*

рат.

Формування мережі продовольчих ринків створює такі

вигоди: для споживачів — своєчасне забезпечення дешев*

шими та якісними продуктами харчування, ринковою

інформацією; для товаровиробників — створення однако*

вих умов для виходу на конкурентний ринок; прискорення

або спрощення порядку просування продукції до спожи*

вача; забезпечення попиту на продукцію; збереження ро*

бочих місць; концентрація підприємницької діяльності в

одному місці; для фермерів і особистих господарств насе*

лення — можливість продавати без посередників; для оп*

товиків, які реалізують продукцію на ринку, — збільшен*

ня кількості оптових покупців; користування послугами

ринку без додаткових капітальних витрат на створення

своїх складів; зниження ризику; можливість порівняння цін

і якості товарів, що пропонуються конкурентами, і встанов*

лення реальних ринкових цін на свою продукцію; мож*

ливість вибору певної спеціалізації; налагодження комер*

ційних зв'язків із покупцями; для оптовиків, які закупову*

ють продукцію на ринку, — можливість порівняння цін та

якості товарів, що пропонуються різними продавцями (то*

варовиробниками й оптовиками); можливість вибору за

принципом "ціна*якість*обсяг закупівлі"; знижен*

ня ризику бути ошуканим чи закупити неякісну

продукцію; налагодження комерційних зв'язків

із великими торговельними компаніями і вироб*

никами; для інвесторів — можливість інвестуван*

ня під гарантії місцевих органів влади.

На продовольчому ринку оптова ланка

зв'язує сільськогосподарських товаровироб*

ників із суб'єктами роздрібної мережі, яким

надається можливість закуповувати продукти

в необмежених обсягах та широкого асорти*

менту, повніше використовувати складське гос*

подарство, оснащене сучасними технічними

засобами, збільшувати товарообіг, скорочува*

ти транспортні витрати, що сприятиме збіль*

шенню прибутку.

ВИСНОВКИ
Отже, розвиток збутової інфраструктури з

метою оптимізації каналів розподілу сільськогос*

подарської продукції слід зорієнтувати на струк*

турну перебудову товароруху в напрямі форму*

вання організованих каналів від товаровиробни*

ка до споживача й освоєння нових прогресивних

форм і механізмів торгівлі. Таким шляхом можна

створити цілісну оптимізовану систему товарору*

ху сільськогосподарської продукції, сировини і

продовольства від товаровиробника до спожива*

ча, сформованої із сукупності вертикальних і го*

ризонтальних маркетингових систем на первинно*

му етапі реалізації сільськогосподарської продукції та орган*

ізації цивілізованої оптової торгівлі через розвиток оптових

продовольчих ринків, логістичних розподільчих центрів, то*

варних бірж, аукціонів. Такий підхід забезпечить якісний

рівень функціонування збутової інфраструктури та виклю*

чить багатоланцюговість товароруху, високі трансакційні

витрати й підвищить на ринку роль безпосередніх товаро*

виробників.
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Таблиця 1. Розрахунок потреби в сховищах
для зберігання овочів

Джерело: розраховано на основі даних Міністерства аграрної політи*

ки і продовольства

Область 

Розрахункова 
загальна потреба 

Фактична 
наявність 
кількість 
одиниць 

Додаткова потреба 
в будівництві 

кількість 
од. 

ємність, 
тис. т 

кількість 
од. 

ємність, 
тис. т 

Вінницька 70 53 70 0 0
Волинська 25 109 19 3 64
Дніпропетровська 42 74,9 42 0 0
Житомирська 9 17,9 8 1 2,5
Закарпатська 4 8,3 2 2 5,9
Запорізька 82 62 7 75 53,9
Ів.-Франківська 20 20 11 9 7,5
Київська 45 60 45 0 0
Кіровоградська 29 48,5 29 0 0
Львівська 60 105 24 36 79,6 
Миколаївська 25 50 21 4 11,3
Одеська 61 95 52 9 15
Полтавська 31 60 31 0 0
Рівненська 10 20 10 0 0 
Сумська 15 161,6 4 11 8
Тернопільська 10 13,1 10 0 0
Харківська 24 55 20 4 26,7
Херсонська 49 941,1 45 4 191,4
Хмельницька 12 6,3 12 0 0
Черкаська 81 84 79 2 6
Чернівецька 10 13,1 9 1 12 
Чернігівська 2 2,5 2 0 0
Всього 787 2157,3 619 169 498,9
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Протягом останніх десятиліть глобалізація проявля*

лась і досліджувалась як ключова тенденція світогоспо*

дарського розвитку, трансформуючись із виключно пев*

ної тенденції у всепоглинаючий процес, що включає в

себе політичні, економічні, соціальні, науково*техно*

логічні та інші складові. Взаємопов'язаний, взаємоза*

лежний характер сучасного світу виступає сьогодні як
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THE OPPORTUNITIES OF PARTICIPATION IN GLOBAL VALUE CHAINS FOR UKRAINE
IN THE CONTEXT OF TRANSNATIONALISATION

У статті розглядається орієнтована на ланцюги створення вартості модель економічного зро�
стання України, яка створила б великі можливості для стимулювання соціально�економічного
розвитку. Висвітлено чинники скорочення експорту. Розглянуто інструменти активізації торго�
вельної співпраці України з третіми країнами. Запропоновано нові можливості конкурентного
розвитку національної економіки.

The article focuses on the value chain model of economic growth in Ukraine, which would create
great opportunities to promote socio�economic development. It defines the factors that reduce
exports. It outlines directions of intensification Ukraine' trade cooperation with third countries. The
new competitive capabilities of the national economy are emphasized.

Ключові слова: глобальні ланцюги вартості, транснаціоналізація, ТНК, аутсорсинг, офшоринг, конку$

рентоспроможність, торговельні партнери.

Key words: global value chains, transnationalization, MNC, outsourcing, offshoring, competitiveness, trade

partners.

протиріччя між об'єктивною необхідністю та суб'єктив*

ною неготовністю різних держав та регіонів співробіт*

ничати один з одним через наявність цивілізаційних, ет*

нічних та ідеологічних бар'єрів. Беручи до уваги, по*пер*

ше, стан світогосподарських балансів, а, по*друге, сфор*

мований на сьогодні економічний потенціал та галузеві

пропорції в Україні, варто зазначити об'єктивну склад*

ність, перед якою постає держава в її прагненні інтегру*

ватися у світовий ринок, де вже відбулися потужні гло*

балізаційні процеси з узгодження інтересів учасників

міжнародного виробництва.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки для всіх країн все більшого значення

набуває проблема ефективного використання переваг

міжнародної торгівлі. У науково*термінологічний обіг ка*

тегорія "глобальні виробничі мережі" була введена вче*

ними Дж. Хендерсоном та П. Дікеном [11], набувши поши*

рення в праці у співавторстві з Н. Кое та М. Гессом [7], де

було продемонстровано вплив глобальних виробничих ме*

реж на розвиток економічних регіонів. Українські вчені Д.

Глухова, П. Дзюба, В. Кончин, О. Рогач, М. Хмара, О. Шнир*

ков, досліджуючи сучасні етапи транснаціоналізації, заз*

начають, що для країн, що розвиваються участь у створенні

доданої вартості можлива шляхом виконання аутсорсин*

гових операцій на замовлення, побудови міжнародних тех*

нологічних ланцюгів. Проте, незважаючи на значний нау*

ковий доробок зі зазначеної проблематики, визначення

перспектив участі України в глобальних ланцюгах створен*

ня вартості в умовах формування нової торговельної по*

літики вимагає подальшого дослідження, що і становить

завдання дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Враховуючи виклики сьогодення, на нашу думку, Ук*

раїна має діяти різновекторно у межах п'яти магістраль*

них напрямів: технологічного, фінансового, інфраструк*

турного, структурного і дипломатичного. Так, технологі*

чний курс мав би передбачати використання наявних мож*

ливостей з розвитку високотехнологічних галузей та на*

укоємної продукції з метою структурної трансформації

господарства. Фінансовий напрям має містити раціональ*

не використання наявних внутрішніх ресурсів, закордон*

них інвестицій з метою модернізації галузей економіки

для завоювання певного сегмента технологічних ринків.

Інфраструктурне спрямування може забезпечити отри*

мання прямих вигід від об'єктивного транзитного потен*

ціалу газотранспортних коридорів, інших транзитних ма*

гістралей.

З точки зору організаційних зусиль варто наголосити

на потребі: нарощування експорту конкурентоспроможних

товарів з високою часткою доданої вартості та низької

імпортоємності, що знизить вплив світогосподарської ко*

н'юнктури; удосконалення структури імпорту з метою по*

шуку можливостей за його рахунок стимулювання іннова*

ційних засад у вітчизняній економіці та розвитку імпорто*

замінюваних виробництв, що впливатиме на поліпшення

платіжного балансу.

Макроекономічні важелі взаємовпливу (сальдо торго*

вого балансу, баланс заощаджень та інвестицій, особли*

вості фіскальної політики й політики курсоутворення) зак*

ладають підвалини структурних змін в глобальній економіці

й формування нової географії глобальних потоків капіта*

лу та полюсів зростання. Проявом незалежності стала по*

ступова трансформація сприйняття росту країн периферії

не як результату підпорядкованості інтересам країн цент*

ру, але реакції на фундаментальні зрушення в розстановці

сил і акценту на внутрішні джерела росту.

Справді, з початку ХХІ ст. циклічна синхронність по*

єднувалася із систематично вищим рівнем зростання у краї*

нах, що розвиваються, порівняно з розвинутими країна*

ми. Якщо до початку ХХІ ст. рівень економічного зростан*

ня у країнах, що розвиваються, був наближеним до рівня

економічного зростання в розвинутих країнах, то після по*

чатку ХХІ ст. він став значно вищим, у результаті чого цик*

лічна взаємозалежність спровокувала укорінення феноме*

ну дивергенції, спровокованого відмінностями у темпах

економічного росту.

Для України найсприятливішим вважаємо реалізацію

сценарію "фрагментованого протекціонізму", який прояв*

лятиме себе шляхом повільних зрушень в геоекономічно*

му балансі сил на тлі некоординованої фінансової політи*

ки і не передбачатиме існування жодних блоків чи альянсів.

За таких умов, Україна реалізуватиме політику економіч*

ного прагматизму, маневруючи між старими й новими цен*

трами сили, зберігаючи інструментарій економічного су*

веренітету.

Провідну роль у формуванні нової моделі розвитку

світової економіки будуть відігравати ресурсно*техно*

логічні фактори (на рівні з економіко*географічними, соц*

іокультурними, інституційними), що зумовлено як харак*

тером ключових викликів для світової економіки, так і спе*

цифікою механізмів, що генерують відповіді економічної

системи на ці виклики, що пов'язані, перш за все, з:

— мінливою глобальною демографічною ситуацією,

що характеризується старінням населення в економічно

розвинених країнах і скороченням притоку дешевої робо*

чої сили на ринки праці країн, що розвиваються;

— ростом конкуренції за сировинні ресурси у світовій

економіці, котра стимулює інвестиції в розробку нових

видів і джерел сировини, ресурсозберігаючих технологій і

технологій альтернативної енергетики;

За цих умов як структурні, так і динамічні характерис*

тики розвитку світової економіки відчуватимуть істотні

зміни, що вплинуть на позиціонування України на глобаль*

них ринках. Так, за умов прогнозованого радикального

зниження ролі дешевої робочої сили як порівняльної пе*

реваги в світовій економіці на тлі загального зрушення до

економічних капіталомістких технологій (заміщення праці

капіталом), а також несприятливих інституційних умов в

найбільш праценадлишкових країнах (держави Африки,

найбідніші країни Азії), Україні слід активно розв'язу*

вати суперечності у сфері оптимізації експортної залеж*

ності національної економіки. З одного боку, в інтересах

забезпечення економічної безпеки Україні необхідно зни*

жувати роль експорту для економіки, водночас інтереси

економічного розвитку вимагають збереження наявної ек*

спортної орієнтації. З іншого боку, за наявної політико*еко*

номічної ситуації, що унеможливлює зростання економіч*

ної активності за рахунок недостатнього потенціалу внут*

рішнього ринку та невдалих спроб адаптації імпортозамі*

щуючих стратегій, переорієнтація експорту із сировинно*

го сектору на продукцію з високою доданою вартістю уне*

можливлюється як на тлі негативних перспектив відновлен*

ня зовнішнього попиту на вітчизняні товари, так і за раху*

нок скорочення прямих іноземних інвестицій.

Чинники погіршення економічної безпеки у сфері екс*

порту лежать у площині: недостатнього ресурсного забез*

печення підвищення рівня технологічності вітчизняної про*

мисловості, високого рівня впливу іноземного капіталу на

формування експорту, збереження досить високого рівня

залежності виручки промисловості від експортної діяль*

ності, невизначеності та нестабільності зовнішнього сере*

довища і кон'юнктури, поширення протекціонізму.

Окреслене актуалізує пошук альтернативних ринків

збуту українським товарам. Так, під впливом глобальної

економічної розбалансованості у 2014 р. продовжилася за*

початкована у 2012 р. тенденція до погіршення показників

зовнішньої торгівлі України [2]. Зменшення відбулося за

більшістю товарних груп. Скорочення експорту зумовле*

но такими чинниками: ціновою ситуацією на основних екс*

портних ринках; високими врожаями зернових культур в

інших країнах; обмеженістю сировини для виробництва со*

няшникової олії; воєнними конфліктами в країнах Близь*

кого Сходу, що призвели до стрімкого зниження торго*
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вельних операцій з цим регіоном; протекціоністськими за*

ходами країн — торговельних партнерів; проблемами з от*

риманням сировини для виробництва експортованої про*

дукції (зокрема, в хімічній та нафтопереробній промисло*

вості); збереженням експортних обмежень в Україні.

До головних мотивів входження України на ринки

третіх країн в якості інвестора відносимо виробничо*еко*

номічну та маркетингову мотивації, що включають в себе:

зниження капітальних витрат та ризику при створенні но*

вих потужностей; придбання джерел сировини або нової

виробничої бази; розширення діючих виробничих потуж*

ностей; реалізацію переваг дешевих факторів виробницт*

ва; можливість уникнення циклічності або сезонної неста*

більності виробництва; пристосування до процесу скоро*

чення життєвого циклу продукції; підвищення ефективності

функціонуючого маркетингу; придбання нових каналів

торгівлі; можливість проникнення на конкретний геогра*

фічний ринок; вивчення потреб; набуття управлінського

досвіду на нових ринках; пристосування до країни, яка

приймає капітал. Втім, інвестиції за кордон можуть бути

використані не тільки для освоєння ринку приймаючої краї*

ни, а й з метою подальшого виходу на ринки сусідніх до

неї країн або цілих регіонів.

Транснаціоналізація виробничих відносин відобрази*

лась у появі нових форм міжнародного поділу праці, се*

ред яких транснаціональний міжкорпоративний і внутріш*

ньофірмовий поділ праці. Якщо у ще у ХХ ст. товари виго*

товлялись в одній країні і експортувались до споживачів

іншої країни, то "торгівля ХХІ ст." є явищем значно склад*

нішим. Вона тісно поєднує торгівлю товарами, в якій пито*

му вагу займає торгівля деталями та компонентами, з по*

токами міжнародних інвестицій, що вкладаються в інфра*

структуру, підготовку персоналу, науково*дослідні розроб*

ки і довгострокові бізнес*відносини. Додана вартість, втіле*

на у готовому виробі, створюється у багатьох країнах, на

багатьох фабриках, заводах і офісах. Для виготовлення

товару в одній країні і його експорту до країни* кінцевого

споживача країна*виробник імпортує деталі і компоненти

(у постачальників першого ступеня), для виробництва яких

постачальники отримують ресурси із інших країн (поста*

чальників другого ступеня). Наприклад, у виробництві літа*

ка "Боїнг" беруть участь принаймні 6 країн — Італія (вер*

тикальні стабілізатори, центральна частини фюзеляжу),

Японія (крила літака, вбиральні, передні частини корпуса,

шини), Південна Корея (деталі до крила), Великобританія

(системи антизледеніння крил, сидіння кабіни пілотів),

Швеція (двері вантажного відсіку), Франція (шасі, елект*

ромагнітні гальма) і США (боки корпусу літака, аварійний

трап, гондоли двигуна), де і відбувається складання гото*

вого продукту [3].

Україна, в свою чергу, робить свій внесок у світовий

автопром. Так, "ВЕТ Аутомотів Україна" — завод, який ви*

робляє електронні системи підігріву сидінь для престиж*

них марок легкових автомобілів відомих світових брендів

і випускає сенсорні датчики та автомобільні кабелі, — одне

з підприємств відомої німецької фірми WET Automotive

Systems AG, яка є лідером з виробництва систем підігріву

автомобільних сидінь. Інвестиції німців перетворили кор*

пуси колишнього Виноградівського промислового комбі*

нату, який десять років стояв порожній, в сучасний завод

європейського типу. Динаміки "Made in Ukraine" встанов*

люються на нових моделях Range Rover, а шкірою, оброб*

леною у Львівській області, облаштовують салони пре*

міальних автомобілів марки Audi.

Головними акторами глобальних ланцюгів створення

вартості є транснаціональні корпорації, їх дочірні компанії,

а також незалежні постачальники на внутрішньому та іно*

земному ринках. Економічні трансакції в межах глобаль*

них ланцюгів створення вартості охоплюють міжфірмові

відносини всередині ТНК (між штаб*квартирою корпорації

та дочірніми фірмами), а також зв'язки ТНК із їх незалеж*

ними постачальниками. ТНК залишаються ключовими грав*

цями у глобальних ланцюгах вартості. Наприклад, типова

американська ТНК закуповує проміжні товари вартістю

понад 3 млрд дол. (а це становить майже 1/4 усіх закупі*

вель ТНК) у більше ніж 6 тис. малих та середніх підприємств

[6]. З урахуванням того, що ці дані не враховують експор*

тну діяльність підприємств такого типу, то їх роль може ви*

явитись значно більшою. Фрагментація виробництва по*

ряд із досягненнями в інформаційно*комунікаційних тех*

нологіях дає можливість для малих та середніх

підприємств, а особливо тих, що задіяні у сфері послуг,

розгортати транскордонну діяльність із початку їх засну*

вання. Компанії, яким вдалось адаптувати цю бізнес*мо*

дель, відносять до нової категорії підприємств — мікрот*

ранснаціональних.

Фрагментація виробництва у глобальних ланцюгах

створення вартості значно інтенсивніша у галузях промис*

ловості, де технічні характеристики товару дозволяють

розділити процес виробництва на окремі стадії. Мо*

дульність продукту, особливо в таких галузях, як маши*

нобудування електричних приладів й апаратів, транспор*

тних засобів дозволяє максимально скористатись пере*

вагами міжнародного поділу праці і дислокувати окремі

стадії. Це також стосується високотехнологічного секто*

ру хімічної промисловості, і дещо меншою мірою, таких

традиційних галузей промисловості, як гірничодобувна

промисловість та виробництво сировинних товарів (на*

фтопереробки, чорної та кольорової металургії, хімічної

промисловості, виробництва гуми та пластику). Самі по

собі галузі первинного сектору не вимагають високого

рівня імпортного вмісту в експорті, за винятком окремих

видів послуг, однак слугують, як правило, початковою

ланкою ланцюгів вартості — тобто створюють виробни*

чий ресурс для інших галузей. У виробництві товарів ви*

щеназваних груп іноземний фактор перевищує 30% усієї

створюваної вартості.

За критерієм розподілу ринкової сили і спрямованістю

потоків знань та інформації, залежно від ролі ТНК та не*

залежних постачальників ланцюги створення вартості под*

іляють на "мотивовані виробником" (producer*driven) та

"мотивовані покупцем" (buyer*driven). "Мотивовані вироб*

ником" ланцюги вартості створюються у високотехнологі*

чних секторах: виробництві напівпровідників, електроніки,

автомобільній та фармацевтичній галузях, де і спостері*

гається найвища фрагментація виробничого процесу. Че*

рез їх високу наукоємність, провідні компанії — GM, Apple,

Sony — контролюють дизайн продукту, а також здебіль*

шого і його збірку, що може здійснюватись у кількох краї*

нах. Безпосередньо провідна компанія приділяє суттєву

увагу знанню продукту та науково*технічними розробка*

ми, що здійснюються у штаб*квартирі, дочірніх компаніях

або ж залежних (кептивних) постачальниках (рис. 1).

"Мотивовані покупцем" ланцюги створення вартості

формуються навколо великих підприємств роздрібної

торгівлі на зразок Walmart, або ж успішних торговель*

них брендів на зразок Nike. Товари, що виробляються у

ланцюгах вартості цього типу, зазвичай відносно прості у

виробництві, не капіталомісткі і не вимагають висококва*

ліфікованої робочої сили: одяг та текстиль, взуття, гос*

подарські товари, іграшки. У цих секторах іноземна

вартість також становить 25—30%. Головна компанія

ланцюга, як правило, зосереджує свою діяльність на мар*

кетингу та продажах, володіє невеликою кількістю влас*
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них виробничих підприємств, однак має

розгалужену мережу незалежних поста*

чальників [9, с. 21]. У третинному секторі,

де в силу особливостей послуги як об'єкта

купівлі*продажу важливий контакт поста*

чальника послуги та споживача, рівень

"іноземного елементу" в експорті послуг

суттєво нижчий — 10—15%. Слід зазна*

чити, що галузевий розріз доданої вар*

тості, створеної у світовій економіці, не

дає абсолютно об'єктивної картини ре*

алій міжнародного виробництва. Протя*

гом тривалого часу послуги у світовій

торгівлі складають не більше 1/5. Втім,

з урахування того, що вони є втіленими в

експортних товарах у формі доданої вар*

тості, їх "присутність" у міжнародній

торгівлі значно суттєвіша.

До комплексу "завдань" зі створення

вартості долучаються послуги як органі*

чна складова координації та обслугову*

вання міжнародного виробництва. Роль

та значення останніх суттєво зросло: на*

приклад, у 2014 р. частка комерційних

послуг у міжнародній торгівлі за валовими показниками

складала 23%, а за обсягом доданої вартості — 45%,

що становить майже половину світового товарообороту

[3]. Завдяки інформаційно*комунікаційним технологіям

збільшився спектр послуг, що можуть виступати об'єктом

купівлі*продажу в міжнародній економіці. І хоча галузь

обслуговування є менш вертикально інтегрованою у по*

рівнянні з промисловістю — послуги персонального ха*

рактеру відносно іммобільні у міжнародних масштабах

— доступність технологій дозволяє частково подолати

подібні бар'єри.

Бізнес*моделі аутсорсингу та офшорингу представлені

на рисунку, де проведено розмежування форм залучення

зовнішніх постачальників фірмою. І хоча серед науковців

немає єдності стосовно визначення кожної із форм,

загальноприйнятою є вищезазначена модель, де ос*

новними критеріями є географічне розташування та

тип організаційних зв'язків між фірмою і постачаль*

ником (рис. 2).

Водночас сучасне сповільнення темпів еконо*

мічного розвитку та звуження масштабів транснац*

іонального бізнесу, інвестиційна вибірковість ТНК,

перетворення України в об'єкт геополітичних пре*

тензій глобальних гравців, посилення офшоризації

у зовнішньоекономічній сфері загрожує вітчизняній

економіці тотальною експансією ТНК, структурною

деградацією. Втім, у перспективі, залежно від ефек*

тивності державної конкурентної політики, умож*

ливлюється перехід від тіньової до легалізованої

транснаціоналізації, від локального до системного

регулювання результативності ТНК, від відпливу ка*

піталу до його реінвестування в українську еконо*

міку, що, з одного боку, справджуватиме мотиви

входження ТНК на ринок та задовольнятиме їх

підприємницькі запити, а з другого — надаватиме

нові можливості конкурентного розвитку національ*

ної економіки.

Отже, орієнтована на ланцюги створення вар*

тості модель економічного зростання України

створила б великі можливості для стимулювання

соціально*економічного розвитку. Потоки інвес*

тицій, товарів, послуг та знань, що є невід'ємною

частиною ланцюгів вартості, відкрили б шлях до

"промислового переоснащення". Ланцюги доданої вар*

тості є носіями глобальних стандартів ведення бізнесу, а

тому забезпечують ліпший доступ до інформації, засвоє*

ння нових технологічних знань та навиків. У той же час,

місцеві українські компанії завдяки доступу до іноземних

проміжних товарів можуть створювати нові галузі вироб*

ництва, що визначатимуть міжнародну спеціалізацію краї*

ни [13, с. 2—3]. Водночас для України, як і для більшості

малих економік, як правило, відсутні будь*які альтерна*

тиви — вони апріорі приречені бути залученими до лан*

цюгів вартості через низьку забезпеченість власними ре*

сурсами і залежність від зовнішніх ринків. Водночас, як

наголошує В.Сіденко, слід враховувати, що Росія зберігає

значний рівень контролю над виробничими ланцюгами в

Рис. 1. "Мотивовані постачальником" (1) та "мотивовані
покупцем" (2) ланцюги вартості

Джерело: [7].

Рис. 2. Перспективи участі України в бізнес0
моделях аутсорсингу та офшорингу

Примітка: на рисунку 2 використані такі позначення: стрілка 1 —
фірма користується послугами незалежної місцевої компанії (аутсор*

синг); стрілка 2 — фірма користується послугами незалежної інозем*
ної компанії (офшоринг); стрілка 3 — фірма надає аутсорсингові по*

слуги незалежній іноземній компанії (міжнародний аутсорсинг); стрілка
4 — фірма створює свою дочірню компанію по наданню послуг (кеп*

тивний офшоринг); стрілка 5 — надання аутсорсингових послуг дочір*
ньому відділенню іноземною компанією (трьохсторонній офшоринг або

офшорний аутсорсинг).

Джерело: [10].
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низці ключових галузей української економіки, включно

з атомною енергетикою, а також в авіа* та ракетобуду*

ванні [4].

ВИСНОВКИ
Можливості України та її компаній залучатись до лан*

цюгів створення вартості великою мірою визначатиметься

ефективністю митних процедур та формальностей. У рам*

ках інтеграційних об'єднань — здебільшого зон вільної

торгівлі — діють положення щодо сприяння торгівлі, що

особливо важливо в контексті функціонування ланцюгів

постачань, а тому Україні варто наполегливо просуватись

в бік підписання економічної частини Угоди про асоціацію

з ЄС. Серед інших інструментів активізації торговельної

співпраці України з третіми країнами можна розглядати

зміну в односторонньому порядку спеціального режим

торгівлі на режим найбільшого сприяння, впровадження

системи повернення митних платежів експортерам та вста*

новлення безмитного режиму для працемістких

підприємств (здебільшого у зонах експортного виробниц*

тва).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання підприємства

різних галузей національного господарства змушені

функціонувати та розвиватися в умовах ресурсних об*

межень, які можуть бути викликані як зовнішніми, так і

внутрішніми чинниками. Все це знаходить відбиток на

діяльності не лише окремих суб'єктів господарювання,

але й галузей в цілому.

Україна, займаючи територію 603,7 тис. км2, що ста*

новить близько 0,4 % світової поверхні, є однією із

найбільш багатих на корисні копалини країн [1]. Із її надр

вилучається близько 5 % світового видобутку корис*

них копалин. Майже 48 % промислового потенціалу

України пов'язано з видобутком, переробкою та вико*

ристанням мінеральних ресурсів, що фактично, збігаєть*

ся з такими ж показниками Росії, Казахстану та ряду

інших країн [1].

Разом з тим слід відзначити, що як в усьому світі,

так і на Україні в останні роки щодня виробляється

більше товарів і послуг ніж за весь 1900 рік. Це свідчить

про великий обсяг споживання ресурсів, необхідних для

здійснення процесу промислового виробництва. Але

ефективність такого процесу є надзвичайно низькою.
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За оцінками експертів більш ніж 97—99 % усіх ресурсів,

що використовуються, ідуть у відходи, потрапляючи в

навколишнє середовище та створюючи значне техно*

генне навантаження [2].

У зв'язку з цим, на думку економістів, першочерго*

вим завданням подальшого розвитку національного гос*

подарства є перехід економіки на концепцію ресурсоз*

береження.

Обмеженість ресурсів є причиною виникнення

необхідності застосування ресурсозбереження на

підприємствах різних галузей національного гос*

подарства та вдосконалення процесу управління

ним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В сучасній економічній літературі є значний доро*

бок наукових праць, в яких досліджуються поняття ре*

сурсів, а саме Ю.П. Майданевич, М.І. Бєляєв, І.Г. Бє*

рєжной, В.Н.Маргєлов, Г.А.Петров, В.І. Семенов,

В.П. Пантелєєва, Я.С. Ларіна, С.В. Мочерний, О.А. Ус*

тенко, С.І. Юрій та інші. Результати їх досліджень охоп*

люють широке коло зазначеної проблеми.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поглиблення та аналіз теоретико*

методичних аспектів трактування поняття ресурси та їх

класифікації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розпочинати дослідження сутності терміна "ресур*

созбереження" доцільно з вивчення сутності терміна

"ресурси" [3]. О.I.Апаршина стверджує, що саме цей

термін є основним у трактуванні поняття "ресурсо*

збереження" [4, c. 157]. Він походить від франц. —

ressource та означає допоміжний засіб, грошові кошти,

цінності, запаси, можливості, джерела коштів, доходів

[5, c. 1013].

Досить докладно сутність терміна "ресурси" розг*

лянуто в роботі Предєіна А.М. [6]. На базі його дослід*

жень нами було побудовано схему (рис. 1), на якій пред*

ставлено основні підходи до трактування сутності цьо*

го поняття.

У рамках виробничого підходу ресурси можна ви*

значити як основні елементи виробничого потенціалу,

тобто засоби виробництва, що включають до свого

складу засоби праці та предмети праці, взаємодія яких

і дозволяє створити певне суспільно*корисне благо

(продукцію). До прибічників виробничого підходу мож*

на віднести таких науковців, як Майданевич Ю.П., Пан*

телєєва В.П. [7, с. 166—167], Ларіна Я.С., Мочерний

С.В., Устенко О.А., Юрій С.І. [8, c. 463].

З трактовки сутності терміна "ресурси" за виробни*

чим підходом випливає, що даний підхід враховує не

лише наявні ресурси, але й ті, які можуть бути залучені

в майбутньому. Тобто з точки зору даного підходу

термін "ресурси" набуває актуально*потенційного

відтінку. Водночас виробничий підхід обмежує сферу

застосування ресурсів виключно виробничою діяльні*

стю, що, на наш погляд, не припустимо.

Відповідно до структурного підходу термін "ресур*

си" характеризується як сукупність матеріальних, фі*

Рис. 1. Підходи до визначення сутності терміна "ресурси"

Термін «РЕСУРСИ» 

Виробничий  підхід 

Структурний підхід 

Майновий підхід 

Комплексний підхід 

Основні елементи 
виробничого 
потенціалу (засоби 
виробництва, що 
включають засоби та 
предмети праці) 

Майданевич Ю.П., 
Пантелєєва В.П., 
Ларіна Я.С., 

Мочерний С.В., 
Устенко О.А., 
Юрій С.І. 

Враховує не лише наявні ресурси, 
але й ті, які можуть бути залучені 
в майбутньому + 

Обмежує сферу використання 
ресурсів лише виробничою 
діяльністю 

– 

Сукупність 
матеріальних, 
фінансових, 
енергетичних, 
технічних засобів та 
робочої сили 

Бєляєв М.І., 
Бєрєжной І.Г., 
Маргєлов В.Н., 
Петров Г.А., 
Семенов В.І. 

Вичерпно характеризує структуру 
ресурсів + 

Визначає види ресурсів, а не їх 
сутність – 

 
Активи, тобто майно 
в його матеріальній і 
нематеріальній  
формах 

 
Бочкарьова І.І., 
Биков В.А., 
Станек М., 
Кельян К. 

Характеризує майнову складову 
ресурсів + 

Не враховує ті види ресурсів, які 
не є майном та не мають вартості – 

 
Запаси, цінності, 
можливості та 
джерела їх 
формування 

Азріліян А.Н., 
Борисов А.Б., 
Вознюк Г.Л., 

Загородній А.Г., 
Золоторогов В.Г., 
Микитюк С.О., 
Швєдова Н.Ю.

Враховує не лише майно, але й 
джерела його формування, 
враховує нематеріальну складову 
ресурсів 

+ 

Не розмежовує активну та 
пасивну частину ресурсів – 

Підхід та його 
характеристика 

Прибічники  
підходу 

Переваги (+) та недоліки (–) 
підходів 
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нансових, енергетичних, технічних засобів та робочої

сили. Тобто прибічники цього підходу, а саме: Бєляєв

М.І., Бєрєжной І.Г., Маргєлов В.Н., Петров Г.А., Семе*

нов В.І. [9, c. 86] розглядають термін "ресурси", здійсню*

ючи їх декомпозицію на складові частини, що дозволяє

охарактеризувати структуру ресурсів та визначити еле*

менти, що входять до їх складу. Водночас, даний підхід

скоріше сприяє визначенню видів ресурсів, а не розум*

інню сутності цього поняття.

За майновим підходом, прибічниками якого є

Бочкарьова І.І. [10, c. 223], Биков В.А., Станек М.,

Кельян К., термін "ресурси" слід визначати як су*

купність активів, тобто майна в його матеріальній і

нематеріальній формах. Таке визначення дає вичерп*

ну характеристику майновій складовій ресурсів, тоб*

то тій їх частині, яка є майном та має свою вартість.

Водночас деякі ресурси можуть не мати вартості на

даний момент. Тому неприпустимим є неврахування

тих видів ресурсів, які не є майном, а отже не мають

вартості.

На наш погляд, найбільш повним є комплексний

підхід до визначення сутності терміна "ресурси". За

цим підходом, представниками якого є Азріліян А.Н.

[11, c. 894], Борисов А.Б. [12, c. 382], Вознюк Г.Л.,

Загородній А.Г. [13, c. 783], Золоторогов В.Г., Мики*

тюк С.О., Швєдова Н.Ю., ресурси — це запаси,

цінності можливості та джерела їх формування.

Дійсно, запаси є основною складовою — матеріаль*

ною частиною ресурсів. Цінності розширюють коло

ресурсів нематеріальними складовими. Можливості

характеризують ті нематеріальні складові ресурсів,

які на даний момент не є цінними, але можуть бути

потенційно залученими, а  отже, впливають на

діяльність суб'єкта господарювання як в теперішньо*

му, так і в майбутньому. Дещо дискусійним видаєть*

ся віднесення до ресурсів джерел їх формування.

Види ресурсівКласифікаційна ознака 
Первинні  За походженням Вторинні  

Вичерпні  За вичерпністю Невичерпні   

Поновлювані   За здатністю до 
поновлення 

Не поновлювані  Частково 
поновлювані

З 
ду
ж
е 

 
ни
зь
ко
ю

 
по
тр
еб
ою

  

За потребою у 
збереженні 

Відтворювані Частково 
відтворювані  

Недефіцитні  За дефіцитністю Дефіцитні  Високодефіцитні  

За здатністю до 
відтворення 

Невідтворювані  

З 
ни
зь
ко
ю

 
по
тр
еб
ою

  

З 
се
ре
дн
ьо
ю

 
по
тр
еб
ою

  

З 
ви
со
ко
ю

 
по
тр
еб
ою

  

З 
на
дз
ви
ча
йн
о 

ви
со
ко
ю

 
по
тр
еб
ою

  

Прогнозні  За рівнем вивченості Вивчені  Виявлені  

Доступні   За доступністю для 
використання 

Недоступні   Резервні   

Одноцільового 
використання 

За характером 
використання 

Багатоцільового 
використання   

Дійсні (реальні) За залученням до 
господарського обігу 

Можливі (потенційні)   

МатеріальніЗа фізичним змістом Технічні   Трудові 
Фінансові Інформаційні 

Споживані За способом 
використання 

Застосовувані   

Ресурси-активи За економічною 
природою 

Ресурси-пасиви   

Рис. 2. Класифікація ресурсів національного господарства
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Однак цей недолік можна усунути розмежувавши ак*

тивну та пасивну частини ресурсів.

Отже, в загальному розумінні ресурси представля*

ють собою сукупність елементів, які можуть бути вико*

ристаними людиною для життєдіяльності та залучени*

ми в процес праці для виробництва різноманітних спо*

живчих вартостей. Ресурси в економіці — це реальні по*

токи й запаси всіх видів чинників, використовуваних сус*

пільством

У сучасній економічній літературі існують різні

підходи до класифікації ресурсів. Так, Закаблук Г.О. [14,

c. 89] стверджує, що ресурси класифікують за такими

ознаками: за походженням; за характером використан*

ня; за виробництвом; за способом відтворення. Апар*

шина О.І. підкреслює, що існує багато різних класифі*

кацій ресурсів [4] та відзначає, що вони можуть бути

розглянуті: за фізичним змістом, за призначенням у про*

цесі виробництва, за ступенем використання у вироб*

ничому процесі. В своїй роботі Лопатніков Л.І. [15] роз*

глядає ресурси як сукупність природних, виробничо*тех*

нічних, організаційних, та соціальних факторів. Най*

більш поширеною є класифікація ресурсів за фізичним

змістом, що передбачає їх поділ на чотири основні види

ресурсів: матеріальні, людські, фінансові та інфор*

маційні [3, 16]. За думкою інших авторів [17], ресурси

складаються з наступних компонентів: технічні, техно*

логічні, трудові, територіальні, інформаційні, органі*

заційні та фінансові ресурси.

Систематизація поглядів різних науковців стосовно

видів ресурсів дозволило сформувати класифікацію

ресурсів національного господарства (рис. 2).

1. За походженням виділяють первинні та вторинні

ресурси. До первинних ресурсів відносять ті, що ство*

рені природою, а до вторинних — ресурси, які створені

працею людини.

2. За вичерпністю всі ресурси можна розподілити

на вичерпні та невичерпні. Вичерпними є такі ресурси,

які при їх видобутку і використанні не відтворюються

природою або відновлюються в терміни, значно більші

у порівнянні із швидкістю їхнього використання. Ресур*

си, існування яких необмежене часом, називаються не*

вичерпними. При будь*якому інтенсивному споживанні

їх кількість не зменшується, або зменшується настільки

мало, що ця величина на практиці ігнорується.

3. За рівнем вивченості розрізняють прогнозні, ви*

явлені та вивчені ресурси.

4. За доступністю до використання ресурси можна

розділити на доступні, резервні та недоступні.

5. За характером використання виділяють ресурси

одно*цільового та багатоцільового призначення.

6. За способами використання виділяють споживані

ресурси (повністю споживаються в ході їхнього вико*

ристання, втрачаючи свою матеріально*речову форму),

застосовувані (можуть використовуватися протягом три*

валого часу, не змінюючи своєї матеріально*речової

форми).

7. За можливістю залучення до господарсько*

го обігу природні ресурси можна поділити на дійсні

(реальні) та можливі (потенційні). Реальні ресурси

— ті ресурси, які в даний час використовуються. По*

тенційні ресурси хоча й наявні, але не використо*

вуються внаслідок певних причин (недостатнього

рівня розвитку техніки, недосконалості технології

або економічної неефективності). Нерідко існуван*

ня таких ресурсів має прогнозний і навіть імовір*

ний характер.

8. За фізичним змістом пропонуємо виділяти мате*

ріальні, технічні, трудові, фінансові та інформаційні

ресурси.

9. Цікавою є класифікація ресурсів, запропонова*

на Волковою С.В.[18], яка розрізняє ресурси*активи та

ресурси*пасиви. До ресурсів*активів вона відносить нео*

боротні та оборотні активи, а до ресурсів*пасивів —

власні, довгострокові та короткострокові залучені дже*

рела їх формування.

10. Залежно від здатності до відтворення у природі

ресурси поділяють на відтворювані та невідтворювані.

До відтворюваних ресурсів належать ті, що можуть

відтворюватися в природних процесах і підтримуватися

у деякій постійній кількості, визначеній рівнем їх щорі*

чного відтворення і споживання. До невідтворюваних

ресурсів належать такі, використання яких можливе

тільки один раз, і воно неминуче призводить до висна*

ження їх запасів. Поповнення цих запасів неможливе,

оскільки відсутні умови, в яких вони виникли, або відбу*

вається дуже повільно. На наш погляд, доцільно виді*

лити проміжний вид ресурсів, а саме частково відтво*

рювані, тобто такі, що можуть відтворюватись у природі,

але темпи їх відтворення є нижчими за обсяги їх щоріч*

ного використання.

11. За поновлюванням всі ресурси поділяють на по*

новлювані, частково поновлювані та не поновлювані.

Поновлювані ресурси — ті, що відновлюються після

їхнього використання та поновлення яких залежить від

тривалості їх життєвого циклу. Частково поновлювани*

ми є ресурси, темпи поновлення яких значно відстають

від темпів експлуатації.

12. За рівнем дефіцитності виділяють недефіцитні,

дефіцитні та високо дефіцитні ресурси.

Слід відзначити, що з огляду на предмет нашого

дослідження десята, одинадцята та дванадцята класи*

фікаційні ознаки є найбільш значимими з усіх перера*

хованих вище, адже саме на їх основі відбувається відне*

сення ресурсів до одного з різновидів за останньою

ключовою ознакою, якою є розподіл ресурсів за потре*

бою у ресурсозбереженні. За цією ознакою пропонує*

мо виділяти ресурси з дуже низькою, низькою, серед*

ньою, високою та надзвичайно високою потребою у

ресурсозбереженні. На основі цієї класифікації розстав*

ляють пріоритети серед ресурсів до застосування ре*

сурсозбереження.

ВИСНОВКИ
З урахуванням проаналізованих підходів до трак*

тування терміна "ресурси" підсумуємо, що ресурси

представляють собою сукупність елементів, які можуть

бути використаними людиною для життєдіяльності та

залученими в процес праці для виробництва різномані*

тних споживчих вартостей. Запропонована класифіка*

ція ресурсів дає змогу встановити зв'язок між цілями

ресурсозбереження та необхідними для їх досягнення

ресурсами шляхом реалізації визначених на базі нау*

ково доведених фактів завдань, заходів, дій та конкрет*

них процедур.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мале підприємництво представляє самий численний

шар дрібних власників, які внаслідок своєї масовості в

значній мірі визначають соціально*економічний і частко*

во політичний рівень розвитку країни.

Економічна система України переживає складний

процес формування нових соціально*економічних відно*

син в умовах нарощування нестійкого економічного роз*

витку. Важливим завданням будь*якої системи є збере*

ження стабільності розвитку.

УДК 330:338.2
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ПІДТРИМКА МАЛОГО ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
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У статті розглянуто нормативно правове забезпечення державної та недержавної підтримки
малого промислового підприємництва, що є основою для створення та функціонування дер�
жавних та регіональних програм з його розвитку, створення та функціонування державних, гро�
мадських та міжнародних фондів з підтримки малого підприємництва. Виявлено відсутність
законодавчо регламентованого визначення поняття малого промислового підприємництва та
спеціальних програм, з його підтримки. Зроблено припущення, що не зважаючи на величезну
кількість структур, що мають на меті підтримку малої підприємницької діяльності, стан і розви�
ток малого підприємництва є досить важким через неузгодженість законодавства. Спробою
вирішити цю проблему є Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук�
раїни щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)".

In this article viewed normative legal support of state and private support for small industrial
entrepreneurship, which are the basis for the establishment and functioning of state and regional
programs of its development, establishment and operation of government, public and international
funds to support small entrepreneurship. Detected no law regulated the definition of small industrial
entrepreneurship and special programs with its support. It is suggested that despite the huge number
of structures that are designed to support small business activities, status and development of small
business is quite difficult due to inconsistent legislation. An attempt to solve this problem is the Law
of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on simplification of business
conditions (deregulation)".

Ключові слова: мале підприємництво, мале промислове підприємництво, державна підтримка, норма$

тивно$правове забезпечення, проблеми розвитку.

Key words: small entrepreneurship, small industrial entrepreneurship, state support, legal and regulatory support,

problems of development.

У сучасному кризовому економічному та політично*

му становищі та в результаті втрати частини ринків збу*

ту, промисловість зазнає значних втрат. Страждають і

малі промислові підприємства, які, з одного боку, мають

переваги малого підприємництва, а з іншого — сприяють

залученню до процесу виробництва ресурсів, які не ви*

користовуються великими підприємствами та задоволь*

няють диференційований виробничий і невиробничий по*

пит, освоєння нових ринків і т.д. Тому дуже важлива зва*

жена державна і недержавна підтримка малого підприє*

SUPPORT OF SMALL INDUSTRIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE
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мництва як в цілому, так і окремих галузей, які є ключо*

вими для економіки країни та їх чітке та якісне норма*

тивно*правове забезпечення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами малого підприємництва займається на

сьогоднішній день чимало вчених як вітчизняних, так і за*

кордонних. Висвітленням проблем малого підприємниц*

тва займаються в своїх працях такі провідні науковці, як:

Варналій З.С., Воротіна Л.І., Колеснікова Л. А. Вони ак*

центують увагу на підходах до вирішення проблем роз*

витку малого підприємництва. Вагомий внесок у до*

слідження та аналіз проблем та перспектив розвитку ма*

лого підприємництва зробили Половен О.В., Петренко К.

Г., Румянцева С., Стричак Г.В., Кондратюк Т. [1—5] та

інші.

Дослідженню проблем державної підтримки розвит*

ку малого підприємництва приділили увагу такі вчені, як

В. Амітан, О. Амоша, О. Безверха, Л. Безчасний, В. Ва*

силенко, М. Долішній, Г. Ковалевський, О. Кужель, І. Лу*

кінов, Г. Онищук та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є огляд системи підтримки малого про*

мислового підприємництва України та нормативно*пра*

вове забезпечення, на основі якого здійснюється розви*

ток і підтримка малого промислового підприємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна — промислово*аграрна країна. Промис*

ловість — це високо розвинута й провідна галузь мате*

ріального виробництва, від рівня розвитку якої залежить

технічне переозброєння та інтенсифікація всіх галузей

економіки, підвищення добробуту народу, зміцнення

обороноздатності країни [6]. Статистичні дані свідчать

про те, що промисловий сектор має важливе значення

для української економіки, оскільки його внесок до ва*

лового внутрішнього продукту (ВВП) складав біля 21% у

2013 році. Для порівняння, внесок сільського господар*

ства склав лише 8%, тоді як частка сектору послуг ста*

новила 58% у 2013 році. Таким чином, глибше розумін*

ня структури і тенденцій в промисловому секторі має важ*

ливе значення для політиків, оскільки цей сектор має над*

звичайний вплив на загальний стан здоров'я української

економіки, в тому числі її експортний потенціал [7].

Мале підприємництво в промисловості займає своє

важливе місце. Його відмінностями є саме його на*

лежність до виробництва та, на відміну від малого під*

приємництва сфери послуг, мале промислове підприєм*

ництво потребує більшої фондомісткості, технологічної

озброєності та більшої регламентації діяльності, ліцен*

зування та інше.

Поняття малого промислового підприємництва не

визначено нормативними документами, але з огляду на

визначені законодавством ознаки малого підприємницт*

ва та поняття промисловість, можна сформувати таке виз*

начення:

Мале промислове підприємництво (далі МПП) — це

безпосередня самостійна, систематична, на власний ри*

зик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт

та надання послуг промислового характеру, яка

здійснюється фізичними та юридичними особами, зареє*

строваними як суб'єкти підприємницької діяльності у виг*

ляді юридичної особи чи фізичної особи*підприємця у

порядку, встановленому законодавством, у яких серед*

ня кількість працівників за звітний період (календарний

рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь*якої

діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйо*

нам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

На сьогоднішній день не існує окремих програм з

підтримки малого промислового підприємництва. Дже*

релами зовнішньої підтримка їх діяльності можуть бути:

— Державні і не державні програми з підтримки ма*

лого та середнього підприємництва.

— Програми з підтримки промисловості країни чи ре*

гіону.

— Кредити банків.

— Страхові виплати та інше.

Для регламентації державної підтримки розвитку ма*

лого підприємництва прийнято чимало законних та підза*

конних актів для регулювання та дерегулювання діяль*

ності. З одного боку, є думка, що діяльність підпри*

ємництва неможлива без державної підтримки та стиму*

лювання, з іншого боку, вважається, що лише послаб*

ленням тиску і невтручанням держави (дерегулюванням)

можна дати поштовх до розвитку.

До основних нормативних документів з підтримки та

стимулювання МПП можна віднести:

— Указ Президента України №817/98 від 23.07.1998 р.

"Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької

діяльності";

— Указ Президента України № 906/2000 від

15.07.2000 р. "Про заходи щодо забезпечення підтрим*

ки та дальшого розвитку підприємницької діяльності";

— Закон України "Про Національну програму спри*

яння розвитку малого підприємництва в Україні" від

21.12.2000 р. №2157*III;

— Закон України "Про розвиток та державну

підтримку малого і середнього підприємництва в Ук*

раїні" від 22.03.2012р. №4618*VI;

— Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про

схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвит*

ку малого і середнього підприємництва на 2014*2024 роки";

— Розпорядження Кабінету Міністрів України від

17.07.2013 р. № 603*р "Про схвалення Концепції Загаль*

нодержавної цільової економічної програми розвитку

промисловості на період до 2020 року".

Відповідно до Закон України "Про розвиток та дер*

жавну підтримку малого і середнього підприємництва в

Україні" Національна програма сприяння розвитку мало*

го підприємництва в Україні є комплексом заходів, спря*

мованих на реалізацію державної політики щодо вирі*

шення проблем розвитку малого підприємництва. Дана

програма створювалась, щоб виконувати роль консолі*

дуючого механізму, в якому можуть брати участь як дер*

жавні центральні органи влади, так і місцеві, а також

об'єднання підприємців, суб'єкти інфраструктури бізне*

су (бізнес*центри, бізнес*інкубатори, консалтингові,

лізингові та інші інституції). Вона реалізується відповідно

до Закону України "Про Національну програму сприян*

ня розвитку малого підприємництва в Україні". Кабінет

Міністрів України щорічно визначає заходи щодо реалі*

зації, а також обсяги фінансування Національної програ*

ми, які затверджує Верховна Рада України. Реалізація

заходів Програми здійснюється на конкурсних засадах.

Метою Програми є створення належних умов для

втілення у життя конституційного права на підприємниць*

ку діяльність, а також підвищення добробуту громадян

України завдяки залученню широких верств населення

до такої діяльності.
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На сьогоднішній день Закон

України "Про Загальнодержавну

програму розвитку малого і се*

реднього підприємництва на

2014—2024 роки" тільки на стадії

проекту. Чинним є Закон Украї*

ни "Про Національну програму

сприяння розвитку малого

підприємництва в Україні", відпо*

відно до якого здійснюється

підтримка малого підприємницт*

ва та розробляються регіональні

програми сприяння розвитку ма*

лого підприємництва.

7 квітня 2015 року вступив у

силу Закон України "Про вне*

сення змін до деяких законо*

давчих актів України щодо спро*

щення умов ведення бізнесу (де*

регуляція)". Метою якого є дере*

гуляція господарської діяльності

та узгодження окремих сфер із

правовим полем Європейського

союзу, та дає можливість Україні

підвищити свої позиції в міжна*

родних рейтингах. Тільки фор*

мальне прийняття цього закону

дало змогу країні піднятися на 16

пунктів рейтингу Doing Business

та зайняти 96*е місце серед 189 країн. Чим вище позиція

країни в рейтингу сприятливості умов ведення бізнесу,

тим сприятливіші підприємницька середа для відкриття і

функціонування підприємства. Позиція кожної країни за

рейтингом сприятливості умов для ведення бізнесу виз*

начається через упорядкування сукупної оцінки, отрима*

ної тією чи іншою країною за показником віддаленості

від передового рубежу по десяти напрямках. Кожен з

напрямів складається з декількох показників, що мають

рівне значення для індикатора [8].

Розглядаючи нормативно*правову базу підтримки

малого підприємництва, можна зробити висновок, що по*

зитивним наслідком реформ останніх років можна назва*

ти удосконалення процедур реєстрації підприємництва,

розвиток інфраструктури для надання підприємництвам

фінансової, інформаційної, освітньої та іншої підтримки.

Хоча чимала кількість нормативних актів змінили пра*

вове підгрунтя підприємницького та інвестиційного кліма*

ту в Україні але не дали поштовх щодо активізації підприє*

мництва взагалі. Слід зауважити, що на погіршення кліма*

ту вплинула і нестабільна економічна та політична ситуа*

ція останніх років.

Одним з доказів погіршення статистики малого

підприємництва є зменшення кількості фізичних*осіб

підприємців, що складають значну частину малого

підприємництва.

На основі статистичних даних Державної служби ста*

тистики України про основні показники стану державної

реєстрації суб'єктів господарської діяльності в Україні у

період з 2006 — 1.01.2015 р. можна наглядно зобразити

у вигляді діаграми динаміку показників відкриття за зак*

риття фізичних*осіб підприємців в період з 2006 року по

1.01.2015 року (рис. 1). З іншого боку не знаючи всіх при*

чин цього явища, не можна робити остаточних висновків.

З діаграми видно, що відповідно до статистики мале

підприємництво, що представлено фізичними особами

підприємцями має тенденцію до загального збільшення

їх кількості, але станом на 1.01.2015 року кількість ба*

жаючих припинити діяльність переважила кількість

підприємців, що вирішили продовжувати функціонуван*

ня. Це може також означати, що частина підприємців ви*

рішила припинити легальну діяльність, але продовжува*

ти функціонувати без державної реєстрації.

Проблема фінансування суб'єктів малого підприєм*

ництва полягає в обмеженні доступу до таких традиційних

для ринкової економіки джерел фінансових ресурсів, як

кошти банківської системи та ринку цінних паперів. Ос*

кільки не всі банки займаються кредитуванням малого

підприємництва через:

— нестабільність доходів підприємця;

— частина підприємців офіційно не може підтверди*

ти свої доходи, на основі яких йому можуть надати кре*

дит;

— відсутність гарантій для банків (у вигляді застав

або високоліквідних активів) тощо.

Такий стан посилюється в кризових умовах економі*

ки України. На заході роль банківських кредитів як од*

ного з головних джерел фінансових ресурсів малого

бізнесу вагома.

Страхові компанії, інвестиційні фонди та компанії не

дають змоги використовувати їхні ресурси для підтрим*

ки малого підприємництва України. Біржі, позабіржові

торгові системи недоступні для малих підприємств через

існуючі вимоги включення цінних паперів підприємства у

лістинг.

Відповідно до діючого законодавства на території Ук*

раїни функціонує величезна кількість державних та не*

державних організацій, що займаються підтримкою ма*

лого підприємництва, крім того у кожній області відпов*

ідно до законодавства розроблена своя політика підтрим*

ки та розвитку малого та середнього підприємництва,

тільки в Одеській області біля 16 громадських організацій

підприємців — і все це формує інфраструктуру підтрим*

ки малого підприємництва.

Рис. 1. Діаграма динаміки показників відкриття та закриття саме
фізичних осіб, підприємців у період з 2006 року по 1.01.2015 року

Джерело: побудовано на основі показників стану державної реєстрації суб'єктів гос*

подарської діяльності в Україні у період 2000 — 1.01.2015 р. за даними Державної служ*
би статистики України [9].
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Інфраструктура підтримки малого підприємництва в

Україні — це сукупність організаційних структур (центри

підтримки підприємництва, бізнес*інкубатори, технопар*

ки, консалтингові фірми, маркетингові та інші органі*

зації), заснованих на різних формах власності. Інфраст*

руктура сприяє створенню та функціонуванню підприєм*

ницького сектору в умовах перехідної економіки і фор*

мує конкретне організаційно*економічне середовище для

стимулювання підприємницької діяльності та швидкої

адаптації суб'єктів малого підприємництва до ринкових

умов.

Сформовану мережу інфраструктури підтримки ма*

лого підприємництва можна класифікувати за ознаками

відповідно до рисунку 2.

У свою чергу кожен вид інфраструктури розвитку ма*

лого підприємництва може бути представлений в таких

формах:

— Дорадчі: Громадська Колегія Держпідприємницт*

ва України, регіональні громадські колегії, координаційні

ради (комітети) з питань розвитку підприємництва.

— Консалтингові: бізнес*центри, приватні фірми,

контори тощо.

— Інформаційні: громадські приймальні, юридичні

клініки, "гарячі лінії".

— Інноваційні структури: технопарки, наукові парки,

бізнес*інкубатори [10].

Відповідно до класифікації, наведеної на рисунку 2,

банки, фонди підтримки малого підприємництва та інші

небанківські фінансові установи (кредитні спілки, лізин*

гові, страхові компанії, пенсійні, інвестиційні фонди тощо)

відносяться до фінансово*кредитних установ. Інфраст*

руктурою вирішуються наступні завдання: правова, адм*

іністративна, громадська, інформаційна, рекламна, кре*

дитно*фінансова, виробничо*технічна, маркетингова,

консалтингова підтримка; підготовка та перепідготовка

кадрів, створення умов для високотехнологічних бізнесів

[11, c. 193].

Враховуючи належність МПП окрім сфери малого

підприємництва до сфери промисловості можна схема*

тично зобразити інфраструктуру МПП (рис. 3).

Державна підтримка підприємництва реалізується пе*

редусім Українським фондом підтримки підприємницт*

ва, який впроваджує затверджені урядом заходи та про*

грами, спрямовані на забезпечення для суб'єктів малого

і середнього бізнесу можливості отримати освітню, кон*

сультаційну, гарантійну і, зокрема, пільгову фінансово*

кредитну підтримку.

Основні завдання фонду:

— фінансування державних, міжрегіональних та тих,

що мають державне значення, регіональних та галузе*

вих програм розвитку підприємництва;

— створення інфраструктури фінансової підтримки

підприємництва, в тому числі регіональних фондів

підтримки підприємництва та відповідних господарських

структур;

— фінансова підтримка окремих підприємницьких

проектів за напрямами, визначеними Державним ко*

мітетом України з питань розвитку підприємництва;

Рис. 2. Класифікація мережі інфраструктури підтримки малого підприємництва

Мережа інфраструктури підтримки малого підприємництва
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— співробітництво з українськими, міжнародними та

іноземними фінансовими структурами;

— сприяння залученню вітчизняних та іноземних

інвестицій для розвитку підприємництва в Україні [12].

Відповідно до завдань Українського фонду підтрим*

ки підприємництва у кожному регіоні створено громадські

організації, що ставлять собі за мету розвиток підприєм*

ництва свого регіону та певних галузей.

Крім того, підтримкою малого підприємництва та

підприємництва взагалі займаються різноманітні міжна*

родні організації. Серед них основні це:

1. Регіональна Місія Агентства США з міжнародного

розвитку (USAID) — діє з 1992 року, надає допомогу краї*

нам регіону у здійсненні переходу до ринкової економі*

ки на широкій суспільній базі.

2. Представництво Європейської комісії в Україні —

підтримує перспективний план дій України щодо впро*

вадження реформ.

3. Фонд "Україна — Хабітат" — місія Фонду — роз*

виток регіонів через розвиток малого і середнього бізне*

су шляхом реалізації місцевих інвестиційних програм під

гарантії місцевих органів влади.

4. Фонд Східна Європа просування ідеї корпоратив*

ної соціальної відповідальності, місцевий економічний

розвиток, муніципальні партнерства, бізнес та економіч*

на освіта, сприяння ефективній роботі органів держав*

ної влади та місцевого самоврядування, підтримує інно*

ваційні проекти.

5. Фонд "Відродження" засновано у квітні 1990 року.

Він входить до мережі фундацій Інституту Відкритого Сус*

пільства, заснованого Джорджем Соросом, що скла*

дається з національних і регіональних фондів у більш ніж

тридцяти країнах світу.

6. Фонд цивільних досліджень і розвитку США (CRDF)

— некомерційна організація, заснована в 1995 році згідно

з рішенням Конгресу США з метою сприяння міжнарод*

ному науково*технічному співробітництву через:

— дослідницькі гранти науковцям, що працюють у

фундаментальній та прикладній науці;

— гранти на обладнання;

— гранти на підтримку комерціалізації технологій, на*

укові конференції та навчальні семінари;

— сприяння інтеграції наукових досліджень і вищої

освіти.

7. CASE Україна, Центр соціально — економічних

досліджень — незалежна неприбуткова громадська

організація, яка проводить економічні дослідження,

аналіз та прогнозування макроекономічної політики.

8. Польсько*українська фундація співпраці ПАУСІ —

сприяння подальшій інтеграції України в європейські та

євроатлантичні структури через запровадження євро*

пейського та, зокрема, польського досвіду в Україні, а

також інтенсивний транскордонний обмін знаннями та

досвідом у ключових сферах, що впливають на розвиток

людського капіталу та формування громадського сусп*

ільства.

9. Фонд сприяння демократії спрямований на

підтримку перспективних проектів, призначених сприяти

демократичним перетворенням та побудові громадянсь*

кого суспільства в Україні [13].

ВИСНОВКИ
У дані статті було розглянуто нормативно*правову

базу державної та недержавної підтримки малого про*

мислового підприємництва, та інфраструктуру його. Ви*

явлено, що не існує окремих програм з розвитку саме

малих промислових підприємств, але вони можуть кори*

стуватися пільгами як програм з розвитку малого підприє*

мництва, так і програмами з розвитку промисловості.

Позитивним наслідком реформ останніх років мож*

на назвати удосконалення процедур реєстрації

підприємництва, розвиток інфраструктури для надання

підприємництвам фінансової, інформаційної, освітньої та

іншої підтримки. Необхідність узгодження окремих сфер

господарства із правовим полем Європейського союзу в

рамках угод про Асоціацію, стало поштовхом розробки

та прийняття законів, що мають на меті дерегуляцію гос*

подарської діяльності та дають можливість Україні підви*

щити свої позиції в міжнародних рейтингах. Як, наприк*

лад, Закон України "Про внесення змін до деяких зако*

нодавчих актів України щодо спрощення умов ведення

бізнесу (дерегуляція)".

Сформована мережа інфраструктури підтримки ма*

лого підприємництва представлена великою кількістю

різноманітних організацій, різних видів та форм, які мать

на меті підтримку та стимуляцію підприємницької діяль*

ності. Однією з причин все ж неузгодженість правового

поля, постійні реформи, що мають покращити бізнес*

Інфраструктура 
підтримки малого 
підприємництва 

Бізнес-інкубатори 

Український фонд 
підтримки 

підприємництва 

Регіональний фонд 
підтримки малого 
підприємництва Громадські 

організації та 
об’єднання 
підприємців, у 
тому числі спілки  
та об’єднання 
промисловців 

Фінансово-
кредитні установи 
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компанії тощо) 
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підтримки 
підприємництва 
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Рис. 3. Інфраструктура МПП
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клімат, але призводять до банкрутства підприємств.

Відповідно до даних матеріалів дослідження "Спрощена

система оподаткування в Україні: оцінка в контексті су*

часних реалій", що проводиться Інститутом економічних

досліджень та політичних консультацій в рамках проек*

ту USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (ЛЕВ),

запровадження ЄСВ як додаткового податку призвели до

втрати більше 2 млн робочих місць у 2010—11 рр., а щоб

забезпечити 1 мільйон людей доходом у розмірі прожит*

кового мінімуму треба витратити з бюджету більше 14

млрд грн. [14]. Отже, при розробці будь*який програм з

підтримки малого підприємництва необхідно зважувати

їх наслідки та розглядати не тільки позитивний ефект від

нововведень, а і можливі втрати від них.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успішна реалізація інноваційної стратегії підприєм*

ства нерозривно пов'язана із забезпеченням стійкості

його фінансового стану та ефективності інвестиційної і

поточної господарської діяльності. В контексті вартіс*

УДК 658.589:330.341.1

О. О. Захаркін,
к. е. н., доцент, докторант, Сумський державний університет, м. Суми

ВАРТІСНО]ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗА
ПОКАЗНИКАМИ РИЗИКОСТІЙКОСТІ

О. Zakharkin,
PhD in Economics, Associate professor, Doctoral Candidate, Sumy State University, Sumy

VALUE]BASED MANAGEMENT OF THE INNOVATION ACTIVITY ACCORDING
TO THE INDEXES OF RISK TOLERANCE

У статті розглянуто підходи до забезпечення ризикостійкості інноваційних підприємств у кон�
тексті вартісно�орієнтованого управління. Визначено основні складові методологічного забез�
печення управління стійкістю інноваційних підприємств. Проаналізовано типи управління про�
мисловими підприємствами з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища та роз�
глянуто можливості їх застосування в сучасних економічних умовах.

Базуючись на засадах вартісно�орієнтованого управління та розрахунку рівня ризикостійкості
підприємства, в роботі удосконалено підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності
підприємства та порівняння інноваційних проектів. Обгрунтовано необхідність застосування
декількох критеріїв оцінки, а саме: основної умови ефективності, що полягає у забезпеченні
зростання економічної доданої вартості, та двох додаткових — критерію якості зростання та
критерію збереження економічної стійкості підприємства.

За допомогою математичного апарату проведено формалізацію взаємозалежності рівня
ризикостійкості інноваційного підприємства та його вартісних показників.

In this article the approaches to the risk tolerance guarantee of the innovation enterprises within
the value�based management were studied. The main constituents of the methodological support of
the management of the innovation enterprises firmness were distinguished. Types of management
of industrial enterprises, taking into account the influence of external environment factors were
analyzed and possibilities of their application under the up�to�date conditions were considered.

Being based on the principles of value�based management and calculation of the level of risk
tolerance of the enterprise, in this work the approaches to the estimation of the effectiveness of
innovation activity of enterprise and comparison of the innovation projects were perfected. It was
substantiated the necessity of several items of estimation, especially: main condition of effectiveness
is in the guaranteed increase of the economical additional cost, two extra conditions — quality
increase and economical firmness of enterprise.

With the help of mathematics it was made the formalization of interdependence of level of risk
tolerance of innovation enterprise and its value indexes.

Ключові слова: інноваційна діяльність, ризикостійкість, типи управління, економічна додана вартість,

прибуток, фінансова рівновага.

Key words: innovation activity, risk tolerance, types of government, economical additional cost, profit, financial

balance.

но*орієнтованого управління для вираження результа*

тивності окремих інноваційних проектів та інноваційної

діяльності в цілому доцільно застосовувати відповідні

вартісні показники — чистий грошовий потік, економі*

чну додану вартість тощо, які виступають критеріями
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доцільності реалізації конкретних інноваційних про*

ектів. Водночас критерієм раціонального вибору напря*

му інноваційного розвитку підприємства є досягнення

ним стану статичної або динамічної рівноваги, що відоб*

ражає необхідну умову здатності суб'єкта господарю*

вання реалізовувати такі проекти.

Таким чином, процес управління стійкістю інновац*

ійних підприємств повинен комплексно охоплювати всі

складові інноваційного розвитку, бути узгодженим за

цілями, методами та інструментами управління у розрізі

всіх видів діяльності та рівнів управління суб'єкта гос*

подарювання, а також передбачати наявність відповід*

ного методичного інструментарію для оцінки та вибору

інноваційних проектів з урахуванням показників ризи*

костійкості.

Виходячи з цього, актуальним є удосконалення ме*

тодологічного забезпечення управління стійкістю інно*

ваційних підприємств, основними складовими якого є:

вибір типу управління діяльністю суб'єкта господарю*

вання; формування принципів, цілей і задач управління

стійкістю інноваційних підприємств; а також розробка

методичних засад управління інноваційними проектами

за показниками ризикостійкості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед представників сучасної економічної школи,

які розглядають загальні проблеми управління ризика*

ми та ризикостійкості підприємств, слід відзначити ро*

боти українських та зарубіжних вчених: А.П. Альгіна,

І.Т. Балабанова, В.В. Вітлінського, Н.М. Внукову,

В.М. Гранатурова, М.В. Карпунцова, Т.С. Клебанову,

Г.Б. Клейнера, О.М. Ляшенко, А. Мура, К. Хлардена,

Д.А. Штефанича та інших.

Питанням оцінки ризику, що притаманний інно*

ваційній діяльності підприємств, присвячені роботи

Б.Ф. Заблоцького, В.О. Василенка, С.М. Ілляшенка,

В.Г. Шматько, В.В. Стадник, М.А. Йохни, Р.А. Фатхутд*

інова, Д.М. Черваньова та інших.

Науково*методологічні засади врахування ризику у

концепції вартісно*орієнтованого управління підпри*

ємством представлені в роботах О.Є. Андрощука,

О.В. Ареф'євої, О.Г. Мендрула, Т.В. Момот, О.М. Сохаць*

кої, О.О. Терещенка та інших.

Незважаючи на різноманітність досліджень з про*

блематики ризику, виникає необхідність вдосконален*

ня інструментарію врахування ризикостійкості підприє*

мства в системі вартісно*орієнтованого управління його

інноваційною діяльністю. Це обумовлює здійснення

подальших досліджень у цьому напрямі.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є дослідження теоретичних положень

та розробка математичного апарату щодо вартісно*

орієнтованого управління інноваційним розвитком

підприємства та формування його інноваційної стратегії,

грунтуючись на показниках ризикостійкості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливе місце в управлінні інноваційним розвитком

підприємства займає вибір методології оцінки рівня його

ризикостійкості, від якої залежатиме точність і адек*

ватність отриманих результатів та, як наслідок, пра*

вильність прийняття управлінських рішень щодо інно*

вацій. Ризикостійкість підприємства є однією зі складо*

вих його загальної стійкості на ряду із фінансовою, со*

ціальною, технологічною стійкістю, що характеризує

здатність суб'єкта господарювання протистояти ризи*

кам. Основні складові методологічного забезпечення

управління стійкістю інноваційних підприємств наведе*

но на рисунку 1.

Базовою складовою управління стійкістю іннова*

ційних підприємств виступає вибір типу управління вироб*

ничо*господарською діяльністю, яким визначається

швидкість та ефективність прийняття управлінських

рішень; цільова спрямованість та основні задачі управ*

лінської діяльності; характер оцінки та прогнозування

чинників зовнішнього середовища; відображення

наслідків впливу деструктивних факторів на стійкість

підприємства, рівень його витрат і загальний фінансо*

во*господарський стан. За даними критеріями виділя*

ють чотири типи управління промисловими підприєм*

ствами:

— управління по відхиленням;

— управління по результатам;

— управління по збуренням;

— параметричне адаптивне управління по резуль*

татам.

Узагальнена характеристика типів управління про*

мисловими підприємствами представлена у таблиці 1.

Кожен із типів управління підприємством має відпо*

відну сферу та умови застосування. Управління по відхи*

ленням та управління по результатам доцільно викори*

стовувати лише в умовах стабільності, незмінності зов*

нішнього середовища, що притаманно плановій чи ди*

рективно регульованій економіці. При функціонуванні

підприємства в економіці, що характеризується значною

волатильністю зовнішнього середовища та є схильною

до виникнення кризових процесів і явищ, застосовуєть*

ся управління по збуренням та параметричне адаптивне

управління по результатам. На сьогоднішній день у

Складові управління стійкістю інноваційних підприємств 

Принципи 
управління 
стійкістю 

інноваційних 
підприємств 

Цілі та задачі 
управління 
стійкістю 

інноваційних 
підприємств 

Тип 
управління 
діяльністю 

підприємства 

Методичний апарат 
вибору інноваційних 

проектів за 
показниками 
ризикостійкості 

Рис. 1. Основні складові методологічного забезпечення управління стійкістю інноваційних
підприємств

Авторська розробка.
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діяльності вітчизняних промислових підприємств пере*

важає управління по результатам, тоді як управління по

збуренням фактично не застосовується [2].

У працях вітчизняних і зарубіжних дослідників пред*

ставлено ряд науково*методичних розробок щодо за*

стосування синтезу визначених типів управління і фор*

мування комбінованих типів, що дозволяє використо*

вувати переваги кожного з них у процесі управління інно*

ваційною діяльністю підприємств при різних станах зов*

нішнього середовища. Так, в роботах Раєвнєвої О.В. [7]

та Єлецьких С.Я. [2] наголошується на найвищій ефек*

тивності параметричного адаптивного типу управління

по результатам, який об'єднує два блоки — превентив*

не управління (управління по збуренням) та управління

по результатам. Лясковською О.О. [4] запропонована

схема управління стійкістю підприємств на основі об'єд*

нання наступних двох складових — управління по відхи*

ленням та управління по збуренням.

У сучасній світовій економічній думці базовою па*

радигмою управління інноваційною діяльністю та,

відповідно, формування критеріїв порівняння іннова*

ційних проектів є концепція вартісного управління. Її

застосування в управлінні інноваційним розвитком

дозволяє перейти від суто бухгалтерських показників

оцінки ефективності (чистого прибутку, рентабельності

інвестованого капіталу) до об'єктивних вартісних кри*

теріїв, зокрема показника економічної доданої вар*

тості.

У загальноприйнятому підході [1; 5; 6] розрахунок

економічної доданої вартості (EVA) здійснюється за

формулою:

CEWACCNOPATEVA ⋅−= (1),

де: NOPAT (Net Operation Profit After Taxes) — чи*

стий операційний прибуток підприємства після сплати

податків;

WACC (Weighted Average Cost of Capital) — серед*

ньозважена вартість капіталу;

CE (Capital Employed) — загальний обсяг інвесто*

ваного капіталу.

Необхідною умовою ефективності інноваційної

діяльності підприємства чи реалізації окремого іннова*

ційного проекту є забезпечення приросту економічної

доданої вартості, що описується формулою:

max)( 1 →−+ tt EVAEVA (2),

де tEVA  та 1+tEVA  — показник економічної доданої

вартості, розрахований на момент часу t та t+1 від*

повідно.

Доцільність використання показника приросту еко*
номічної доданої вартості в якості цільової функції, зна*
чення якої максимізується, при управлінні інноваційним

розвитком підприємства полягає в тому, що власники

Таблиця 1. Типи управління промисловими підприємствами з урахуванням впливу факторів
зовнішнього середовища

Джерело: [2, 7].

Характеристики 
Типи управління підприємством

Управління по 
відхиленням 

Управління по 
результатам 

Управління по 
збуренням 

Параметричне адаптивне 
управління по результатам 

Основні задачі та 
спрямування 
управлінської 
діяльності 

Встановлення 
планових показників 
діяльності і 
спрямування зусиль на 
їх досягнення 

Корегування планових 
значень з урахуванням 
фактично досягнутих 
значень 

Попередження 
розвитку кризових 
явищ, підтримка 
заданих значень 
регулівних параметрів 

Включає два блоки: 
превентивне управління і 
управління по результатам 

Швидкість та 
ефективність 
прийняття 
управлінських рішень 
в умовах змінності 
середовища 

Управлінські рішення 
запізнюються, 
неефективні. Зміни в 
зовнішньому 
середовищі проходять 
швидше, ніж 
прийняття рішень 

Скорочується час 
прийняття 
управлінських рішень 
і впливу на наслідки 
дії деструктивних 
факторів. 
Управлінські рішення 
не ефективні 

Управлінські рішення 
не завжди ефективні, 
слабкі сигнали про 
появу кризових явищ 
не завжди своєчасно 
виявляються 

На ранній стадії методами 
експрес-діагностики 
виявляються і ліквідуються 
деструктивні фактори або 
компенсується їх негативний 
вплив 

Параметри 
зовнішнього 
середовища, для якого 
є доцільним 
застосування даного 
типу управління 

Стабільне зовнішнє 
середовище, зміни 
прогнозуються на 
основі показників 
попередніх періодів 

Стабільне зовнішнє 
середовище, прогнози 
будуються за 
результатами 
діяльності 

Нестабільне, 
динамічне зовнішнє 
середовище, розвиток 
кризових явищ, точні 
прогнози неможливі 

Нестабільне, динамічне 
зовнішнє середовище, але 
прогнозування є можливим  

Рівень виробничо-
фінансовий витрат на 
компенсацію 
наслідків дії 
деструктивних 
факторів  

Значні виробничі і 
фінансові витрати 

Виробничо-фінансові 
витрати менші, ніж 
при управлінні по 
відхиленням 

Виробничо-фінансові 
витрати 
мінімізуються, але не 
покриваються 

Виробничо-фінансові 
витрати покриваються 
практично повністю 

Вплив деструктивних 
факторів на стійкість 
підприємства 

Зниження фінансової 
стійкості і конкуренто 
здатності, можливість 
банкрутства  

Низька фінансова 
стійкість і конкуренто-
здатність  

Відчувається нестача 
фінансових ресурсів  

Фінансові ресурси 
мобілізуються і 
спрямовуються в проблемні 
зони 

Час впливу 
деструктивних 
факторів 

Значний час впливу, 
повільна реакція 
підприємства 

Час впливу менше, 
ніж при управлінні по 
відхиленням 

Час впливу 
деструктивних 
факторів знижується 

Час впливу деструктивних 
факторів і реакції на них 
мінімізується 

Можливості та 
практика 
застосування 

Планова, директивна економіка Ринкова економіка в передкризові періоди 
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повинні отримати відповідну норму доходності у зв'яз*

ку з прийнятим підвищеним ризиком, а обраний показ*

ник дозволяє це врахувати шляхом включення до роз*

рахунку загального обсягу та середньозваженої вар*

тості капіталу.

Перевагою застосування показника економічної

доданої вартості при оцінці ефективності інноваційної

діяльності є врахування альтернативних можливостей

використання капіталу. Навіть при досягненні рента*

бельної діяльності підприємства, показник EVA може

мати від'ємне значення, якщо отриманий прибуток буде

меншим від вартості авансованого капіталу, визначеної

виходячи з порівняння аналогічних на ринку капіталу на*

прямів інвестування коштів.

Таким чином, у системі вартісно*орієнтованого уп*

равління інноваційною діяльністю підприємства викори*

стання економічної доданої вартості як основного кри*

терію оцінки ефективності інноваційних проектів, доз*

воляє [5]:

— визначати реальну прибутковість інноваційних

проектів та здійснювати управління інноваційною діяль*

ністю з позиції основних стейкхолдерів підприємства

(власників);

— визначати важелі впливу та резерви підвищення

прибутковості інноваційної діяльності;

— перейти до вартісної оцінки, що виражається у

грошовому вимірі, на відміну від традиційних показників

рентабельності, вимірюваних у відсотках;

— забезпечити найвищий ступінь узгодження інте*

ресів власників і керівництва підприємства шляхом

прив'язки оплати праці менеджерів до показників

EVA.

Необхідно зауважити, що приріст економічної

доданої вартості не завжди пов'язаний зі здійснен*

ням інноваційної діяльності підприємства, а може зу*

мовлюватися й іншими факторами, якими виходячи

з порядку розрахунку показника є: зменшення се*

редньозваженої вартості інвестованого капіталу;

зменшення потреби в обсягах залученого капіталу;

збільшення прибутку за рахунок цінових та інших ек*

стенсивних факторів. Характеристика можливих

джерел приросту економічної доданої вартості у

розрізі складових, що її формують, представлена у

таблиці 2.

Отже, оцінка ефективності інноваційного розвитку

підприємства не може обмежуватися виключно аналі*

зом приросту економічної доданої вартості, а повинна

включати якісну оцінку структури формування доданої

вартості.

З метою оцінки якості економічного зростання

підприємства, в структурі чистого операційного прибут*

ку після оподаткування доцільно виділяти дві складові

— активну, сформовану в результаті впровадження

інновацій та розширення виробництва, та пасивну —

сформовану за рахунок екстенсивних чинників (форму*

ла 3):

ttt ENOPINOPNOPAT += (3),

де INOP
t
 — величина чистого операційного прибут*

ку після оподаткування, сформована в результаті інно*

ваційної діяльності;

ENOP
t
 — величина чистого операційного прибутку

після оподаткування, отримана в результаті простого

відтворення або за рахунок екстенсивних факторів при*

росту вартості.

Якість зростання економічної доданої вартості буде

забезпечуватися у тому випадку, коли приріст частки

прибутку, сформованої за рахунок інновацій

(
t

t

NOPAT
INOP

Δ ), перевищуватиме приріст його частки за

рахунок екстенсивних факторів (
 

t

t

NOPAT
ENOP

Δ ), що в за*

гальному вигляді виражається наступним співвідношен*

ням:
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(4),

Ще одним важливим додатковим критерієм, який

має бути врахований в моделі оцінки ефективності інно*

ваційної діяльності, а також при порівнянні інновацій*

Джерела приросту EVA за 
типом розвитку 

Джерела приросту EVA за 
складовими Характеристика 

Приріст EVA за рахунок 
інтенсивних факторів 
розвитку 

Збільшення прибутку, використання 
існуючого обсягу капіталу 

Освоєння нових ринків, випуск нових видів 
продукції, удосконалення технологічних 
процесів, у тому числі за рахунок впровадження 
продуктових, технологічних та інших інновацій 

Приріст EVA за рахунок 
екстенсивних факторів 
розвитку 

Збільшення прибутку при 
незмінності інших факторів 

Підвищення ціни на продукцію підприємства та 
інші фактори росту прибутку, не пов’язані з 
розширеним відтворенням 

Зменшення обсягу 
використовуваного капіталу, 
збереження прибутку на сталому 
рівні 

Забезпечується шляхом ліквідації підрозділів, 
напрямків, сфер діяльності підприємства, що є 
збитковими чи недостатньо прибутковими 

Зменшення витрат на залучення 
капіталу при збереженні інших 
параметрів (обсягу прибутку і 
капіталу) 

Досягається методами фінансового 
менеджменту (управління структурою капіталу 
підприємства) 

Таблиця 2. Джерела приросту економічної доданої вартості

Авторська розробка.



Інвестиції: практика та досвід № 16/201542

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

них проектів, є збереження стійкості економічного ста*

ну підприємства в процесі інноваційного розвитку. Один

із аспектів даної вимоги виконується автоматично за

рахунок формування позитивних значень економічної

доданої вартості (EVA > 0). Інша ж складова стосуєть*

ся збереження достатнього рівня ризикостійкості

підприємства S
t
. Методичний підхід до оцінки рівня ри*

зикостійкості підприємства при управлінні його іннова*

ційним розвитком розглядався в роботі [3].

В ідеальному варіанті реалізація підприємством

інноваційної діяльності повинна сприяти підвищенню

ризикостійкості підприємства за рахунок нарощення

інноваційного потенціалу та зниження вразливості до

внутрішніх і зовнішніх загроз за рахунок розвитку адап*

тивних механізмів. Принаймні повинна виконуватися

умова збереження ризикостійкості підприємства, недо*

пущення її зниження в перспективі. Дану вимогу фор*

малізовано можна представити у вигляді наступної не*

рівності:
 ;0)( 1 ≥−+ tt SS (5),

де S
t
, S

t+1
 — оцінки рівня ризикостійкості підприє*

мства на момент часу t та t+1 відповідно, здійснені

відповідно до запропонованої методики [3].

Отже, відповідно до запропонованого підходу, кри*

терії порівняння інноваційних проектів та оцінки ефек*

тивності інноваційної діяльності підприємства грунту*

ються на засадах вартісно*орієнтованого управління і

врахуванні рівня ризикостійкості, та передбачають ви*

конання необхідної умови ефективності (зростання еко*

номічної доданої вартості) та додаткових умов (критерій

якості зростання та критерій збереження економічної

стійкості підприємства), що узагальнено може бути

представлено у наступному вигляді:

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

≥−

→Δ−Δ

→−

+

+

;0)(

max

max;)(

1

1

tt

t

t

t

t

tt

SS
NOPAT
ENOP

NOPAT
INOP

EVAEVA

(6).

Таким чином, визначальною умовою успішності

інноваційного розвитку підприємства та критерієм його

здатності впроваджувати інновації є забезпечення ди*

намічної рівноваги на всіх етапах реалізації інновацій.

Досягнення динамічної стійкості підприємства шляхом

встановлення комплексу станів фінансової рівноваги

можливе за рахунок формування зваженої та ефектив*

ної системи управління стійкістю інноваційного підприє*

мства, що включає вибір типу управління; формування

принципів, цілей і задач управління стійкістю; розробку

методичних засад управління інноваційними проектами.
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THE ADVANCEMENT OF THE TOURIST CENTERS AS THE MEANS OF THE TERRITORIAL
DEVELOPMENT

У статті показана можливість підвищення ролі туристичних центрів у розвитку місцевих гро�
мад шляхом створення в їхньому складі координаційно�інформаційних органів, здатних поєдна�
ти інтереси бізнесу і держави, і спрямувати їх зусилля на просування туристичного продукту.

Важливою особливістю туризму є його потенціал відносно вирівнювання розвитку територій.
Ці перспективи розвитку стосуються, в тому числі, соціального значення туристичних центрів,
тобто включення в обіг нових дестинацій, створення нових туристичних послуг, підвищення рівня
культури населення, підтримки природного середовища та ін.

Найбільш повна реалізація цього потенціалу можлива при відповідному ефективному держав�
ному регулюванні, адже розвиток даної галузі потребує інвестиційної та організаційної підтрим�
ки на початкових етапах та постійного контролю (перш за все — екологічного). Вітчизняна турис�
тична галузь стикається з проблемою невідповідності інвестиційної привабливості. Це вимагає
створення організаційних структур для консолідації зусиль державного та приватного сектору,
які дозволили б нівелювати недоліки та підсилити переваги вітчизняних туристичних підприємств.

Стратегія синергізму стосовно туристичної галузі передбачає спільнe використання різними
організаціями та підприємствами ресурсів, ринкової інфраструктури чи сфер діяльності. Найбільш
повно стратегія синергізму проявляється у кластерній формі взаємодії підприємств. Це дозво�
лить сконцентрувати за географічною ознакою групи взаємозалежних компаній, спеціалізованих
надавачів послуг, а також зв'язаних з їхньою діяльністю організацій на досягненні спільної цілі.

Запровадження кластерних механізмів розвитку туристичної галузі в Україні вимагає створен�
ня структур з координаційними функціями. Ми пропонуємо розвивати ці координаційно�інфор�
маційні органи як територіальні об'єднання державних, громадських, підприємницьких структур
зі своїми територіальними органами дорадчого, координуючого, управлінського впливу.

The article expounds the possibility of advancement of the tourist centers in development of local
communities by means of creating the coordination�information centers, that would correlate the
interests of business and state, and coordinate their efforts in advancing the tourist product.

The important characteristics of tourism is its potential in bringing the development of different
territories to the common level. These development perspectives include the social importance of
touristic centers, such as introducing new destinations, creating new touristic services, improving
the local people's cultural level, stabilizing the environment etc.

The maximal use of this potential is made possible by the effective state regulation, because the
development of tourism needs initial investment and organizational support and constant control
(mostly ecological). Ukrainian tourism has a chronic problem of inadequate investment attractiveness.
This situation demands creation of the organizational structures that would consolidate the efforts
of the state and private sectors aimed at the elimination of the drawbacks and strengthening the
achievements of the national touristic enterprises.

 The synergic strategy applied to tourism means common use of the recourses, market
infrastructure or various business spheres by different organizations and enterprises. This strategy
finds its utmost expression in the form of the cluster interrelations of enterprises. This allows
geographic concentration of the mutually dependent companies, specialized services providers and
other related organizations having the same goal.



Інвестиції: практика та досвід № 16/201544

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з особливостей розвитку сучасного туриз*

му є транснаціоналізація, яка супроводжується зростан*

ням рівня концентрації виробництва серед декількох

глобально інтегрованих транснаціональних корпорацій.

Наслідками цього, зокрема, можуть стати злиття най*

більших операторів туристичної індустрії, поглинання

закордонними компаніями перспективних національних

туристичних фірм та виснаження природно*рекреацій*

них ресурсів окремих територій. Цей процес є об'єктив*

ним, тому його слід свідомо враховувати при розбудові

туристичної галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Використовуючи процеси синергізму і диверсифі*

кації, можна надати можливість вітчизняним туристич*

ним центрам стати осередками розвитку місцевих тери*

торіальних громад, використовуючи для цього особли*

вості національного туристичного продукту. Наведені

міркування підтверджуються висновками, проведених

такими науковцями, як І.В. Безуглий, О.В. Булатова,

Р.О. Кратінов, В.М. Мацука.

Аналіз праць провідних дослідників теорії кластерів,

зокрема, П.В. Гудзя, С.М. Ілляшенка, В.П. Соловйова,

С.І. Соколенка, Д.М. Стеченка показує можливість зас*

тосування кластерного підходу в розробці механізмів

координації роботи туристичних підприємств в Україні

та вказує на можливість концентрації зусиль та ресурсів

підприємств різної галузевої приналежності і держав*

них органів, результатом чого стане досягнення синер*

гетичних ефектів у розвитку туризму.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Шляхом поєднання ресурсів декількох невеликих

підприємств для розробки нових туристичних послуг,

можна забезпечити розширення масштабів діяльності і

підвищення внеску туристичних центрів у місцеві бюд*

жети через координацію взаємодії малих підприємств,

якими є переважна більшість виробників туристичного

продукту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою особливістю туризму, на нашу думку, є

потенціал даної галузі відносно вирівнювання розвитку

територій, адже туризм є мало не єдиним доступним ви*

дом економічної активності на територіях, непридатних

для ведення сільськогосподарського виробництва. Тому

вважаємо, що розвиток туризму є одним із важливих

чинників інтенсифікації територіального розвитку.

В.В. Мамонова визначає територіальний розвиток

як узагальнене поняття, структурними елементами яко*

го є політичний, економічний соціальний, екологічний

Introducing the cluster mechanisms of the touristic industry development in Ukraine demands
creation of special structures with the coordination functions. We suggest developing these
coordination�information organs as the territorial complexes of the state, public, private structures
with their own territorial means of consultative, coordinative and administrative influence.

Ключові слова: туристичний центр, територіальний розвиток, органи управління, інвестиції, інвести$

ційна привабливість, фактори, розвиток.

Key words: tourist center, territorial development, administration, investment, investment attractiveness, factors,

development.

розвиток у певному просторі, а модель розвитку тери*

торії — як просторову модель політико*еколого*со*

ціально*економічного розвитку або як просторову мо*

дель політико*сталого розвитку [1].

Даний підхід хоча і відбиває комплексний характер

поняття територіального розвитку, на нашу думку, по*

требує удосконалення, адже не зрозуміло як саме струк*

турні елементи співвідносяться між собою. Наприклад,

постає питання, як оцінювати з позицій територіально*

го розвитку покращення екологічної ситуації, якщо воно

відбулося за рахунок скорочення обсягів промислово*

го виробництва і відповідного економічного спаду.

Більш концептуально до трактування сутності тери*

торіального розвитку підійшов П.В. Гудзь, який зазна*

чає, що територіальний розвиток відображає цілісний

функціонально*просторовий розвиток регіону та дося*

гається шляхом: реалізації місцевої економічної політи*

ки; використання сукупного потенціалу території; вра*

хування впливу внутрішніх та зовнішніх відносно регіо*

ну факторів; еколого*економічних форм територіаль*

ної організації господарства; прикордонного та транс*

кордонного співробітництва. Він також вказує, що

цільовою функцією розвитку території є відтворення

сприятливого та безпечного для життєдіяльності меш*

канців середовища, що детермінує вибір форми, засо*

бу, місця, часу, тривалості використання конкретних

елементів механізму реалізації державної регіональної

політики [2]. Конкретизація цільової функції терито*

ріального розвитку дозволяє сформувати більш чітке

уявлення про сутність поняття.

Подібне трактування терміну "розвиток території"

пропонують і практики: "Розвиток території / розвиток

громади" — зміни в економіці та соціальному становищі

людей, які проживають на адміністративно визначеній

території (в селі, місті, районі, області)" [3].

Тож, слід констатувати переважну одностайність у

розумінні сутності територіального розвитку вітчизня*

ними науковцями та практиками. Причому і ті, й інші вка*

зують на взаємозв'язок економічної та соціальної скла*

дових даної дефініції з переважанням останньої. Оріє*

нтація територіального розвитку на забезпечення спри*

ятливих та безпечних умов життєдіяльності для населен*

ня передбачає певну другорядність економічного роз*

витку, який розцінюється як базис для соціального.

Проте найбільш повна реалізація потенціалу туризму в

стимулюванні територіального розвитку можлива при

відповідному ефективному державному регулюванні,

адже розвиток даної галузі потребує інвестиційної та

організаційної підтримки на початкових етапах та постій*

ного контролю (передусім екологічного).

Важливою особливістю туризму є те, що туристичні

підприємства належать переважно до сфери малого та

середнього бізнесу і є за типом організації виробничо*
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го процесу підприємницькими структурами. До харак*

терних ознак туристичних підприємств відносяться

гнучкість економічної політики, швидке переналашту*

вання на конкретного споживача, створення додатко*

вих робочих місць, швидка окупність фінансованого

капіталу і сприяння територіальному розвиткові.

У даному випадку вітчизняна туристична галузь сти*

кається з проблемою невідповідності рівнів інвестицій*

ної привабливості, коли, навіть за умови загальної по*

зитивної оцінки можливості інвестування в український

туризм інвестор не може знайти достатньо привабливе

підприємство як конкретний об'єкт для вкладення

коштів, а спеціалізовані фінансові установи, які відкри*

вали б можливість інвестування переважно в галузь ту*

ризму, у вітчизняній практиці не існують.

Охарактеризовані особливості вимагають розроб*

ки відповідного організаційного забезпечення розвит*

ку туристичних центрів в Україні. Необхідно створити

організаційні структури для консолідації зусиль держав*

ного та приватного сектору, які дозволили б нівелюва*

ти недоліки та підсилити переваги вітчизняних туристич*

них підприємств. У даному ракурсі слід акцентувати ува*

гу на доцільності використання потенціалу кластерної

організації туризму.

Синергетичні ефекти виникають у результаті консо*

лідації зусиль багатьох суб'єктів господарювання. Стра*

тегія синергізму — це стратегія отримання конкурентних

переваг за рахунок поєднання ресурсів двох або більшого

числа підприємств для досягнення спільної мети.

Стратегія синергізму стосовно туристичної галузі пе*

редбачає наявність конкурентної переваги за рахунок

спільного освоєння і використання різними організа*

ціями та підприємствами ресурсів, ринкової інфраструк*

тури чи сфер діяльності. Значення цієї стратегії полягає

в тому, що вона допомагає досягнути більш суттєвих ре*

зультатів (прибуток, показники росту, соціальний ефект)

при взаємодії організацій, ніж у ситуації, коли вони пра*

цюють окремо. Найбільш повно стратегія синергізму

проявляється саме у кластерній формі взаємодії

підприємств. Учасники кластерів отримують численні

переваги саме від об'єднання і співпраці на певній тери*

торії, не втрачаючи при цьому своєї самостійності. Вони

здобувають конкурентні переваги внаслідок колектив*

ної діяльності.

Ефект синергізму важливий також для посилення

фінансової стабільності процесу розбудови туристич*

них центрів на всіх етапах, починаючи від невеликих ту*

ристичних підприємств сільського, зеленого або агро*

туризму, тому що саме на цих початкових стадіях їх роз*

виток найбільше залежить від можливості залучення до*

даткових коштів.

В якості перспективної форми організації співпраці

в забезпеченні розвитку туризму як між самими турис*

тичними підприємствами, так і будь*якими підприємства*

ми, установами, організаціями, що виявили бажання

співпрацювати у сфері туризму, і яка здатна підвищити

ефективність взаємодій, доцільно запропонувати саме

кластерний тип взаємодії суб'єктів господарювання. Це

дозволить сконцентрувати за географічною ознакою

групи взаємозалежних компаній, спеціалізованих поста*

чальників, надавачів послуг, а також зв'язаних з їхньою

діяльністю організацій на досягненні спільної цілі —

якнайповнішому задоволенні потреб цільових спожи*

вачів, причому без загрози послаблення механізму кон*

куренції. Тому методичні основи становлення кластеру

повною мірою відповідають організаційним потребам

розвитку туристичної галузі, як показано в роботі

П.В. Гудзя [4].

Проблемам функціонування кластерів присвячена

значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних нау*

ковців, проте загалом можна виокремити два підходи

до характеристики їх організаційної структури. Згідно

з першим підходом, кластер вважається об'єднанням

юридично незалежних підприємств, що передбачає існу*

вання координації дій і навіть ієрархічних взаємозв'язків

між ними. В даному випадку частіше за все говорять про

необхідність створення окремої юридичної особи з ко*

ординуючими функціями [5; 6; 7]. Згідно з другим підхо*

дом, кластер є територіально обмеженою групою під*

приємств одної галузі, що взаємодіють між собою у про*

цесі діяльності, причому взаємодія проявляється одно*

часно через партнерство та конкуренцію [8; 9].

З огляду на зазначене вище, перспективи запровад*

ження кластерних механізмів розвитку туристичної га*

лузі в Україні лежать саме в площині створення певних

структур з координаційними функціями у формі об'єд*

нання державних, громадських, підприємницьких струк*

тур з будь*якою формою власності та засобами госпо*

дарювання.

Як ми бачимо, туристичний центр виступає як насе*

лений пункт, інфраструктура і ресурси якого викорис*

товуються туристичними підприємствами. Цієї думки

дотримуються В.К.Федорченко та І.М.Мініч у своєму

"Туристському словнику*довіднику", де вони визначи*

ли туристичний центр як місто, де заплановано багато*

денне перебування туристів для ознайомлення із зосе*

редженими тут визначними пам'ятками. У складі турис*

тичного центру вони виділяють головне туристичне

підприємство, в якому зосереджено прийом та обслу*

говування туристів з інформаційно*адміністративними

службами [10]. Ми підтримуємо цю думку і вважаємо,

що для збільшення внеску туристичних центрів в еко*

номіку територій у складі їхньої інфраструктури необ*

хідно розвивати координаційно*інформаційні органи

(комітети, ради з туризму), за рахунок яких підвищить*

ся функціональність туристичних центрів.

Вони мають стати органами координації туристич*

ної сфери, утвореними з метою об'єднання зусиль

підприємств туристичної сфери і суміжних галузей в на*

прямі підвищення туристичного іміджу, конкуренто*

здатності, забезпечення надходження коштів при міні*

мальному навантаженні на екологічну систему. Оскіль*

ки переважна більшість проблем туризму лежить в пло*

щині управління, координації, просування національно*

го та регіональних турпродуктів, формування іміджу,

проведення маркетингових досліджень, подовження ту*

ристичного сезону через підвищення атрактивної скла*

дової туристичних послуг, вважаємо за доцільне акцен*

тувати увагу саме на цьому аспекті діяльності туристич*

них центрів.

Ми пропонуємо розвивати ці координаційно*інфор*

маційні органи як територіальні об'єднання державних,

громадських, підприємницьких структур зі своїми те*

риторіальними органами дорадчого, координуючого,

управлінського впливу. Вважаємо, що це може бути

орган координації з будь*якою формою власності та за*

собом господарювання: фізична особа — підприємець,

акціонерне товариство, асоціація, державний орган. Не*
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обхідність залучення державних структур пояснюється

тим, що в системі органів державного управління та

місцевого самоврядування вже існують відповідні струк*

тури (управління культури і туризму, туристично*інфор*

маційні центри та ін.), які, використовуючи важелі впли*

ву на формування бюджетів та нормативно*правової

бази, здатні оперативно впливати на зміну ринкової си*

туації.

На державному рівні пропонуємо створити в струк*

турі центрального органу управління туризмом відпові*

дну координаційно*інформаційну раду, у функції якої

входитимуть розробка програм, привабливих для ту*

ристів, забезпечення надходжень інформації про ту*

ризм, просування національного турпродукту, форму*

вання туристичного іміджу.

У разі створення в структурі туристичних центрів

органів координації, стають більш зрозумілими перева*

ги співпраці державних і комерційних суб'єктів з турис*

тичними центрами (рис.1).

Наша позиція щодо функціонування координацій*

но*інформаційних органів туристичних центрів потребує

обгрунтування через розгляд внутр*

ішнього та зовнішнього середовища

функціонування туристичних під*

приємств. Внутрішнє середовище

знаходиться в рамках підприємства

і безпосередньо впливає на ефек*

тивність його функціонування. До

внутрішнього середовища відносять:

кадровий потенціал; організаційний

потенціал; виробничий потенціал;

маркетинговий потенціал; фінансо*

вий потенціал.

Зовнішнє середовище в страте*

гічному управлінні розглядається як

сукупність двох відносно само*

стійних підсистем: макрооточення

(макросередовища) і безпосереднь*

ого оточення (мікросередовища).

Безпосереднє оточення слід оціню*

вати за такими напрямами: клієнти,

постачальники, посередники, конку*

ренти, банківські та державні уста*

нови. До макрооточення відносять*

ся: макроекономічні параметри, по*

в'язані із формуванням і розподілом

ресурсів; законодавче забезпечен*

ня; політична стабільність; соціальні

аспекти (демографічні фактори,

менталітет тощо); технологічні фак*

тори.

Використовуючи системний під*

хід, який розглядає будь*яку органі*

зацію в її взаємодії із зовнішнім се*

редовищем, можна виділити групи

факторів зовнішнього і внутрішньо*

го середовища туристичних підпри*

ємств, на які справило б позитивний

вплив створення туристичних центрів

як установ, елементів організаційно*

го забезпечення розвитку туризму.

Повертаючись до рисунка 1, до*

дамо, що саме координаційно*

інформаційні органи туристичних

центрів можуть бути достатньо

ефективними виразниками та реалізаторами державно*

го регулювання інвестиційно*інноваційної привабли*

вості туризму. Створення таких органів дозволить в

значній мірі покращити умови діяльності туристичних

підприємств та збільшити їхній внесок у туристичну при*

вабливість території за умови покладення на них

функцій:

— поширення інформації про туристичні переваги,

продукти та підприємства відповідної території;

— розробки загальних проектів розвитку туристич*

ної індустрії для території та залучення інвестиційних

ресурсів для їх здійснення;

— розвитку інфраструктури;

— сприяння розвитку туристичних підприємств,

особливо на початкових етапах;

— збору та поширення інформації про інновації в

туризмі;

— контролю за використанням, навантаженням на

туристичні об'єкти та їх відновленням;

— контролю за якістю туристичних послуг, рівнем

обслуговування відпочивальників тощо.

Рис. 1. Місце координаційно0інформаційних органів
туристичних центрів у поєднанні інтересів держави

і приватного сектору економіки

КООРДИНАЦІЙНО-
ІНФОРМАЦІЙНІ 

ОРГАНИ 
ТУРИСТИЧНИХ 

ЦЕНТРІВ 

Держава 
в координаційно-інформаційних 
органах туристичних центрів: 

- встановлює стратегічні пріоритети 
розвитку туризму; 
- бере участь у створенні туристичних 
центрів, надає державні субсидії; 
- нівелює негативний ефект міжгалузевої 
конкуренції;  
- підвищує зацікавленість інших галузей 
в одержанні прибутків від туризму; 
- регулює міжнародну кооперацію; 
сприяє виходу вітчизняних туристичних 
центрів на міжнародний ринок  

 

Бізнес 
в координаційно-інформаційних 
органах туристичних центрів: 

- бере участь у створенні туристичних 
центрів, визначенні напрямків 
діяльності; 
- фінансує діяльність координаційно-
інформаційних органів; 
- будує нові туристичні підприємства та 
планує асортимент їхніх послуг; 
- враховує в своїй діяльності вимоги та 
рекомендації координаційно-
інформаційних органів туристичних 
центрів   

 

Координаційно-інформаційні органи 
туристичних центрів  
для держави: 

- регулюють мультиплікативний ефект; 
- інформують державні органи, 
громадські організації та населення про 
напрями своєї діяльності та динаміку 
показників розвитку туризму; 
- беруть участь у розробці місцевого 
бюджету території в частині 
фінансування розвитку туризму; 
- розробляють заходи підвищення 
туристичного іміджу території 
відповідальності, взаємодіють з іншими 
туристичними центрами та аналогічними 
структурами за кордоном; 
- контролюють якість туристичних 
послуг, рівень обслуговування 
відпочивальників; 
- здійснюють рекламні кампанії 
туристичних продуктів 

 

Координаційно-інформаційні органи 
туристичних центрів  

для бізнесу: 
- встановлюють межі використання 
туристичних ресурсів; 
- координують роботу підприємств, які 
отримують прибутки від туристичної 
діяльності їх території відповідальності; 
- консультують туристичні організації та 
окремих туристів; 
- планують обсяги інвестування; 
- встановлюють облік та звітність; 
- проводять маркетингові дослідження; 
- поширюють інформацію про туристичні 
переваги, продукти та підприємства 
відповідної території; 
- збирають та поширюють інформацію 
про інновації в туризмі; 
- контролюють використання і 
навантаження на туристичні об’єкти та їх 
відновлення 
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Туристичні центри, які ефективно працюють на рин*

ку, здатні в певних межах реагувати на процеси зовні*

шнього середовища, нівелюючи при цьому дію нега*

тивних впливів і підсилюючи дію позитивних, таким чи*

ном покращуючи середовище функціонування турис*

тичних підприємств та створюючи умови для їх розвит*

ку.

Це стосується, насамперед, соціального значення

туристичних центрів, тобто включення в обіг нових дес*

тинацій, підвищення рівня культури населення, змістов*

ного заповнення вільного часу, підтримки природного

середовища, створення нових туристичних послуг та ін.

Економічний вплив на території розташування здійс*

нюється через підвищення інвестиційно*інноваційної

привабливості туризму, взаємодію з державними орга*

нами, фінансування та надходження коштів від турис*

тичної діяльності в бюджети різних рівнів, збалансуван*

ня рекреаційного потенціалу територій з обсягами тур*

продукту.

Внутрішнє середовище туристичних центрів фор*

мується державними органами, акціонерами у відповідь

на зовнішні впливи і з урахуванням місії, стратегії і

задач діяльності. Внутрішнє середовище визначають

управлінські характеристики і інвестиційний потенціал

розвитку.

До характеристик, які визначають соціальне значен*

ня туристичних центрів, можна віднести: включення в ак*

тивний обіг туристичних ресурсів на певних територіях,

дестинаціях; урізноманітнення послуг, що надаються;

підвищення рівня культури громадян та осмислене на*

повнення їхнього вільного часу; зниження рівня за*

хворюваності, підвищення продуктивності праці людей,

які відпочили.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
При створенні туристичних центрів необхідно пе*

редбачати можливість включення в активний обіг

всіх доступних ресурсів. Їхня потенціальна здатність

відновлювати духовні та фізичні сили людини виз*

начатиметься за допомогою таких ціннісних кри*

теріїв, як рідкісність, унікальність, різноманітність,

репрезентативність. Крім того, слід враховувати ре*

зерви розширення обсягів використання природно*

рекреаційного потенціалу та частки природно*рек*

реаційного потенціалу в структурі господарства те*

риторій, обраних для будівництва туристичних цент*

рів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ринок — це взаємодія продавців і покупців. Кожний

самостійний у власних діях. Не обов'язково бути влас*

ником того продукту, що купується, або продається,

можливо працювати й за дорученням. Покупцями можуть

бути громадяни, родини, компанії, посередники, які

одержують продукти для наступної реалізації (компанії

оптової й роздрібної торгівлі), державні установи.

На ринку виграє товаровиробник, конкурентоспро*

можність продукції якого більше. Прогресивний ринок

більше перетворюється в ринок новинок, з цих причин

новизна стала найголовнішою властивістю продуктів і
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THEORETICAL ASPECTS OF REGIONAL MARKET MEAT

У статті розглянуто, як товаровиробники стоять за продавцями та конкурентна боротьба при�
мушує їх знижувати витрати. Також моменти, які дуже впливають на сприйняття покупцями про�
дуктів: вартість, якість, переваги перед існуючими зразками, відповідність споживчим стан�
дартам. Продукція, пропонована на ринок, зобов'язана бути конкурентоспроможною, іншими
словами, мати ці споживчі якості, якими б вона вигідно вирізнялася від подібної продукції інших
конкурентів.

In the article, as producers behind the sellers and competition forces them to cut costs. Also,
things that have a major impact on the perception of buyers of products: price, quality, advantages
over existing models, matching consumer standards. Products offered on the market must be
competitive, in other words, consumers have these qualities which she favorably distinguished from
other similar products of competitors.

Ключові слова: ринок, конкурентна боротьба, ринок вільної конкуренції, регіональний ринок, регіональні

конкурентні переваги, м'ясний підкомплекс, прибуток.

Key words: market, competition, free competition market, regional market, regional competitive advantages,

meat under complex, profit.

послуг, яка робить їх конкурентоспроможними. Нови*

ми вважають продукти й пропозиції, у яких немає ана*

логів, також поліпшені варіанти, або модифікації існу*

ючих. Ринок цікавлять усілякі нововведення: у облад*

нання, які гарантують продуктивність, тривалий строк

експлуатації; у дизайн, які роблять продукцію комфор*

тною й естетичною; збільшують рентабельність вироб*

ництва. Для прогресивного ринку характерно стиран*

ня державних кордонів, формування глобальних ринків

товарів, послуг, технологій, інформації, робочої вили,

капіталів і валют.

 Актуальність дослідження даної проблеми полягає

в необхідності широко дослідити регіональний ринок

м'яса, тому що він є однією з невід'ємних складових роз*

витку економіки України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Ринок завжди цікавив економістів. Такі видатні вчені,

як Л.І. Абалкін, Й.А. Шумпетер, В. Швець, А. Стасів, Р.

Тис, С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Г. Фандель та

інші, створили оригінальні концепції ринку.

Сучасний американський економіст Ф. Котлер харак*

теризує ринок як сукупність існуючих і потенційних по*

купців товару, підкреслюючи особливу роль покупців. Ан*

глійська енциклопедія позиціонує ринок як сукупність ме*

ханізмів, за допомогою яких виконується обмін товара*

ми й пропозиціями в наслідок контактів клієнтів і продавців

один з одним. Контакт має можливість виконуватися пря*

мо, або ж через персональних посередників або органі*

зації. Школа визначала ринок як складний передаваль*

ний устрій, який дозволяє з найбільшою повнотою й ефек*

тивністю використовувати інформацію, неуважну серед

незліченної безлічі індивідуальних агентів [1].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є комплексне та обгрунтоване

вивчення та дослідження регіонального ринку так і рин*

ку в цілому на основі ринку м'яса та м'ясопродуктів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ.

Роль ринку в економіці зумовлюється наступними

моментами:

По*перше, ринок через механізм конкурентної бо*
ротьби сприяє розумному розподілу ресурсів. По*дру*

ге, ринок дуже впливає на розмір і структуру поведінки,

пристосовуючи її через вартість до платоспроможного

попиту. По*третє, ринок оздоровлює економіку, звільня*

ючи її від безприбуткових, неконкурентоспроможних

підприємств. По*четверте, ринок змушує покупця підби*

рати структуру споживання, належну його заробітку й

цінам. По*п'яте, ринкові розцінки виступають носіями

фінансової інформації, сповіщаючи про наявність або ж

недоступність продуктів, чисельність й властивості, вит*

рати їх виробництво.

Ринки можна позначати за об'єктами покупки*про*

дажу, типом конкурентної боротьби, територіальним по*

казником.

По об'єктах купівлі*продажу розпізнають ринок про*

дуктів, послуг і інформації, ринок капіталів і ринок ро*

бочої сили.

За типом конкуренції розрізняють: ринок вільної

(досконалої) конкуренції, де всі продавці й покупці ма*

ють рівні права й можливості; ринок недосконалої кон*

куренції, який підрозділяється на ринки чистої монополії,

олігополії й монополістичної конкуренції.

За територіальним характером відрізняються рай*

онні ринки, обумовлені територіально*адміністративним

дробленням, національні й великі ринки [2].

Регіональний ринок складається із сільських ринків,

міських базарів, роздрібної й оптової торгівлі, ярмарків,

аукціонів, бірж, до нього входять торговельні операції

поза ринковою інфраструктурою торговця або покупця.

Отже, регіональний м'ясний ринок — це сукупність

усіх угод, що виконуються на цій місцевості (у районі) по

реалізації худоби, птиці, м'яса й м'ясних товарів і, пов'я*

заних із цим, соціально*економічних відносин.

Пропозиція або ж ринкові фонди в районі форму*

ють районні виробники худоби, птиці й м'ясної продукції,

також завезення з інших регіонів або через кордон. Об*

сяг попиту, або ж рівень попиту, зумовлюється загаль*

ним попитом населення з урахуванням значення за*

робітків населення. Найбільш головними складовими

ринку вважаються: попит, пропозиція, ринкова вартість,

конкуренція. Попит представляє пред'явлену на ринку

необхідність у товарах за явний період часу.

Оскільки мова йде про регіональний ринок, то по*

пит це необхідність у товарах (худобі, м'ясі й м'ясопро*

дуктах) покупців, головним чином, цього району, а та*

кож потреба покупців інших регіонів, незадоволених

пропозицією на власних регіональних ринках. Під попи*

том розуміється потреба, що базується на наявності на*

лежних економічних ресурсів, іншими словами в товар*

ному виробництві мова може йти винятково про платос*

проможний попит.

Отже, платоспроможний попит на регіональному

м'ясному ринку висловлює загальну необхідність у ху*

добі, птиці, м'ясі й м'ясопродуктах при існуючому рівні

ринкових розцінок усіх районних покупців і необхідність

на вивіз.

Попит — платоспроможна потреба, винесена на ри*

нок. Протягом року відбуваються коливання ринкових

цін, тому для аналізу необхідно розглянути цей показ*

ник в динаміці.

Іншою найбільш істотною складовою ринку вважаєть*

ся пропозиція, під якою розуміється сукупність продуктів,

яка при існуючому рівні тарифів може бути представлена

на реалізацію на даному регіональному м'ясному ринку

всіма районними товаровиробниками, включаючи і

ймовірні поставки з інших районів, тобто чисельність про*

дукту, яку, при схожій вартості, згодні виробити й запро*
понувати до реалізації товаровиробники.

Часовий період для визначення попиту та пропозиції

обирається однаковий, тому що дані дві групи ринку не*

розривно пов'язані між собою.

Закон ринку функціонує в сфері обміну продуктів,

виражає потребу дотримання співвідношення меж попи*

том та пропозицією. При недотриманні співвідношення

між попитом та пропозицією закон приводить до того,

що між учасниками ринку пропорції виробництва зміню*

ються й рівновага відновлюється.

Вартість на ринку худоби, птиці, м'яса й м'ясопро*

дуктів передбачає валютне вираження ціни даних то*

варів. Ринкові вартості під впливами пропорції попиту та

пропозиції відрізняються від ціни товарів. При переви*

щенні попиту над пропозиціями ринкові вартості на м'я*

сопродукти збільшуються, а у випадку перевищення про*

позиції над попитом — вони знижуються. У випадку

зрівняння попиту та пропозиції встановлюється рівно*

важна ціна.

Ринкові розцінки — це практичні розцінки, по яких

виконується купівля*продаж м'ясних товарів. На регіо*

нальному м'ясному ринку не присутні загальні ринкові

розцінки, вони диференціюються по локальних ринках,

відрізняючись від середньої вартості по району в ціло*

му. Для відповідності попиту та пропозиції на ре*

гіональному ринку, насамперед, важливий рівень рин*

кових роздрібних цін.

Узгодження попиту та пропозиції відбувається, спо*

чатку, під впливом конкурентної боротьби, під якою ро*

зуміється змагання виробників по задоволенню попиту

покупців у конкретних товарах. У широкому змісті кон*
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курентна боротьба має місце не тільки між виробника*

ми, а й між покупцями за придбання худоби, м'яса й м'я*

сопродуктів, а ще між виробниками за прийнятну їм

вартість.

Ринки окремих компаній і галузей у загальному по*

требують стратегічного розвитку. Провідна роль нале*

жить збільшенню конкурентоспроможності продукції,

компаній, галузей.

Конкурентна боротьба (від латинського concurrere

— зустрічатися) є пристосування конкуруючих ринкових

структур за право відшукати споживача й за ймовірність

реалізовувати власний продукт на більш цікавих умовах

і, нарешті, діставати граничний прибуток [3].

Забезпечуючи пропорційність і динамічність ринко*

вої економіки, конкурентна боротьба виконує ряди не*

стандартних функцій: регулюючу, інноваційну, адаптац*
ійну, або ж функцію розміщення, розподільчу, конт*

рольну.

Виходячи із поняття конкурентної боротьби, всю

різноманітність конкурентних відносин поділяють на 5

значень: конкурентоспроможність продукції (продукту,

пропозиції); компанії; галузі; району; країни. Відноси*

ни, які виникають у системі конкуренції, класифікують*

ся за декількома ознаками (рис. 1).

Інтернаціональний поділ праці привів до кваліфікації

на великому ринку виходячи із конкурентоспроможності

тієї або іншої галузі. У фінансовій науці доктрина конку*

рентної боротьби актуалізує завдання виділення мезор*

івня, тобто галузей. Конкурентоспроможність галузі —

відносно нове поняття, яке вимагає уточнення й обгрун*

тування. На наш погляд, потрібно спочатку встановити

границі особисто галузі, відштовхуючись від її визначен*

ня, а безпосередньо:

— Сукупність фірм, які приймуть на озброєння най*

ближчі технології й ресурси, виробляють і розподіляють

подібні продукти, які конкурують на одному споживчо*

му ринку. Вважається, що галузь обхоплює створення,

розподіл і вживання продуктів або послуг. Це госпо*

дарська галузь, необхідна для визначення конкурентів.

— Сукупність підприємств, які перебувають у віданні

одного адміністративного органу управління. Це історич*

но сформована адміністративна галузь.

Згідно з економічною теорією, галузь поєднує вироб*

ників — продавців товарів, які є близькими субститута*

ми, з погляду виробництва.

Ринок, на відміну від галузі, поєднує як продавців,

так і покупців, які вважаються близькими субститутами

з погляду споживачів, тобто з боку попиту. Ринок більше

галузі, тому що включає до того ж покупців, однак га*

лузь "ширше", ніж ринок по розміру пропозиції, тому що

її продукція продається на декількох внутрішніх ринках,

розділених за попитом. Ототожнення галузі й ринку не*

прийнятне. Ринок і підгалузь, що поєднується в масшта*

бах галузі виробництвом схожих товарів, і можуть бути

поєднанні по схожих поняттях.

Для виділення границь ринку використовуються на*

ступні критерії: показник зміни виторгу при зміні ціни,

кореляція цін товарів у часі, географічна обмеженість

ринку. Виявивши границі ринку, потрібно виявити ком*

панії, які випускають продукт на даному ринку за допо*

могою характеристик кваліфікації й охоплення.

При розгляді міжгалузевої конкурентної боротьби

слід виділити 2 особливості. З одного боку, міжгалузе*
ва конкурентна боротьба встає між власниками капіталів

різних галузей за одержання більш високих доходів і ви*

годи, іншими словами має місце бути перелив капіталів

з галузей, які мають низький поріг доходу.

Тут діє принцип вирівнювання норми прибутку. Якщо

глянути під іншим кутом, при розгляді міжгалузевої кон*

курентної боротьби потрібно передбачати конкурентні

плюси території, на якій розташована галузь, тобто рег*

іональні конкурентні плюси.

Регіональні конкурентні переваги — система фінан*

сових, природних, суспільних, культурних і інших кри*

теріїв, які сформувалися в районі, які відрізняють його

від інших регіонів і характеризують довгострокові мож*

ливості становлення окремих сфер господарських ро*

боти. Нарешті, можна виділити внутрішньогалузеву й

міжгалузеву конкурентну боротьбу: внутрішньогалузе*

ва — конкурентна боротьба виробників схожих про*

дуктів, яка є найбільш підходящим критерієм виробниц*

тва й збуту; міжгалузева — змагання виробників різних

галузей за більш вигідні сфери використання грошей, або

ж задоволення схожих потреб покупця різними видами

продукції. Кількісне визначення конкурентоспромож*

ності галузі вимагає пошуку узагальнюючої ознаки для

порівняння галузей друг з другом.

У вигляді бази застосовують потенційно легкодос*

тупні сучасні види й форми організації й технології ви*

робництва.

З числа чинників формування конкурентоспромож*

ності галузі можна виділити зовнішні й внутрішні. До

зовнішніх відносяться: рівень конкурентоспроможності

держави, муніципальну підтримку бізнесу, правове ре*
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гулювання функціонування економіки, відкритість су*

спільства й ринків, підтримка науки й новаторської ро*

боти, якість інформаційного забезпечення управління,

рівень інтеграції держави, присутність легкодоступних

природних ресурсів, рівень конкурентної боротьби в

багатьох напрямах.

З числа внутрішніх моментів важлива оцінка необ*

хідності у товарі галузі, конкурентоспроможність генпо*

стачальників ресурсів, якість інформаційного забезпе*

чення, рівень радикальних нововведень, конкуренто*

спроможність компаній, представлених в галузі.

Конкурентоспроможність галузі багато в чому ви*

значає конкуренцію товаровиробнтків на її території а,

нарешті, і конкурентоспроможність виробленого товару.

Прибуток як результат привабливості і конкуренто*

спроможності є залежним від ряду моментів: від значен*

ня продукту для споживача, який орієнтується на не*

обхідність й наявність товарів*замінників.

Незважаючи на меншу свою прогностичність, збут по

прямих зв'язках, сільськогосподарськими кооператива*

ми, на оптових ярмарках і аукціонах і т. д. є найважлив*

ішою формою організації сільськогосподарського й про*

довольчого ринку, додання йому одночасно мобільності

й стабільності в забезпеченні споживачів продукцією

сільського господарства.

Дані форми реалізації, продиктовані найбільшим

розвитком ринку, допомагають організації дій багатора*

зового постачання, зниженню розцінок, тому що на їх

базі "зустрічається" багато продавців і клієнтів, що ско*

рочує можливість раптових змін тарифів, їх конкретне

зближення на загальному рівні. Однак і тут країна не за*

лишається осторонь, пред'являючи явні вимоги до якості

продукції, критерій забою худоби і т. д.

У наслідок такої організації й контролювання з боку

країни ринок стає дуже стійким, передбачуваним і регу*

льованим.
У цей момент, внаслідок раптових обставин мають

усі шанси з'явитися значні хитання пропозиції або попи*

ту на вітчизняному ринку, у такій ситуації уряд підклю*

чає роботу імпорту й експорту.

Інтеграція регіонів і галузей диктується диспропор*

ціями в їх стані, потребою ліквідації відомчого підпоряд*

кування, невиправданими втратами й прагненнями до

поліпшення властивостей остаточної продукції агропро*

мислового комплексу.

У зв'язку з багатогалузевим характером виробницт*

ва в АПК, виділення підкомплексів як сукупності фірм,

організацій, господарств і галузей, цілком реалізує зав*

дання — функцію цього підкомплексу. Має сенс виді*

лення "ядра підкомплексу", що відіграє головну роль у

задоволенні потреб населення в підходящій групі оста*

точних товарів АПК [4].

Чимала суспільна значимість проблеми задоволен*

ня потреб населення в м'ясі й м'ясних продуктах, не*

обхідність пріоритетного вирішення цього завдання, ха*

рактер виробничих і фінансових взаємозв'язків між тва*

ринництвом і м'ясопереробною індустрією, які беруть

участь у випуску остаточної продукції, роблять необхід*

ним становлення м'ясного підкомплексу.

Тепер у системі агропромислового комплексу краї*

ни тваринницькі підкомплекси не мають самостійного ад*

міністративного управління. Однак структура управлін*

ня тваринницьким підкомплексом суттєво наближена до

потреб ринку. Так, створення товарів тваринництва, їх

заготовка, ветеринарна служба, племінна справа, ство*

рення комбікормів, промислова переробка продукції

підлеглі організації із виробництва й переробки товарів

тваринництва. У таких випадках є підходящі аспекти для

узгодження проектів, ліквідації диспропорцій, сезонності

виробництва, набагато кращого застосувань ресурсів і

досягнень науки [5].

У якості проміжного варіанту можливе інтегрування

виробництва м'яса й м'ясопродуктів по галузевому прин*

ципу зі створенням відповідного органу управління за

аналогією із виробництвом продуктів птахівництва.

М'ясний підкомплекс поєднує галузі, які беруть

участь у ході виробництва й товарного обігу товарів, кор*

мовиробництво, комбікормову й м'ясну індустрію, авто*

транспорт, зберігання й торгівлю.

Основним ядром підкомплексу є тваринництво.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, м'ясний підкомплекс це сукупність вбудова*

них галузей сільського господарства й м'ясної індустрії,

які гарантують створення, переробку, зберігання, пере*

везення й реалізацію м'ясної продукції.

Головною метою функціонування м'ясного підком*

плексу є стабільне забезпечення потреб в остаточній,

конкретно споживаній населенням м'ясної продукції —

м'ясі усіх видів, ковбасних й м'ясних продуктів, напівфаб*

рикатів і інших продуктів при мінімальних витратах гро*

шово*матеріальних ресурсів.
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ВСТУП
Управління енергоспоживанням промисловості ре*

гіону включає систему методів державного та ринково*

го регулювання, спрямованих на повне, надійне та якіс*

не забезпечення раціональних потреб народного гос*

подарства і населення регіону в паливі та енергії при

економічно обгрунтованих цінах і тарифах.

Управління енергоспоживанням має формуватися з

урахуванням базових положень національної енергетич*

ної стратегії та ймовірного розвитку енергоекономічної

ситуації в країні та регіоні, що, в свою чергу, є об'єктив*

ною основою встановлення цілей, пріоритетів та визна*
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чення засобів і методів її реалізації. Тому управління

енергоспоживанням реалізується у вигляді обгрунтова*

ного набору цілей і пріоритетів, які слід розглядати як

засіб для досягнення цілей раціонального розвитку

електроенергетики та енергетичного господарства про*

мислових споживачів регіону. Ефективне управління

енергоспоживанням має будуватися з урахуванням

принципу узгодження інтересів суб'єктів і об'єктів цьо*

го управління. При управлінні енергоспоживанням най*

більша проблема пов'язана з вибором пріоритетів і ви*

значенням цілей для окремих об'єктів і регіону в цілому

[5].
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка та дослідження кон*

цептуальних підходів, методологічних основ і організа*

ційно*економічних методів формування регіональної

системи стратегічного управління енергоефективністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Комплексність проблеми підвищення енергоефек*

тивності визначає широке коло досліджень у цьому на*

прямі. Різні аспекти підвищення енергоефективності

досліджували такі вчені, як Башмаков І.О., Безру*

ких П.П., Гнідий М.В., Кулик М.М., Лапко О.О., Лір В.Е.,

Маляренко В.А., Микитенко В.В., Огурцов А.П., Сухо*

доля О.М., Черепанова В.О., Шидловський А.К. та ін.

Питаннями формування стратегії сталого розвитку ок*

ремих регіонів та національної економіки в цілому зай*

малися Александров І.О., Буркинський Б.В., Геєць В.М.,

Заблодська І.В., Кизим М.О., Коваленко М.А., Масло*

вська Л.Ц., Сенчагов В.К., Пила В.І., Тищенко О.М., То*

піха В.І., Шаститко А.Є. та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практика формування енергетичної політики (ЕП)

показує, що пріоритетів може бути декілька, і вони ха*

рактеризують основні напрями та особливості енерге*

тичної політики промисловості регіону на певний період

часу.

Управління енергоспоживанням в промисловості

регіону слід розглядати як систему, яка запобігає або

долає енергетичну кризу в промисловості регіону. На

практиці ці два завдання антикризового управління роз*

несені в часі, характеризують якісно розрізнені проце*

си енергоспоживання промисловості і вимагають вико*

ристання різних інструментів. Рішення першого — за*

побігання ЕК — включає системний і стратегічний підхід

до аналізу і вирішення виникаючих енергетичних про*

блем; такий підхід має спільні для багатьох галузей про*

мисловості регіону (ПР) риси. Його можна назвати в

широкому сенсі антикризовим управлінням, тобто роз*

глядати як збереження і зміцнення конкурентних по*

зицій ПР. Це управління в умовах невизначеності та еко*

номічного ризику. Іншими словами, антикризове управ*

ління енергоспоживанням застосовується в будь*якій

галузі ПР незалежно від їх економічного становища та

розвитку.

Вирішення другого завдання — подолання ЕК —

завжди має специфічний характер. Таке управління в

умовах конкретної кризової ситуації направлено на вис*

новок галузей промисловості з кризової ситуації і

відновлення її конкурентоспроможності через підви*

щення ефективності енергоспоживання.

Методологія антикризового управління енергос*

поживанням виражена в його функціях, цілях, прин*

ципах, стратегіях і етапах. Мета антикризового управ*

ління енергоспоживанням ПР — максимальна нейт*

ралізація негативних тенденцій енергоспоживання. На

різних своїх стадіях антикризове управління енергос*

поживанням спрямоване або на попередження насту*

паючого ЕК, або на його обмеження, або на вихід з

нього [6].

Важливе місце в управлінні енергоспоживанням

займає фінансування великих енергозберігаючих про*

ектів та енергетичної програми в цілому. Центральне

місце відводиться державному фінансуванню на без*

поворотній або поворотній основі з бюджетів різних

рівнів, галузевих і міжгалузевих позабюджетних

фондів. Ефективність залучення інвестицій в процесі

реалізації ЕП ПР багато в чому визначатиметься зусил*

лями регіональних влад щодо створення сприятливих

інвестиційних умов, стабільних і передбачуваних умов

господарювання. У розпорядженні регіональних влад

є цілий набір методів підтримки інвестиційних процесів

в енергетичних програмах регіону, (включених в бюд*

жетне співфінансування), субсидування, пільгове бюд*

жетне кредитування, зниження місцевих податків, по*

даткові кредити, податкові відстрочення та розстро*

чення, надання гарантій обсягу збуту, тарифна підтрим*

ка, організація інвестиційних конкурсів та проектного

фінансування, спеціальні лізингові та кредитні програ*

ми і т.д. Вищеперелічені і цілий ряд інших можливих

методів підтримки інвестиційних процесів формують

інвестиційно*привабливе середовище в регіоні. Але

основним комплексним інструментом підтримки та

розвитку інвестиційних процесів в управлінні енергос*

поживанням буде розроблена енергетична програма

ПР — механізм системного планування та організації

взаємодії між галузями ПР для виникнення синергетич*

них ефектів та консолідації фінансових ресурсів, реа*

лізації інвестиційних проектів програми та співфінан*

сування з різних джерел. Співфінансування дозволяє

досягти істотного синергетичного ефекту та економі*

чної ефективності програми, тоді як фінансування

тільки з одного джерела не дозволяє досягти цих ре*

зультатів, але наявність альтернативних джерел фінан*

сування та їх раціональна комбінація при тих чи інших

умовах служать об'єктивною основою бюджетування

енергетичної програми ПР.

Енергетична програма ПР за своїм характером і

змістом є стратегічним інвестиційним портфелем

відібраних проектів для реалізації енергозбереження та

розвитку ефективного енергоспоживання ПР, спрямо*

ваного на переведення складної системи виробництва і

споживання паливно*енергетичні ресурси (ПЕР) з одно*

го стану, менш ефективного, в інший, більш ефектив*

ний. Для успішного виконання і формування програми

для наступного періоду найбільш підходящим інстру*

ментом є система управління проектами. Раціональним

вважається створення системи управління програми, де

для оперативного керівництва та реалізації програми

створюється дирекція, наділена відповідними повнова*

женнями і ресурсами. Основні функції дирекції —

аналіз, планування, фінансування, стимулювання і кон*

троль цільового використання фінансових коштів з бю*

джету програми, формування якого може мати різні ва*

ріанти [1].

Дирекція в межах своїх повноважень регулярно

здійснює міжсистемну координацію й організацію взає*

модії всіх учасників програми, зведення і коригування

їх планів, контроль і аналіз виконання прийнятих рішень.

Система управління програмою забезпечує постановку

стратегічних програмних цілей — фундаменту для про*

ектів приймаючих участь суб'єктів. Для досягнення по*

ставлених цілей при управлінні енергоспоживанням

структура системи управління повинна постійно опти*



Інвестиції: практика та досвід № 16/201554

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

мізуватися (у міру реалізації і подальшого формування

програми), оскільки вона повинна створювати умови, що

дозволяють забезпечувати баланс інтересів учасників

у напрямку намічених пріоритетів ЕП в ПР.

Необхідна оптимізація оподаткування підприємств,

що беруть участь у реалізації програми. Тому пропо*

нується створення холдингів, до складу яких увійдуть

лізингові компанії та покупці — підприємства енергоз*

берігаючого обладнання. Такий варіант можна вважа*

ти ідеальним, оскільки дохід лізингової компанії не піде

на сторону, а залишиться в рамках холдингу. Якщо май*

но значиться на балансі у лізингодавця, то останній у

цьому випадку приймає для себе зобов'язання по сплаті

податку на майно і розраховує амортизаційні відраху*

вання, а лізингоодержувач списує на витрати лізингові

платежі, що включають покупну ціну устаткування. За

основними засобами, отриманими в лізинг, законом

дозволено нараховувати прискорену амортизацію, ви*

користання якої забезпечує істотне скорочення подат*

кових платежів [2].

Формування бюджету програми за рахунок

коштів, виділених з державного бюджету та інших

джерел фінансування, дозволяє обгрунтовано і зба*

лансовано здійснювати замовлення (закупівлі) для

виконання програми промисловості. При цьому за*

мовлення на закупівлю і збут енергозберігаючого

обладнання і технологій розміщуються на підприє*

мствах, в організаціях та установах державним за*

мовником, в особі якого може виступати уряд регіо*

ну. Державні контракти, які укладає уряд регіону,

визначають права і обов'язки державного замовни*

ка і постачальника щодо забезпечення учасників

програми енергозберігаючим обладнанням і техно*

логіями і регулюють відносини постачальника з дер*

жавним замовником при виконанні контракту. Про*

ведення відкритих торгів, конкурсів і аукціонів доз*

волить  економити бюджетні та  власні кошти

підприємств, що беруть участь у реалізації програ*

ми.

Ефективне управління енергоспоживанням ПР не*

можливе без механізмів взаємодії енергокомпаній і про*

мислових споживачів; в управлінні енергоспоживанням

вкрай важливі механізми ціноутворення. При форму*

ванні тарифів на електроенергію необхідно виділяти три

стадії: а) визначення сукупної вартості обслуговування

і середнього тарифу; б) диференціація тарифних ста*

вок по групам і категоріям споживачів відповідно до

витрат електропостачання та розрахунок базових та*

рифів; в) розробка спеціальних тарифів, спрямованих

на реалізацію певних цілей і відхиляємих від індивіду*

альних витрат електропостачання. Спеціальні тарифи

призначені для індивідуального підходу до промисло*

вих споживачів, при цьому, в процесі цільового регулю*

вання допускається їх відхилення від вартості обслуго*

вування: тариф підвищується з ростом електроспожи*

вання, що стимулює енергозбереження. Тарифи управ*

ління енергоефективністю та фінансовою підтримкою

можуть бути запропоновані споживачам енергокомпа*

нією в рамках програми управління попитом [7].

Управління попитом на енергію забезпечує ціле*

спрямований і планомірний вплив енергокомпанії на об*

сяги, структуру та режими енергоспоживання ПР. Підви*

щення ефективності використання енергії та розвитку

генеруючих потужностей компанії розглядаються як

взаємодоповнюючі способи енергозабезпечення спо*

живачів. Зекономлена енергія виступає в якості додат*

кового ресурсу, що заміщає виготовлення на нових ус*

тановках. При цьому витрати енергокомпанії на енер*

Рис. 1. Логічна схема концепції управління енергоспоживанням промисловості регіону
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гозбереження у споживачів заміщають значно більші

витрати в її розвиток.

Виробничо*фінансова діяльність підприємств, що

беруть участь у формуванні та реалізації енергетичної

програми ПР, повинна відповідати нормативним вимо*

гам (фінансова стійкість, платоспроможність, кредито*

спроможність і ліквідність і т.д.). У результаті забезпе*

чується виконання успіх програм і зниження ризиків,

пов'язаних з реалізацією програми. Важлива роль тут

відводиться саморегульованим організаціям в області

енергоаудиту на рівні підприємств, де повинні форму*

ватися цільові показники ефективності управління енер*

госпоживанням. Концепція управління енергоспоживан*

ням ПР може бути представлена у вигляді логічної схе*

ми (рис. 1).

До основних принципів ефективного управління

енергоспоживанням відносяться: гнучкість і елас*

тичність планування енергоспоживання та ранжування

об'єктів управління по їх важливості. Така класифіка*

ція відрізняється адаптацією до процесів енергоспожи*

вання і відкритістю для подальшого її формування та

уточнення з метою удосконалення процесів управлін*

ня, що розвиває практику управління енергоспоживан*

ням. Чим повніше і обгрунтованіше принципи системи

ефективного управління енергоспоживанням в ПР, тим

вище ймовірність досягнення поставлених цілей для

отримання ефективних результатів реалізації ЕП. Тому

формулювання принципів управління енергоспоживан*

ням є відповідальним початковим моментом побудови

системи управління енергоспоживанням. Дослідження

методичних та методологічних аспектів управління еко*

номічними процесами дозволяє запропонувати наступні

групи принципів системи управління. До методологіч*

них принципів належать: 1) системний підхід до управ*

ління; 2) комплексність планування енергоспоживання;

3) наукова обгрунтованість планування енергоспожи*

вання. До організаційно*економічних принципів нале*

жать: 1) державне регулювання; 2) повний облік енер*

гетичних потреб, стану і динаміки попиту і кон'юнктури

ринку енергоресурсів; 3) оптимальне поєднання цент*

ралізації і децентралізації; 4) цілі в управлінні енергос*

поживанням; 5) домінування стратегічних аспектів у

плануванні енергоспоживання; 6) альтернативні витрати;

7) економічність енергоспоживання; 8) пропорційність

енергоспоживання; 9) ранжування об'єктів управління

по їх важливості; 10) збереження і розвиток конкурент*

них переваг об'єкта управління; 11) порівнянність варі*

антів управлінських рішень при їх виборі. До фінансо*

Рис. 2. Функціональна структура системи управління енергоспоживанням промисловості
регіону
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вих принципів відносять: 12) бюджетну збалансованість

цільових енергетичних програм; 13) гнучкість і елас*

тичність планування енергоспоживання; до еколого тех*

нологічних принципів відносять: 14) екологічну безпеку

виробництва і споживання ПЕР; 15) систематичне зас*

тосування енергозберігаючих технологій; 16) взаємо*

замінність енергоресурсів.

Принципи забезпечують реалізацію системи ефек*

тивного управління енергоспоживанням ПР і орієнтують

на допустимий варіант реалізації енергетичної програ*

ми [4].

Принцип гнучкості й еластичності планування енер*

госпоживання вимагає динамічної реакції учасників ЕП

при реалізації проектів енергозбереження на зміни

внутрішніх і зовнішніх факторів. Гнучкість реалізації

планів енергоспоживання — це здатність реагувати на

прояв випадкових чинників при реалізації проектів

енергозбереження, а еластичність — це здатність збе*

рігати необхідні фінансові резерви для маневру, навіть

при оптимальних рішеннях, і передбачати планові аль*

тернативи.

Реалізація принципу гнучкості й еластичності повин*

на розглядатися як обов'язкова умова при проектуванні

системи планування енергоспоживання; вона обумов*

лена відповідними процедурами підготовки і прийняття

планових рішень.

Принцип ранжування об'єктів управління по їх

важливості дозволяє визначити важливість, вагомість,

ранг об'єктів (проблем, факторів) по ефективності,

актуальності, масштабності, ступеню ризику. Інвес*

тиційні ресурси завжди обмежені, тому вони повинні

спочатку вкладатися у вирішення найбільш важливих

проблем підвищення ефективності енергоспоживан*

ня в ПР.

На основі системного підходу може бути сформу*

льована стратегія формування системи управління

енергоспоживанням: на основі стратегії розвитку про*

мисловості регіону, комплексної системи вимог учас*

ників ринків промислових товарів до результатів про*

мислового виробництва забезпечити формування

оптимальної структури системи управління енергос*

поживанням, що використовує єдину систему цілей,

Таблиця 1. Система факторів, що впливають на рівень ефективності управління
енергоспоживанням промисловості регіону

№ Підсистема Зміст 
1 Регіональна Природно-кліматичні умови; господарська і транспортна освоєність території;  

галузева структура промисловості; особливості єдиної транспортної системи;  
регіональна технічна політика;  
забезпеченість природними ПЕР;  
рівень концентрації, централізації, спеціалізації та кооперування виробництва; 
особливості формування балансу трудових ресурсів і ступінь його напруженості 

2 Техніко-
технологічна 

Матеріаломісткість виробництва; ступінь фізичного та морального зносу ОПФ; 
трудомісткість виробництва; впровадження прогресивних технологічних процесів; 
використання менш енергоємних матеріалів; зниження всіх видів втрат продукції; 
якісне виготовлення ОПФ;  
укрупнення одиничних потужностей і реалізація інших способів концентрації 
виробництва;  
створення комплексних промислових установок, підібраних за потенціалом 
використовуваних енергоресурсів; 
 підвищення якості і термінів служби продукції;  
рівень електрифікації промислового виробництва;  
енерготехнологічне комбінування виробництва;  
рівень механізації і автоматизації праці та виробництва 

3 Організаційно-
управлінська 

Удосконалення організації виробництва; 
планування, облік і контроль;  
завантаження виробничих потужностей;  
відповідність кваліфікації персоналу розряду виконуваних робіт; 
 використання інноваційних рішень в управлінні енергетичною ефективністю і 
даними в області сталого розвитку; 
вдосконалення обліку і нормування ПЕР 

 
4 

Галузева Удосконалення міжгалузевих зв'язків і структури промислового виробництва;  
уніфікація, стандартизація та сертифікація продукції; система підготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів;  
ефективність організації галузей промисловості;  
масштаб виробництва 

5 Ринкова Рівень цін і тарифів на паливо та енергію; попит і пропозиція на продукцію та ПЕР;  
доступ до ринку ресурсів і нових технологій; інфляція; 
економічні ризики;  
невизначеність 

6 Соціально-
психологічна 

Моральне і матеріальне стимулювання персоналу за економію палива й енергії;  
участь персоналу в процесі енергозбереження;  
вдосконалення нормативно-правової бази енергоспоживання 

7 Екологічна Переробка і використання відходів виробництва; стан охорони навколишнього 
середовища; шкідливі викиди при спалюванні палива; кількість енергії, що 
виробляється на одиницю викидаємого СО2 

8 Фінансово-
економічна 

Фінансова стійкість промисловості; 
ефективність використання засобів виробництва;  
прибутковість промислового виробництва;  
ефективність поточних витрат;  
ефективність використання живої праці 
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завдань, принципів, моделей, функцій, методів управ*

ління і цільових показників функціонування її скла*

дових елементів і оптимізує ефективне застосування

енергоресурсів, спрямоване на підвищення якості па*

ливно*енергетичного балансу (ПЕБ) промисловості

регіону [3].

Основна мета створення системи управління енер*

госпоживанням — прирощення фінансових результатів

ПР на основі раціонального, економічного та надійно*

го енергопостачання за рахунок ефективного викорис*

тання енергоресурсів та управління енергоспоживан*

ням, яке досягається шляхом вирішення наступних зав*

дань:

1. Формування необхідного обсягу і складу енерго*

ресурсів, що забезпечують поточну виробничу діяль*

ність та ефективний розвиток галузей ПР.

2. Ефективне використання енергоресурсів у галу*

зях промисловості, що забезпечують досягнення цільо*

вих показників виробничо господарської діяльності

ПР.

Для успішної реалізації запропонованих цілей і

принципів пропонується сформувати функціональну

структуру системи управління енергоспоживанням ПР

(рис. 2).

Блок управління сформованим енергоспоживан*

ням. У даному блоці передбачається реалізація

функцій, безпосередньо пов'язаних з організацією

та управлінням енергоспоживанням ПР. Блок розвит*

ку промисловості та управління інвестиціями. Тут

промисловість буде здійснювати функції управлін*

ня процесом формування, реалізації та моніторингу

програми (аналіз, облік, планування, організація,

контроль, прогнозування, фінансування (бюджету*

вання програм) і стимулювання (пільгове кредиту*

вання та оподаткування). Блок управління інформа*

цією по енергоспоживанню забезпечує формування

та підтримку інформаційної бази по енергоспожи*

ванню для прийняття обгрунтованих рішень на ос*

нові сформованого функціоналу. Блок нормативно*

методичного забезпечення управління енергоспожи*

ванням повинен відповідати за розробку та безпе*

рервне оновлення нормативно*методичної бази уп*

равління енергоспоживанням. Блок управління інте*

лектуальними активами несе відповідальність за за*

безпечення процесу управління енергоспоживанням

персоналом з достатнім рівнем компетенції, відпо*

відним вирішуваним виробничим та інноваційним

завданням енергозбереження.

ВИСНОВОК
Комплекс критеріїв і чинників ефективності систе*

ми управління енергоспоживанням, що відрізняється

формуванням по підсистемах і напрямках для визначен*

ня та реалізації максимального потенційного рівня енер*

гозбереження ПР в рамках довгострокової стратегії

ефективного енергоспоживання, дає можливість відби*

рати методи та ресурси при формуванні механізмів

управління енергоспоживанням в промисловості. Нами

визначені фактори системи управління енергоспоживан*

ням, що зумовлюють підвищення ефективності енергоз*

береження ПР, які були розділені на вісім підсистем

(табл. 1).
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Санаційний аудит — специфічний вид аудиторських

послуг, що надається суб'єктам господарювання у кри*

УДК 657.6:65.016.8

Н. В. Москаль,
к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту,
Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ, АУДИТУ, ОГЛЯДУ, ІНШОГО НАДАННЯ
ВПЕВНЕНОСТІ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ
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PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Lviv National Ivan Franko University

IMPLEMENTATION THE AUDIT OF SANATION ACCORDING TO HANDBOOK
OF INTERNATIONAL QUALITY CONTROL, AUDITING, REVIEW, OTHER ASSURANCE,
AND RELATED SERVICES PRONOUNCEMENTS

Метою статті є дослідження положень Міжнародних стандартів аудиту, що регулюють поря�
док здійснення санаційного аудиту, та розробка рекомендацій щодо їх застосування на усіх
етапах аудиторського процесу. У статті запропоновано рекомендації щодо застосування МСЗНВ
3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової
інформації" та МСЗНВ 3400 "Перевірка прогнозної фінансової інформації". Застосовуючи ці
положення до санаційного аудиту можна, сформувати його основні аспекти: 1) якщо до роз�
робки плану санації був залучений аудитор, то він не може здійснювати санаційний аудит цьо�
го плану; 2) предметом санаційного аудиту є план санації, до критеріїв його оцінки можна відне�
сти ефективність та досяжність; 3) основні напрями санаційного аудиту — перевірка припущень
управлінського персоналу, на яких побудована санаційна концепція, оцінка якості підготовки
плану санації, оцінка форми та змісту плану санації, перевірка його відповідності нормативно�
правовим вимогам; 4) аудитор повинен запланувати необхідний обсяг процедур для зменшен�
ня ризику недостовірності фінансової інформації; 5) звіт за результатами санаційного аудиту
повинен містити думку аудитора у позитивній формі при досягненні достатньої впевненості, а
при обмеженій впевненості думка висловлюється у негативній формі.

The purpose of this article is research the thesis of International Auditing Standards, which regulate
the procedure for the audit of sanation, and the development of recommendations for their use in all
phases of the audit process. The article offers recommendations for application the ISAE 3000
"Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information" and ISAE
3400 "The examination of prospective financial information". We have applied these regulations to
audit of sanation and formed its main aspects: 1) if the auditor was involved in the development the
plan of sanation, he can not perform the audit of sanation of this plan; 2) the object of audit of sanation
is the plan of sanation, the standards of its evaluation is the efficiency and attainability; 3) main
directions of audit of sanation is: the test management's assumptions, that are built the concept of
sanation; assessment the quality of development the plan of sanation; evaluation the form and content
of plan of sanation; checking its compliance with the regulatory requirements; 4) the auditor should
schedule the necessary content of procedures to reduce the risk of uncertainty financial information;
5) the report of audit of sanation should include the auditor's opinion in a positive form, if auditor
achieved reasonable assurance, but if there is limited assurance, auditor expresses an opinion in a
negative form.

Ключові слова: санаційний аудит, Міжнародні стандарти аудиту, план санації, звіт за результатами

санаційного аудиту, процес аудиту, аудиторські процедури.

Key words: audit of sanation, International Auditing Standards, plan of sanation, report of audit of sanation,

process of audit, audit procedures.

зовому стані для підтвердження доречності та ефектив*

ності розробленого плану санації перед початком його

впровадження. Результати санаційного аудиту повинні
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бути оформлені офіційним звітом незалежного аудитора

та надані зацікавленим у санації користувачам (інвесто*

рам, кредиторам, власникам, судовим органам у випадку

процедури банкрутства). Таким чином, якщо розглянути

класифікацію аудиторських послуг, санаційний аудит

можна охарактеризувати як зовнішній та обов'язковий (на

вимогу суду), а отже, його проведення регламентується

законодавством про аудиторську діяльність, зокрема,

Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту,

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

(далі — Міжнародні стандарти аудиту). Порядок засто*

сування Міжнародних стандартів аудиту в Україні, особ*

ливо до специфічних видів аудиторських послуг, на нашу

думку, вимагає наукового дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значна частина наукових розробок з питань сана*

ційного аудиту міститься у працях з антикризового управ*

ління, управління фінансовою санацією та процедурою

банкрутства, їх авторами є А.М. Поддєрьогін, О.О. Те*

рещенко, С.Я. Салига, М.К. Колісник, В.Г. Боронос,

Т.М. Білоконь, А.І. Бєлова, Т.А. Говорушко та ін. У цих

працях основна увага зосереджена на дослідженні ефек*

тивності плану санації, а методика аудиту включає пере*

важно аналітичні методи. Нормативне регулювання та

Міжнародні стандарти аудиту у них не згадуються. Дос*

лідження санаційного аудиту організаційного та методич*

ного спрямування відображено у наукових статях Т.В. Бу*

лович, К. Ларіонової, А.К. Шари, Т.М. Костанецької та ін.

У цих статях згадуються Міжнародні стандарти аудиту

як основи аудиторського процесу, зокрема, на думку

Т.В. Булович принципи та правила щодо проведення са*

наційного аудиту визначені в Міжнародному стандарті

аудиту (далі — МСА) 570 "Безперервність" та Міжнарод*

ному стандарті завдань з надання впевненості (далі —

МСЗНВ) 3400 "Перевірка прогнозної фінансової інфор*

мації", який раніше був МСА 810 [1, с. 211]. Заслугову*

ють уваги праці на тематику впровадження Міжнародних

стандартів аудиту в Україні І.М. Дмитренко, Б.Ф. Усача,

Н.В. Хом'як, І.І. Пилипенка, О.Ю. Редька та ін., хоча у них

не згадується санаційний аудит, проте розглянуто найваж*

ливіші аспекти застосування цих стандартів у процесі пла*

нування та здійснення аудиту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження положень Міжнародних

стандартів аудиту, що регулюють порядок здійснення са*

наційного аудиту, та розробка рекомендацій щодо їх за*

стосування на усіх етапах аудиторського процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стандарти аудиту — це документи, що формулюють

єдині вимоги, при дотриманні яких забезпечується відпо*

відний рівень якості аудиту і супутніх йому послуг. Міжна*

родні стандарти аудиту містять: основні принципи; не*

обхідні процедури; рекомендації по застосуванню прин*

ципів і процедур [2, с. 372].

Міжнародні стандарти аудиту класифікують ауди*

торські послуги на три групи та шість підгруп:

1. Завдання з надання впевненості.

1.1. Аудит фінансової звітності.

1.2. Огляд історичної фінансової інформації.

2. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом

чи оглядом історичної фінансової інформації.

2.1. Завдання з надання впевненості, що не є ауди*

том чи оглядом історичної фінансової інформації.

2.2. Перевірка прогнозної фінансової інформації.

3. Супутні послуги.

3.1. Завдання з виконання погоджених процедур

щодо фінансової інформації.

3.2. Завдання з підготовки інформації для фінансо*

вої звітності [3, с. 13].

Санаційний аудит не можна віднести до першої гру*

пи, оскільки план санації, що є об'єктом дослідження, не

відноситься до фінансової звітності чи історичної фінан*

сової інформації. Також санаційний аудит не є супутніми

послугами, оскільки він передбачає підтвердження дос*

товірності та ефективності плану санації, тобто надання

впевненості, а супутні послуги не передбачають надання

впевненості. Оскільки план санації містить заплановані

заходи та очікувані в майбутньому результати їх впровад*

ження, його можна віднести до прогнозної інформації, а

санаційний аудит — у підгрупу 2.2. Перевірка прогнозної

фінансової інформації.

Надання аудиторських послуг цієї підгрупи регулюєть*

ся двома стандартами: МСЗНВ 3000 "Завдання з надання

впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінан*

сової інформації" та МСЗНВ 3400 "Перевірка прогнозної

фінансової інформації" [4, с. 89—120].

Відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впев*

неності, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансо*

вої інформації" аудитору слід приймати завдання з на*

дання впевненості тільки в тому разі, якщо предмет пере*

вірки є відповідальністю іншої сторони [4, с. 91]. Тобто,

якщо до розробки плану санації був залучений аудитор,

то він не може здійснювати санаційний аудит цього пла*

ну. Зацікавлені у санації особи мають вибір: замовити

санаційний аудит або залучити аудитора до планування

санаційних заходів.

Аудитору слід приймати завдання з надання впевне*

ності тільки в тому разі, якщо він впевнений, що всі осо*

би, які виконуватимуть завдання, спільно мають необхід*

ну професійну компетентність [4, с. 92]. Санаційний аудит

відрізняється від аудиту фінансової звітності норматив*

но*правовим регулюванням, предметом перевірки, кори*

стувачами та їх інформаційними потребами, а отже,

відрізнятись буде обсяг і зміст аудиторських процедур,

аудиторські докази та робочі документи. Для аудиторсь*

кої фірми, що не спеціалізується на санаційному аудиті,

перше виконання санаційного аудиту потребуватиме до*

даткових затрат ресурсів та розробки окремого органі*

заційно*методичного забезпечення.

Важливим аспектом аудиторських послуг є визначен*

ня предмета перевірки та вибір критеріїв для його оцінки

чи виміру. Предмет санаційного аудиту — план санації.

До основних критеріїв його оцінки можна віднести ефек*

тивність та досяжність. На нашу думку, план санації є

ефективним, якщо його виконання призведе до отриман*

ня очікуваного ефекту у прийнятному діапазоні (очікува*

ний рівень ліквідності, платоспроможності, рентабель*

ності, конкурентоздатності) при запланованих затратах

ресурсів. План санації є досяжним, якщо він базується на

достовірних даних, враховує фактичний фінансовий стан

підприємства та існують усі підстави вважати, що санаційні

заходи будуть виконані, період, необхідний для їх зап*

ровадження, достатній, передбачено механізм подолан*

ня можливих перешкод.

Згідно МСЗНВ 3400 "Перевірка прогнозної фінансо*

вої інформації" аудитор має отримати достатні та

відповідні докази: а) чи є обгрунтованими припущення уп*

равлінського персоналу, на яких грунтується прогнозна

фінансова інформація; б) чи належно підготовлено про*
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гнозну фінансову інформацію на основі припущень; в) чи

належно подано прогнозну фінансову інформацію та чи

адекватно розкрито всі суттєві припущення; г) чи підго*

товлено прогнозну фінансову інформацію на основі відпо*

відних принципів та вимог [4, с. 111].

Застосовуючи ці положення до санаційного аудиту,

можна сформувати його основні напрями:

1. Перевірка припущень управлінського персоналу, на

яких побудована санаційна концепція. Аудитор повинен

з'ясувати та підтвердити чи спростувати припущення кер*

івництва щодо оцінки фінансового стану підприємства, на*

явності внутрішніх резервів подолання фінансової кри*

зи, ефективності управління та контролю, можливості за*

лучення зовнішніх джерел фінансування санації.

2. Оцінка якості підготовки плану санації на основі

припущень. Аудитор повинен дослідити порядок розроб*

ки плану санації, оцінити компетентність осіб, що розроб*

ляли санаційні заходи, доречність застосовуваних ними

методик, повноту та достовірність інформації, яку брали

до уваги ці особи, врахування припущень управлінсь*

кого персоналу, точність розрахунків та оцінки термінів

виконання санаційних заходів.

3. Оцінка форми та змісту плану санації. Аудитор по*

винен розглянути чи містить план санації зрозумілий опис

усіх суттєвих обставин та припущень, чи дохідливо та де*

талізовано описані санаційні заходи, чи є несуттєва або

недоречна інформація. План санації — офіційний доку*

мент, який узгоджується та затверджується усіма учасни*

ками санації. Його форма і зміст можуть бути різними,

залежно від обставин, проте аудитор має перевірити дот*

римання законодавчих вимог щодо його структури. Ос*

новна частина плану санації повинна містити: загальну ха*

рактеристику підприємства та його діяльності; результа*

ти діагностики кризового стану; план заходів з відновлен*

ня платоспроможності; прогноз наслідків впровадження

цих заходів; порядок внесення змін та інші додаткові умо*

ви.

4. Перевірка відповідності плану санації нормативно*

правовим вимогам. Якщо план санації складено під час

судової процедури банкрутства, аудитор повинен пере*

вірити дотримання вимог законодавства про банкрутство

(щодо черговості задоволення вимог кредиторів, участі

арбітражного керуючого, обмежень тривалості процеду*

ри санації та ін.). В іншому випадку аудитор має підтвер*

дити законність запланованих санаційних заходів.

Аудитор має розглянути ступінь достовірності фінан*

сової інформації суб'єкта господарювання, на основі якої

було зроблено прогнози, чи була ця інформація перевіре*

на (або оглянута) аудитором. Якщо аудиторський звіт

щодо такої інформації був модифікований або аудит не

здійснювався, аудитор повинен розглянути ці супутні чин*

ники та їх вплив на перевірку прогнозної інформації [4, с.

114].

Фінансова звітність та інша фінансова інформація

відіграє важливу роль у процесі оцінки фінансового ста*

ну підприємства, виявлення причин, ознак та глибини кри*

зових явищ, пошуку внутрішніх та зовнішніх можливос*

тей їх подолання. Якщо аудит фінансової звітності за по*

передній період здійснювався, аудитор може покладатись

на достовірність звітності та довіряти оцінці системи внут*

рішнього контролю при дослідженні припущень управлі*

нського персоналу. Це зменшить обсяг необхідних ауди*

торських процедур та тривалість санаційного аудиту. У

випадку, коли попередній аудит фінансової звітності не

здійснювався, аудитор не може беззастережно довіряти

фінансовій інформації. На нашу думку, він повинен зап*

ланувати необхідний обсяг аудиторських процедур для

зменшення ризику недостовірності фінансової звітності.

Варто зазначити, що для підприємств, що знаходяться у

кризовому стані та потребують санації, існує імовірність

навмисних дій управлінського персоналу для приховуван*

ня реального фінансового стану, зокрема, завищення

вартості активів (відображення їх у звітності за балансо*

вою вартістю, що значно вища за справедливу, ринкову),

приховування частини заборгованості (згортання у ба*

лансі дебіторської та кредиторської заборгованості) або

завищення її розміру (відображення безнадійної забор*

гованості, за якою минув термін позовної давності), не

врахування при складанні звітності нарахованих під*

приємству фінансових санкцій та ін.

Аудитор має розглянути період, охоплений прогноз*

ною фінансовою інформацією. Чим більша тривалість пе*

ріоду, тим менша спроможність управлінського персона*

лу робити припущення [4, с. 114]. Якщо підприємство зна*

ходиться у процедурі банкрутства, при розробці плану са*

нації повинні бути враховані законодавчі обмеження, зок*

рема, санація повинна тривати не більше 12 місяців та,

при потребі, може бути продовжена ще на 6 місяців. Якщо

протягом цього часу платоспроможність не відновилась,

приймається рішення про ліквідацію. Необхідний для са*

нації період залежить від глибини кризового стану та ра*

дикальності санаційних заходів. Аудитор повинен враху*

вати ці обмеження та оцінити, чи запланована тривалість

санаційних заходів є достатньою.

Аудитор має розглянути, чи беруться до уваги при ви*

користанні гіпотетичних припущень суттєві наслідки цих

припущень [4, с. 115]. Очікувані наслідки запланованих

санаційних заходів повинні бути описані у всіх суттєвих

аспектах у плані санації. Проте аудитору, на нашу думку,

доцільно дистанціюватися від цієї інформації та скласти

власний прогноз щодо того, як можуть вплинути ці захо*

ди на фінансово*господарську діяльність конкретного

суб'єкта господарювання, враховуючи його теперішній

стан. Таким чином, аудитор може виявити не враховані

наслідки, які будуть мати суттєвий вплив, або інші мож*

ливі результати санації.

У МСЗНВ 3400 "Перевірка прогнозної фінансової

інформації" подано рекомендації щодо змісту аудиторсь*

кого звіту за результатами перевірки [4, с. 117]. Відпові*

дно до цих рекомендацій, звіт за результатами санацій*

ного аудиту повинен містити: опис санаційної концепції

та плану санації; посилання на Міжнародні стандарти

аудиту, що застосовувались до перевірки; відпові*

дальність управлінського персоналу за оцінку фінансо*

вого стану, складання та виконання плану санації; перелік

користувачів аудиторського звіту; думку про те, чи підго*

товлено план санації належно на основі припущень і чи

відповідає він нормативно*правовим вимогам (висновок

аудитора); застереження щодо можливості досягнення

цілей санації.

Міжнародні стандарти аудиту розглядають два рівні

впевненості: достатній і обмежений. Метою завдання з на*

дання достатньої впевненості є зменшення ризику завдан*

ня до прийнятно низького рівня за обставин завдання як

основи для надання позитивної форми висновку. Метою

завдання з надання обмеженої впевненості є зменшення

ризику до рівня, який є прийнятним за обставин завдан*

ня, але більшим, ніж у завданні з надання достатньої впев*

неності як основи для надання негативної форми виснов*

ку [5, с. 19].

Прогнозна фінансова інформація стосується май*

бутніх подій, тому аудитору важко отримати належні до*

кази для забезпечення достатньої впевненості. Проте

МСЗНВ 3400 "Перевірка прогнозної фінансової інфор*
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мації" передбачає таку можливість. Якщо аудитор отри*

мав достатню впевненість, він може висловити свою дум*

ку в позитивній формі, при обмеженій впевненості думка

висловлюється у негативній формі [4, с. 112—113].

А.І. Бєлова пропонує три варіанти висновку аудито*

ра: 1) концепція (план) санації відображає реальний стан

справ і підприємство є санаційно*спроможним; 2) план

санації можна реалізувати за умови виконання певних ре*

комендацій, зроблених у процесі санаційного аудиту; 3)

план санації і достовірність відображених у ньому даних

беруть під сумнів та роблять висновок про недоцільність

проведення санації [6, с. 51—52].

На нашу думку, висновок у позитивній формі може

звучати так: "В результаті проведеного нами аудиту пла*

ну санації товариства виявлено наступне: розроблені ке*

рівництвом товариства санаційні заходи є обгрунтовани*

ми та реальними, впровадження цих заходів імовірно при*

зведе до відновлення платоспроможності та ліквідності,

скорочення заборгованості та покращення структури ба*

лансу, тобто подолання ознак фінансової кризи, та за*

безпечить ефективне функціонування підприємства у дов*

гостроковому періоді".

Такий висновок може бути сформований, наприклад,

коли планом санації передбачена оптимізація структури

активів та реалізація їх частини для здійснення розра*

хунків з кредиторами та відновлення платоспроможності.

Достатніми доказами того, що майно підприємства мож*

на реалізувати у запланований термін та отримати очіку*

вану суму коштів, можуть бути: висновок про незалежну

оцінку майна, документально підтверджений намір прид*

бати майно від потенційного покупця, чи, у випадку про*

дажу на торгах, заявки на участь у торгах.

Якщо план санації передбачає випуск нового виду про*

дукції, інвестиції в оновлення виробничого обладнання чи

інші заходи, що характеризуються значним економічним

ризиком, на нашу думку, аудитору варто скласти висновок

у негативній формі: "… аудитор не виявив ознак суттєвих

викривлень інформації, що міститься у плані санації, внас*

лідок помилок чи шахрайства; аудитор не має підстав вва*

жати розроблені керівництвом санаційні заходи не обгрун*

тованими чи не реальними; аудитор не виявив обставин,

які би перешкоджали відновленню платоспроможності,

ліквідності, та досягненню ефективного функціонування

підприємства у довгостроковому періоді".

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Санаційний аудит є специфічним видом аудиторських

послуг, що надається суб'єктам господарювання у кри*

зовому стані для підтвердження доречності та ефектив*

ності розробленого плану санації перед початком його

впровадження. Порядок проведення санаційного аудиту

регламентується законодавством про аудиторську

діяльність, зокрема, Міжнародними стандартами аудиту.

Наукові дослідження у цій сфері є недостатніми. У статті

запропоновано рекомендації щодо застосування Міжна*

родних стандартів аудиту на усіх етапах санаційного ауди*

ту. Зокрема, розглянуто положення двох стандартів:

МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є

аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" та

МСЗНВ 3400 "Перевірка прогнозної фінансової інфор*

мації". Застосовуючи ці положення до санаційного ауди*

ту можна сформувати його основні аспекти: 1) якщо до

розробки плану санації був залучений аудитор, то він не

може здійснювати санаційний аудит цього плану; 2) пред*

метом санаційного аудиту є план санації, до критеріїв

оцінки якого можна віднести ефективність та досяжність;

3) основні напрями санаційного аудиту — перевірка при*

пущень управлінського персоналу, на яких побудована са*

наційна концепція, оцінка якості підготовки плану санації

на основі припущень, оцінка форми та змісту плану са*

нації, перевірка його відповідності нормативно*правовим

вимогам; 4) якщо попередній аудит фінансової звітності

підприємства не здійснювався, аудитор повинен заплану*

вати необхідний обсяг процедур для зменшення ризику

недостовірності фінансової інформації; 5) звіт за резуль*

татами санаційного аудиту повинен містити думку про те,

чи підготовлено план санації належно на основі припу*

щень і чи відповідає він нормативно*правовим вимогам,

ця думка може мати позитивну форму при досягненні

достатньої впевненості, а при обмеженій впевненості дум*

ка висловлюється у негативній формі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку державності України харак*

теризується дестабілізацією та розбалансуванням еко*

номічної та політичної систем як результат зовнішньо*

го конфлікту і внутрішнього дисбалансу між рівнями

влади та низької ефективності їх роботи. Все це потре*

бує впровадження адміністративної реформи системи

державного управління та становлення місцевого само*

врядування шляхом децентралізації влади, що має ста*

ти запорукою соціально*економічного розвитку держа*

ви.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика децентралізації упродовж тривало*

го часу перебуває в полі зору таких вітчизняних та за*

кордонних науковців як В. Борденюк, Д. Елазар, У. Рай*

кер, І. Грицяк, В. Карпенко, О. Крупчан, Р. Сметанін,

У. Тірск. Проте виклики сьогодення потребують спів*

УДК 332.146.2:336.71
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ АСПЕКТ ФІНАНСОВОГО
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
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ADMINISTRATIVE ASPECT OF FINANCIAL DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT

У статті проведено декомпозицію сутності поняття "децентралізація", визначено його основні
характеристики та запропоновано авторське тлумачення. Базуючись на аналізі світового дос�
віду реформування системи державної влади систематизовано передумови його проведення,
найбільш вагомими серед яких з огляду впливу на фінансово�економічний стан країни визна�
чено адміністративні — патронаж у владі та надлишковий державний апарат. Зважаючи на
подібність заходів, що були реалізовані різними країнами у межах адміністративної реформи,
визначено такі, що доцільно рекомендувати для запровадження в Україні. Доведено, що необ�
хідною умовою фінансового розвитку місцевого самоврядування є проведення адміністратив�
ного реформування системи державної влади.

Decomposition of the essence of concept "decentralization" was carried out. The major
characteristics of the concept were determined and the author's treatment was offered. The
prerequisites of reforming the system of central authorities were systematized basing on the analysis
of global experience. The major prerequisite, among others, given to its impact on the financial and
economic state of country is administrative one: patronage in the government and excess state
apparatus. Given to the similarity of actions which were implemented by different countries during
administrative reform these which are reasonable to be offered for implementation in Ukraine were
determined. It is approved, that the essential condition for financial development of local government
is carrying out the administrative reform of the system of state government.

Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, делегування повноважень, фінансове забез$

печення, фінансовий розвиток регіону, адміністративна реформа.

Key words: decentralization, local government, delegation of authority, financial supply, financial development

of the region, administrative reform.

ставлення спільних рис та відмінностей стартових умов

проведення децентралізації у різних країнах з метою

адаптації світового досвіду до реалій системи держав*

ного управління в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація передумов проведен*

ня адміністративної реформи як базису фінансового

розвитку місцевого самоврядування.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Процес збалансування загальнодержавних і місце*

вих повноважень влади, становлення місцевого само*

врядування як результат проведення реформи децент*

ралізації влади має грунтуватися на чіткому розумінні

відповідного термінологічного апарату, одним із базо*

вих елементів якого є поняття "децентралізація".

У загальному розумінні сутність поняття "децентра*

лізація" можна визначити як певний протилежний бік
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централізації [1] чи ослаблення або скасування центра*

лізації [2].

Аналіз літературних джерел з означеної проблема*

тики [1 — 28] дозволив систематизувати визначення по*

няття "децентралізація" та винайти основні характери*

стики досліджуваного процесу.

Як видно з таблиці 1, розбіжності щодо трактуван*

ня сутності поняття "децентралізація" існують й досі. За

результатами декомпозиції наведених визначень виді*

лено два підходи до тлумачення вітчизняними та закор*

донними ученими досліджуваного поняття: перший —

децентралізація як дія (процес); другий — децентралі*

зація як результат.

Відповідно до першого підходу децентралізація

розглядається як делегування, передання, розподіл, пе*

рерозподіл та розмежування повноважень, функцій та

відповідальності [1—25].

Відповідно до другого підходу децентралізація роз*

глядається як розосередження влади, розширення і

зміцнення прав та повноважень органів місцевого са*

моврядування при одночасному звуженні прав і повно*

важень органів державної влади [26—28].

На нашу думку, для формування науково*обгрунто*

ваних рекомендацій щодо управління процесом децен*

тралізації влади, у межах першого підходу доцільно

ввести ознаку черговості дій: так у першу чергу має

відбуватися перерозподіл та розмежування повнова*

жень, функцій і відповідальності, а вже потім — їх пе*

редання або делегування.

Важливо зазначити, що процеси делегування та пе*

редання не є тотожними. Хоча певне коло учених [3 —

5] наголошує саме на дії делегування повноважень,

функцій та відповідальності від вищого на нижчі рівні

управління, автор пристає до групи науковців [1; 2; 6—

20], які визначать децентралізацію через дію передан*

ня, базуючись на положенні [25], згідно з яким делегу*

вання повноважень — це специфічна форма децентра*

лізації, за якої виконання повноважень та, відповідно,

реалізація публічних функцій передається на чітко ок*

реслений термін з вказівкою конкретного виконавця.

Тобто делегування може застосовуватись як тимчасо*

вий захід, що передує децентралізації певної функції на

необмежений термін відповідно до законодавства.

Такої ж думки дотримується й Карпенко В.В. [6],

який наголошує на тому, що децентралізація передба*

чає не делегування, а перетворення державних функцій

у самоврядні.

Зауважимо, що також у межах першого підходу

вживається термін "розподіл" (управлінських функцій

та повноважень між органами виконавчої влади різних

організаційно*правових рівнів) [26; 27]. Проте, на дум*

ку автора, таке формулювання є недостатньо корект*

ним, оскільки саме централізація влади базується на

законодавчо закріпленому розподілі, а в процесі децен*

тралізації відбувається вже новий розподіл, тобто пе*

рерозподіл.

Підсумовуючи результати аналізу сутності поняття

"децентралізація" та спираючись на метод аналогій, за*

значимо, що під децентралізацією доцільно розуміти

передання частково або повністю функцій, повноважень

і відповідальності через їх перерозподілу та розмежу*

вання відповідно від органів центральної влади на місце*

вий рівень, з метою розосередження державної влади

як передумови започаткування процесу фінансового

розвитку місцевого самоврядування, кінцевою метою

якого є підвищення якості задоволення інтересів місце*

вих громад.

Рушковський Є. у роботі [25] виокремлює три ос*

новні складові децентралізації. Так, політична децент*

ралізація визначає спосіб формування системи органів

місцевого самоврядування, їх незалежність від держа*

ви. Адміністративна децентралізація пов'язана з пере*

данням функцій та повноважень на місцевий рівень, а

наявність власних фінансових та матеріальних засобів

Таблиця 1. Сутнісні характеристики трактування поняття "децентралізація"

Сутність трактування поняття Ключове слово Джерело
Удосконалення системи управління через делегування органами державної влади 
адміністративних повноважень на місцевий рівень  

Делегування 
повноважень [3; 4; 5] 

Передання повноважень (не шляхом делегування, а шляхом перетворення 
державних у самоврядні) органів державної влади на місцевий рівень, що є 
поштовхом до розвитку та укріплення інституту місцевого самоврядування 

Передання 
повноважень 

[6; 7; 8; 9; 
10; 11] 

Система управління, за якої функції (керівні та виконавчі; повністю чи частково) 
центральної влади переходить до органів місцевого самоврядування Передання функцій [12; 13; 14;

15] 
Передання повноважень, державних функцій (спільних функцій) і 
відповідальності за їх виконання від центральних органів влади до органів 
місцевого самоврядування 

Передання 
повноважень, функцій 
та відповідальності 

[16; 17; 18, 
2; 19; 20] 

Характерне явище для сфери сучасного державного управління, зумовлене 
об’єктивними та суб’єктивними факторами розподілу управлінських функцій 
повноважень та відповідальності в прийнятті рішень між органами виконавчої 
влади різних організаційно-правових рівнів 

Розподіл повноважень 
та відповідальності [1; 21] 

Перерозподіл владних повноважень та обсягів компетенції між центральним та 
місцевими рівнями організації публічної влади з метою ефективного використання 
внутрішнього потенціалу, заохочення регіональних ініціатив та розмежування 
функцій і повноважень між різними рівнями управління 

Перерозподіл 
повноважень 

[22; 23; 24]

Спосіб визначення та розмежування завдань і функцій, за якого більшість із них 
передається з рівня центральних органів на рівень нижчий і стає власним 
завданням та повноваженням органів нижчого рівня 

Розмежування завдань 
і функцій [25] 

Розосередження державної влади вниз за ланцюжком лінійних повноважень та 
відповідальності  

Розосередження 
державної влади [26; 27] 

Процес розширення і зміцнення прав та повноважень адміністративно-
територіальних одиниць або нижчих органів та організацій при одночасному 
звуженні прав і повноважень відповідного центру з метою оптимізації та 
підвищення ефективності управління суспільно важливими справами, найповнішої 
реалізації регіональних і місцевих інтересів 

Розширення і 
зміцнення прав та 
повноважень 

[28] 
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та право розпоряджатися ними передбачено фінансо*

вою децентралізацією.

Спонукаючим до проведення реформи децентралі*

зації влади фактором у більшості країн був довготри*

валий економічний спад, котрий доцільно відобразити

переліком певних характеристик, що відбивають сере*

довище, в якому стартував процес децентралізації.

Аналіз літературних джерел [4; 14; 25; 29], присвя*

чених вивченню закордонного досвіду адміністративно*

го реформування, дозволив сформувати такий перелік

вхідних характеристик у розрізі різних країн світу (табл.

2).

Як видно з таблиці 2, більшість держав у різні про*

міжки часу стискалися з подібними проблемами. Так,

усі характеристики вихідної ситуації різних держав мож*

на об'єднати у дві групи:

— адміністративні: неефективність проведення ре*

форм, недовіра до влади, інтервенціоністський харак*

тер системи державного управління, низька ефек*

тивність роботи місцевих органів влади, корупція, не*

обхідність проведення адміністративних реформ, пат*

ронаж во владі, надлишковий державний апарат;

— економічні: девальвація, слабка фінансова дис*

ципліна, стрімкі темпи інфляції, скорочення державних

видатків до ВВП, скорочення ВВП, зростання держав*

ного боргу, дефіцит державного бюджету, безробіття.

Відзначимо, що подібність стартових умов, сприя*

ючих започаткуванню децентралізації, у різних держа*

вах підтверджує важливість вивчення практики прове*

дення адміністративної реформи у зарубіжних держа*

вах. Як видно з таблиці 2, найбільш впливовими є адмі*

ністративний блок, зокрема патронаж у владі та надлиш*

ковий державний апарат, що є взаємопов'язаними яви*

щами, наслідком яких є й корупція, й низька ефек*

тивність роботи місцевих органів влади, а також інтер*

венціоністський характер системи державного управлі*

ння. Все це у сукупності викликає погіршення економіч*

ного становища держави, а у тривалому періоді часу

призводить до економічного спаду, що й характери*

зується падінням ВВП, зростанням інфляції, безробіт*

тя, державного боргу та дефіциту державного бюдже*

ту.

Відзначимо, що не дивлячись на певні особливості

перебудови державної влади у різних країнах світу,

реалізовані ними заходи є подібними та можуть бути ре*

комендовані для запровадження в Україні, а саме:

1. Упорядкування структури державного управлін*

ня та скорочення державного апарата.

2. Широке використання виконавчих установ.

3. Широке використання консультантів в галузі

управління та зовнішніх експертів.

4. Набір кадрів (співробітників державних установ)

через відкриті конкурсні іспити, а не за рознарядкою,

та встановлення їх заробітної платні відповідно до

кон'юнктури ринку робочої сили

5. Розширення на місцевому рівні повноважень у

кадрових питаннях.

6. Підвищенні ефективності, скорочення витрат і

раціоналізація системи державного управління.

7. Вирівнювання витрат і доходів у довгостроковій

перспективі.

ВИСНОВКИ
Отже, за результатами проведеного дослідження

доведено, що удосконалення системи державного

управління та як наслідок стабілізація фінансової си*

Таблиця 2. Систематизація передумов проведення адміністративної реформи

Вихідна ситуація 
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Кількість 
згадувань 

1979 1980 1982 1983 1984 1987 1989 1989 1989 1990 1990 1998
Девальвація       +      1
Неефективність проведення 
реформ                 +       1 
Недовіра до влади       +      1
Слабка фінансова 
дисципліна               +         1 
Стрімкі темпи інфляції +     +      2
Скорочення державних 
видатків до ВВП +                     + 2 
Інтервенціоністський 
характер системи 
державного управління +                   +   2 
Низька ефективність роботи 
місцевих органів влади             +       +   2 
Корупція   +      + 2
Необхідність проведення 
адміністративних реформ     +       +           2 
Скорочення ВВП       + +    + 3
Надлишковий державний 
апарат +   +               + + 4 
Зростання державного боргу       + + + +     4
Дефіцит державного 
бюджету   +   +   +   +         4 
Безробіття       + + + +     4
Патронаж во владі   + + + + + 5



65

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

стеми є не просто достатньою, а необхідною умовою

адміністративно*територіальної та фінансової децент*

ралізації, що у свою чергу є запорукою фінансового

розвитку місцевого самоврядування. З огляду на це, по*

дальше дослідження буде пов'язано з встановленням

взаємозв'язку між результатами адміністративного ре*

формування та фінансовим становищем держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Ефективність роботи транспорту безпосередньо залежить

від рівня утримання й розвитку мережі автомобільних доріг.

Розвиток дорожньої мережі повинен відповідати темпам соц*

іально*економічного розвитку країни й забезпечувати потре*

би в перевезеннях відповідно до росту автомобілізації [1].

Через невідповідність рівня розвитку дорожньої мережі

попиту на транспортні перевезення господарство й населен*

ня країни несуть значні економічні втрати. Україна істотно

відстає від провідних закордонних країн по показниках рух*

ливості населення, швидкості доставки вантажів, щільності

і якості дорожньої мережі, що приводить до зниження кон*

курентоспроможності вітчизняних виробників, високої час*

УДК 338.47:656

О. В. Корнієцький,
к. е. н., декан, Миколаївський факультет Морського та річкового транспорту,
Київської державної академії водного транспорту
імені гетьмана Петра КонашевичаKСагайдачного, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ
ТРАНСПОРТНО]ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

A. Kornietskiy,
candidate of economical science, the dean of the department of sea and river transport,
Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich�Sagaydachnyi s, Mykolaiv

METHODICAL BASES OF ESTIMATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE

Транспортно�дорожнє господарство України є одним з основних елементів транспортної інфрас�
труктури, що забезпечує конституційні гарантії громадян на свободу пересування й переміщення
товарів і послуг. Наявністю й станом мережі автомобільних доріг загального користування визна�
чається територіальна цілісність і єдність економічного простору України. Становлення ринкових
відносин в українській економіці, формування ринку транспортних послуг з розвитком підприємниц�
тва й конкуренції змінили умови функціонування транспорту. Через невідповідність рівня розвитку
дорожньої мережі попиту на транспортні перевезення господарство й населення країни несуть значні
економічні втрати. Україна істотно відстає від провідних закордонних країн по показниках рухливості
населення, швидкості доставки вантажів, щільності і якості дорожньої мережі, що приводить до зни�
ження конкурентоспроможності вітчизняних виробників, високої частки транспортної складової в
собівартості продукції, стримування росту продуктивності праці й обсягів інвестицій.

Transportation and road sector in Ukraine is one of the main elements of the transport infrastructure,
which provides constitutional guarantees to freedom of movement and the movement of goods and services.
The presence and condition of roads for general use is determined territorial integrity and unity of the
economic space of Ukraine. The formation of market relations in the Ukrainian economy, forming the
transport market with the development of entrepreneurship and competition have changed the conditions
of operation of transport. Because the level of development of the road network demand for transportation
economy and population are significant economic loss. Ukraine significantly lags behind the leading foreign
countries in terms of population mobility, speed delivery of goods, density and quality of road network,
resulting in lower competitiveness of domestic producers, high proportion of transport component in the
cost of production, control of productivity growth and investment.

Ключові слова: дорожня мережа, регіональні ринки, транспортно$логістичні вузли, концентрація, спе$

ціалізація, кооперування, виробниче комбінування.

Key words: road network, regional markets, transport and logistics units, concentration, specialization,

cooperation, combining production.

тки транспортної складової в собівартості продукції, стри*

мування росту продуктивності праці й обсягів інвестицій.

Відставання в розвитку автомобільних доріг і поганий

стан окремих ділянок дорожньої мережі, перевантаження

доріг у найважливіших транспортних вузлах виступають

факторами, що стримують розвиток ряду міст, регіонів і

національної економіки в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Питанням оцінки розвитку транспортно*логістичної

інфраструктури займались багато видатних вчених серед них
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такі, як: А.У. Альбеков, Б.А. Анікін, В.М. Бобровник, А. Буз*

галіна, Н.В. Вохновський,А.М. Гаджинський, А.Калганова,

А.Г. Кальченко, Є.В. Крикавський, Р.Р. Ларіна, Л.Б. Миро*

тин, О.А. Митько, Ю.М. Неруш, В.Радаева, Т.В. Ревуцька,

В.І. Сергєєв, К.Хубіева, інші. Аналіз літературних джерел,

присвячених цієї темі, дозволяє виявити широкий спектр

проблем, що залишаються поза увагою вчених.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є методичний аналіз розвитку транс*

портно*логістичної інфраструктури країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Від рівня розвитку мережі автомобільних доріг багато

в чому залежить вирішення найважливіших державних зав*

дань, таких як досягнення стійкого росту економіки країни,

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних вироб*

ників, поліпшення якості життя населення й зміцнення на*

ціональної безпеки.

Якщо в XX столітті роль автомобільних доріг зводила*

ся переважно до забезпечення місцевих зв'язків, причому

навіть на магістральних автодорогах частка транзитного

руху становила до 9—12 %, то в цей час ця частка на окре*

мих ділянках дорожньої мережі вже перевищує 30%. Щод*

ня на автодороги України виїжджає близько 5 млн авто*

мобілів. Істотне підвищення значимості автомобільних доріг

пов'язано як зі зміною способу життя населення, коли авто*

мобіль стає необхідним засобом пересування, так і з пере*

орієнтацією ряду галузей економіки на автотранспортні пе*

ревезення. Автотранспорт найбільшою мірою задовольняє

сучасні вимоги "точно в строк" і "від дверей до дверей", а

також забезпечує в основному прийнятні тарифи для клієнтів

за рахунок більш високого (у порівнянні із залізничним

транспортом) ступеня розвитку конкуренції в сфері автомо*

більних перевезень. Розвиток мережі автодоріг визначає

швидкість і інтенсивність обміну товарами й послугами, мож*

ливості освоєння нових територій і ресурсів, сприяє підви*

щенню інвестиційного потенціалу регіонів і росту якості

життя населення.

Значення автомобільного транспорту в економіці Украї*

ни характеризують наступні показники: автотранспорт за*

безпечує 77% загального обсягу вантажоперевезень і 60%

пасажироперевезень, виконуваних всіма видами транспор*

ту. Внесок автомобільно*дорожнього комплексу у форму*

вання ВВП України при урахуванні тільки прямого макро*

економічного ефекту становить близько 17 %. Настільки

високий внесок дає підставу стверджувати, що розвиток

автомобільно*дорожнього комплексу стає одним із ключо*

вих факторів росту економіки країни.

Автомобільний транспорт характеризується найбільш

великою сферою застосування, особливо при перевезеннях

на середні й короткі відстані. Це транспорт переважно ма*

лого й середнього бізнесу. У цей час автомобільний транс*

порт безроздільно панує в місцевих й регіональних (голов*

ним чином мезорегіональних) транспортних системах і по*

чинає, завдяки сучасним технологіям перевезень (контей*

нерної та ін.) і розвитку автомагістралей, конкурувати із за*

лізничним транспортом навіть на трансконтинентальних

маршрутах.

Залізничний транспорт забезпечував індустріальний

розвиток країни. У цей час залізничний і трубопровідний

види транспорту обслуговують експортно*сировинну спря*

мованість економіки. Автомобільний же транспорт можна

характеризувати як транспорт постіндустріальної економі*

ки. У міру її наближення до постіндустріальної стадії роз*

витку частка масових перевезень палива й сировини для теп*

лової енергетики, металургії й хімічній промисловості в

структурі вантажообігу поступово буде знижуватися за ра*

хунок збільшення частки перевезень вантажів для трудо*

містких, нематеріалоємних, наукомістких виробництв,

підприємств малого й середнього бізнесу. Ці перевезення

характеризуються більш широкою номенклатурою вантажів

і меншою партійністю їх відправлень. Відповідно до відзна*

чених тенденцій у зміні структури перевезень повинна зміню*

ватися й структура рухомого складу автомобільного транс*

порту на користь малотоннажного. Безумовно, у певній мірі

збережеться й потреба в великопартійних перевезеннях.

Складні тенденції в зміні обсягів і структури попиту на транс*

портні послуги обумовлюють поляризацію типорозмірів ав*

тотранспортних засобів на користь малотоннажних і вели*

ковантажних автомобілів, що в перспективі повинне знайти

відбиття в розвитку транспортної інфраструктури й дорож*

ньому будівництві.

Однією з найбільш стійких тенденцій останнього часу в

транспортній сфері є формування на базі транспортних

вузлів, включаючи морські, річкові й аеро* (хаби) порти,

поліфункціональних транспортно*логістичних комплексів із

глибокою переробкою вантажів і промисловою складовою.

Це, у свою чергу, веде до розвитку "розподільних" дорожніх

мереж і, отже, до розширення територій хінтерландів заз*

начених комплексів і підвищенню значимості автомобільно*

го транспорту як найбільш відповідаючого розподільним

функціям.

Аналіз складних тенденцій у транспортній сфері при*

водить до висновку про наростаюче домінування автомоб*

ільного транспорту в пасажирських і вантажних перевезен*

нях, що за рубежем, зокрема в ЄС, частково стримується

фіскальними заходами, а в нашій країні — недоліками до*

рожньої мережі [2].

Розвиток ринкових відносин в українській економіці

істотно змінює територіальну структуру господарства й роз*

селення, що, як відомо, тривалий час формувалася в умо*

вах централізованого планування й директивних методів

управління. У ринкових умовах при зростаючих тарифах

транспортний фактор стає одним із провідних факторів те*

риторіальної організації виробництва.

До пріоритетних напрямів розвитку дорожньої мережі

належить транспортне забезпечення формування місцевих

(регіональних) ринків — однієї з основ економіки регіонів.

Регіональні ринки мають специфічні географічні особли*

вості й розвиваються під впливом різних факторів, серед

яких економіко*географічне положення, галузева й просто*

рова структура господарства регіону, ступінь розвитку

інфраструктури, особливості системи розселення та ін.

Транспорт же виконує при формуванні ринків будь*якого

масштабу — від місцевих до світогосподарських — систе*

моутворюючу функцію. При цьому в міру зниження "ієрар*

хічного рангу" ринків у їх формуванні підсилюються зна*

чимість дорожньої мережі й роль автомобільного транспор*

ту.

Заходи щодо транспортного забезпечення регіональ*

них ринків необхідно орієнтувати не тільки на внутрішні,

але й на міжрегіональні зв'язки. До зазначених заходів

поряд з розвитком дорожньої мережі, що охоплює не*

обхідні для формування регіонального ринку виробницт*

ва, ресурсні бази й поселення, варто віднести створення

транспортно*логістичних вузлів, що забезпечують зв'язки

з основними транспортними магістралями й інтермодаль*

ними коридорами.

Транспортно*логістичні вузли, функції яких постійно

розширюються за рахунок інтегрування їх термінального й

складського господарств із промисловими й торговельни*

ми зонами, в у північних і східних районах країни цілком

можуть розглядатися як потенційні полюси росту, покликані

дати імпульс соціально*економічному розвитку навколиш*

ньої території. Цей процес по суті являє собою формування
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й просторове розширення транспортного комплексу за до*

помогою розвитку дорожньої мережі. При цьому одночас*

но створюються умови для замикання транзитних вантажо*

потоків на місцеві транспортні комунікації з метою розвит*

ку регіональних ринків і їх ефективної інтеграції в загаль*

ноукраїнську й світогосподарську системи.

Усе більш істотним фактором у формуванні вантажо*

потоків і структури вантажообігу стає розвиток форм

організації виробництва, особливо концентрації, спеціалі*

зації й кооперування. Концентрація виробництва веде, як

відомо, до ліквідації невеликих по потужності підприємств

у процесі конкуренції, що пов'язане зі збільшенням обсягів

одиничних вантажних відправлень. Одночасно в процесі

концентрації відбувається розширення "зон впливу" кон*

курентоспроможних виробництв, що збільшує відстань

перевезень продукції. У силу цього концентрація вироб*

ництва в транспортному відношенні орієнтована в основ*

ному на використання магістральних шляхів сполучення,

що, безумовно, не виключає розподільних перевезень по

дорогах місцевого значення.

Розвиток виробничої спеціалізації й пов'язаного з нею

кооперування підсилює диференціацію вантажних відправ*

лень, внаслідок чого, у міру збільшення просторових роз*

ривів у технологічних трактах кооперованих виробництв,

збільшується кількість дрібних партійних перевезень. Пе*

рехід до стадії постіндустріального розвитку економіки, що

намітився в останні роки, й обумовлене цим процесом по*

ступове підвищення трудомісткості виробництва безсумнів*

но підсилять зазначені тенденції [3].

Відцентрові (у відношенні розміщення) сили спе*

ціалізації виробництва "урівноважуються" доцентровими

силами кооперування, які зростають не тільки через праг*

нення скоротити перевезення комплектуючих до складаль*

них виробництв. Не менше значення в останні роки прид*

бали вимоги до перевезень "від місця до місця" і "точно в

строк". Зберігає свою актуальність і принцип: найбільш

ефективне внутрішньорайонне міжгалузеве кооперування.

Відповідно до зазначених вимог, а також особливостей

партійності відправлень і довжини перевезень, безрозділь*

но панує автомобільний транспорт.

Виробниче комбінування рідко буває пов'язане з пере*

везеннями вантажів на великі відстані. Як правило, комбі*

новані виробництва перебувають на суміжних промислових

площадках або в межах однієї промислової агломерації.

Тому зв'язки по комбінуванню найчастіше обслуговуються

технологічними видами транспорту, внаслідок чого ця фор*

ма організації виробництва на відміну від концентрації, спец*

іалізації й кооперування не робить істотного впливу на фор*

мування транспортних мереж.

Таким чином, форми організації виробництва — кон*

центрація, спеціалізація й кооперування — перебувають у

тісному взаємозв'язку з автотранспортним комплексом.

Зазначені форми організації виробництва стимулюють роз*

виток регіонального автотранспортного комплексу, у тому

числі дорожньої мережі, а автотранспортний комплекс, у

свою чергу, забезпечує їх розвиток.

У сучасних соціально*економічних умовах постійно

підвищується значимість залучення регіону в міжрегіональні

й міждержавні обміни. Однак процеси міжрегіональної й

міжнародної інтеграції стримуються низкою факторів, не

останнім з яких щодо цього є недостатня транспортна за*

безпеченість регіонального розвитку. Навіть наявність

транспортних магістралей на територіях ряду регіонів, вклю*

чаючи формовані інтермодальні коридори, поки ще не ви*

рішує проблеми міжрегіональної інтеграції, тому що

більшість із цих магістралей носить або сугубо транзит*

ний характер, або з'єднує українські сировинні й паливні

ресурсні бази з відповідними країнами — імпортерами. При

цьому більшість районів, що перетинаються такими магіст*

ралями, не використовують свій транзитний потенціал че*

рез не конкурентоспроможність і недостатній розвиток

місцевих ринків. Остання обставина значною мірою є ре*

зультатом слабкого розвитку регіональних дорожніх мереж,

відсутності в багатьох районах безпосередніх зв'язків між

центром і периферією, а іноді й між сусідніми населеними

пунктами. Нерідко зв'язки між поселеннями сусідніх регі*

онів зручніше, надійніше або коротше внутрішніх, що при*

водить до перерозподілу ("перехоплення") функцій між цен*

трами у відносинах "центр*периферія", що далеко не відра*

зу знаходить (або не знаходить зовсім) відбиття в адмініст*

ративному районуванні[4]. У цих випадках границі ідентиф*

ікованих у процесі транспортно*економічної диференціації

районів можуть не збігатися з адміністративними. Адмініст*

ративний устрій країни не має можливості, як відомо, опе*

ративно реагувати на зміни в територіальній структурі гос*

подарства, особливо в такій динамічній його складовій, як

транспортна сфера. У той же час усередині транспортного

комплексу формуються добре виражені територіальні ут*

ворення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, сучасний незадовільний стан значної час*

тини автомобільних доріг і невідповідність конфігурації до*

рожньої мережі структурі вантажопотоків негативно позна*

чається на виконанні автотранспортом своїх соціальних і

економічних функцій.

Недостатнє транспортне освоєння території України,

величезні контрасти в розвитку транспортних вузлів, викли*

кані концентрацією економічної активності у великих про*

мислових центрах, відсутність конкурентного ринкового

середовища, перешкоджають вирівнюванню регіональних

диспропорцій. Сприяють же їх вирівнюванню транспортні

комунікації, по яких відбувається міжрайонний перерозподіл

матеріальних і людських ресурсів. Залізничний транспорт

щодо цього не може повністю забезпечити всю сукупність

міжрегіональних зв'язків у силу просторової обмеженості

мережі залізниць. Тут головна роль у вирівнюванні регіо*

нальних рівнів соціально*економічного розвитку належить

автомобільному транспорту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливішою складовою виробничого потенціалу

сільськогосподарських підприємств є матеріально*технічна

база, що забезпечує механізацію й автоматизацію вироб*

ничих процесів, яка багато в чому визначає рівень продук*

тивності праці та ефективність виробничої діяльності.
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THE TECHNICAL BASE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: PRESENT SITUATION
AND PROBLEMS OF SOLVING

У статті розглядається сучасний стан технічної бази сільськогосподарських підприємств.
Здійснено оцінку впливу рівня технічного оснащення на ефективність виробництва основних
видів сільськогосподарської продукції. Встановлено, що значні втрати при вирощуванні
сільськогосподарських культур виникають через низький рівень технічного забезпечення гос�
подарств корпоративного сектору аграрної економіки. З'ясовано основні першопричини неза�
довільного технічного стану більшості господарств корпоративного сектору аграрної економі�
ки Київської області. Здійснено оцінку джерел фінансування придбання сільськогосподарсь�
кої техніки. Встановлено, що основними джерелами придбання сільськогосподарської техніки
є власні фінансові ресурси підприємств, головним чином прибуток. Через високий рівень відсот�
кових ставок по кредитам сільськогосподарські підприємства не користуються послугами кре�
дитних установ технічної бази.

Запропоновано шляхи покращення стану технічного забезпечення сільськогосподарських
підприємств. Одним із шляхів модернізації технічної бази сільськогосподарських підприємств
є лізинг за участю держави.

The article looks at the current state of technical base of agricultural enterprises. The estimation
of the impact of technical equipment on the effectiveness of major agricultural products.It is
established that significant losses in growing crops occur due to low technical support corporate
farms agricultural economics. It was found the main root causes of poor technical condition of most
corporate farms agricultural economics Kiev region. The estimation of the sources of financing the
purchase of agricultural machinery. Established that the main sources of purchase of agricultural
machinery has its own financial resources of enterprises, mainly profit. Because of the high interest
rates on loans farms do not use technical base of credit institutions.

The ways of improvement of technical support of agricultural enterprises. One way of modernization
of technical base farm is leasing with the participation of the state.

Ключові слова: технічна база, сільськогосподарське підприємство, виробництво, джерела фінансування,

державна підтримка.

Key words: base, agricultural enterprise, production, funding, government support.

Інтенсивний розвиток сільськогосподарського вироб*

ництва передбачає технологічну і технічну модернізацію,

підвищення продуктивності праці та ресурсозбереження в

сільському господарстві. Одним із ключових напрямів мо*

дернізації аграрного сектору економіки є оновлення техні*

чної бази. Водночас матеріально*технічна оснащеність
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сільськогосподарських підприємств і способи відтворення

технічної бази в сучасних економічних умовах для вироб*

ників великою мірою залежать від фінансового стану, роз*

міру суб'єкта господарювання, ефективності його госпо*

дарської діяльності та інших критеріїв, що впливають на

доступність позикових коштів і коштів державної підтрим*

ки. Слід зазначити, що, крім кількісних показників забезпе*

ченості сільськогосподарського виробництва технічними

ресурсами важливе значення мають їх якісні характеристи*

ки, такі, як продуктивність, фізичний і моральний знос.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання матеріально*технічного забезпечення сільсько*

господарських підприємств знайшли належне відображен*

ня в наукових працях таких вчених* економістів, як: С. Азі*

зов, В. Андрійчук, Л. Бага, Т. Величко, Й. Завадський, А.

Іванишин, Л. Дідковська, В. Лешенко, Г. Підлісецький, В. Пет*

ров, О. Плаксін, Т. Остапенко, П. Саблук, В. Шебалин, В.

Шкляр В. Якубив, В. Ярошинський та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Здійснити оцінку сучасного стану технічної бази

сільськогосподарських підприємств та запропонувати шля*

хи їх покращення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Технічна база сільськогосподарських підприємств є су*

купністю технічних засобів, що дозволяють створити умови

для виробництва сільськогосподарської продукції з наймен*

шими затратами живої й уречевленої праці. Тому проблеми

оснащеності виробників сільськогосподарської технікою і

ефективності їх використання мають особливу значимість.

За результатами оцінки показників технічної оснаще*

ності, енергозабезпеченості, енергоозброєності, заванта*

ження техніки, середньої потужності парку і вікової струк*

тури можна зробити висновки про рівень технічного потен*

ціалу регіону, дати вихідну інформацію для прийняття

рішень про механізми і напрями державної підтримки техн*

ічної модернізації агробізнесу.

Заходи щодо стимулювання технічної і технологічної

модернізації сільського господарства регіону повинні зас*

тосовуватися у випадках, коли рівень технічного потенціалу

стабільний, проте спостерігається негативна динаміка у ві*

ковій структурі, енергозабезпеченості, знизився рівень кон*

курентоспроможності галузей регіонального агробізнесу,

для оновлення парку не стільки фізично зношеної техніки,

скільки морально зношеної, зниження трудомісткості та

нарощування фінансово*економічного потенціалу сільсько*

го господарства в цілому [1, c. 81]. Технічна модернізація

необхідна якщо стан технічної бази сільського господарства

регіону визнано задовільним, але збереження застарілих

технологій виробництва найближчим часом може істотно

знизити конкурентоспроможність.

Зазначимо, що після вступу України до СОТ постали

принципово нові завдання перед сільськогосподарськими

виробниками щодо підвищення конкурентоспроможності

своєї продукції, при вирішенні яких рівень технічної осна*

щеності є одним з ключових факторів. У цілому технічне ос*

нащення сільськогосподарських підприємств Київській об*

ласті характеризується негативною динамікою. Дані про

наявність сільськогосподарської техніки наведено в таблиці

1.

 Протягом 1991—2013 рр. кількість тракторів і зерноз*

биральних комбайнів зменшилася більш як утричі, кукуруд*

зозбиральних — майже в 7 разів, картоплезбиральних — у

13 разів. Проте в 2013 р. порівняно з 2012 р. відбувається по*

ступове кількісне зростання по зернозбиральних комбай*

нах, тракторах і доїльних установках, що свідчить про про*

цес модернізації виробництва основних видів продукції

сільськогосподарськими підприємствами Київської області.

Якщо порівняти вищезазначені зміни щодо кількості

техніки, яка знаходиться у розпорядженні сільськогоспо*

дарських підприємств на рівні країни та Київської області,

то можна бачити, що ситуація на рівні області по основних

видах техніки виправляється.

Так, по тракторах, зернозбиральних кукурудзозбираль*

них і льонозбиральних комбайнах кількісні показники їх

зменшення на рівні досліджуваної області виявилися лише

дещо меншими від середнього значення по країні. Натомість,

за досліджуваний період у сільськогосподарських підприє*

мствах Київської області спостерігалося на порядок значно

нижче, ніж по Україні, скорочення кількості бурякозбираль*

них машин і картоплезбиральних комбайнів.

Оцінюючи рівень наявності сільськогосподарської тех*

ніки в господарствах корпоративного сектору аграрної еко*

номіки, слід звернути увагу на нерівномірність її розподілу

(табл. 2).

Як свідчать дані таблиці 2, 34,8 % сільськогосподарсь*

ких підприємств не мають тракторів, 51,9 % — автомобілів,

48,6% — плугів, 46,7% — сівалок. Тобто для проведення

комплексу польових робіт ці господарства змушені залуча*

ти послуги сторонніх організації.

При цьому основна частина сільськогосподарської тех*

ніки сконцентрована в 10—15% сільськогосподарських

підприємствах, у яких в середньому налічується від 20—30 і

більше одиниць. Так, у них сконцентровано тракторів —

4580 од., або 59,9%, автомобілів — 4789 од., або 67% від

загальної кількості технічних засобів, які знаходяться у ко*

ристуванні господарств корпоративного сектору аграрної

економіки Київської області.

Урожайність сільгоспкультур у господарствах із низь*

ким рівнем ресурсного забезпечення у 2—3 рази нижча, ніж

у господарствах із високим рівнем цього показника. Останні

вирощують сільгоспкультури за інтенсивними технологіями

з використанням факторів управління їх продуктивністю, що

забезпечує високі врожаї. Для реалізації таких технологій

використовують переважно техніку іноземного виробницт*

ва. Для більшості сільгосппідприємств сучасні енергонаси*

чені трактори і комбіновані багатоопераційні машини, які

реалізують перспективні технології виробництва продукції

рослинництва, нині практично недоступні. Такі господарства

Вид техніки Роки 2013 р. у % до 
1991 2005 2011 2012 2013 1991 2012 

Трактори 26262 11320 8554 7993 8279 31,52 103,58 
Зернозбиральні комбайни 5014 2277 1643 1537 1612 32,15 104,88 
Кукурудзозбиральні комбайни 791 227 125 105 114 14,41 108,57 
Картоплезбиральні комбайни 716 109 135 128 56 7,82 43,75 
Бурякозбиральні машини 1210 628 396 361 344 28,43 95,29 
Льонозбиральні комбайни 117 15 12 5 5 4,27 100,00 
Установки та агрегати для  
доїння корів 

4619 1020 891 925 1026 22,21 110,92 

Таблиця 1. Динаміка наявності техніки у сільськогосподарських підприємствах Київської
області , шт.
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комплектують машинно*трактор*

ний парк технікою вітчизняного

виробництва та імпортною, що

була у використанні. Ці машини не

забезпечують додержання вимог

агротехніки до якості робіт.

Зазначимо, що у більшості

сільськогосподарських підприєм*

ствах Київської області частина

техніки, яка перебуває на балансі

сільськогосподарських підпри*

ємств, непрацездатна, оскільки аг*

ротехнічні сервісні служби безпо*

середньо не пов'язані з кінцевими

результатами сільськогосподарсь*

кого виробництва, а самі господар*

ства не мають достатніх фінансо*

вих ресурсів для закупівлі дорогих запчастин, поновлення

машинно*тракторного парку тощо [2, c. 92].

Із зменшенням кількості техніки та зниження рівня її тех*

нічної готовності збільшилося навантаження на трактори,

зернозбиральні комбайни та інші машини. Оцінка стану тех*

нічного забезпечення сільськогосподарського виробницт*

ва свідчить, що товаровиробники забезпечені основними

сільськогосподарськими машинами лише на 48—65% до їх

технологічної потреби. Через технічні несправності та фізич*

не зношення щорічно не задіяно у польових роботах 25—

35% тракторів і комбайнів. Дво* або трикратне навантажен*

ня на трактори та комбайни призводить до подовження

строків проведення польових робіт і, як наслідок, значних

втрат урожаю, збільшує витрати на ремонт і технічне обслу*

говування.

Основними причинами цих явищ стали не тільки спра*

цювання техніки, але і низьке забезпечення сільськогоспо*

дарськими підприємствами фінансовими ресурсами для

оновлення матеріально*технічних ресурсів, а також диспа*

ритет цін на сільськогосподарську продукцію та технічні

засоби, неможливість залучити кредити на їх придбання і

незабезпеченість запасними частинами, низька якість ре*

монту, недостатній рівень збереження, високі ціни на нову

техніку тощо. На сьогодні основне завдання полягає у тому,

щоб припинити списання укомплектованих машин, продати

їх ремонтним підприємствам і реалізувати через ринок тех*

ніки, що була у користуванні.

Амортизаційний фонд, який за своїм економічним

змістом має бути спрямований на фінансування закупівлі

сільськогосподарської техніки, але на основі нормативно*

правих актів він є більшою мірою віртуальним і накопичені

кошти за прямим призначенням використати неможливо. Як

свідчать дані табл. 3, його сума досить значна, що дало змогу

суттєво покращити технічне забезпечення сільськогоспо*

дарських підприємств.

Використання коштів, які надходять сільськогоспо*

дарським товаровиробникам у вигляді державної підтрим*

ки, мають цільовий характер використання. Більшість дер*

жавних програм підтримки спрямовані не на модернізацію

матеріально*технічної бази, а на компенсацію поточних ви*

робничих витрат.

Як свідчать проведені науко*

вцями дослідження, спостері*

гається нерівномірність розпод*

ілу державної підтримки між

сільськогосподарськими товаро*

виробниками. Доступ до компен*

сацій мають підприємства, що в

змозі самостійно віднайти фінан*

сові ресурси, мова йде про великі

комбіновані структури (агрохол*

динги), які, обробляючи в 2013 р.

2,5 млн га, використовували весь сучасний арсенал залучен*

ня фінансових ресурсів, працюють стовідсотково на

імпортній техніці, а для підприємств із площею сільгоспугідь

до 500 га і господарствам населення, які оброблюють близь*

ко 17 млн га землі та користуються конструктивно застарі*

лою технікою радянських часів, держава обмежує такі мож*

ливості [3, c. 25].

На думку науковців, найбільш оптимальним вирішенням

даної проблеми є фінансовий лізинг, який передбачає, що

перший внесок за придбану техніку становить 15% від за*

гальної вартості об'єкта лізингу, а потім — 7% річних упро*

довж 5—7 років. Лізингоодержувач не залежить від мож*

ливих змін ціни виробника техніки — ціна залишається не*

змінною протягом терміну дії лізингового договору. Крім

того, лізингодержувач не сприйнятливий щодо коливання

курсу долара і не залежить від рівня інфляції. Слід зазначи*

ти, що гарантом операцій з фінансового лізингу є держава.

Світовий досвід переконує, що фінансовий лізинг є од*

ним із найефективніших інструментів інвестування, що дає

можливість без значного фінансового навантаження

сільськогосподарським підприємствам оновити машинно*

тракторний парк та впровадити прогресивні технології в

сільськогосподарське виробництво.

У країнах Заходу розвитком лізингових відносин опі*

кується держава, яка фінансовим заохоченням лізингових

відносин реалізує нову техніку та сприяє оновленню основ*

них засобів, прискоренню розвитку національної економі*

ки та підвищенню її конкурентноспроможності на світово*

му ринку. Так, у країнах з розвинутою ринковою економі*

кою частка лізингу в інвестиціях на придбання машин і об*

ладнання становить: у США — 31%, Великобританії — 24,

Німеччині 20, Франції — 22, Австрії, Данії, Норвегії — до

10%, Італії, Голландії — 12—14% [5, c. 326].

Практичний досвід свідчить про кращі умови банківсь*

кого кредитування на придбання техніки порівняно з лізин*

гом. При розрахунках за техніку коштами право власності

на об'єкт угоди переходить відразу до покупця, а на умовах

лізингу — тільки після повного погашення заборгованості.

Тому за можливої реорганізації лізингової компанії постає

загроза втрати техніки, вартість якої повністю не виплаче*

но. Разом із тим зовнішнє фінансування в Україні занадто

Джерела 
фінансування 

Роки 2013 р. у % до
2009 2010 2011 2012 2013 2008 р. 2012 р.

Чистий прибуток 388,7 826,0 1991,9 3084,8 4110,8 1057,58 133,26
Амортизація 309,7 425,8 437,5 501,2 538,7 173,94 107,48
Державна 
підтримка 654,4 417 813,7 396,5 644 98,41 162,42 

Інвестиції 1461,7 890,3 959,6 1193,0 1456 99,61 122,05

Таблиця 3. Динаміка джерел фінансування придбання техніки
та обладнання сільськогосподарськими підприємствами

Київської області, млн грн.

Таблиця 2. Структура розподілу основних видів
сільськогосподарської техніки в господарствах Київської області,

2013 р.

Наявність 
техніки 

Трактори Автомобілі Плуги Сівалки
од. % од. % од . % од. %

0 398 34,8 594 51,9 556 48,6 535 46,7 
1 135 11,8 84 7,3 163 14,2 154 13,4
2 82 7,2 56 4,9 107 9,3 107 9,3
3 62 5,4 41 3,6 73 6,4 70 6,1
4 61 5,3 32 2,8 51 4,5 58 5,1
5 32 2,8 25 2,2 40 3,5 46 4,0
10 150 13,1 105 9,2 103 9,0 103 9,0
15 77 6,7 74 6,5 33 2,9 40 3,5 
20 48 4,2 40 3,5 8 0,7 14 1,2
30 51 4,5 56 4,9 6 0,5 12 1,0
Більше 30 49 4,3 38 3,3 5 0,4 6 0,5
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дороге, тому альтернативним і більш прийнятним варіантом

придбання техніки є відстрочка платежу.

В Україні понад сто банків надають аграріям коротко*

та довгострокові кредити, проте вартість їх залишається

досить високою. Процентні ставки, під які залучалися кре*

дити, в середньому становили 20—24% річних, що в

нинішніх умовах неприйнятно для сільськогосподарських то*

варовиробників. В умовах посилення фінансової кризи ук*

раїнські банки майже не забезпечують сільськогосподарські

підприємства середньо* та довгостроковими кредитами.

За даними Міжнародної фінансової корпорації, 77%

сільськогосподарських товаровиробників використовують

кредити на закупівлю пально*мастильних матеріалів, 48%

— засобів захисту рослин 36% — на придбання посівного

матеріалу. Лише 13 % підприємств використовують креди*

ти для технологічного оновлення і 6 % для розширення ви*

робництва.

Отже, нині реальними джерелами модернізації машин*

но*тракторного парку є фінансові ресурси інвесторів і при*

буток. Підтверджують цей висновок дані таблиці 4, в якій

сільськогосподарські підприємства згруповані за рівнем

рентабельності та кількості придбаної техніки.

Очевидно, що посилення кризових явищ зумовлюватиме

вкладення інвестиційних ресурсів не в техніку й обладнання, а

на фінансування обігових засобів, у тому числі — на купівлю

насіння, пально*мастильних матеріалів, мінеральних добрив,

сплату банківських процентів за кредит тощо. Внаслідок чого

сільськогосподарські підприємства змушені скорочувати

посівні площі, переходити на примітивні низькоефективні тех*

нології, що, безумовно, призводить до зниження врожайності

та збільшення втрат сільськогосподарської продукції.

ВИСНОВКИ
Структуру машинно*тракторного парку більшості

сільгосппідприємств можна охарактеризувати такими показ*

никами: висока частка морально і фізично зношеної техні*

ки; низький рівень технічної готовності машинно*трактор*

ного парку; велика частота відмов технічних засобів у пері*

од виконання робіт; невідповідність показників призначен*

ня наявних технічних засобів вимогам інноваційних техно*

логій вирощування агрокультур; невідповідність технічних

можливостей наявної матеріально*технічної бази структурі

та обсягам робіт.

Відновлення технічної матеріально*технічної бази

сільськогосподарських підприємств у сучасних економічних

умовах не може ефективно розвиватися без суттєвої дер*

жавної підтримки; держава повинна збільшувати фінансову

підтримку аграріям на оновлення зношеної техніки та вико*

ристання технологій; необхідно переорієнтувати адресну

державну підтримку в частині оновлення основних засобів

на сільськогосподарських товаровиробників, передусім

малих форм господарювання.
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Групи за 
рентабельністю 

продукції 
рослинництва, % 

Трактори усіх 
видів Плуги Культиватори Сівалки Комбайни 

зернозбиральні 

од. у % до 
всього од. у % до 

всього од. у % до 
всього од. у % до 

всього од. у % до 
всього 

До -25 2 1,4 9 16,4 3 3,4 5 4,9 1 4,5 

0 5 3,6 4 7,3 5 5,6 8 7,8 3 13,6 

25 39 28,3 11 20,0 7 7,9 22 21,4 7 31,8 

50 45 32,6 12 21,8 23 25,8 25 24,3 5 22,7 

75 23 16,7 9 16,4 17 19,1 16 15,5 0 0,0 

100 8 5,8 1 1,8 17 19,1 11 10,7 0 0,0 

Більше 100 16 11,6 9 16,4 17 19,1 16 15,5 6 27,3 

Усього 138 100,0 55 100,0 89 100,0 103 100,0 22 100,0 

Таблиця 4. Групування сільськогосподарських підприємств Київської області
за рівнем рентабельності виробництва продукції рослинництва та придбанням основних

видів техніки за 2013 р.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах скорочення попиту на послуги ресторан*

ного господарства під впливом ряду економічних та

політичних факторів, основна конкурентна боротьба

серед учасників ринку розгортається у пошуках шляхів

щодо максимального задоволення потреб споживачів

(при гарантованій відповідній якості продукції та послуг)

за найнижчих сукупних витратах.

Одним із дієвих механізмів встановлення балансу

між рівнем задоволення споживачів та витраченими на

це ресурсами, є логістика. Незважаючи на значну кіль*

кість наукових розробок у сфері логістичного управлі*

ння, його науково*теоретична база недостатньо дос*

ліджена та адаптована до умов господарювання під*

приємств ресторанного господарства України, що обу*

мовлює вирішення низки завдань, пов'язаних зі вдос*

коналенням формування системи управління на засадах

логістики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомі концептуальні положення логістичного

управління висвітлено у працях українських та зарубіж*
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них вчених: Дж.Р. Стока, Д. Ламберта, А. Баскіна,

Дж. Келлі, М. Ліндерса, Є. Бойко, Г. Варданяна, Р. Во*

лошина, А. Гаджинського, Т. Дудара, Є. Крикавського,

Ю. Пономарьової, В. Смиричинського, О. Тридіда, С. Чу*

рилова, Н. Чухрай та інших. На актуальності застосуван*

ня логістики у ресторанному бізнесі наголошують

українські науковці Н. Зубар, М. Григорак, І. Смирнов,

А. Кизим.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розкритті сутності, особливо*

стей та проблем впровадження логістичного управлін*

ня у практику підприємств ресторанного господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Логістика в ресторанному бізнесі (ресторанна логі*

стика) є важливою складовою механізму підтримання

та підвищення конкурентоспроможності підприємств, а

в умовах непростого кризового періоду, може бути

дієвим інструментом їх виживання на ринку послуг рес*

торанного господарства.

Аналіз наукової літератури показав, що на сьогодні

існують суперечки щодо розмежування сутності кон*
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цепції логістики та логістичного управління. Науковці

виділяють два підходи до логістичного управління: пер*

ший з яких розглядає логістику виключно як функцію

планування через розроблення механізму та структури

управління рухом потоків; другий — передбачає не лише

планування, а й здійснення повсякденної діяльності з

управління підприємством [15]. Для поглиблення досл*

ідження теоретико*методологічної бази логістичного

управління науковцями було введено поняття "логістич*

ний менеджмент", який, на думку Л.Л. Ковальської, по*

в'язаний з усіма функціональними областями менедж*

менту (інвестиційного, інноваційного, інформаційного,

виробничого, фінансового, кадрового) в процесах уп*

равління закупівлями матеріальних ресурсів, виробниц*

твом і збутом готової продукції [6].

На думку Є.Г. Крикавського, розуміння терміну

"логістичного управління" грунтується на інтеграції

логістики та менеджменту у форму "логістико*ме*

неджменту" як комплексної локалізованої системи

управління матеріальними та інформаційними пото*

ками …, що обов'язково функціонує на засадах лог*

істики [7].

С.В. Чурилов розглядає сутність логістичного управ*

ління через поєднання внутрішнього та зовнішнього

функціонування підприємства для подальшої ефектив*

ної його діяльності [16].

Аналіз існуючих підходів до визначення поняття

"логістичне управління", наведених у таблиці 1, дозво*

лив сформувати узагальнене бачення його сутності.

По*перше, логістичне управління охоплює усі сфе*

ри діяльності підприємства; по*друге, це тип організації

управлінського процесу на засадах та принципах логі*

стики; по*третє, характеризується системною комплек*

сністю управління логістичними потоками для досягнен*

ня ефекту синергії з метою задоволення потреб спожи*

вачів з мінімальними витратами ресурсів та часу.

Логістичний підхід до управління підприємствами як

процес або діяльність підпорядкована наперед визначе*

ним цілям, здійснюється у безперервній чіткій структур*

но*логічній послідовності та включає планування, орган*

ізацію, реалізацію та контроль за рухом сировини, мате*

ріалів і напівфабрикатів, готової продукції на виробниц*

тво, у процесі виробництва та до споживача на основі

формування відповідної логістичної системи [1].

Автор Логістичне управління – це …

Б. Паласюк цілеспрямований вплив на логістичні потоки з метою синхронізації їхньої взаємодії і 
досягнення ефекту синергізму 

І.В. 
Струтинська 

процес приведення інфраструктури підприємства до стану рівноваги або досягнення цілей 
з ефективного забезпечення та обслуговування логістичних процесів та операцій на 
підприємстві 

Л.В. Забуранна процес цілеспрямованого впливу на логістичні потоки з метою балансування їхнього руху 
і досягнення ефекту синергізму 

С.В. Мочерний 

процес формулювання стратегії, планування, управління і контролю за переміщенням і 
складуванням сировини, матеріалів, виробничих запасів, готових виробів та формуванням 
інформації від пункту виникнення до пункту використання (споживання) з метою 
найефективнішого пристосування та задоволення потреб клієнта 

Л.В. Фролова 
цілеспрямований вплив на просторово-часове балансування бізнес-процесів, пов’язаних з 
формуванням потоків матеріальних і нематеріальних цінностей, метою якого є ефект 
синергізму, що проявляється в чистому грошовому потоці підприємства 

Таблиця 1. Визначення поняття "логістичне управління"

Джерело:  [6].

Рис. 1. Логістична система управління підприємством ресторанного господарства та
функціональні галузі сучасної ресторанної логістики
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Особливістю ресторанного бізнесу є те, що він по*

єднує виробництво товару (ресторанної продукції) та на*

дання на цій підставі послуги (гостинність та сервіс),

здійснення яких потребує створення відповідної систе*

ми управління у складі наступних функціональних підси*

стем: управлінської, забезпечуючої, виробничої та об*

слуговуючої.

Для забезпечення дієвості загальної структурно*

логічної системи управління та узгодження управлінсь*

ких рішень на кожному із етапів торговельно*виробни*

чої та господарської діяльності підприємства ресторан*

ного господарства, формується логістична система, яка

об'єднує різні функціональні галузі сучасної ресторан*

ної логістики (рис. 1). Розглянемо зміст завдань кож*

ної із функціональних галузей логістичної системи

управління підприємством ресторанного господарства.

На етапі організації постачання підприємства про*

відну роль відіграють логістика закупівлі та транспор*

тування. Логістика закупівлі спрямована на удоскона*

лення ефективності роботи шляхом вибору компетент*

них постачальників, оптимізації процесу закупівлі, роз*

робки процесу управління закупівлями, використання

методик дослідження ринку постачальників, формуван*

ня стратегії та тактики закупівлі.

Особливістю функціонування транспортної логі*

стики у підприємствах ресторанного господарства є ра*

ціоналізація схем поставок, маршрутизація переве*

зень, ефективне використання транспорту не тільки на

етапі постачання сировини та напівфабрикатів, але й

при організації доставки готової продукції у точки її

реалізації або на замовлення, у тому числі у процесі

надання послуг кейтерингу [5]. У великих ресторанних

мережах створюються власні кур'єрські служби, які

займаються одержанням, оформленням та доставкою

замовлення.

Підсистема організації зберігання матеріальних ре*

сурсів регулюється логістикою запасів та логістикою

складування, основні функції яких спрямовані на удос*

коналення самого процесу зберігання за допомогою

впровадження сучасних складських технологій, підви*

щення якості складських послуг, їх стандартизації та

раціоналізацію розміщення самих запасів, складських

приміщень та обладнання в них.

Виробнича логістика впроваджує методи управлін*

ня запасами, планування та забезпечення виробництва,

здійснює облік матеріальних потоків, контролює до*

тримання виробничого циклу, фокусується на підвищенні

якості продукції. Одним із сучасних методів постачан*

ня, орієнтованих на конкретну потребу виробництва, є

комплекс заходів під назвою "економне виробництво

+ концепція 6 сігма". Lean Six Sigma (англ.) — концеп*

ція управління, націлена на підвищення якості, приско*

рення процесів та мінімізацію дефектів у операційній

діяльності, використовуючи інструменти "ощадливого

виробництва" [19] (табл. 2).

Загальними засадами ефективної організації тех*

нологічних та виробничо*логістичних потоків на

підприємствах ресторанного господарства мають

бути:

1. Налагодження своєчасного та безперебійного

надходження до виробничої підсистеми сировини та

напівфабрикатів у необхідній якості, повному обсязі, у

визначений час;

2. Раціональне розміщення виробничих приміщень

та устаткування, максимальне використання їх можли*

востей;

3. Своєчасне виробництво готової продукції зада*

ної якості та кількості за вимогами системи обслугову*

вання.

Збутова підсистема підприємства ресторанного гос*

подарства, крім транспортної логістики, про яку йшло*

ся вище, об'єднує маркетингову (збутову) логістику та

логістику сервісу. Збутова логістика спрямована на си*

стемне дослідження ринку, підвищення швидкості

оформлення та обробки замовлень, підвищення рівня

сервісу, зменшення кількості рекламацій, штрафів тощо.

Логістична концепція проголошує необхідність виявля*

ти індивідуальні потреби споживачів і відповідати на них,

спрямовуючи наявні ресурси на їх повне задоволення.

Маркетингова (збутова) логістика покликана забезпе*

чувати відповідність процесів у всіх підсистемах управ*

ління підприємством запитам споживачів щодо якості,

обсягу, часу та місця споживання продукції ресторан*

ного господарства.

Окремої уваги заслуговує поняття логістичного сер*

вісу (логістики обслуговування), яке зобов'язує підприє*

Таблиця 2. Сучасні концепції управління виробництвом

Назва концепції Зміст концепції
Система Kaizen та Gemba Kaizen 
(яп.)  

теорія і практика «економного виробництва», яка фокусується на виробництво 
без втрат; заохочує безперервні зміни у всіх сферах організації – постачанні, 
виробництві, збуті і т.і. [17] 

Стратегія DMAIC (англ.) методологія вдосконалення наявного бізнес-процесу, яка включає: Define 
(потреби, вимоги споживачів, які слід покращити), Measure (збір інформації 
для порівняння), Analyze (аналіз важливих параметрів фактору), Improve 
(удосконалення процесу на основі аналітичних методів), Control (закріплення 
та підтримання змін, контроль, корекція) [20] 

Система KANBAN (яп.)  система організації виробництва та постачання за принципом «точно вчасно» 
Система ощадливого виробництва 
LeanThinking 

вважає витрату ресурсів для будь-яких цілей, окрім тих, що мають значення 
для кінцевого споживача, марнотратними, тому потребують ліквідації [18] 

Система ERP (Enterprise Resourse 
Planning) 

ефективне управління ресурсами підприємства

Система TPM (Total Productive 
Maintenance) 

раціоналізація загальної виробничої експлуатаційної системи  

Система швидкої пере-наладки 
SMED (Single-Minute Exchange or 
Die) 

переналадка устаткування у лічені хвилини – менше 10

ICO 9000  система менеджменту якості

Джерело: доповнено автором на основі опрацювання [9], [10].
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мство задовольнити потреби споживача за найвищої

якості сервісу. Логістичний сервіс нерозривно пов'яза*

ний з процесом розподілу та охоплює всі види діяль*

ності підприємства, є комплексом надання матеріаль*

ного потоку різноманітних логістичних послуг, будь*то

у процесі постачання товарів чи реалізації продукції спо*

живачеві [2].

Особливістю підприємств ресторанного господар*

ства є те, що, з одного боку, вони є споживачами лог*

істичного сервісу при організації виробництва та об*

слуговування, а з іншого — при реалізації продукції

власного виробництва — самі надають логістичний

сервіс.

Реверсивна логістика спрямована на раціоналіза*

цію управління матеріальними потоками у вигляді

відходів у процесі виробництва продукції ресторанно*

го господарства та залишку готових страв після обслу*

говування. На практиці ресторатори стикаються з серй*

озними проблемами щодо вивезення харчових

відходів, які пов'язані із додатковою оплатою за на*

дання відповідних послуг та складністю пошуку опе*

ратора, що спеціалізується на утилізації відходів хар*

чового походження.

На етапі споживання ресторанного продукту ревер*

сивна логістика відіграє не тільки санітарно*гігієнічну

роль, але є потужним іміджевим інструментом. На дум*

ку відомого київського ресторатора М. Січкар, у гарно*

му ресторані залишки їжі після обслуговування відда*

ють клієнту з собою, упакованими в одноразовий по*

суд, у поганому — те, що залишається від банкету, дої*

дає персонал або просто розкрадається [12].

Важливою складовою організації логістичного уп*

равління підприємством є інформаційна логістика. Од*

ним із сучасних напрямів активного впровадження лог*

істичних систем у ресторанному бізнесі є застосування

технології EDI (Electronic Data Interchange — електрон*

ний обмін даних). Перехід на електронний документо*

обіг, при якому інформаційно*логістичної система за*

мовника суміщається з системою постачальника, дає

можливість партнерам скоротити витрати часу на оброб*

ку інформації, оптимізувати людські ресурси за раху*

нок скорочення персоналу, зменшити вплив людського

фактор та мінімізувати кількість помилок у логістичній

системі (рис. 2).

Багато міжнародних постачальників виходять на

українські ресторанні компанії з пропозиціями про пе*

рехід на систему EDІ, що, ймовірно, у майбутньому спо*

нукатиме керівників навіть невеликих підприємств до

подібного інформаційного формату спілкування з парт*

нерами.

До недавнього часу поняття логістики у ресторан*

ному бізнесі переважно асоціювалося із постачальниць*

кою діяльністю підприємства. Навіть у цьому традицій*

ному та відпрацьованому сегменті існують проблеми

щодо раціоналізації процесу — переважна більшість

вітчизняних ресторанів усіх цінових сегментів організо*

вують постачання або через дистриб'юторів, або

співпрацюють безпосередньо з виробниками продуктів

Рис. 2. Логістична схема інформаційної взаємодії "ресторан0постачальник"

Джерело: [13].
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Рис. 3. Схема логістики McDonald's Ukraine Ltd
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харчування, що веде до збільшення кількості контактів,

а відповідно, до зниження ефективності організації си*

стеми поставок [2].

На думку І. Смирнова, на нинішньому етапі допомог*

ти рестораторам у вирішенні логістичних завдань мог*

ли б фахові логістичні компанії, які мають достатньо

ресурсів оперативно систематизувати заявки як окре*

мих ресторанів, так і цілих мереж, формувати значні за

обсягом замовлення різноманітних продуктів у вироб*

ників, забезпечуючи значні знижки на товар [14]. Од*

нак цей процес гальмується через сумніви рестораторів

щодо економічної доцільності передачі логістичних

функцій на аутсорсинг; недостатню кількість логістич*

них операторів, які б могли відповідати вимогам ресто*

ранного бізнесу.

Серед фахівців ресторанного бізнесу існує думка,

що для оптимізації логістичних ланцюжків деякі ресто*

ранні мережі могли б створювати власні логістичні

підрозділи. Однак, як вважає І. Борець, комерційний

директор групи компаній "Світова карта", для невели*

ких вітчизняних мереж ресторанів (до 20 закладів) ви*

трати на утримання власного розподільного складу мо*

жуть підвищити ціну страв на 11% порівняно з класич*

ною схемою роботи через постачальників [11].

Одним із позитивних прикладів співробітництва ре*

стораторів та логістів на українському ринку є мережа

ресторанів McDonald's, всі продукти для якої закупову*

ються, постачаються, транспортуються, зберігаються,

а також координуються замовлення між ресторанами

та контролюється рівень запасів через два дистрибуц*

ійна центри компанії USPOT (рис. 3).

Таким чином, для реалізації цілей та завдань

підприємства ресторанного господарства доцільно

впроваджувати комплекс управлінських дій на засадах

логістичного управління. На нашу думку, логістичне

управління підприємствами ресторанного господарства —

це цілеспрямований вплив керуючої системи на керо*

вані системи підприємства, що грунтується на засадах

та принципах логістики, характеризується системною

комплексністю управління логістичними потоками зад*

ля досягнення ефекту синергії з метою задоволення

потреб споживачів з мінімальними витратами ресурсів

та часу.

Загальною метою логістичного управління підприє*

мством ресторанного господарства є реалізація й узгод*

ження економічних інтересів безпосередніх і опосеред*

кованих учасників підприємницьких процесів через

найефективніше використання ресурсів в існуючих на

даний момент умовах господарювання.

Дослідження сучасної практики вітчизняних

підприємств ресторанного господарства свідчить про

відсутність дієвих механізмів впровадження логістичних

концепцій у систему управління. З іншого боку, біль*

шість керівників*рестораторів не до кінця усвідомлю*

ють важливість та необхідність формування системи

управління на засадах логістики. Проте логістичне

управління має цілком конкретні переваги, зокрема його

впровадження у систему менеджменту підприємств ре*

сторанного господарства сприяє:

— зниженню ресурсовитрат за рахунок раціональ*

но організованої логістичної системи та забезпечення

ефективності управління;

— максимальному задоволенню потреб споживачів

за рахунок глибокого розуміння їх вимог до якості, сер*

вісу, умов надання послуг;

— створенню можливостей реконструювання про*

цесів виконання замовлень з метою покращання показ*

ників систем постачання, виробництва та обслуговуван*

ня;

— мінімізації часу на формування, організацію ло*

гістичних бізнес*процесів, підвищення їх ефективності

та ін.

ВИСНОВКИ
Діяльність будь*якого підприємства ресторанного

господарства можна охарактеризувати як постійно по*

вторювальний процес, тому логістичне управління мож*

на розглядати як замкнений управлінський цикл, який

також постійно повторюється.

Логістичне управління підприємствами ресторанно*

го господарства пов'язане з теорією і практикою мар*

кетингу та менеджменту, тобто сприяє адаптації систе*

ми виробництва і реалізації продукції з реальним пла*

тоспроможним попитом споживачів, пошуку нових сфер

діяльності для отримання доходів, що є однією з голов*

них умов досягнення конкурентоспроможності підприє*

мства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
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редовищі впевнено можна характеризуватися як високоди*
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ного капіталу вітчизняних підприємств. Визначено, що вибір оптимального методу оцінки, який
би враховував особливості функціонування суб'єктів господарювання та надавав достовірні
результати, є одним із найважливіших етапів на шляху до ефективного управління інтелекту�
альним капіталом як основи для забезпечення конкурентоспроможності за сучасних умов. За�
пропоновано класифікувати методи оцінки інтелектуального капіталу з виокремленням дина�
мічних та статичних груп, а в межах останньої — двох підходів: структурного та інтегрального.
Встановлено, що наразі кількість емпіричних досліджень щодо оцінювання інтелектуального
капіталу вітчизняних підприємств, зокрема й тих, що функціонують в АПК, є незначною. Прове�
дений аналіз можливостей використання деяких методів і моделей для оцінювання інтелек�
туального капіталу підприємств дозволив визначити найбільш прийнятні для використання в
процесі такого оцінювання методи: визначення коефіцієнту інтелектуальної доданої вартості
та системи збалансованих показників.

The article deals with the issue of importance of the choice of models and methods for the evaluation
of the intellectual capital of domestic enterprises. It has been determined that the selection of the
optimal method of assessment which would take into account the peculiarities of the company and
provided reliable results is one of the most important steps towards the effective management of
enterprise intellectual capital as the basis for enterprise competitiveness in the current economic
conditions. Author has suggested for classifying evaluation methods of the intellectual capital of
enterprises to use dynamic and static methods groups, and within the static methods group — two
approaches: structural and integral. It has been founded that current empirical research on the
assessment of the intellectual capital of domestic enterprises (including agribusiness) is insignificant.
The analysis of the possibilities of using some methods and models for evaluating the intellectual
capital of Ukrainian agricultural enterprises has allowed to identify the most appropriate methods
for using: the Value Added Intellectual Coefficient and the Balanced Scorecard.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, методи оцінки інтелектуального капіталу, підприємства АПК,

коефіцієнт інтелектуальної доданої вартості, система збалансованих показників.

Keywords: intellectual capital, intellectual capital evaluation methods, agribusiness, value added intellectual

coefficient, balanced scorecard.

в економічних системах на всіх рівнях — від мікрорівня

окремих підприємств до макрорівня національних економік.

Швидкість перетворень невпинно зростає, надаючи конку*

ренції все більш жорстокого характеру і змушуючи суб'єктів
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господарювання пристосовуватись до нових умов ведення

бізнесу. Наслідком змін в економічних процесах, зв'язках і

методах стала поява нового типу економіки, що базується

на знаннях та інформації. Підприємства відтепер шукають

конкурентні переваги не в матеріальних ресурсах, як це було

раніше, а в нематеріальних. Якщо в середині 1980*х рр. рин*

кова оцінка суб'єкта господарювання приблизно відповіда*

ла його оцінці за даними фінансової звітності, то до кінця

90*х рр. ринкова оцінка перевищила облікову в п'ять разів.

Коли все більша частина активів не береться до уваги об*

ліком, виникає розрив між оцінкою бізнесу ринком — рин*

ковою капіталізацією та його оцінкою за даними бухгал*

терського обліку. Іншими словами, 75% вартості підприєм*

ства неможливо пояснити, опираючись на дані балансу [1,

с. 99]. Як наслідок, виникає необхідність оцінки інтелекту*

ального капіталу та вибору оптимального методу чи моделі

оцінки, який би враховував особливості функціонування

підприємства та надавав достовірні результати для подаль*

шого формування його тактики і стратегії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність проблеми ідентифікації та оцінки інтелек*

туального капіталу підтверджується всезростаючою

кількістю наукових праць у даній сфері як серед зарубіжних

вчених [1—13; 15—19; 26], так і серед вітчизняних [14; 20—

25; 27]. Відсутність єдиної методики оцінювання інтелекту*

ального капіталу підприємства не стає перешкодою для

проведення емпіричних досліджень науковцями по всьому

світу. Результати емпіричних досліджень впливу інтелекту*

ального капіталу підприємства та його складових на резуль*

тати діяльності суб'єктів підприємництва, узагальнені Г. Би*

ковою, М. Молодчиком [2], вказують на те, що більшість

розглянутих досліджень показали позитивний вплив рівня

інтелектуального капіталу на результати діяльності підприє*

мства. Це зумовлює необхідність дослідження інтелектуаль*

ного капіталу підприємства і можливостей управління ним

для отримання кращих результатів діяльності. Проте варто

погодитись з Б. Марром, Д. Грей та Е. Ніллі [3, c. 441] щодо

важливості та необхідності для дослідників в сфері інтелек*

туального капіталу мати можливість виправдати теоретичні

припущення через емпіричну перевірку. Проблема форму*

вання, оцінки та управління інтелектуальним капіталом вис*

вітлюється вітчизняними науковцями здебільшого в теоре*

тичному аспекті, в той час коли бракує емпіричних підтвер*

джень досліджень. Світова практика управління інтелекту*

альним капіталом за недовгий строк свого існування нагро*

мадила достатню кількість методів та моделей оцінки інте*

лектуального капіталу на підприємствах різних галузей еко*

номіки. Тому, на нашу думку, необхідним на даному етапі

досліджень у сфері інтелектуального капіталу є адаптація

та імплементація різних зарубіжних методик у вітчизняний

простір підприємництва, зокрема й методів та моделей оці*

нки інтелектуального капіталу на підприємствах АПК Украї*

ни.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є огляд моделей та методів оцінки інте*

лектуального капіталу та окреслення можливостей їх зас*

тосування на підприємствах АПК України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Беручи до уваги той факт, що наразі аграрний сектор

є локомотивом вітчизняної економіки, пріоритетним зав*

данням є забезпечення його сталого розвитку, який вра*

ховував би економічну, соціальну та екологічну складо*

ву. Помилковим є твердження про відсутність інтелекту*

ального капіталу в агропромисловому секторі. Сучасне аг*

рарне підприємництво — це не просто обробіток землі з

метою отримання прибутку, а комплексне багатоаспект*

не поняття, що відображає економічну, екологічну, соц*

іальну діяльність спрямовану на задоволення потреб спо*

живачів у якісній сільськогосподарській продукції, забез*

печення оптимальних умов праці для розширеного відтво*

рення людського потенціалу працівників агарної сфери,

формування високого рівня продовольчої безпеки дер*

жави, розвиток новітнього техніко*технологічного сере*

довища функціонування агарних підприємств для забез*

печення стійких конкурентних переваг. Сутність сучасно*

го аграрного підприємництва не може бути обмежене

поняттям землі і класичними чинниками виробництва. Аг*

рарне виробництво повинно містити передові технології і

стандарти якості, що вимагає більшої, ніж коли*небудь,

участі людини і, зокрема, її знань, досвіду, навичок та ком*

петенцій. На сьогоднішній день аграрний сектор має

відносно низький рівень внутрішніх науково*дослідних та

науково*технічних розробок, проте цілком можна ствер*

джувати, що це одна з найбільш наукоємних галузей еко*

номіки в цілому. Попри існуючі перешкоди автоматизації

сільськогосподарського виробництва, викликані специф*

ікою діяльності, інноваційний прогрес природно впливає

на аграрне підприємництво, формуючи зміни в розумінні

понять як аграрного виробництва, так і аграрного підприє*

мництва загалом.

Основними причинами невпинного збільшення питомої

ваги інтелектуального капіталу в загальній структурі капіта*

лу підприємства та появи всезростаючого інтересу до пи*

тання інтелектуального капіталу з боку науковців, на нашу

думку, є наступні: поступове наближення до вичерпання

матеріальних, природних ресурсів; складність залучення в

оборот додаткових фінансових ресурсів; підвищення темпів

конкурентної боротьби і необхідність створення продукції

з високою доданою вартістю як спосіб підвищення конку*

рентоспроможності; скорочення життєвого циклу продукції

та підприємства; зростання попиту на високотехнологічну

продукцію тощо.

Концепція інтелектуального капіталу за мірами еконо*

мічної науки з'явилася зовсім нещодавно — в 1990*х рр.

Хоча передісторію розгляду окремих аспектів даної пробле*

матики можна при бажанні знайти в концепціях та ідеях сто*

літньої давнини, дослідження функціонування інтелектуаль*

ного капіталу зародилось і перетворилось в напрям науки,

що досить швидко розвивається, з кінця 1980*х рр. Одним з

ключових аспектів досліджень стало формування підходів

до кількісної оцінки інтелектуального капіталу. Вартий ува*

ги і той факт, що кількісна оцінка інтелектуального капіталу

з самого початку розроблялась з широким застосуванням

— не тільки для наукоємних підприємств, а й для всіх галу*

зей економіки.

У розробці моделей та методів оцінки інтелектуально*

го капіталу умовно можна виділити "скандинавську школу",

представниками якої є К.*Е. Свейбі [4], Л. Едвінсон [5], Г.

Рус [6] та інші, та "північноамериканську школу" на чолі з Б.

Левом [7], Н. Бонтісом [8], Т. Сюартом [9]. Представники

"скандинавської школи" активно працюють над оцінкою,

перш за все, нефінансових характеристик інтелектуально*

го капіталу, тоді як в центрі уваги дослідників "північноаме*

риканської школи" знаходиться проблематика фінансової

оцінки та облік нематеріальних активів. Варто підкреслити

певну умовність поділу підходів до оцінки інтелектуального

капіталу на "скандинавську" та "північноамериканську". Так,

моделі якісної та нефінансової оцінки, що розробляються

останньою, побудовані на методології системи збалансова*

них показників, запропонованої американцями Д. Нортоном

і Р. Капланом [10], а запропонована Б. Левом [7] модель

Value Chain Scoreboard базується на нефінансових індика*

торах. Вибір відповідних підходів "північноамериканської"
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школи є наслідком значної залежності діяльності компаній

від фондового ринку.

Науковець Герман Ван дер Берг [11] розробив класиф*

ікацію методів оцінки інтелектуального капіталу на основі

динаміки системи. Відповідно до даного підходу можна ви*

окремити статичні та динамічні методи. В. Платонов [12]

пропонує дещо уточнену і узагальнену класифікацію, відпо*

відно до якої існує три групи методів оцінки інтелектуаль*

ного капіталу:

1) статичні моделі, що оцінюють інтелектуальні ресур*

си — потенційні економічно значимі знання, якими володіє

підприємство;

2) статичні моделі, що оцінюють ефект від накопичених

знань;

3) динамічні моделі — оцінюють потік, створений інте*

лектуальним капіталом (в якості змінної потоку використо*

вується рух грошових засобів).

Перша група статичних моделей (методи оцінки

інтелектуальних активів на основі вимірювання цінності

(вартості) бізнесу) відноситься до оцінки інтелектуаль*

них ресурсів — тих потенційно економічно значущих

знань, якими володіє бізнес. Друга група моделей цьо*

го типу (моделі оцінки інтелектуальних активів, засно*

вані на бухгалтерському доході) грунтується на вимірю*

ванні ефекту від накопичених знань. Група динамічних

моделей оцінює потік, сформований інтелектуальним ка*

піталом. Методи третьої групи (оцінка інтелектуальних

активів на основі ресурсів і грошового потоку) зазвичай

вимірюють в якості змінної потоку рух грошових коштів.

Різницю між підходами на основі ресурсів, ефекту і гро*

шового потоку можна продемонструвати на прикладі

патентів як частини інтелектуальності власності. Капіта*

лізовані витрати на НДДКР та витрати на патентування

дають неточну оцінку вартості цієї частини інтелектуаль*

них ресурсів. Оцінка реального ефекту може бути отри*

мана шляхом моделювання зв'язку між патентом і варт*

істю бізнесу користувача патентом або розрахунку при*

росту грошового потоку від інновації, що реалізує па*

тент [1].

Усі існуючі методи оцінювання інтелектуального капі*

талу К.*Е. Свейбі [4] розділяє на наступні групи: 1) мето*

ди прямої оцінки інтелектуального капіталу (Direct

Intellectual Capital Methods, DICM); 2) методи ринкової кап*

італізації (Market Capitalization Methods, MCM); 3) методи

визначення дохідності активів (Return on Assets Methods,

ROA); 4) методи бальних оцінок (Scorecard Methods, SCМ);

5) точні вимірювальні системи (Proper Measurement Systems,

MS).

У дослідженнях Д. Люті (David H. Luthy) [13] виок*

ремлює два типи підходів до оцінки інтелектуального ка*

піталу: 1) структурний підхід, який грунтується на оцінці

кожного компоненту інтелектуального капіталу

(component*by*component evaluation). Крім того, при та*

кому підході використовуються методи оцінювання відпо*

відно до того елементу, оцінювання якого проводиться;

2) вартісний підхід, при якому відбувається грошова оці*

нка вартості інтелектуального капіталу. Результатом такої

оцінки є отримання інтегрального показника вартості інте*

лектуального капіталу. Фінансова оцінка, яка враховує си*

нергетичний ефект інтелектуальних активів на мікрорівні,

є ключовою мірою прогресу і вартості інтелектуального

капіталу.

Науковці С. Кравченко та О. Корнєва [14] пропонують

класифікувати групи методів оцінки інтелектуального капі*

талу на якісні, кількісні та "інші" (такі, що не можна віднести

до цих груп). За допомогою якісних методів можна здійсню*

вати аналіз структури інтелектуального капіталу, визначаю*

чи при цьому роль кожного з елементів у формування ре*

зультатів діяльності підприємства. Кількісні методи викори*

стовуються для грошового відображення вартості інтелек*

туального капіталу. До групи "інші" дослідники віднесли нові

методи, які покликані компенсувати недоліки кількісних,

надавши можливість врахувати високу схильність інтелек*

туальних активів до коливання в ціні (індексний метод та

метод реальних опціонів).

Групування методів оцінки інтелектуального капіталу на

вхідні й вихідні, якісні та кількісні запропоновано вченими з

Польщі (Я. Чекаєм і М. Яблоньскім [15]) та Китаю (Д. Чен,

Ж. Зу, Г. Ян Хі [16]). Розрізняти монетарні та немонетарні

групи методів оцінки інтелектуального капіталу пропонують

вчені із Західноавстралійського університету — Г. П. Тен,

Д. Плоумен, Ф. Ганкок [17]. Науковці зі Сполучених штатів

— Т. Хаусел та С. Нельсон [18] вважають за доцільне виок*

ремлювати дві групи методів оцінки інтелектуального капі*

талу: статичні і динамічні.

Таким чином, можна спостерігати різноманіття не лише

методів оцінки інтелектуального капіталу, а й підходів до їх

групування. На нашу думку, найоптимальнішим способом

класифікації методів оцінки інтелектуального капіталу є ви*

окремлення двох груп методів (динамічних та статичних), а

в межах групи статичних методів — двох підходів (струк*

турного та інтегрального) (рис. 1).

Найпоширенішими методами вимірювання інтелекту*

ального капіталу, за результатими досліджень Й. Юрчак

(J. Jurczak) [19], є наступні: система збалансованих показ*

ників (The Balanced Scorecard), метод визначення коефіціє*

* ·· →  статичні             →  динамічні

Джерело: доповнено автором на основі [1].

 

Ресурси 

Ефект 

потік 
Структурний (ресурсний) підхід 

(якісні, немонетарні, вхідні методи 
оцінки) 

Вартісний (доходний, інтегральний) підхід 
(кількісні, монетарні, вихідні методи оцінки) 

Рис. 1. Підходи і методи оцінки інтелектуального капіталу
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нту інтелектуальної доданої вартості (VAIC™), Навігатор

"Скандія" (Skandia's IC Navigator), Навігатор інтелектуаль*

ного капіталу та Індекс інтелектуального капіталу (Intellectual

Capital Navigator IC*Index™), Брокер технології (The

Technology Broker's IC Audit), Монітор нематеріальних ак*

тивів (Sveiby's The Intangible Asset Monitor (IAM)).

Ґрунтуючись на даних результатів досліджень вітчизня*

них науковців, розглянемо емпіричний досвід застосування

різних методів оцінки інтелектуального капіталу підприємств

(табл. 1).

Аналіз даних таблиці свідчить про недостатність емпі*

ричних досліджень в сфері оцінювання інтелектуального

капіталу вітчизняних підприємств агропромислового комп*

лексу. Такий результат можливо пояснити складністю про*

цесу проведення оцінки інтелектуального капіталу на даних

підприємствах.

Основними перешкодами на шляху до отримання дос*

товірної оцінки інтелектуального капіталу є відсутність

звітності щодо інтелектуального капіталу підприємства, ди*

намічна природа інтелектуального капіталу, що зумовлює

постійні зміни в системі оцінювання, необхідність отриман*

ня позаоблікової інформації шляхом проведення анкетувань

та опитувань, експертного оцінювання тощо.

Відсутність загальноприйнятої, емпірично перевіреної

методології оцінювання інтелектуального капіталу зумов*

лює необхідність підбору методу відповідно до специфіки

діяльності підприємств АПК. Крім того, варто враховувати

і ефективність проведення такого оцінювання, оскільки

значна частина методів оцінки є трудомісткими, високовар*

тісними і потребують залучення висококваліфікованих

спеціалістів.

Для ідентифікації і визначення вартості інтелек*

туального капіталу підприємства дослідниця О. Собко [25,

с. 276] рекомендує використовувати модель "Брокер тех*

нології", яка є найпростішим видом методик моніторингу, а

сфера її  застосування є надзвичайно широкою (від

підприємств початківців до сучасних інтелектуальних

підприємств). Крім того, автор пропонує використовувати

трирівневу методологію діагностики інтелектуального капі*

талу: моніторинг, оцінка інтелектуального капіталу та аналіз

його впливу на капіталізацію підприємства [25, с. 180]. Як

свідчить дослідження Г. Бикової та М. Молодчик [2] одним

з найпоширеніших є метод визначення коефіцієнту інтелек*

туальної доданої вартості (VAIC™), автором якого є австр*

ійський вчений А. Пулік [26].

Наріжним каменем оцінки інтелектуального капіталу

підприємства є вибір такого методу оцінки, результат за*

стосування якого задовольняв критерії адекватності, по*

вноти та достовірності отриманих даних. Справделивим

є твердження дослідниці Л. Волощук [27], яка вказує, що

лише така методика оцінювання інтелектуального капіта*

лу буде досконалою, при якій результати застосування

інтегрального та структурного підходів будуть однакови*

ми.

Розглянемо можливості застосування найпоширеніших

методів оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах

агропромислового комплексу України (табл. 2). Результати

проведеного аналізу свідчать про доцільність використан*

ня при оцінці інтелектуального капіталу підприємств агро*

промислового комплексу системи збалансованих показників

або методу визначення коефіцієнту інтелектуальної дода*

ної вартості, оскільки при їх застосуванні не виникатимуть

значні труднощі в отриманні необхідної інформації та її об*

робки.

ВИСНОВКИ
Конкурентоспроможність в умовах інформаційної

економіки грунтується на високоефективному викорис*

танні як матеріальних, так і нематеріальних ресурсів. Тому

наразі для ефективного ведення підприємництва в агро*

промисловому секторі необхідним є формування та по*

стійне нагромадження інтелектуального капіталу, що є

одним із основних конкурентних переваг підприємств.

Вибір оптимальної моделі чи методу оцінки поточного

стану інтелектуального капіталу підприємства є основою

для можливості управління ним, оскільки лише тим мож*

ливо управляти, що можна виміряти. Вважаємо за необ*

хідне усі наявні методи оцінки інтелектуального капіталу

підприємства розподіляти на дві групи: динамічні та ста*

тичні, а в межах останньої — два підходи: структурний та

інтегральний. Результати проведеного дослідження вка*

зують на недостатність емпіричних досліджень щодо

Таблиця 1. Емпіричний досвід оцінювання інтелектуального капіталу підприємств

Джерело: складено автором на основі [20; 21; 22; 23; 24].

Автор Назва та суть методики оцінки інтелектуального капіталу 

Галузь та 
кількість 

досліджуваних 
підприємств 

Рік 
опублікування 
результатів 
дослідження 

Маркова Н.С. 
[20] 
 
 

Інтегральний показник на основі чотирьох груп факторів: 
системи матеріального стимулювання, сприятливості 
організаційної культури, кваліфікаційно-професійної структури 
персонального капіталу, системи інформаційної підтримки 
діяльності підприємства 

промисловість, 
15 підприємств 

2005 
 

Тараруєв Ю.О. 
[21] 

Метод капіталізації додаткових прибутків, шляхом введення 
показників перевищення прибутковості та капіталізації 
економічного ефекту від використання інтелектуальних активів 

будівництво,  
6 підприємств 2008 

Білов Г.О.  
[22] 

Методика планових витрат, а саме значення договірної ціни 
предмета. Застосовується підхід, оснований на складній системі 
компромісів між сторонами, що домовляються, з наступним 
укладенням ліцензійних договорів, які надають офіційного 
статусу досягнутим домовленостям 

АПК,  
3 підприємства 

2009 
 

Ступнікер Г.Л. 
[23] 
 

Капіталізація наднормативного прибутку 

гірничо-
видобувна та 
металургійна 
промисловість, 
16 підприємств 

2010 
 

Бриль І. В.  
[24] 

Коефіцієнт інтелектуальної доданої вартості (Value Added 
Intellectual Coefficient (VAIC) 

машинобудівна 
та 
металургійна 
промисловість, 
16 підприємств 

2012 
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оцінювання інтелектуального капіталу вітчизняних

підприємств, зокрема й тих, що функціонують в АПК. На

основі аналізу можливостей використання найпоширені*

ших методів і моделей для оцінювання інтелектуального

капіталу підприємств АПК встановлено, що метод визна*

чення коефіцієнту інтелектуальної доданої вартості та си*

стема збалансованих показників є найбільш прийнятни*

ми для використання в процесі такого оцінювання. Перс*

пективи подальших пошуків у напрямі дослідження поля*

гатимуть у отриманні емпіричних результатів оцінювання

інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств агро*

промислового комплексу Вінницької області.
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Назва методу Сутність методу 
Можливості застосування для 
оцінювання інтелектуального 
капіталу підприємств АПК 

Система 
збалансованих 
показників (The 
Balanced Scorecard) 

Методика оцінки матеріальних і 
нематеріальних активів, основою якої є 
аналіз чотирьох складових – фінанси, 
маркетинг, внутрішні бізнес-процеси, 
навчання та зростання  
 

Можливо при постійному 
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для оптимальної адаптації до 
змін середовища 

Коефіцієнт 
інтелектуальної 
доданої вартості 
(VAIC™) 

Визначення внеску у додану вартість 
інтелектуального капіталу підприємства. 
Модель визначає ефективність використання 
трьох типів ресурсів: фізичного, людського і 
структурного капіталу 

Можливо без значних труднощів 
на основі використання звітності 
підприємства 

Навігатор 
«Скандія» 
(Skandia’s IC 
Navigator), 
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через необхідність визначення 
великої кількості показників 

Брокер технології 
(The Technology 
Broker’s IC Audit) 

Визначення вартості інтелектуального 
капіталу на основі застосування 20 
аудиторських питань і діагностики 
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The Intangible Asset 
Monitor (IAM)) 
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зовнішню структуру, внутрішню структуру й 
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достовірність даних 
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ВСТУП
У теперішній складний період розвитку економіки, саме

впровадження інновацій забезпечує підприємствам здатність

до конкурентної боротьби. Для ефектного управління інно*

ваційною діяльністю необхідна досить налагоджена систе*

ма управління інноваційною діяльністю. Як показують про*

ведені дослідження, на більшості підприємствах системи

управління інноваційною діяльністю не відповідають те*

перішнім вимогам. Саме це і спонукає керівництво до пошу*

ку шляхів ефективного розвитку системи управління інно*

ваційною діяльністю підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення основних шляхів розвитку

системи управління інноваційною діяльністю для забезпе*

чення ефективності підприємства загалом.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Підприємство в процесі свого функціонування керуєть*

ся певними цілями. Для досягнення цих цілей система уп*

равління інноваційною діяльністю повинна перебувати в

стані постійного розвитку. Розвиток — це процес, унаслі*

док якого відбувається зміна якості чого*небудь, перехід від

одного якісного стану до іншого, вищого [1, с. 1043]. Роз*

виток системи — це незворотна, направлена і закономірна

її зміна, при якій виникає нова якість і досягається нова ціль.

Наявність наведених трьох властивостей відрізняє процеси

розвитку від інших змін: зворотність змін характерна для

процесів функціонування (циклічне відтворення деяких
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функцій); відсутність закономірності характеризує випадкові

процеси катастрофічного типу; при відсутності направле*

ності зміни не можуть нагромаджуватися і тому процес поз*

бавляється характерної для розвитку єдиної, внутрішньої

взаємопов'язаної лінії [4, с. 38]. Процес розвитку передба*

чає зміну цілей і якості системи, саме тому система реалізує

перехід з одного стану рівноваги в інший.

Г. Одінцова вважає, що під розвитком системи уп*

равління слід розуміти такі зміни її елементів, зв'язків між

ними, функцій (з низу до верху по рівню складності), які

орієнтовані на усунення виникаючих вагомих відмінностей

(між елементами системи управління і об'єкта управлін*

ня), забезпечують досягнення об'єктом управління макси*

мальних кінцевих результатів при мінімальних витратах в

найкоротші терміни і узгоджені з цілями систем більш висо*

кого рівня по відношенню до даного об'єкта. За досліджен*

ням авторів монографії [6, с. 14], постійний розвиток систе*

ми управління — це процес структурних, кількісних і якіс*

них змін всієї сукупності її елементів (виведення старих, пе*

реформування існуючих, поява нових) з метою приведення

даної системи у відповідність з рівнем розвитку продуктив*

них сил і виробничих відносин. Автори вважають, що на про*

цес розвитку системи управління найбільш суттєвий вплив

здійснюють: досягнутий рівень і темпи розвитку продуктив*

них сил; зміна структури і виробничих відносин; більш по*

вне врахування об'єктивних факторів економічного розвит*

ку, зумовлених наявністю внутрішніх суперечностей (не*

відповідність між суб'єктом і об'єктом управління, недо*

статній рівень оптимального співвідношення централізації і
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децентралізації управління); зростання міри свідомого ви*

користання економічних законів і закономірностей управл*

іння. Розвиток продуктивних сил впливає як на об'єкт уп*

равління, викликає необхідність відповідних змін в системі

виробничих відносин, так і на суб'єкт управління, перефор*

мовуючи структурні елементи в системі управлінських відно*

син та внутрішні і зовнішні зв'язки [6, с. 14]. Не менш важ*

ливою умовою ефективного розвитку системи управління є

розвиток самого підприємства. Як зазначає А. Зєніна*

Біліченко: "… стратегія розвитку системи управління повин*

на бути підпорядкована і взаємопов'язана із стратегією роз*

витку самого підприємства, розроблятись одночасно і уз*

годжено" [3].

Важливим елементом методології розвитку системи

управління постає неперервність її розвитку, тобто послідов*

на реалізація довгострокових концепцій в плани і проекти

при уточненні самих концепцій на базі новітніх досягнень

науки і практики управління [5, с. 23]. Запорукою успіху

діяльності щодо вдосконалення системи управління іннова*

ційною діяльністю підприємства є її планомірний характер,

що реалізується, по*перше, при систематичній роботі в да*

ному напрямі; по*друге, при узгодженій роботі на всіх рівнях

управління; по*третє, при злагодженому розвитку організа*

ційних структур, матеріально*технічної бази і економічного

механізму управління, в першу чергу розвиток форм стра*

тегічного та поточного планування [5, с. 22].

Здатність до розвитку є важливою характеристикою

системи управління. В. Верба виділяє [2, с. 65]: прогресив*

ний (перехід до більш високого рівня якісного стану) та рег*

ресивний розвиток (зниження рівня); еволюційний (супро*

воджується плавними, поступовими змінами характеристик)

та революційний (різкий або скачко подібний перехід із од*

ного стану в інший) розвиток. Система управління іннова*

ційною діяльністю може розвиватись у таких напрямах:

1) кількісне зростання (розширення та більш ефективне ви*

конання поставлених завдань працівниками системи), ре*

зультатом якого є зростання обсягу виробництва та реалі*

зації продукції; 2) якісний розвиток (активізація використан*

ня зусиль працівників, досягнення якісно нового сану сис*

теми управління інноваційною діяльністю), який призводить

до створення конкурентних переваг на тривалий проміжок

часу. Під час процесу розвитку необхідно враховувати всі

умови та чинники, стимули та механізми, що

забезпечують тривалість та безперервність

темпів економічного розвитку, достатніх

для досягнення встановлених цілей.

Для визначення шляхів розвитку систе*

ми управління інноваційною діяльністю не*

обхідно визначити реальний стан даної си*

стеми. Недостатньо розвинута система уп*

равління не може якісно виконувати уп*

равлінські функції в необхідному обсязі, що

є причиною збоїв виробничо*господарської

діяльності підприємства. Надмірна чи*

сельність апарату управління і невиправда*

но високі витрати на її утримання мають

негативний вплив на фінансово*економічні

показники діяльності підприємства. Основ*

ними цілями системи управління іннова*

ційною діяльністю є цілі самого підприєм*

ства. Розвиток системи управління іннова*

ційною діяльністю повинен бути направле*

ний на реалізацію даних цілей.

Процес розвитку управління інновацій*

ною діяльністю підприємства представляє

собою сукупність заходів, які направлені на

розвиток форм, методів, структур, техніки

та технології управління інноваційними

підприємствами. Він визначає рівень показ*

ників організації, економічності управління і ефективності

виробництва, які повинні бути досягнуті в результаті впро*

вадження регулюючих рішень. Основною ціллю такого пла*

ну є забезпечення відповідності системи управління іннова*

ційною діяльністю рівню і задачам розвитку промислового

виробництва, підвищення ефективності і якості роботи всіх

ланок управління. План розвитку повинен охоплювати всі

елементи механізму управління інноваційною діяльністю і

забезпечувати проведення науково*дослідних робіт з даної

проблеми, розвиток оргструктур, методів, техніки, техно*

логії управління, підвищення кваліфікації кадрів і рівня

організації їхньої праці, забезпечення системи правління не*

обхідними ресурсами і інформацією.

Проведені дослідження показали, що процес розвитку

системи управління інноваційною діяльністю повинен вклю*

чати такі етапи:

— визначення і оцінка фактичного рівня основних па*

раметрів і показників функціонування системи управління

інноваційною діяльністю підприємства:

— визначення пріоритетів розвитку та можливостей

удосконалення системи управління інноваційною діяльні*

стю;

— виявлення проблемних ситуацій та вибір шляхів їх

вирішення;

— реалізація заходів, які зумовлюють позитивний роз*

виток системи управління інноваційною діяльністю.

Здійснення аналізування системи управління інновац*

ійною діяльністю дає можливість побачити реальний стан її

функціонування. Отже, аналізування дає можливість визна*

чити забезпеченість системи управління необхідними фінан*

совими, матеріальними, інформаційними та трудовими ре*

сурсами. Найважливішим в процесі аналізування є виявлен*

ня проблемних ситуацій та перешкод у діяльності системи уп*

равління. Такими перешкодами можуть бути: недостатнє за*

безпечення певними ресурсами, негативний вплив внутрішніх

і зовнішніх факторів, недостатньо сформований соціально*

психологічний клімат тощо. Також, під час аналізування си*

стеми управління інноваційною діяльністю підприємства роз*

криваються можливості і перспективи, реалізація яких може

позитивно вплинути на систему управління. Для реалізацій

можливостей та усунення перешкод менеджери системи уп*

равління інноваційною діяльністю здійснюють певні регулю*

Рис. 1. Процес розвитку системи управління інноваційною
діяльністю підприємства

Аналіз внутрішнього середовища 
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діяльністю 

Проблеми та недоліки 
реального стану системи 
управління інноваційною 

діяльністю 

Можливості та перспективи 
удосконалення системи 
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діяльністю 

Реалізація заходів щодо 
вирішення проблемних 

ситуацій в системі управління 
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Реалізація заходів щодо 
удосконалення системи 
управління інноваційною 

діяльністю 

Розвиток системи управління 
інноваційною діяльністю  

підприємства 
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ючі заходи, від успішності впровадження яких і

залежить розвиток даної системи управління.

Схема процесу розвитку системи управління

інноваційною діяльністю підприємства наведе*

на на рисунку 1.

Керівники системи управління інноваційною

діяльністю під час процесу розвитку системи уп*

равління повинні: здійснювати моніторинг ста*

ну системи та виконання поставлених цілей; го*

тувати для вищого керівництва підприємства

аналітичні стосуються стану та розвитку систе*

ми; збирати та узагальнювати інформацію, що

стосується чинників розвитку системи; органі*

зовувати інформаційний обміну між працівни*

ками системи; розробляти для керівництва

підприємства можливі стратегій розвитку систе*

ми управління інноваційною діяльністю з ура*

хуванням існуючих цілей і завдань; обгрунтову*

вати регулюючі рішення та розробляти рекомен*

дації щодо їх впровадження; оцінювати можливі

наслідки реалізації регулюючих рішень, пов'я*

заних з розвитком системи управління; здійсню*

вати контроль за виконанням регулюючих

рішень та аналізувати причини невиконання цих

рішень.

Враховуючи вищезазначене, визначення та обгрунту*

вання шляхів розвитку системи управління інноваційною

діяльністю є складним процесом, який є орієнтується на от*

римання заздалегідь прогнозованих кінцевих результатів.

Проведені дослідження показали, що перспективними шля*

хами розвитку системи управління інноваційною діяльністю,

є (рис. 2): підвищення кваліфікаційних рівнів менеджерів та

працівників; вдосконалення системи оплати праці і стиму*

лювання; формування сприятливого соціально*психологіч*

ного клімату; підвищення ефективності комунікацій та

інформаційного забезпечення.

Для ефективної реалізації заходів, які сприяють розвит*

ку системи управління інноваційною діяльністю, менедже*

ри підприємства повинні забезпечувати:

— достовірність і надійність інформації про можли*

вості розвитку системи управління інноваційною діяльні*

стю;

— детальне дослідження проблемних ситуацій, адже

вирішення проблем і є однією з причин розвитку;

— реалістичність планів розвитку — забезпеченість ре*

сурсами (матеріальними, фінансовими, кадровими, часу

тощо);

— стимулювати зацікавленість усіх працівників систе*

ми управління інноваційною діяльністю в ефективній реалі*

зації методів розвитку;

— проведення аналізу, контролювання та регулювання

методів розвитку системи управління інноваційною діяльні*

стю підприємства.

ВИСНОВОК
Реалізація запропонованих заходів щодо розвитку си*

стеми управління інноваційною діяльністю дозволить ство*

рити умови для гармонійного функціонування інноваційної

діяльності та підприємства загалом. Забезпечення умов для

цілеспрямованого і ефективного управлінського впливу на

досягнення цілей розвитку системи управління інноваційною

діяльністю підприємства досягається за умови підвищення

відповідальності управлінського персоналу за кінцеві ре*

зультати діяльності підлеглих працівників, тобто керованої

системи. Розвиток системи управління інноваційною діяль*

ністю підприємства буде ефективним лише в тому випадку,

коли цього розвитку прагнутимуть і підтримуватимуть його

всі працівники даної системи: керуюча і керована підсисте*

ми.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Українська та російська практика впровадження бю*

джетування є досить схожою і має свої певні спільні риси. За*

кордоном погляд на впровадження бюджетування суттєво

відрізняється як на практиці, так і в теорії. Існують певні етапи

з теоретичної точки зору та практичні помилки, які у загально*

му визначають специфіку побудови системи бюджетування.

Головний сенс впровадження системи бюджетування

передбачає отримання релевантних даних для оцінки ефек*

тивності та відповідності діяльності підприємства загальній

стратегії його функціонування. Для попередження та вда*

лого впровадження системи бюджетування необхідно роз*

глянути особливості такого впровадження та основні помил*
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FEATURES OF THE BUDGETING PROCESS IMPLEMENTATION

У статті проаналізовано особливості впровадження процесу бюджетування та основні помилки
побудови систем бюджетування у системі управління фінансами підприємства загалом та здійсне�
но аналіз практичного досвіду вже функціонуючих систем бюджетування, наведено особливості
етапи побудови. Основними етапами впровадження бюджетування є: розробка фінансової струк�
тури, створення форм бюджетів, визначення порядку планування та узгодження бюджетів, форму�
лювання правил планування бюджетних статей. У статті наводяться характерні особливості побу�
дови фінансової структури за вершинами як центр інвестицій (ЦІ), центр прибутку (ЦП), центр мар�
жинального доходу (ЦМД), центр доходів (ЦД), центр витрат (ЦВ), центр фінансового обліку (ЦФО)
або місця виникнення витрат (МВВ). Також зазначено принципи структурованості центрів відпові�
дальності: функціональний, технологічний, дивізіоний, проектний. Автор проаналізував близько 30
підприємств, які впровадили і використовують бюджетування і приходить до висновку, що існує по�
вторювані проблеми та особливості, властиві багатьом підприємствам, такі як: формування бюд�
жетної моделі без чіткого поділу грошових потоків і показників, що визначають фінансовий резуль�
тат, а також моделі бюджетування, що відображають тільки рух грошових коштів або тільки форму�
вання собівартості і прибутку тощо.

The article analyzes the features and main erorr of budgeting implementation process in the financial
management system of the enterprise in general and the analysis of experience already functioning
systems of budgeting. Also author describes the steps of constructing a budgeting system. The main
stages in the implementation of budgeting are: development of financial structure, creation of budgeting
forms, determination of budgeting planning and coordination, formulation of rules to define budget's
planning points. The article presents the characteristic features of the financial structure for tops as a
center of investment (CI), profit center unit (CPU), center margin income (CMD), the center revenues
(DM), the center costs (WSP), the center of financial accounting (CFA) or Cost (MVI). Also referred to
structuring principles of responsibility centers: functional, technological, division, project. The author
has analyzed about 30 companies that have implemented and use budgeting and concludes that there
are recurring problems and peculiarities inherent in many businesses, such as the formation of the budget
model without clear separation cash flows and key indicators, determining financial performance, and
also budgeting models reflecting only cash flow or only formation costs and profits, etc.

Ключові слова: модель бюджетування, фінансова структура, центр інвестицій (ЦІ), центр прибутку

(ЦП), центр маржинального доходу (ЦМД), центр доходів (ЦД), центр витрат (ЦВ), центр фінансового

обліку (ЦФО), місця виникнення витрат (МВВ), принципи структурованості центрів відповідальності,

Баланс, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про фінансові результати.

Key words: model of budgeting, financial structure, investment center (s), profit center unit (CPU), center

margin income (CMD), the center revenues (DM), the center costs (WSP), the center of financial accounting (CFA),

the cost center (MVI) principles of structuring centers of responsibility, balance sheet, cash flow statement, statement

of financial results.

ки, на які наштовхуються підприємства з вже функціоную*

чими системами бюджетної звітності.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ

У вітчизняній літературі майже не розкриваются прак*

тика бюджетування, оскільки переважна більшість науковців

вважає, що існує тільки теоретичні проблеми бюджетуван*

ня у вигляді традиційного класичного бюджетування.

Більшість практичного матерілу, яка наведена у цій статті,

була підчерпнута з практичних журналів таких, як "Фінан*

сист" [2], "Фінансовий директор" [3], "Компаньйон" [4],

"Business Harvard Review" [5].
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Іноземна наука і практика на сьогодні досить широко

представлена на дочірніх підприємствах в Україні. Найбільш

розповсюдженою є модель системи бюджетування, що на*

водить німецька група "Horvаth & Partners" [5]. Досить нова

для вітчизняного середовища практика, що наводиться у

українських науковців Терещенко О.О. та Бабяк Н.Д. [9], які

розглядають зарубіжні концепції та методики бюджетуван*

ня.

Наразі залишаються невизначені такі питання частини

загальної проблематики з бюджетування, як характеристи*

ка та основні властивості практики бюджетування, етапи

впровадження бюджетування тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити практику бюджетування та

охарактеризувати основні властивості впровадження систем

бюджетування.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система бюджетування, як будь*яка процедура, по*

винна здійснюватися за заздалегідь затвердженим пра*

вилами. Процес впровадження в більшості випадків оці*

нюється як менеджментом компанії,  так і рядовими

співробітниками неоднозначно. Одні сприймають це про*

сто як додаткову роботу, яку їм намагаються нав'язати,

інші побоюються, що бюджетування розкриє недоліки

роботи їх підрозділів, треті взагалі можуть не розуміти,

що від них вимагається. Щоб змусити менеджерів вико*

нувати бюджетні процедури, потрібно використовувати

адміністративний ресурс та весь спектр методів менедж*

менту персоналу.

Нормативні документі, положення по бюджетному уп*

равлінні, сам бюджет, ключова система показників, сис*

тема мотивації — все це потрібно затверджувати внутрі*

шньофірмовими наказами [12], при невиконанні яких з

співробітниками необхідно перш за все проводити на*

вчальні тренінги, перекваліфіковувати та у найгіршому ви*

падку звільняти. Тому друга складова бюджетування —

це організаційні процедури. Третє, що дозволяє реалізу*

вати систему бюджетування — автоматизація всього про*

цесу. Зазвичай, цей процес може розтягнутися надовго,

тому головним поруч з самою автоматизацією йде нор*

мування часу на його виконання, побудова графіка Ган*

та, тощо.

Основними напрямами роботи по впровадженню бюд*

жетування мають бути такі етапи: розробка фінансової

структури, створення форм бюджетів, визначення поряд*

ку планування та узгодження бюджетів, формулювання

правил планування бюджетних статей. На кожному з

етапів є свої певні особливості, урахування яких і визна*

чає якість сформованої функціонуючої системи бюдже*

тування.

Аналіз показав, що в ряді випадків фінансова струк*

тура формується формально або виключно як довідник

об'єктів бюджетування в повній відповідності з організа*

ційною структурою і, таким чином виконує обмежені

функції. Так, не правильно чи взагалі не визначається ста*

тус підрозділів як центрів фінансової відповідальності, що

не дозволяє використовувати можливості бюджетування

як технології управління в повному обсязі, зокрема, бу*

дувати систему мотивації відповідно до досягнутих фінан*

сових результатів. У більш просунутих концепціях бюд*

жетування модель бюджетування базується вже не на

фінансовій структурі, а в залежності від характристики

потоків витрат. Так, наприклад, світова холдингова буді*

вельна компанія "Сіка" має таку стандартизовану схему,

за якою будується моделі бюджетування в кожній країні.

Відмінностями від класичної моделі побудови системи

бюджетування на даному прикладі є те, що облік витрат

здійснюється не лише за центрами фінансової відпові*

дальності, а і за центрами прибутку та за центрами торгі*

вельних марок [5].

Вивчаючи особливості створення та побудови фінансо*

вої структури, необхідно звернути увагу на ієрархії центрів

фінансової відповідальності компанії. Основною помилкою

більшості компаній є те, що вони виділяють тільки центри

витрат. Тому формування бюджетів надходження коштів і

бюджетів доходів втрачає свій сенс. А відповідальність за

конкретні статті бюджетів між керівниками ЦФВ взагалі не

відбувається. Тобто немає фінансової структури — немає і

відповідальних за виконання планових показників. При цьо*

му якщо у фінансовій структурі компанії крім ЦФВ виділені

центри фінансового обліку та місця виникнення витрат, ана*

логічна аналітика повинна бути передбачена у формах бюд*

жетів.

Характерною особливістю фінансової структури є те,

що вона будується за принципом "зверху вниз". В більшості

випадків вершина будь*якої фінансової структури — це

центр інвестицій (ЦІ), але можуть бути і центр прибутку (ЦП),

центр маржинального доходу (ЦМД), центр доходів (ЦД),

центр витрат (ЦВ). У деяких випадках відправною точкою

можуть служити центри фінансового обліку (ЦФО) або місця

виникнення витрат (МВВ). Після визначення вершини фінан*

сової структури необхідно визначити порядок розподілу

фінансової відповідальності, а саме: з організаційних ланок,

продуктових лінійок, по регіонах і т.д. Від цього буде зале*

жати тип створюваної фінансової структури.

На практиці варіанти побудови фінансової структури

перш за все залежать від форми власності. Так, наприклад,

Державний будівельний комбінат Управління справами Вер*

ховної Ради України, який не входить до складу групи або

холдингу, знаходиться на повному госпрозрахунку, верши*

ною фінансової структури виділяє центр інвестицій. У нього

є відносно самостійні з погляду фінансового управління

підрозділу або бізнес*одиниці. Менеджмент може управля*

ти як оборотними, так і необоротні активи, зокрема, прид*

бати та продавати основні засоби, планувати угоди по злит*

тю і поглинанню. Відповідно, на більш низьких рівнях мо*

жуть бути представлені всі без винятку типи центрів відпов*

ідальності.

При недержавній формі власності зазвичай компанії

ставлять на вершину фінансової структури центр прибутку

або ж центр витрат. Даний вибір в більшості випадків за*

лежить від масштабності підприємства. Так, компанії, які

не є холдинговими структурами зазвичай обирають центр

прибутку. Ці компанії виконуються ті ж умови, що і в пер*

шому прикладі. При цьому власники бізнесу не делегують

генеральному директору компанії повноважень, які доз*

воляють купувати або продавати необоротні активи, на свій

розсуд формувати інвестиційні бюджети і довгострокові

бізнес*плани. Рішення подібних питань власники бізнесу

залишають за собою. Це означає, що топ*менеджмент ком*

панії не може нести відповідальності за показники віддачі

на інвестований капітал. Єдине, чим може керувати керів*

ництво такої компанії: рентабельність, ліквідність, обо*

ротність та інше. Оскільки керівництво не контролює інве*

стиції, то вершиною фінансової структури буде центр при*

бутку.

Центр витрат обирають великі інтегральні компанії.

Практично завжди бюджетування впроваджується в комер*

ційної організації, яка з юридичної точки зору — центр при*

бутку, оскільки в її статуті записано, що "основною метою

діяльності є отримання прибутку ...". Але з управлінської

точки зору не кожна юридична особа, формально отримує

прибуток, в більшості випадків такі компанії виступає лише

ланкою, яка заробляє кінцевий прибуток. Найпростіший

приклад — вертикально інтегровані групи компаній, в яких

існує цілий ланцюжок компаній: видобувних, що транспор*
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тують, переробних, які розподіляють і, нарешті, що реалі*

зують продукцію кінцевим споживачам. Логічно, що реаль*

ний прибуток в цьому ланцюжку виникає в її кінці, в момент

реалізації. Всі компанії, що працюють в попередніх ланках,

прибуток як таку не витягують, навіть якщо в їх бухгалтерсь*

ких звітах цей показник фігурує. І якщо бюджетування впро*

ваджується не в одній конкретно взятій компанії, а у всьому

холдингу і відповідно фінансова структура розробляється

під холдинг, то такі проміжні юридичні особи стають:

— центрами маржинального доходу, якщо у них є про*

даж зовнішнім контрагентам, які не мають відношення до

холдингу;

— центрами витрат, якщо "зовнішніх" продажів немає.

Побудова системи фінансового управління у питанні

визначенні фінансової структури передбачає не тільки

вибір центру фінансової відповідальності, але і сам прин*

цип структурованості центрів відповідальності, який може

бути: функціональним, технологічним, дивізіоним, проек*

тним.

В основу ескізу фінансової структури може бути покла*

дено один з перерахованих підходів, або ж їх поєднання.

Наприклад, якщо мова йде про великий холдинг — на верх*

ньому рівні центри відповідальності можуть бути структу*

ровані по дивізіонах, а на більш низьких рівнях — за функ*

ціональним принципом. Розглянемо особливості кожної з

схем більш детально.

Ще одне рішення, яке належить прийняти при розробці

ескізу фінансової структури, — це визначити, для яких

центрів відповідальності треба складати управлінський ба*

ланс, як плановий, так і фактичний. Зауважимо, що бюджет

доходів і витрат і бюджет руху грошових коштів складаєть*

ся абсолютно по кожному ЦФО, що недоцільно робити у

відношенні балансу.

Управлінський баланс обов'язково складається для

центрів інвестицій та центрів прибутку. Це ж правило прак*

тично завжди діє і для центрів маржинального доходу.

Відносно центрів витрат і доходів універсального правила

немає. Можлива ситуація, коли, наприклад, центр витрат —

це великий підрозділ (або ціла компанія), якому необхідно

уявлення про склад своїх активів і пасивів. А може бути і

навпаки, коли по центру витрат досить бюджету доходів і

витрат і бюджету руху грошових коштів. Рішення про ба*

лансові одиницях вплине на логіку організації всієї системи

бюджетування та управлінського обліку, наприклад: за яки*

ми ЦФО вносити вхідні залишки, як розподіляти витрати,

закривати періоди і т.д. [3].

Провівши статистичний аналіз особливостей побудови

систем бюджетування, крім зазначених характеристик сис*

тем бюджетування, необхідно також додати основні загальні

недоліки та помилки, з якими стикаються підприємства.

Найбільш серйозною методологічною помилкою, що набу*

ла поширення на багатьох підприємствах і в групах компаній,

є формування бюджетної моделі без чіткого поділу грошо*

вих потоків і показників, що визначають фінансовий резуль*

тат, а також бюджетних моделей, що відображають тільки

рух грошових коштів або тільки формування собівартості і

прибутку. Наприклад, у будівельно*виробничому холдингу

"Будівельна весна 2011" при плануванні БДР грошові кош*

ти, одержувані за інвестиційними договорами, включалися

до складу виручки, що істотно спотворювало фінансовий

результат [2]. При проведенні план / факт аналізу система*

тично відзначалися суттєві розбіжності, бо надходження від

інвесторів не беруть участі у формуванні прибутку за прави*

лами бухгалтерського обліку, тобто ці кошти повинні бути

відображені тільки в БДДС. Подібні методологічні помилки

виявлені і в групі компаній ТОВ "ІНСІ", в якій виручка від

реалізації визначалась незалежно від умов договорів при

надходженні коштів на рахунок, а не при підписанні актів

виконаних робіт (наданих послуг) [5]. При визначенні фінан*

сового результату роботи ЦФО за квартал враховувались

не всі показники доходів, зокрема, неоплачена дебіторська

заборгованість його занижувала, а отриманий аванс зави*

щував. Аналізуючи ряд інших компанії, необхідно зазначи*

ти, що суттєвою помилкою є формування виручки в БДР для

цілей визначення прибутку відбувається "касовим" методом,

для чого використовується аналітичний розріз, що відобра*

жає часовий інтервал, до якого відноситься надходження

грошових коштів (3, 2 і 1 місяць до і після платежу) [4]. При

цьому у результаті помилкового розрахунку прибутку скла*

дається така ситуація, коли, наприклад, підсумок роботи за

квартал доводиться коректувати і враховувати необгрунто*

вано виплачені премії при підведенні підсумків в наступно*

му кварталі. Якщо аналізувати моделі побудови нафтопе*

реробних заводів (НПЗ), досвід показує що система бюд*

жетування на таких підприємствах орієнтована тільки на

управління фінансовим результатом в короткостроковому

періоді. В таких системах велика кількість бюджетів, більше

двадцяти, зазвичай, що дозволяють сформувати фінансо*

вий результат у вигляді маржинального прибутку, який по

суті є аналогом прибутку до сплати відсотків, податків і амор*

тизації (EBITDA).

Аналіз енергетичного холдингу "ДТЕК", в якій бюджет*

на модель відображає тільки формування прибутку і вклю*

чає "Кошторис витрат на виробництво і реалізацію про*

дукції (послуг)" і "Бюджет прибутків і збитків", повністю

відповідає структурі бухгалтерського "Звіту про прибутки

і збитки", не передбачає розподіл витрат на постійні та

змінні, тобто представляє собою фіксований (статичний)

бюджет, який є не ефективним для управління [2]. Тому, у

разі відхилення фактичних обсягів реалізації від заплано*

ваних, такий формат "Бюджету прибутків і збитків" не доз*

воляє оцінити ефективність проведених витрат, а агрего*

ване подання інформації по підприємству в цілому без де*

легування відповідальності окремим ЦФО за доходи і вит*

рати, на які вони можуть впливати, не дозволяє застосову*

вати бюджетування як повноцінну технологію управління.

Істотним негативним моментом при цьому є відсутність

"Бюджету руху грошових коштів", що виключає превентив*

ний контроль дефіциту грошових коштів, запобігання ка*

сових розривів та оперативне управління грошовим пото*

ком для ритмічного виконання плану в частині запланова*

них витрат. У бюджетній моделі ТОВ "ТВА*ГРУПП", навпа*

ки, у складі основних бюджетів розробляється тільки "Бюд*

жет руху грошових коштів", не формуються "Бюджет до*

ходів і витрат" і "Прогнозний баланс". Сам БРГК при цьо*

му не структурований з виділенням операційної, інвестиц*

ійної та фінансової діяльності. Суттєвою помилкою систе*

ми бюджетування в даній моделі бюджетування є те, що

велика частина потоку грошових коштів від фінансової

діяльності відображена в складі статті "Інші надходжен*

ня" (підстатті "Кредити і позики", "Повернення фінансових

вкладень"), а відтоки — у складі інших витрат, що включа*

ють короткострокові фінансові вкладення; інші виплати

(надання позик); повернення кредитів (позик).

Ще однієї загальною особливістю побудови систем

бюджетування в ряді компаній є те, що вони будуються за

принципом "клаптикового" бюджетування, де бюджети роз*

робляються укрупненно в цілому по підприємству (зазвичай

це БДДС) або по окремих функціональних областях: бюд*

жет продажів, бюджет дебіторської заборгованості, бюд*

жет закупівель, бюджет витрат на виробництво і т.д.

Система бюджетування, що охоплює окремі бізнес*про*

цеси, не дає цілісної картини розвитку підприємства або гру*

пи компаній, не дозволяє проводити сценарний аналіз і

здійснювати превентивний контроль прийнятих рішень, мо*

ніторинг їх відповідності стратегічним цілям [8].

У ході діагностики систем бюджетування на підприєм*

ствах і в групах компаній проектно*орієнтованого бізнесу
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та інвестиційних проектів, були виявлені такі проблеми, як

питання включення частини інвестиційних витрат і витрат на

розвиток в операційну діяльність. Наприклад, у Бюджеті

доходів і витрат компанії, що має розгалужену мережу ап*

тек (кожна аптека може розглядатися як проект), є статті,

які стосуються інвестиційної діяльності — відкриттю нових

аптек: витрати на ремонт (статті "інтер'єр" і "екстер'єр"), об*

числювальний і інше обладнання, установку пожежної та

охоронної сигналізації, винагорода ріелтору. В БДР (P & L)

кожної аптеки обчислюється показник, використовуваний

для оцінки операційної діяльності — прибуток до сплати

відсотків, податків і амортизації (EBITDA), але в його роз*

рахунку беруть участь перераховані вище статті інвестицій*

них витрат. Така методологічна неточність призводить до

спотворення фінансового результату (занижує в період інве*

стицій значення EBITDA), не дозволяє проводити інвестиц*

ійний аналіз і формувати максимально ефективний інвести*

ційний портфель компанії.

У результаті проведеного дослідження ми прийшли до

таких висновків:

1. Основними етапами по впровадженню бюджетування

є: розробка фінансової структури, створення форм бюджетів,

визначення порядку планування та узгодження бюджетів,

формулювання правил планування бюджетних статей.

2. Характерною особливістю фінансової структури є те,

що вона будується за принципом "зверху вниз". В більшості

випадків вершина будь*якої фінансової структури — це

центр інвестицій (ЦІ), але можуть бути і центр прибутку (ЦП),

центр маржинального доходу (ЦМД), центр доходів (ЦД),

центр витрат (ЦВ).

3. Побудова системи фінансового управління у питанні

визначенні фінансової структури передбачає також вибір

принципу структурованості центрів відповідальності, який

може бути: функціональним, технологічним, дивізіоним,

проектним.

4. Управлінський баланс обов'язково складається для

центрів інвестицій та центрів прибутку. Це ж правило прак*

тично завжди діє і для центрів маржинального доходу.

Відносно центрів витрат і доходів універсального правила

немає.

5. Існує повторювані проблеми та особливості, властиві

багатьом підприємствам, такі як:

— формування бюджетної моделі без чіткого поділу

грошових потоків і показників, що визначають фінансовий

результат, а також бюджетних моделей, що відображають

тільки рух грошових коштів або тільки формування собівар*

тості і прибутку;

— формування виручки в БДР для цілей визначення

прибутку відбувається "касовим" методом;

— бюджетна модель відображає тільки формування при*

бутку, не передбачаючи розподіл витрат на постійні та змінні;

— відсутність "Бюджету руху грошових коштів";

— велика частина потоку грошових коштів від фінансо*

вої діяльності відображена в складі статті "Інші надходжен*

ня", а відтоки — у складі інших витрат;

— система бюджетування охоплює окремі бізнес*про*

цеси, не дає цілісної картини в цілому, немає моніторингу їх

відповідності стратегічним цілям;

— у БДР (P & L) EBITDA, але в його розрахунку беруть

участь інвестиційних витрат.

Отже, виявлені особливості практики бюджетування при

дослідження буде сприяти покращенню створення та впро*

вадженню системи бюджетування на підприємстві, врахо*

вуючи його специфіку діяльності, рівень розвитку та масш*

таб бізнесу.
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ВСТУП
Наукова проблема залучення інвестицій в економі*

ку України завжди була одним з центральних питань і

для органів управління всіх рівнів, і для бізнес*спільно*

ти.

Сучасні умови розвитку української економіки фор*

муються під впливом, з одного боку, загальносвітових

тенденцій, які проявляються в наростанні темпів розвит*

ку процесів економічної інтеграції, в результаті чого чис*

ло інтеграційних економічних союзів і єдиних митних

зон беззупинно росте, а, з іншого боку — специфічних

умов протікання інвестиційних процесів у масштабах

неоднорідних регіональних систем.

У зв'язку з об'єктивною тенденцією децентралізації

управління, особлива роль у реалізації поставлених зав*

дань інноваційного розвитку країни, яка має забезпе*

чити випереджаюче зростання національної економіки,

в порівнянні із середньосвітовими темпами, належить

регіонам, що вимагають підвищення якості роботи ре*

гіональних управлінських структур щодо створення
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сприятливих умов для інвестиційної діяльності. Тому в

даний час проблемі підвищення інвестиційної приваб*

ливості регіонів приділяється увага на всіх рівнях управ*

ління. Однак, незважаючи на ряд позитивних ефектів у

формуванні сприятливого інвестиційного клімату, пов'я*

заних зі зниженням адміністративних бар'єрів, вдоско*

наленням законодавства і механізму міжбюджетних

відносин, залишається невирішеним ряд традиційних і

нових проблем, що обмежують можливості підвищен*

ня інвестиційної привабливості регіонів [4].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є дослідження механізмів фор*

мування і реалізації регіональної структурно*інвести*

ційної стратегії економічного росту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню та узагальненню проблем регіональної

структурно*інвестиційної стратегії економічного росту

присвячені фундаментальні дослідження українських
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вчених*регіоналістів, зокрема глибиною і широтою

охоплення досліджуваних проблем характеризуються

наукові праці О.М. Алимова, А.І. Амоші, С.І. Бандура,

П.П. Борщевського, В.М. Геєця, Б.М. Данилишина,

М.І. Долішного, С.І. Дорогунцова, Л.М. Зайцева, Т.А. Заяць,

А.О. Єпіфанова, В.Ф. Євдокимова, В.І. Куценко, І.І. Лу*

кінова, А.С. Лисецького, Ю.П., Лебединського, Ю.В. Ма*

когон А.Г. Мазура, В.К. Мамутова, В.Ф. Столярова,

Л.П. Симоненка, О.П. Сологуб, М.І. Фащевського,

В.І. Пили, В.А. Поповкіна, М.Ф. Тимчука, Л.Г. Чернюк,

М.Т. Чумаченка, В.Ф. Филипенка.

Наукові здобутки вчених мають велике значення.

Проте проблема управління регіональним розвитком по*

требує подальшого дослідження, бо докорінно зміни*

лись внутрішні і зовнішні умови функціонування госпо*

дарства регіональних систем, набуває нового значення

і трансформується управління регіональним розвитком,

орієнтуючись на забезпечення комплексності і економ*

ічної ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення зростання інвестиційної активності в

територіальних утвореннях і країни, в цілому, можливе

тільки на основі побудови цілісної системи залучення

інвестицій в регіони і цілеспрямованих дій з підвищення

інвестиційної привабливості регіонів.

В економічній науці не склалося єдиного терміно*

логічного поля, що розкриває сутність таких важливих

економічних категорій як "інвестиційна привабливість

регіону" та "інвестиційний клімат регіону". На основі уза*

гальнення теоретичних підходів до трактування понят*

тя "інвестиційна привабливість регіону" і сучасних філо*

софських визначень об'єктивного і суб'єктивного про*

понується розглядати інвестиційну привабливість ре*

гіону як суб'єктивно*об'єктивну економічну категорію,

що відображає оціночне судження потенційного інвес*

тора про комбінації укладених в регіоні факторів, виз*

начальних можливості та обмеження реалізації інвес*

тиційних інтересів при вкладенні капіталу в регіон і його

підсистеми в поточному і в перспективному періодах.

З'ясування діалектичної взаємодії об'єктивних і су*

б'єктивних факторів, що обумовлюють інвестиційну при*

вабливість регіону, і розуміння процесів об'єктивації і

суб'єктивації в рамках управління інвестиційною приваб*

ливістю регіону, дозволяє дати більш повну і, головне,

правильну картину реального інвестиційного клімату

досліджуваного територіального суб'єкта [2].

Дослідження співвідношення понять "інвестиційна

привабливість" і "інвестиційний клімат" говорить про те,

що, по*перше, необхідно розрізняти зазначені поняття,

а, по*друге, сприятливий інвестиційний клімат, який є

результатом оптимального впливу інвестиційної політи*

ки на інвестиційний потенціал і ризики, призводить до

підвищення інвестиційної привабливості регіону.

Інвестиційна привабливість формується під склад*

ним взаємопов'язаним різноспрямованим впливом

різноманітних факторів. Тому для визначення кількіс*

ного, а головне, якісного впливу на інвестиційну приваб*

ливість регіону все різноманіття факторів необхідно

класифікувати.

В економічній літературі спостерігаються різні

підходи до угруповання факторів, що впливають на інве*

стиційну привабливість регіону. Однак в одних випад*

ках не виділяються группові ознаки, а в інших випадках

угруповання обмежене двома*п'ятьма класифікаційни*

ми ознаками [1].

Сучасні підходи до угруповання чинників інвести*

ційної привабливості регіону дозволяють уточнити їх кла*

сифікацію і виділити 12 класифікаційних ознак (табл. 1).

Має сенс включення в класифікацію груп факторів

за ознакою передбачуваності та способу вислову.

Уточнена з позиції синтезу теоретичних підходів

класифікація факторів інвестиційної привабливості ре*

гіону дає комплексне уявлення про вплив різноманітних

факторів на підвищення (зниження) інвестиційної при*

вабливості регіону, виступає базою для активного підхо*

Класифікаційна 
ознака Види груп факторів 

Джерело виникнення Зовнішні (глобальні, національні) і 
внутрішні (регіональні) 

Залежність від 
діяльності людей 

Об'єктивні та суб'єктивні

Складові 
інвестиційної 
привабливості 

Інвестиційний потенціал, інвестиційні 
ризики 

Спрямованість впливу Сприятливі і несприятливі
Тривалість дії Довготривалі, середньострокові і 

короткострокові 
Сфера формування Інституційні, економічні, політичні, 

фінансові, соціальні та соціокультурні, 
організаційно-правові, інноваційні, 
екологічні та ін. 

Передбачуваність Передбачувані (прогнозовані) і 
непередбачувані (непрогнозовані) 

Керованість Керовані (регульовані) і некеровані 
(нерегульовані) 

Спосіб вираження Кількісні та якісні
Ступінь деталізації Першого порядку, другого порядку, n-го 

порядку 
Значимість Істотні і неістотні
Ступінь інтенсивності 
змін 

Швидко мінливі, помірно мінливі, 
повільно мінливі і практично незмінні 

Таблиця 1. Класифікація факторів, що впливають на інвестиційну привабливість регіону
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ду до виявлення доданків інвестиційної привабливості

конкретного регіону та пріоритетних напрямів її підви*

щення.

Державна підтримка підвищення інвестиційної при*

вабливості регіонів, яка в останні роки стала одним з

центральних і самостійних макроекономіч*

них завдань, характеризується такими ос*

новними рисами: посилюється роль держа*

ви як гаранта підтримки сприятливого та

передбачуваного режиму діяльності інвес*

торів при одночасному зростанні значу*

щості регіональних органів влади; на дер*

жавному рівні робота проводилася за дво*

ма основними напрямками: формування

інститутів вдосконалення інвестиційного

клімату та розвиток нормативно*правової

бази по основних аспектах формування

інвестиційного клімату. Повинна бути ство*

рена система моніторингу виконання до*

рожніх карт, що здійснюється на трьох

рівнях: адміністративний рівень, рівень роз*

робника дорожніх карт і рівень підприєм*

ницького співтовариства. [3]

За наявності сприятливих тенденцій

формування інвестиційного клімату ряд про*

блем продовжує стримувати інвестиційну

активність в країні і регіонах: регуляторика, якість пра*

возастосування регулюючих актів; судова система; си*

стема бухгалтерського обліку і звітності в Україні, яка

не дозволяє інвесторам реально оцінити ефект на вкла*

дений капітал; адміністративні бар'єри; нестача квалі*
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Рис. 1. Модель організаційно0економічного механізму управління інвестиційною
привабливістю регіону

Таблиця 2. Позиціонування Миколаївської області
в рейтингах 2012—2014 рр. серед регіонів

Причорномор'я

Найменування рейтингових оцінок 

Місце області в рейтингу

Миколаївська Одеська АР Крим Херсон-
ська 

Інвестиційний ризик 2 1 3 4 
Інвестиційний потенціал 4 1 2 3
Соціально-економічне становище 2 1 3 4 
Динаміка інвестицій в людський 
капітал 3 2 4 1 

Рівень безробіття 2 1 4 3 
Темпи зростання бюджетних 
доходів 3 1 4 2 

Обсяг будівництва житла 2 1 3 4 
Рівень боргового навантаження 2 4 3 1 
Енергодостатність 3 4 2 1 
Рівень бюрократизму 3 2 4 1 
Рівень безпеку регіонів 1 2 4 3
Відкритість уряду регіону 3 1 2 4 
Рівень розвитку малого та 
середнього підприємництва 2 1 3 4 
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фікованих кадрів. Виникли нові проблеми, пов'язані з

безпосереднім впровадженням державних новацій

щодо формування сприятливого інвестиційного кліма*

ту — це порушення термінів реалізації заходів, перед*

бачених дорожніми картами, і негативна оцінка окре*

мих розроблюваних проектів нормативних актів

підприємницьким співтовариством.

Залежно від динаміки параметрів інвестиційної при*

вабливості в докризовому, кризовому і посткризовому

періодах виділені чотири групи регіонів: суб'єкти, що

підвищили свої рейтингові категорії; регіони, в яких вони

не змінювалися; регіони, в яких рейтингові категорії зни*

зилися; регіони, в яких рейтингові категорії вагалися,

але в 2014 р. оцінка їх інвестиційної привабливості до*

сягла докризової 2008 р.

Багато наукових досліджень підтверджують не*

рівномірність територіального розвитку України, що

істотно впливає на індикатори їх інвестиційної приваб*

ливості і, відповідно, вимагає не просто удосконален*

ня, а диференціації механізму управління.

Дослідження інвестиційної привабливості Миколаї*

вської області дозволило позиціонувати її серед інших

регіонів Причорномор'я як суб'єкта зі сприятливим інве*

стиційним кліматом, який відстає тільки від Одеської об*

ласті, що має схожу структуру економіки, але більш ви*

сокий інвестиційний потенціал і менший інвестиційний

ризик (табл. 2).

У Миколаївській області є сприятливі умови для за*

лучення інвесторів, але, разом з тим, є великий комп*

лекс проблем об'єктивного і суб'єктивного характеру,

що вимагають вирішення.

Виявлені в процесі дослідження сучасних особли*

востей державного регулювання та тенденції формуван*

ня інвестиційного клімату в регіонах зумовили не*

обхідність формування актуалізованої моделі організа*

ційно*економічного механізму управління інвестицій*

ною привабливістю регіону, з позицій інтеграції систем*

ного та процесного підходів на прикладі Миколаївської

області (рис. 1).

Керуюча підсистема представлена на рисунку триє*

диним складом рівнів державного регулювання інвес*

тиційного клімату, яка носить ієрархічний характер, тоб*

то суб'єкти управління регіонального та районного рівня

є одночасно об'єктами управління з боку суб'єктів більш

високого рівня, що характерно для складних систем, що

розвиваються [5].

Початковим імпульсом є стратегічні завдання, виз*

начені інвестиційною політикою країни, інвестиційною

стратегією регіону, районним утворенням, які представ*

лені стратегічним блоком.

"Програмний блок" э формою реалізації інвести*

ційної стратегії по конкретному напрямку "Підвищення

інвестиційної привабливості регіону" через розробку

взаємопов'язаних програмних документів державного,

регіонального та районного рівнів.

"Інструментальний блок" передбачає використання

різних інструментів, стимулюючих залучення інвесторів

у регіон. Необхідне поєднане використання інструментів

Захід Зміст Результат реалізації 
1. Створення фронт-
офісу 
регіональної 
адміністрації по 
роботі з інвесторами

Сучасний підрозділ з висококваліфікованим штатом 
менеджерів, які супроводжують інвестора за 
принципом «єдиного вікна»; надають допомогу для 
ефективної організації бізнес-процесу; займаються 
пошуком інвесторів як в Україні, так і за кордоном; 
забезпечують дистанційні форми комунікації з 
інвесторами; отримують зворотну інформацію від 
суб'єктів інвестиційної діяльності про існуючі 
інвестиційних бар'єрах і перешкодах 

Залучення нових інвесторів. 
Підвищення якості інформаційного 
забезпечення інвесторів. Скорочення 
термінів проведення підготовчих, 
погоджувальних та дозвільних 
процедур при підготовці та реалізації 
інвестиційних проектів на території 
регіону 

2. Організація 
регіонального 
центру компетенцій 
з відповідними 
освітніми 
програмами 

Проблемно-орієнтована структура збору, 
систематизації, розповсюдження і збільшення знань 
та ефективних практик, які пов'язані з формуванням 
сприятливого клімату в регіоні. 
Забезпечення підвищення рівня кваліфікації 
посадових осіб та фахівців, відповідальних за 
залучення інвестицій в регіон і супровід інвесторів. 
Організація науково-методичної, науково-
прикладної та науково-дослідницької діяльності в 
галузі вдосконалення системи управління 
інвестиційною привабливістю регіону 

Підвищення ефективності 
функціонування регіональних органів 
влади та місцевого самоврядування в 
галузі підвищення інвестиційної 
привабливості територіальних 
утворень регіону 

3. Розробка та 
забезпечення 
реалізації пілотного 
краудсорсінгового 
проекту 
«Підвищення якості 
адміністративного 
середовища для 
інвесторів» 

Моніторинг та збір проблем та пропозицій щодо 
розвитку механізмів формування сприятливої 
адміністративного середовища Миколаївській 
області для активізації інвестиційних процесів у 
регіоні 

Удосконалення адміністративного 
середовища для інвесторів регіону та 
його районих утворень; зниження 
адміністративних бар'єрів 

4. Створення 
Путівника інвестора 
Миколаївської 
області на декількох 
іноземних мовах 

Роз'яснення послідовності дій
інвестора від задуму інвестиційного проекту до його 
реалізації, а також інвестиційних можливостей та 
обмежень при розробці та впровадженні 
інвестиційних проектів 

Підвищення якості інформаційного 
забезпечення інвесторів 
Миколаївської області 

Таблиця 3. Основні напрями покращення адміністративного середовища в регіоні
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загального характеру, сформованих на державному

рівні, з інструментами селективного характеру на рівні

регіону.

Слід виділити основні шляхи розвитку груп інстру*

ментів на підставі виділених ключових проблем: не*

розвиненість нормативно*правової бази з питань ціно*

утворення, страхування та фондового ринку, застав*

ного права та іпотеки, діяльності індустріальних

парків; недостатність методичної допомоги регіонам

у питаннях підвищення їх інвестиційної привабливості;

наявність адміністративних бар'єрів для інвесторів;

низька якість державного адміністрування і контро*

лю; наявність інфраструктурних обмежень інвестиц*

ійного зростання; низький рівень кваліфікації керів*

ників та спеціалістів регіональних і районних органів

влади.

Особлива увага повинна бути приділена вивченню

економічних інструментів державного регулювання

інвестиційного клімату, що дозволяє рекомендувати

пріоритетні напрямки їх розвитку: облік при визначенні

величини дотацій державного бюджету витрат регіону

на створення інфраструктури при реалізації інвестицій*

них проектів та облаштування індустріальних парків;

додаткове стимулювання в рамках бюджетного плану*

вання регіонів, залучення інвестиції; розширення сис*

теми фінансових інструментів на рівні регіону шляхом

впровадження інструменту фінансування під майбутні

податкові надходження, який широко використовуєть*

ся у світовій практиці і має назву Tax increment financing

(TIF).

У модель включений блок "Інвестори", що пов'яза*

но з необхідністю активних дій із залучення інвесторів

на територію регіону за допомогою використання та*

ких економічних інструментів, як надання податкових

пільг і преференцій; застосування пільгових ставок по

оренді земельних ділянок; можливості отримання

коштів з регіонального бюджету, державних гарантій;

використання активів заставного фонду регіону; вико*

ристання спеціальних коефіцієнтів амортизації, а також

шляхом створення стимулюючого для бізнесу адмініст*

ративного середовища. [6]

Для оцінки результативності реалізації механіз*

му управління інвестиційною привабливістю регіону

потрібно визначити склад базових індикаторів, що

включає якісні (підвищення рейтингових оцінок регі*

ону) та кількісні показники: обсяг інвестицій в основ*

ний капітал, індекс фізичного обсягу інвестицій в ос*

новний капітал; обсяг іноземних інвестицій (в цілому,

прямих, портфельних, інших); індекс фізичного об*

сягу іноземних інвестицій; число встановлених кон*

тактів з діловими колами зарубіжних країн і регіонів

України, обсяг експорту продукції. Перерахований

склад індикаторів не є вичерпним, але дозволяє вия*

вити в процесі перманентного моніторингу найбільш

загальні особливості і тенденції інвестиційної актив*

ності в регіоні в результаті реалізації системи про*

грамних заходів з поліпшення інвестиційного кліма*

ту.

ВИСНОВОК
Практика залучення інвестицій в регіони показує,

що, як правило, інвестори розглядають різні регіони з

приблизно однаковими елементами географічного по*

ложення, тому сприятливе адміністративне середовище

може стати головним чинником, що визначає вибір ре*

гіону для вкладення капіталу.

Вивчення проблем адміністративного середовища

для інвесторів в Миколаївській області та інших регіо*

нах країни дозволяє запропонувати наступні основні

напрями його удосконалення (табл. 3).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах кризової ситуації в економіці країни мар*

кетингове забезпечення формування депозитних ре*

сурсів банку відіграє важливу роль, адже з банкрутством

десятків Українських банків довіра до банківської сис*

теми, серед населення та юридичних осіб, значно

підірвалась. Банки змушені виходити на якісно новий

рівень маркетингового забезпечення, конкуренції та

сервісу щодо надання депозитних послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Формуванню методичних підходів із удосконален*

ня маркетингового забезпечення призначено чимало

наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, до

яких належать: Ж. Довгань, В. Оніщенко, Л. Павленко,

Т. Новікова, Ф. Котлер, Р. Барро, Ж. Ламбен та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Виявлення та вдосконалення підходів до маркетин*

гового забезпечення формування депозитних ресурсів

банку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З огляду на розвиток банківського сектору України

в умовах сьогодення, маркетинговий підхід варто роз*

глядати як постійну орієнтацію на клієнта та гнучкість

депозитної політики, щодо постійних змін у вимогах

вкладників. Детальніше варто зупинитись на підходах

УДК 336.713.3:658.8
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чення формування депозитних ресурсів банку. Наведено прийоми маркетингового забезпе�
чення та розроблено модель взаємовідносин між клієнтом та банком під час персонального
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науковців, щодо удосконалення маркетингового забез*

печення (табл. 1).

При розгляді даного питання зазначимо, що депо*

зит — це вільні грошові кошти фізичних та юридичних

осіб у національній чи іноземній валюті, залучені бан*

ком на договірній основі для подальшого їх спрямуван*

ня у кредитно*інвестиційний процес на умовах повер*

нення, платності та строковості [1, c. 167].

При удосконаленні маркетингового забезпечення

формування депозитних ресурсів варто використовува*

ти інтегрований (розширений) підхід Ф. Котлера [2],

адже він тісно пов'язаний із такими сучасними підхода*

ми, як маркетингом партнерських взаємовідносин,

внутрішнім і соціально відповідальним маркетингом.

Маркетинг партнерських взаємовідносин, сьогодні

є сучасним підходом у співпраці банку з клієнтами, суть

якого полягає у задоволенні потреб вкладників у якіс*

ному банківському обслуговуванні, створенні та

підтримці довготривалих взаємовигідних відносин у

фінансово*кредитній сфері та орієнтація на утримання

в першу чергу наявних вкладників та залучення нових.

Внутрішній маркетинг — маркетинг організації сфе*

ри послуг, який застосовують у навчанні і мотивації як

працівників банківської установи, які безпосередньо

спілкуються з клієнтами, так і всього персоналу банку,

який працює в одній команді з метою забезпечення по*

треб клієнта.

Сьогодні соціально відповідальний маркетинг ефек*

тивно використовується фінансовими установами за
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кордоном та служить сучасним каналом комунікації з

вкладниками, який дає можливість дослідити їх смаки

та вподобання. Дана тенденція використовується також

на банківському ринку України. Соціальні медіа ство*

рюють всі умови для користувачів з метою взаємодії та

обміну інформацією. Варто наголосити на тому, що для

досягнення якісного результату у соціальних мережах

з метою просування своїх послуг та підтримки іміджу

маркетингова політика банку повинна спрямовуватись

на правильне обрання цільового сегменту, розробку не*

повторного та цікавого контенту веб*сторінки, працю*

вати над оперативним оновленням інформації, а також

вести справу чесно, оскільки через негативну інформа*

цію можна втратити велику кількість користувачів*май*

бутніх вкладників банку [10; 11].

За даними компанії "Простобанк Консалтинг", яка

спеціалізується на проведенні маркетингових дослід*

жень на ринку банківських послуг України на 06 травня

2015 року в рейтингу українських банків у соціальних

мережах відзначено 57 банків. У представлених трьох

рейтингових соціальних мережах, які користуються по*

пулярністю у користувачів, лідирують різні банківські

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ маркетингу  Пошук 
вкладників 

Пошук 
позичальників 

Організація партнерських взаємовідносин 
для залучення депозитних ресурсів 

Організація партнерських взаємовідносин 
для розміщення кредитних ресурсів 

Фізичні та юридичні 
особи – вкладники 
тимчасово вільних коштів 

Фізичні та юридичні особи – 
позичальники кредитних 
ресурсів банку

Банк 

Депозитні ресурси Кредитоспроможність 
фізичних та юридичних осіб

Залучені 
ресурси  

Власний 
капітал 

Аналіз спроможності банку виконати свої зобов’язання перед вкладниками та оцінка 
платоспроможності позичальників кредитних ресурсів 

Рис. 1. Модель інтегрованого маркетингу фінансово0кредитної взаємодії банку з фізичними та
юридичними особами

Таблиця 1. Методичні підходи до удосконалення маркетингового забезпечення в банку

Автори Опис підходів до удосконалення маркетингового забезпечення 

Ж. Довгань,  
В. Оніщенко 

Пропонують виділити наступні підходи: 
- виявлення наявних і потенційних ринків для вкладення коштів;  
- вибір сфер найбільш вигідної пропозиції банківських послуг і визначення та задоволення потреб 
клієнтів у цих сферах;  
-встановлення коротко- і довготермінових цілей для вдосконалення наявних і створення нових видів 
банківських продуктів та послуг; 
- постійний контроль з боку керівництва банку за якістю обслуговування клієнтів з метою отримання 
оптимального прибутку [3; 4]  

Л. Павленко Вважає за доцільне використовувати підходи, які базуються на цінових і нецінових факторах впливу 
на споживачів банківських продуктів та послуг [5]  

Т. Новікова,  
Ю. Котелевська  

Виділяють наступні підходи, а саме:
- новаторський підхід, варто використовувати новим банкам на ринку депозитних послуг, а також 
банкам, які вважають за потрібне змінити імідж; 
- маркетинговий підхід, основою якого є агресивна експансія нових ринків. Суть даного підходу 
полягає у виході банку на такі ринки послуг, що є абсолютно новими та не надавались клієнтам того 
чи іншого банку. В даному підході використовуються всі наявні маркетингові кошти, для виведення 
частки банку на новий ринок;  
- диверсифікаційний маркетинговий підхід варто використовувати новоствореним, спеціалізованим 
банкам, що займаються окремими видами діяльності на банківському ринку [6, с. 155 ]. 

А.Череп Пропонує використовувати ліберально-демократичний підхід, який був розроблений спільно 
Всесвітнім банком та канадськими вченими. Даний підхід базується на тому, що саме ринкова 
незрілість економіки є основною проблемою підвищення ефективності формування депозитних 
ресурсів банку [7; c. 24] 

R.Barro Для виконання функцій планування і контролю досягнення запланованих результатів депозитних 
продаж, пропонується використовувати CRM-систему (Customer Relationship Management), яка 
грунтується на впровадженні сучасних інформаційних технологій у банківських відділеннях, за 
допомогою яких відбувається збір потрібної інформації про депозитного клієнта протягом усього 
його життєвого циклу (залучення, утримання, перехресні продажі) [8] 

Ж. Ламбен Вважає за потрібне проводити систематичний та постійний аналіз потреб ключових клієнтів, 
розробку концепції ефективних послуг, які зможуть дозволити якісніше ніж конкуренти 
обслуговувати клієнтів, що дозволить отримати більш вигідні конкурентні умови на ринку та 
організацію політики збуту і комунікації для інформування потенційних споживачів та демонстрації 
якостей тої чи іншої послуги відмінних від уже існуючих, при цьому знижуючи витрати на пошук 
клієнтів [9] 

Ф. Котлер Використовує інтегрований підхід, який грунтується на взаємозалежності внутрішнього та 
зовнішнього маркетингу та ставить собі за мету злагодити роботу всіх відділів для забезпечення 
інтересів клієнтів [2] 



Інвестиції: практика та досвід № 16/2015100

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

установи. Отож, лідером у мережі

Facebook став Приватбанк (60 875 ко*

ристувачів), тоді як найпопулярнішим

банком у мережі Twitter став Укрін*

банк (11 365 користувачів), мережа

ВКонтакті налічує 41 101 користувачів

сервісом Першого українського міжна*

родного банку.

Приватбанк займає 1*ше місце та

налічує 101 729 передплатників по всіх

трьох соціальних мережах загалом.

Таким чином, соціальні медіа

відіграють значну роль у підвищенні

фінансової грамотності вкладників та

впливають на рівень відкритої діяльності через обгово*

рення в мережах фінансових питань, які цікавлять сусп*

ільство. Так, п'яте дослідження інформаційної відкри*

тості банків України в період кризи банківської систе*

ми, провела рейтингова агенція IBI Rating, результати

якого показали наступне: за підсумками трьох кварталів

2014 року рівень прозорості інформації покращився та

становить 68,9%, в той час як у 2013 році він становив

61,9%. Також слід зазначити, що кількість банків з низь*

ким рівнем відкритості зменшилась з 42 до 12 починаю*

чи з 2013 року, на нашу думку, це результат оголошен*

ня НБУ введення тимчасової адміністрації у ряді банків

з 3*ї та 4*ї групи банків, які залишились без належної

кількості вкладників.

Зазначимо, що особливістю інтегрованого марке*

тингу при формування фінансово*кредитних відносин

банку з фізичними та юридичними особами є зацікав*

леність банківської установи у залученні вільних грошо*

вих коштів вкладників та їх ефективному використанню

шляхом надання позики.

При цьому банк у даних сферах діяльності ставить

перед собою різні цілі, а саме:

— до першої сфери відноситься залучення банком

суб'єктів депозитного ринку для вкладення вільних

коштів;

— друга сфера передбачає пошук шляхів вкладен*

ня залечених ресурсів банку та формування взаємовід*

носин з такими позичальниками, діяльність яких пов'я*

зана з дохідністю та спроможністю повернути кредитні

кошти та відсотки за ними у визначений термін (рис. 1).

Перед виявленням ефективних прийомів із удоско*

налення маркетингового забезпечення формування,

варто звернути увагу на внутрішні проблеми маркетин*

гового забезпечення, а саме:

Сьогодні реальна ситуація на ринку банківських

послуг передбачає створення нових взаємозалежних

приймів удосконалення маркетингового забезпечення

формування депозитних ресурсів (рис. 3).

Базовим прийомом, на нашу думку, є аналіз банкі*

вського середовища, який включає:

— діагностику депозитного ринку, яка повинна зо*

середжуватись на вивченні таких зовнішніх чинників:

аналіз та тенденції розвитку депозитного ринку за до*

помогою визначення цільових сегментів з метою

мінімізації депозитних ризиків, період ділового циклу

вкладника, стан фонду гарантування вкладів, рівень до*

ходів населення, рівень конкуренції на депозитному

ринку, а також внутрішніх факторів до яких належать

вимоги ринку до депозитного продукту, мотивація та ви*

годи споживачів, розвиток банківських технологій,

щодо залучення та обслуговування депозитних клієнтів;

— прийоми цінової політики. Система формування

депозитних ресурсів банку тісно пов'язана з проведен*

ням процентної політики, адже для банку важливою умо*

вою є визначення собівартості депозитних послуг, що

дає можливість маневрувати ціновим механізмом зага*
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лом. У результаті встановлення ціни на депозитні ресур*

си банк фактично одночасно вирішує два різносторонні

завдання, а саме забезпечення дохідності та престиж*

ності депозитних послуг, а також питання щодо враху*

вання ціни та споживчої вартості даних послуг в умовах

стрімкого зростання міжбанківської конкуренції та бо*

ротьби за вкладника. В процесі проведення маркетин*

гових досліджень важливо визначити граничний рівень

цін на депозитні послуги, рівень прийнятних цін та існу*

ючі обмеження, частку впливу цінового фактору на по*

казники депозитного портфелю та діяльності банку, ре*

зультат цінових змін конкурентів, визначити співвідно*

шення якості депозитних послуг до цін на них та ін. Знач*

ну роль у маркетингових дослідженнях формування де*

позитних ресурсів банку при цьому, має аналіз конку*

рентоспроможності банку, адже гостро постає питання

щодо формування загальної бази як реальних, так і по*

тенційних вкладників, а також показників маркетинго*

вого дослідження конкурентів;

— аналіз конкурентів. У процесі аналізу конкурентів

на ринку депозитних послуг необхідно застосовувати

бенчмаркінг, використання якого допоможе виявити

ефективніші маркетингові заходи банків*конкурентів

щодо формування депозитних ресурсів та запроваджен*

ня їх досвіду на етапі розробки і впровадження своєї

депозитної політики. При оцінюванні конкурентоспро*

можності депозитних послуг за основу береться розра*

хунок кількісних та якісних показників. Кількісний аналіз

доцільно здійснювати орієнтуючись на номінальну

відсоткову ставку, в свою чергу якісний аналіз — на

найкращі якісні характеристики найвпливовішої конку*

рентної послуги [13].

Особливістю властивою банківському бізнесу є те,

що під час продажу депозитної послуги в процесі об*

слуговування, банк пропонує клієнту напрацьований

рівень сервісу.

Модель взаємовідносин між клієнтом та банком під

час персонального продажу депозитних послуг пред*

ставлено на рисунку 4. Запропонована модель прода*

жу депозитних послуг сприяє збільшенню обсягів де*

позитного портфеля, довірі до банку, розвитку та

підтримці довготривалих відносин, які в першу чергу

спрямовані на утримання наявних вкладників та форму*

вання їх лояльності до банківської установи, а в другу

— залучення потенційних вкладників та продажем но*

вих послуг. Помилки, які найчастіше виникають під час

роботи банку: працівником не встановлюється зоровий

контакт з клієнтом, який зайшов до банку, при зустрічі

у клієнта не запитують, як до нього можна звертатись,

та не представляються самі, що унеможливлює встанов*

Рис. 4. Модель взаємовідносин між банком та клієнтом під час персонального продажу
депозитних послуг
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лення повноцінної розмови; на етапі виявлення потреб

клієнт та менеджер "міняються ролями", клієнт ставить

запитання, а менеджер на них відповідає, в даному ви*

падку менеджер ризикує запропонувати неправильну

послугу.

Не зробивши підсумків потреб клієнта, також

можна вибрати хибну послугу. Пропонування та пре*

зентація відповідного рішення проводиться у форматі

"розповіді про депозитну послугу", а не пояснення

відповідно яку вигоду отримає клієнт та в чому буде

полягати цінність в разі оформлення депозитної по*

слуги. Економіст може неадекватно відреагувати

сприйнявши заперечення клієнта як критику своєї

роботи, банку та продуктів та створити конфліктну

ситуацію. Після завершення консультації менеджер

робить паузу в очікуванні, що клієнт самостійно буде

ініціювати оформлення депозиту, якщо оформлення

угоди не відбувається, то економіст вирішує надалі

не підтримувати контакт та не брати контактної інфор*

мації у клієнта.

Основним етапом у процесі обслуговування де*

позитних клієнтів є встановлення контакту, адже для

укладання депозитної угоди важливе доброзичливе

ставлення, викликати довіру клієнта, зацікавити, склас*

ти позитивне враження про банк загалом. Для того, щоб

зацікавити, встановити контакт та продати депозитну

послугу, працівнику банку потрібно чітко розрізняти

типи клієнтів та орієнтуватись у психологічних аспектах

при розмові з клієнтом.

Варто також зазначити, що традиційна структура

організації банків в Україні суперечить ефективній стра*

тегії маркетингу, яка має орієнтуватись на споживача

депозитних послуг. На різних рівнях сучасної структу*

ри банків простежуються певні недоліки, а саме:

— Рівень банківських відділів, зокрема маркетин*

говий відділ, який є учасником процесу взаємодії банку

та вкладника, вирішує питання власних витрат, не вра*

ховуючи співпраці з іншими відділами.

— Рівень збуту та просування депозитних послуг

між відділеннями одного банку, які конкурують між со*

бою.

— Рівень керівників маркетингових підрозділів,

структуру банку та плани маркетингу, формують за од*

ними і тими ж видами банківських послуг та орієнтую*

чись на один і той же сегмент [14].

Удосконалення маркетингового забезпечення фор*

мування депозитних ресурсів банків прямо залежить від

ефективності банківського законодавства України, що

потребує суттєвих змін у таких напрямах:

— банківське ліцензування (рівні умови конкуренції

між комерційними банками, боротьба з монополіза*

цією);

— податкове законодавство (особлива увага має

приділятись специфіці банківського ринку, з метою за*

цікавлення керівництва в розширенні своєї діяльності,

а також підвищенні ліквідності та фінансової стійкості

банку);

— банківське законодавство повинне охоплювати

всі відносини між комерційними банками, НБУ та орга*

нами державної влади. Для мінімізації втручання дер*

жавних органів у діяльність банківського сектору необ*

хідний характер прямої дії банківських законів.

Слід додати, що у звязку з тим, що на сьогодні ого*

лошено неплатопспроможними ряд банків України, а

саме: VAB, Надра, Дельта, Злато банк, та інших, а в бан*

ках які залишилися на ринку, вкладники з метою міні*

мізації ризику розміщують кошти на депозити до запи*

тання, НБУ варто створити економічну атмосферу для

залучення довгострокових вкладів. Тому постає питання

збільшення капіталу Фонду гарантування вкладів фізич*

них осіб, розв'язання якого залежить від таких факторів:

— варто залучити більшу кількість джерел для фор*

мування коштів фонду та встановити норму відрахувань

до ФГВФО для НБУ;

— ресурси фонду необхідно розміщувати не лише

в державі, але й у цінні папери (іпотека);

— важливо впровадити диференційовані ставки за

вкладами банків до ФГВФО.

Удосконалення маркетингового забезпечення фор*

мування депозитних ресурсів банку можна досягти ви*

користовуючи досвід зарубіжних банків з питань зао*

щаджень юридичних осіб та населення. Значну увагу

варто приділити створенню та впровадженню таких ра*

хунків, як пенсійні, на купівлю житла, оплату за навчан*

ня та ін. Щодо залучення корпоративних клієнтів, то слід

також активно користуватися зарубіжним досвідом,

адже у таких банках чітко виконують весь спектр бан*

ківських процедур, що дає можливість оперативно про*

дати банківські послуги та мінімізувати при цьому опе*

раційні витрати, в той час як основа співпраці українсь*

ких банків з корпоративними клієнтами грунтується на

ексклюзивному підході, використання якого знижує

банківський дохід загалом.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Проаналізувавши існуючі підходи до удосконалення

маркетингового забезпечення формування депозитних

ресурсів банку, робимо такі висновки: в першу чергу з

огляду на сучасні умови трансформації депозитного рин*

ку необхідно використовувати нові технології та профес*

іональних працівників, які постійно проходять перепідго*

товку та готові до змін, банку це потрібно для досягнен*

ня конкурентних переваг, підвищення якості послуг та

набуття іміджу банку, який постійно вводить новації в

банківській сфері; по*друге якщо банк приймає рішення,

щодо залучення нового сегмента депозитного ринку, то

маркетингове забезпечення потребує агресивної екс*

пансії; по*третє, основою формування маркетингового

забезпечення повинна бути диверсифікація як спожив*

чого сегмента, так і банківських продуктів, які банк має

намір просувати на ринку. У сучасних умовах розвиток

маркетингового забезпечення займає тривалий час та

вимагає послідовності дій від керівництва банку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі еволюції будь*яка держава, як суб'єкт циві*

лізаційної діяльності постійно змінюється у нові ціннісні та смис*

лові координати. В новій історичній площині держава стає все

більш орієнтованою політично та обмеженою "кордонами" на*

ціональної культури і традицій. Діяльність держави корегуєть*

ся, стримується і спрямовується зовнішньою та внутрішньою

політикою. Тому цілком ймовірно, що перманентні невдачі у

розбудові демократичної, соціальної, правової держави пов'я*

зані з нехтуванням власних історичних традицій, що актуалі*

зує увагу науковців до більш глибокого дослідження власної

політико*філософської державницької спадщини.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у висвітленні суті та природи фор*

мування української державності на традиціях Козацької

республіки.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню генези державно*управлінської думки на ук*

раїнських теренах присвячено низьку праць вітчизняних нау*

ковців, серед яких слід відзначити Г. Атаманчука, В. Бакуменко,

В. Кременя, Н. Нижник, В. Скуратівського, Л. Шкляра та ін.
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DEVELOPMENT OF AUTHENTIC UKRAINIAN STATE TRADITION OF THE COSSACKS TIMES

Стаття присвячена дослідженню особливостей державно�управлінської побудови і здійснення влади
на теренах України у період Козацької республіки 17 століття. В процесі еволюційних змін ідеологія
державотворення повинна мати достатньо широкий, загальнонаціональний напрям і не зводитись до
вузького сприйняття певних проблем виключно з позиції захисту інтересів окремих соціальних про�
шарків . Ідеологією держави має бути загально визначена стратегія життєдіяльності і розвитку, яка
має на меті загальний добробут. Держави виникають і зростають на грунті зміцнення усвідомлення
самобутності власної особистості у членів суспільства й вартості власних народних цінностей, тобто
на грунті зростання національно�суспільної свідомості. Процеси формування української держави є
певним різновидом соціальної еволюції суспільства, в рамках якої здійснювались зміни, що мали важ�
ливий вплив на хід історичного процесу вітчизняного державотворення.

The article is devoted to research of features of state�administrative construction and realization of power
on the territory of Ukraine in the period of Cossack republic of 17 century. In the process of evolutional
changes ideology of state building must have enough wide national direction and not be taken to narrow
perception of certain problems exceptionally from position of interests defence of separate social strata.
The strategy of vital functions and development that has an aim the general welfare must be totally defined
by the ideology of the state. The states arise and grow on the ground of realization strengthening of originality
of own personality for the members of society and worth of own folk values, id est on the ground of increase
of nationally�public consciousness. Evolutional processes of forming of the Ukrainian state are the certain
variety of social evolution of society, within the framework of that have been changes that have had important
influence on motion of historical process of domestic state building.
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На жаль, сьогодні ми не маємо повного історичного

зрізу накопиченою науковою думкою досвіду щодо визна*

чення сутнісного змісту та історичного вкраплення у кон*

тексті політико*правової доби пам'яток, створених держав*

ними формуваннями на українських теренах.

Проте не можна не помітити існування певних різно*

читань щодо визначення серед передумов національно*

го державотворення тих національних демократичних

традицій, що були притаманні як давньоруським держав*

ним формуванням, так і тим, що утворювались на тере*

нах Україні у подальший період, зокрема в епоху козач*

чини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Історично так склалося, що прагнення створення держа*

ви — "незалежна Україна" досить довго зазнавала невдач, і

лише наприкінці двадцятого століття, а саме 16 липня 1990 року

Верховна Рада УРСР " виражаючи волю народу України, праг*

нучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб

всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи на*

ціональні права всіх народів, дбаючи про повноцінний, політич*

ний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу Ук*

раїни, визнаючи необхідність побудови правової держави,
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маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу

України, проголошує державний суверенітет України як вер*

ховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Рес*

публіки в межа її території та незалежність і рівноправність у

зовнішніх зносинах [2]. Релевантним фактором у процесі ство*

рення української держави стала та система врядування, яка

могла виникнути тільки в атмосфері козацького етносу, що

визначається як "військова демократія". Характерною прик*

метою козацтва був йог високий рівень демократизму і військо*

вий характер. Все це давало силу та енергію для поширення

демократичних традицій самоврядування на територіях, які

підпорядковувались Речі Посполітой.

Набуття козацьким повстанням під проводом Б. Хмель*

ницького статусу народної визвольної війни, дало територіям

Наддніпрянської України фактичну незалежність, а гетьман

зібрав у своїх руках повну державну владу, підпорядкувавши

собі всі ресурси та маючи, на той час, народну підтримку. До

1648 року козацьке самоврядування формувалося на основі

колективної волі Війська Запорозького через (генеральну)

військову раду — форму прямого волевиявлення усіх її повноп*

равних членів, рішення якої були обов'язковими для виконан*

ня як рядовими козаками, так і гетьманом. Крім того, існувала

практика виборності усіх старшинських посад, за яких несла

колективну відповідальність козацька спільнота. Причому ос*

тання жорстко контролювала діяльність своїх виборних очіль*

ників, часто караючи смертю винних у прорахунках.

Треба зазначити, що у другій половині 17 — початку 18

століття потужним ідеологічним струменем для козацької

старшини стали погляди науковців Київо*Могилянської ака*

демії, які продукували передові для свого часу політико*

правові ідеї, що грунтувалися на поширених у Європі кон*

цепціях природного стану та природного права, договірно*

го характеру походження суспільства та держави, теоріях

поділу влади та конституційного обмеження монархії.

Український філософ*просвітитель Яків Козельский

(1729—1794) використовуючи ідеї французьких мислителів

зазначав на існуванні чотирьох форм правління:

1. Демократична, в якій увесь народ, у повному складі,

встановлює нові і знищує шкідливі закони, вирішує судові

та інші важливі справи.

2. Аристократична, в якій сенат управляє всіма вище*

зазначеним правами.

3. Монархична, в якій один державець управляє наро*

дом на основі законів.

4. Деспотична, в якій один державець керує усіма спра*

вами зі своєї волі [4, с. 355].

Автор також стверджував, що саме в республікансько*

му правлінні загальна користь є основою всіх людських чес*

нот і законодавств [4, с. 356].

П. Юркевич зазначав, що різна державна побудова по*

стає залежно від того, кому належить влада у державі,тоб*

то, перебуває вона в руках одного, в руках багатьох осіб чи

в руках усіх. Звідси три форми правління: монархія, арис*

тократія і політія. Монархія властива кожній державі, яка

здатна витримувати владу однієї наділеної чеснотами, лю*

дини; аристократія властива такій державі, що може кори*

тися мужнім співвітчизникам; республіка — тій, котра дає

владу згідно з заслугами [5, с. 65].

У свій час, В. Липинський зазначав, що " єдиною осно*

вою, на який може відродитись Українська Нація і зорганізу*

ватися Українська держава єсть наша державно — національ*

на традиція, зав'язана тісно з традицією Гетьманства. Ця тра*

диція існує. Вона існує, вона здатна до життя, як показали

нещодавні події: факт реєстрації Гетьманства і фактичне існу*

вання Держави Української тільки за Гетьманства [1, с. 195].

В той же час, В. Липинський зазначав , що якби козацтво

зберігло свою внутрішню єдність і зберігло встановлену Хмель*

ницьким "гетьманську монархічну владу", то з козацької осі*

лої верстви могла… постати Класократична Україна [1, с. 561].

У зв'язку з цим, не можна не згадати про ухвалені 5 квітня

1710 року "Договір та Встановлення прав і вольностей Війська

Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між

Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Гене*

ральною старшиною, полковниками, а також названим

Військом Запорозьким, що за військовими правилами схвалені

обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найясні*

шим гетьманом урочистою присягою". Згадана подія відбува*

лася у період, коли українське суспільство у своєму політичному

багажі вже мало сумний досвід багаторічного протистояння.

Цей документ вважається однією з перших в Європі консти*

туцій. На жаль, історично склалося так, що конституція П.Ор*

лика ніколи не була реалізована. Та в той же час, документ

отримав широке визнання і слугував прикладом для майбутніх

конституційних проектів. Укладений під Бендерами договір

акумулював у собі всі головні вимоги, які порушувалися ко*

зацькою спільнотою та мав забезпечити умови щодо створен*

ня ідеалу Української козацької держави.

В. Кремень зазначав, що " будь*яка історія залишиться до

кінця нез'ясованою доти , доки вона не буде розглянута у зістав*

лені з історією інших національних держав, що в сукупності утво*

рюють ширшу спільноту. Тільки мислячі категоріями цілого, а не

часткового, можна у хаосі подій віднайти лад і порядок, а також

зрозуміти те, що раніше здавалося незбагненним [3, с. 20].

ВИСНОВКИ
За роки незалежності України відбулися незворотні зру*

шення у суспільній свідомості, політичній, законодавчій і соц*

іальній організації суспільства. Аналіз історії розвитку українсь*

кої державності свідчить, що головною метою в системі держа*

вотворення є формування і реалізація державної політики на

засадах її легалізації та позитивного сприйняття суспільством,

що в свою чергу створить умови для консолідації нації.

 Перспектива досліджень цієї теми полягає у необхід*

ності осмислення історії розвитку державотворення, стра*

тегічної мети розбудови держави та створення державниць*

кої доктрини.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
ЗАВДАННЯМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Геополітичні та геоекономічні трансформації, які зумов*

лені сучасним цивілізаційним розвитком, зумовлюють не*

обхідність пошуку шляхів суттєвого підвищення ефектив*

ності систем державного управління, передусім щодо їх

спроможності забезпечувати належний рівень національної

безпеки. Одним із таких шляхів є модернізація підготовки

управлінських кадрів для вказаної системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Національною академією державного управління при Пре*

зидентові України у 2015 році підготовлено наукову доповідь,

у якій наведено аналіз навчальних програм підготовки держав*
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CIVIL SERVANT' COMPETENCES IN THE CONTEXT OF THE MAIN PROVISIONS OF SOCIAL
CONTRACT' CONCEPT

У статті на основі аналізу феномену "безпека" та основних положень договірної теорії поход�
ження держави обгрунтовано, що місією навчальних програм підготовки державних службовців
має бути реалізація головної функції держави, яка визначає сенс її створення та існування, а
саме: забезпечення безпеки людини (індивіду) та суспільства. Тобто програми мають перед�
бачати опанування службовцями знаннями, уміннями та практичними навичками, які дозволя�
ють вирішувати завдання щодо забезпечення вказаної безпеки на місцевому, регіональному
та загальнонаціональному рівнях.

In article on the basis of analysis phenomenon "security" and the main provisions of the contractual
theory for origin state it is proved that the mission of training programmes for civil servants should be
a focus on the implementation of the state's mission, which determines the meaning of its creation
and existence, namely: security of society and of citizens. This means that these programs must
provide for сivil servant of sufficient knowledge, abilities and practical skills that allow you to solve
tasks for ensuring the specified security at the local, regional and national levels.

Ключові слова: базові цінності суспільства, безпека, договірна теорія походження держави, компе$

тенції державного службовця, навчальні програми підготовки державних службовців.
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них службовців та підходів щодо модернізації цих програм,

але цей аналіз чомусь не враховує те, що головною функцією

державних службовців має бути адекватне реагування на не*

безпеки здатності держави захищати національні інтереси [1].

Так, програмами спеціальностей "Публічна політика та управ*

ління" та "Парламентаризм і парламентська діяльність" не пе*

редбачено жодної години щодо питань, пов'язаних із забезпе*

ченням національної безпеки, а при підготовці вищих керівних

кадрів (спеціальність "Управління суспільним розвитком") на

ці питання у програмі передбачено близько відсотка навчаль*

ного часу. З огляду на те, що у парламенті є навіть профільний

комітет з питань безпеки і оборони, що лейтмотивом виступів

посадовців та політиків є, як правило, питання забезпечення

національної безпеки, це не може не викликати запитань.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Аналіз реагування органів влади на загрози національній

безпеці, зокрема, на загрозу територіальній цілісності, ката*
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строфічне зниження добробуту громадян України, порушен*

ня їх прав та свобод, свідчать поміж іншого і про незадовіль*

ний рівень підготовки управлінських кадрів, якщо оцінювати

його у контексті спроможності реагувати на ці загрози. Як, на

наш погляд, це зумовлює модернізацію навчальних програм

щодо підготовки державних службовців передусім шляхом

оптимізації переліку навчальних модулів, тем та питань, спря*

мованих на опанування службовцями знаннями, уміннями та

практичними навичками, які б дозволили їм вирішувати зав*

дання щодо забезпечення безпеки життєдіяльності людини,

суспільства та держави на місцевому, регіональному та за*

гальнонаціональному рівнях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Не може бути сумніву, що професійні компетенції дер*

жавних службовців мають бути адекватними потребам сус*

пільного розвитку, зокрема, реалізації завдань, які визна*

чені пріоритетами державної політики [2—7]. Так, в Україні

на офіційному рівні задекларовано, що головною метою є

формування демократичного суспільства європейського

стандарту, складовими якого, поміж іншого є: державний

суверенітет, громадянське суспільство, соціально*економі*

чна та суспільно*політична стабільність, розвиток творчого

потенціалу особистості. Аналіз завдань органів державної

влади, визначених керівними документами стратегічного

рівня [2—7] підтверджує сказане та дозволяє дійти виснов*

ку — більше половини із них відображають необхідність

практичних дій державних службовців щодо забезпечення

безпеки суспільства та громадян. Так, в Угоді про асоціацію

між Україною та ЄС із 24 напрямів діяльності 14 передбача*

ють виконання завдань щодо забезпечення безпеки сусп*

ільства та громадян (наприклад, для належного реагування

на глобальні та регіональні загрози передбачено запровад*

ження антикризового управління), в Стратегії сталого роз*

витку "Україна*2020" із 35 напрямів 24 напрями прямо або

опосередковано пов'язані з виконанням завдань щодо за*

безпечення безпеки, наприклад, забезпечення гарантій без*

пеки держави, бізнесу та громадян та реформування систе*

ми державного контролю за якістю харчових продуктів.

Всього ж цими документами передбачено виконання

майже 140 завдань, виконання яких має за мету забезпе*

чення безпеки людини, суспільства та держави, тобто доз*

воляє стверджувати, що державні службовці зобов'язані

мати необхідні знання, уміння та практичні навичками, які б

дозволяли їм вирішувати ці завдання як на місцевому, так і

загальнонаціональному рівні.

Сьогодні нормативно*правові акти певною мірою дозво*

ляють напрацьовувати підходи щодо визначення переліку та

змісту професійних компетенцій державного службов*

ця (фахівця публічної служби) після опанування ним

відповідного освітнього рівня [8—11], але, як ми зазна*

чали, потреби забезпечення безпечного розвитку люди*

ни, суспільства і держави, не знайшли адекватного відоб*

раження у відповідних навчальних програмах.

Для цілей нашого дослідження розподілимо базові

цінності суспільства на три групи: "безпека", "добробут",

"справедливість" (рис. 1), оскільки часто при вирішенні

завдань щодо забезпечення національної безпеки національні

цінності та інтереси розподіляють по групах (категоріях), на*

приклад, при розробці Стратегії національної безпеки, коли,

зокрема, необхідно визначитися з пріоритетними інтересами

[12]. Безумовно, кожна із цих груп включає низку цінностей,

збереження та розвиток яких є умовою виживання суспільства

та держави, а відтак спонукають їх до відповідних дій.

Так, прагнення до справедливості спонукало громадян до

боротьби з тиранією в XVII—XIX ст., що у подальшому знайш*

ло своє відображення у законодавстві європейських країнах

(права і свободи людини, право на приватну власність та осо*

бисте життя тощо). Разом з тим, варто зазначити, що саме без*

пека є не тільки цінністю, від наявності якої залежить виживан*

ня нації, а й визначальною передумовою збереження інших

цінностей. З огляду на це головним пріоритетом державної

політики будь*якої країни є забезпечення безпеки, що дося*

гається перш за все за рахунок (рис. 1): збереження і зміцнен*

ня суверенітету і незалежності; збереження територіальної

цілісності; гарантування недоторканості державних кордонів.

Є всі підстави стверджувати, що виконання цих завдань

можна розглядати як передумови виживання суспільства,

його добробуту та прогресивного розвитку, а якість, сис*

темність та оперативність їх виконання розкривають сутність,

зумовлюють сенс існування та визначають місію держави:

забезпечення безпеки суспільства та людини (рис. 2)1.

Незважаючи на майже очевидність викладеного, серед

науковців до цього часу відсутня єдність поглядів як щодо

трактування сутності феномену явища, яке інтерпретують

Рис. 1.  Цінності суспільства та визначальні
умови їх збереження та розвитку

Рис. 2. Інтерпретація сутності та сенсу існування
держави, які зумовлюють її місію (головну

функцію): забезпечення безпеки суспільства
та людини (індивіда)

____________________________
1 На наведеному  рисунку 2 загрози — це події, проце*

си інші чинники, які породжують небезпеки задоволенню

потреб  збереження та розвитку людини (індивіда), сусп*
ільства та держави, обумовлених їх природною сутністю (в

теорії національної безпеки ці потреби інтерпретують як на*
ціональні інтереси), а протидія загрозам — це комплекс

(комбінація) політичних, організаційних, економічних та
інших заходів, виконання яких покладається систему забез*

печення національної безпеки, основними складовими якої
є структури сектору безпеки, елементи системи державно*

го управління та органів місцевого самоврядування.
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поняттям "безпека", так і щодо першопричин походження,

сенсу існування, місії (головної функції) держави. Разом з

тим, безпека, як правило, розглядається як комплексна ха*

рактеристика умов існування (розвитку) соціальної систе*

ми, зокрема, у таких ракурсах [12—14]:

— як об'єктивна характеристика зовнішніх умов середо*

вища функціонування системи, що припускає наявність спря*

мованої ззовні на неї небезпеки та певну можливість її реа*

лізації (це зовнішній вимір небезпеки, коли джерело небез*

пеки та система на яку вона спрямована, є розділеними);

— як суб'єктивна оцінка умов функціонування соціаль*

ної системи, в основу якої покладається психологічна реак*

ція людини на зовнішні умови свого існування, тобто цим

умовам дається оцінка як безпечним чи небезпечним крізь

призму їх чуттєво*емоційного сприйняття;

— як характеристика взаємовідносин всередині самої

соціальної системи (це внутрішній вимір безпеки, коли дже*

рело небезпеки та об'єкт, на який вона спрямована, певною

мірою співпадають і за цих умов, як свідчить історичний

досвід, неефективність взаємодії елементів соціальної сис*

теми, зокрема, державних інститутів та інститутів грома*

дянського суспільства породжують небезпеки, що можуть

призвести до загибелі держави).

Урешті*решт, сучасні уявлення про безпеку людини (інди*

віда), соціальної групи, суспільства, держави, міжнародної

спільноти знаходять відображення у її визначеннях, які акцен*

тують увагу, головним чином, на таких аспектах безпеки як:

стан захищеності системи або певний її стан; відсутність не*

безпеки для системи; наявність специфічної властивості сис*

теми; результат діяльності тих чи інших інститутів (структур)

системи; сукупність чинників, що забезпечують життєздатність

системи або сприятливі умови для її розвитку; певні культур*

но*історичні феномени розвитку системи. Якщо ж підходи

щодо з'ясування сутності феномену "безпека" розглядати крізь

призму умов життєдіяльності соціальних систем, то можна дійти

висновку, що це поняття передусім характеризує:

тенденції розвитку й умови життєдіяльності соціуму,

його структур, інститутів, що визначаються відповідними

настановами (політичними, правовими та ін.), за яких забез*

печується збереження їх якісної визначеності та вільне фун*

кціонування, яке відповідає їхній природі;

захищеність функціонування соціуму від небезпек, яка

є результатом еволюційного розвитку та наслідком діяль*

ності соціальних інститутів.

З огляду на це, управлінське рішення щодо забезпечен*

ня безпеки соціальної системи необхідно приймати на підставі

аналізу динаміки її розвитку, яку можна оцінити за допомо*

гою певних показників (індикаторів, індексів), зокрема, та*

ких як: якість перехідних процесів із одного рівня на інший,

керованість, адекватність реакції на впливи внутрішнього та

зовнішнього середовища. Оскільки вихід цих показників за

допустимі межі, призводить до погіршення якості управлін*

ня, невиконання завдань системи, і, зрештою до її руйнуван*

ня (розпаду структури, порушення цілісності тощо), то дер*

жавні службовці зобов'язані в межах своїх функціональних

обов'язків, які визначаються ієрархічним рівнем управління

та посадовими інструкціями, відслідковувати параметри

(індекси, індикатори), які визначають рівень безпеки соціаль*

ної системи та її складових і розробляти та втілювати в життя

відповідні управлінські рішення політичного, економічного,

соціального чи гуманітарного характеру.

З'ясування сутності процесу виникнення, сенсу існування та

місії держави також  мають велике суспільно*політичне та соц*

іально*економічне значення, оскільки дозволяють глибше зро*

зуміти та проаналізувати причини та умови виникнення держав,

їх розвитку та занепаду. Сьогодні існують чимало теорій, серед

яких, зокрема: теологічна (божественна), патріархальна, мате*

ріалістична, договірна, метою яких намагання не тільки осягну*

ти сутність процесу виникнення держави, а передусім чіткіше

визначати її функції та напрями діяльності, роль в житті суспіль*

ства та політичної системи. Далі піде мова про договірну теорію

походження держави (так звану концепцію "суспільного дого*

вору"), оскільки саме в ній феномену безпеки відводиться цент*

ральне місце і, як на нашу думку, вона значною мірою вплинула

на розвиток теорій соціального управління2 та практично реалі*

зована в найбільш успішних сьогодні країнах3.

Формування основ договірної теорії походження держа*

ви як системи поглядів, згідно з якими держава виникає як

результат договору між людьми через усвідомлення ними своїх

потреб завершилося у XVII—XVIII ст.ст., а першим, хто із сис*

темних позицій проаналізував проблеми безпеки і виживання

держави, суспільства та індивіда в контексті їх взаємодії, був

англійський філософ Т. Гоббс [15]. Оскільки головна мета цьо*

го договору є уникнення ситуації в суспільстві, яку можна оха*

рактеризувати як "війна всіх проти всіх", то, на його думку, саме

страх перед небезпеками об'єднує людей в суспільство, спо*

нукає їх відмовлятися від прагнення щодо необмеженого са*

моствердження. Люди, піклуючись про власну безпеку, деле*

гують свою свободу абсолютній владі суверена, оскільки ро*

зуміють, що в разі вибору свободи безмежного самостверд*

ження можуть залишитися в природному стані дикості, за яко*

го ніхто не зможе їм гарантувати особисту недоторканність і

безпеку. З огляду на сказане, особиста безпека досягається

тільки у сфері соціального загального, владою і силою абсо*

лютного суверена, а головним критерієм сили влади суверена

є його здатність подолати стан "війни всіх проти всіх". Учений

в ієрархії цінностей на перше місце ставив життя і безпеку, ос*

кільки був переконаний, що лише тією мірою, якою суверен

забезпечує своїм підданим життя і безпеку, можна розрахову*

вати на той чи інший рівень досягнутого при його правлінні

добробуту, тобто заради життя і безпеки можна поступитися

добробутом, а держава, забезпечуючи безпеку підданих, по*

винна надавати захист від зовнішніх ворогів і оберігати мир у

суспільстві і лише на основі дотримання цих двох умов можна

забезпечити добробут. Таким чином, страх перед загрозами

безпеці змушує людину шукати в суспільстві засоби колектив*

ного захисту від загроз життю, а пошук безпечних умов роз*

витку суспільства зумовлює сенс виникнення, існування та місію

державної влади4.

Британський філософ Дж. Локк також спирався на тео*

рію "суспільного договору", але його уявлення про безпеку

людини грунтувалися на поглядах про природу людину як

істоту, яка не наділена від народження свавіллям, потягом

до зла чи добра, оскільки він був переконаний, що зла чи

добра людина, залежить від середовища її існування [16]. З

огляду на це "суспільний договір" дійсно укладається для

забезпечення безпеки, але якщо держава перестає гаран*

тувати безпеку громадянам, або сама стає джерелом небез*

пеки для них, вони повинні мати можливість і мають право

забезпечити свій захист від таких дій держави, тобто гаран*

тувати собі найважливіші права. Для здійснення такої мож*

ливості цінністю є не стільки безпека, як особиста, індиві*

____________________________
2 Взаємовідносини суспільства, держави та влади досліджував ще італійський мислитель Макіавеллі, але фундамент соціаль*

них теорій було закладено пізніше працями М. Вебера, Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Емерсона, Г. Саймона, Л. Берталанфі та ін. При
цьому, аналіз, наприклад, теорій "конвергенції", "постіндустрійного", "інформаційного", "сервісного" суспільства та інших, а та*

кож пов'язаних з ними теорій: "теорія лідерства", "соціологія організацій", "соціологія влади", "психологія успіху" та ін., так чи
інакше використовують основні положення концепції "суспільного договору".

3 Йдеться про країни*члени ЄС та США, де належний захист соціальних цінностей дозволяє стверджувати про дотримання у
них високих стандартів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності суспільства та людини (індивіду), передусім їх прав і свобод.

4 Загальновідомим є вислів, який приписують Т. Гобсу, що людина є істота, яка цивілізована страхом.
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дуальна свобода, адже на думку вченого, безпека дося*

гається тільки за певних умов, зокрема шляхом поділу

влади на законодавчу, виконавчу та судову, що дає змо*

гу сформувати систему заборон і противаг, через яку жод*

на з гілок влади не може отримати її в повному обсязі й

вимушена взаємодіяти з іншими за певними правилами.

Принципово важливою є й теза Дж. Локка, що народ має

право відібрати владу у тих, хто буде нехтувати його інте*

ресами та вручити її іншим, більш гідним довіри. У по*

дальшому уявлення Дж. Локка про безпеку знайшло

відображення в ліберальних теоріях та практиці західноє*

вропейської демократії, в яких безпека індивіда не тільки

ототожнюється з безпекою суспільства, а й досягається

шляхом застосування певних правових механізмів.

Не оминув своєю увагою проблему осмислення сут*

ності безпеки і Гегель, аналізуючи проблему забезпечен*

ня безпеки індивіда, держави та майна. Безпеці протис*

тоїть свавілля, стверджував він, а носієм останнього, на

його думку, є індивід, який не визнає загального права,

тобто заперечення загальновизнаного є загрозою безпеці

[18]. З огляду на це Гегель віддає пріоритет безпеці держа*

ви, оскільки, на його думку, її забезпечення гарантує безпе*

ку індивіда і майна, тобто пріоритет забезпечення безпеки

держави є вищим ніж договірна природа держави і за необ*

хідності вона може вимагати, щоб життя і власність індивідів

були принесені в жертву загальним інтересам, а злочини

проти держави, є найнебезпечнішими, оскільки їх наслідком

є загроза безпеці особи та майну.

На думку французького мислителя Жан Жака Руссо,

оскільки народ є носієм і джерелом влади, незважаючи на

те, що згідно з суспільним договіром влада над ним перехо*

дить до держави, вона має грунтуватися на волі та свободі

кожної людини, тобто громадяни мають залишатися абсо*

лютно вільними та не обмеженими діями держави навіть

після укладення цього договору і народ має право скинути

владу, якщо цей договір не виконується [19]5.

Значний інтерес становлять і уявлення про взаємозв'язок

держави та безпеки у філософії постмодерну, зокрема, на дум*

ку Ж. Бодрійяра сучасна епоха є ерою гіперреальності, коли

надбудова визначає базис, а її останнім бастіоном є смерть,

яка не має споживчої вартості, але саме на ній базується будь*

яка влада та економіка [19]. З огляду на це, на думку вченого,

влада сама здійснює виробництво безпеки: починаючи від воє*

нної безпеки і закінчуючи страхуванням від нещасного випад*

ку на виробництві. При цьому, у будь*якому разі йдеться фак*

тично про конвертацію смерті, нещасного випадку, хвороби

тощо в капіталістичний надприбуток. Ж. Бодрійяр убачає у

такій еволюції поняття безпеки природний розвиток логічних

передумов, що містилися в теорії "суспільного договору", де

влада наділяється правом змусити померти і дозволити жити,

але через симетрію з'являється нове право: право змусити жити

і дозволити померти, тобто проявляється сутність та мета вла*

ди, а саме: контролювати життя як таке. Такі погляди на владу

у філософії постмодерна зумовлюють й відповідні трансфор*

мації уявлень про сутність безпеки та інститутів держави. З

одного боку, інститути зорієнтовані на захист громадян від те*

роризму, збитків, безробіття тощо, тобто гарантії індивідуаль*

ної безпеки розширюється, але водночас розширюється сфе*

ра контролю та можливостей влади, через що така "турбота"

влади щодо безпеки громадян стає загрозою для них6.

Таким чином, починаючи з часів Т. Гоббса, безпека вва*

жається основою державності, базовим інструментом ко*

лективного захисту людини та суспільства, а теорія та прак*

тика суспільного договору розвивалася, зокрема, є підста*

ви стверджувати, що зростання добробуту Європи значною

мірою стали можливим завдяки системі суспільних дого*

ворів, укладених на різних рівнях: місцевому, загальнодер*

жавному та міждержавному. Тому усвідомлення безпеки як

суспільної цінності визначає зміст діяльності провідних країн

світу, яка проявляється у створенні умов, сприятливих для

збереження та розвитку національних цінностей.

Оскільки безпека є суспільною потребою, то базовим

принципом її забезпечення є пошук суспільної злагоди щодо

вирішення принципових питань вказаного розвитку, зокре*

ма, щодо основних напрямків суспільно*політичних та соц*

іально*економічних реформ, оскільки ці реформи, як прави*

ло, супроводжуються низкою криз, руйнують традиційні

цінності та ідеологічно*світоглядні уявлення про безпеку жит*

тєдіяльності на рівні індивіда та суспільства в цілому. Вказані

уявлення функціонують на рівні соціальних взаємодій і пове*

дінки окремих індивідів, а в сучасних умовах глобалізації з'яв*

ляється й вагомий міжнародний контекст (вплив). При цьому

часто відсутність національної злагоди щодо основних на*

прямів суспільно*політичних та соціально*економічних змін

є наслідком наявності серед соціальних груп та політичної

еліти діаметрально протилежних уявлень щодо сутності та

шляхів забезпечення безпеки, місця та ролі державних інсти*

тутів у цьому процесі. Так, відсутність єдності щодо визна*

чальних чинників безпеки, призводить до суспільно*політич*

ної нестабільності, виникнення етнічних і регіональних

конфліктів, зниження ефективності використання наявних

можливостей для безпечного розвитку суспільства.

Таким чином, для досягнення соціального порядку, що

влаштовує більшість, потрібні відповідні механізми узгодження

інтересів людей (індивідів) та суспільних інститутів, ефективність

функціонування яких залежить від професіоналізму та належ*

ної взаємодії Глави держави, вищого політичного керівництва,

корпусу державних службовців, представників територіальних

громад, інститутів громадянського суспільства та бізнес*струк*

тур (рис. 3). При цьому головна функція органів державної вла*

Рис. 3. Принципова схема реалізації місії
держави (сучасне уявлення)

____________________________
5 Варто зазначити, що у даному випадку  виникає парадоксальна ситуація: народ, який одержав право скасовувати владу,

якщо вона нехтує його інтересами, може здійснити це право, але це повертає суспільство до стану "війни всіх проти всіх", тобто

стану, який характеризується відсутністю безпеки, як це неодноразово демонстрували революції, які відбулися  впродовж ос*
танніх століть у багатьох країнах.

6 На наше переконання, саме у цьому контексті варто оцінювати дії Е. Сноудена та інших, хто зробив спробу підняти завісу над
втаємниченою стороною діяльності держави, завдяки чому громадськість дізналася про наявність систем тотального, таємного та

незаконного нагляду та контролю, що ведеться по всьому світу через Інтернет. Ці викриття, а також те, що більшість ЗМІ контро*
люються корпораціями та урядами, є констатацією факту, що право людини на приватне життя та особисту думку як своєрідна

лінія оборони перед державою фактично зведене нанівець.
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ди та місцевого самоврядування полягає у визначенні засобів

та способів задоволення потреб у безпеці різних соціальних

суб'єктів, які мають визначатися в процесі громадської дискусії,

а основними завданнями, державних службовців є:

— виявлення та прогнозування розвитку визначальних фак*

торів, від яких залежить безпека людини (індивіду), суспільства

та держави;

— підготовка пропозицій щодо пріоритетів державної по*

літики з питань забезпечення національної безпеки;

— забезпечення координації та ефективності використан*

ня наявних у держави інструментів влади при реалізації націо*

нальних інтересів7;

— підтримка демократичних перетворень у сфері безпеки;

— участь у міжнародній співпраці щодо забезпечення гло*

бальної та регіональної безпеки.

 Очевидно, що професійні компетенції державних служ*

бовців є чинником, який здійснює вирішальний вплив на якість

та оперативність виконання цих завдань, особливо щодо забез*

печення належної координації та ефективного використання на*

явних інструментів державної влади при реалізації національ*

них інтересів, що перш за все передбачає необхідність опану*

вання державними службовцями необхідним обсягом знань,

умінь та практичних навичок для вирішення завдань щодо за*

безпечення безпеки суспільства та громадян (рис. 4).

Таким чином, при розробці навчальних програм, метою яких

є підготовка (підвищення кваліфікації) державних службовців,

принципово важливим є врахування наступного.

1. Програми мають передбачати опанування компетенція*

ми, які дозволяють дати загальні знання, уміння та практичні

навички щодо реалізації головної місії держави: забезпечення

безпеки суспільства та людини, серед яких, на наш погляд, ба*

зовими є компетенції: суспільного служіння; правової поведін*

ки; толерантного сприйняття соціально*культурного різномані*

ття; конструктивної взаємодії з інститутами громадянського сус*

пільства; навички аналітичної роботи8.

2. Незалежно від того виконують державні

службовців завдання, пов'язані з наданням соц*

іальних, адміністративних чи управлінських по*

слуг, ступеня підготовки (кваліфікації) та ієрар*

хічного рівня управління їх компетенції мають

передбачають наявність знань, вмінь та практич*

них навичок, необхідних для попередження, ви*

явлення, системного аналізу, планування та

організації протидії загрозам безпеці життєді*

яльності людини, суспільства та держави в еко*

номічній, соціальній, політичній та гуманітарній

сферах9. Ці компетенції, по суті, є критеріями

оволодіння державними службовцями економ*

ічними, політичними, воєнними та інформацій*

ними інструментами влади. Йдеться, передусім

про організаційно*управлінську компетенцію,

суть якої полягає в організації діяльності орга*

ну влади щодо економічного, політичного, пра*

вового, дипломатичного, військово*силового та

інформаційного супроводження державної пол*

ітики для протидії загрозам національній без*

пеці, а також про адміністративну компетенцію,

суть якої полягає у плануванні відповідних заходів та зас*

тосуванні методів антикризового управління щодо забез*

печення економічної, соціальної, політичної та гуманітар*

ної безпеки.

3. Оцінювання результатів навчання в межах кожної

навчальної дисципліни програми підготовки державних

службовців має передбачати як оцінку навичок щодо роз*

робки документів: аналітичних оглядів, проектів управлі*

нських рішень, стратегій, пропозицій щодо змін до зако*

нодавства тощо, основою яких передусім має бути систем*

ний аналіз загроз безпеці людині (індивіду), суспільству та

державі, так і оцінку навичок щодо практичної реалізації

цих документів.

Перспективним напрямом дослідження є обгрунтування

переліку навчальних модулів та тем програм підготовки держав*

них службовців (фахівців публічної служби) у контексті форму*

вання у них компетенцій для реалізації місії держави: забезпе*

чення безпеки суспільства та громадян.
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забезпечення безпеки суспільства та громадян
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THE SOCIAL COHESION POLICY: EUROPEAN STANDARDS

У статті здійснено аналіз нормативно�правових основ та досвіду впровадження політики згур�
тування Європейського Союзу крізь призму її соціальної складової. Доведено, що питання со�
ціального розвитку регіонів відіграють ключову роль у системі регіональної політики Європейсь�
кого Союзу. Узагальнено підходи до розуміння концептуальних засад соціального згуртування
ЄС, яке розглядається як солідарність, об'єднання зусиль держав�членів Співтовариства і їх
регіонів для забезпечення гармонійного соціального розвитку на всій території Євросоюзу,
мінімізації міжрегіонального нерівності в соціальній сфері, досягнення соціальної справедли�
вості між усіма верствами населення. В цілому робиться висновок, що для модернізації систе�
ми державного управління соціальним розвитком регіонів в Україні необхідним є врахування
таких аспектів політики згуртування ЄС: поглиблення інтеграції соціальної та регіональної по�
літики; посилення вертикальної та горизонтальної координації діяльності усіх суб'єктів управ�
лінської діяльності з питань забезпечення соціального розвитку регіональних систем; розви�
ток адміністративної спроможності на всіх управлінських рівнях; розширення інструментарію,
забезпечення гнучкості засобів впливу на процеси розвитку соціальної сфери, підвищення їх
адаптивності до змінюваних обставин та потреб.

In the article analyzes legal basis and implementation experience of EU cohesion policy in the light
of its social component. It is proves that the issue of social development of the regions play a key role
in the regional policy of the European Union. Generalized approaches to understanding the conceptual
frameworks of social cohesion of the EU, which is considered as solidarity and joint efforts of the EU
Member States and their regions to ensure harmonious social development throughout the European
Union, to minimize regional inequality in the social sphere, to achieve social justice among all social
groups. In general, it is concluded that for the modernization of public administration of the social
development of regions in Ukraine it is necessary to take into account of the following aspects of the
EU cohesion policy: integrating of regional and social policy; strengthening the vertical and horizontal
coordination of all subjects of management activities on ensuring social development of regional
systems; development of administrative capacity at all administrative levels; expanding tools,
flexibility of leverage on processes of social development, improve their adaptability to changing
circumstances and needs.
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стандартів життя. Ратифікувавши Угоду про асоціацію між

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро*

пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держа*

вами*членами, з іншої сторони, Українська держава тим са*
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мим отримала орієнтир для своїх перетворень, зокрема, у

системі державного управління соціальним розвитком рег*

іонів. Адже призупинення деструктивних соціальних про*

цесів та створення підгрунтя для подальшого дієвого забез*

печення розвитку системи соціальних відносин, гарантій

соціальної безпеки та підвищення якості життя населення,

вирівнювання соціального розвитку регіонів, нарощування

соціального потенціалу українського суспільства в цілому

стає запорукою виходу України із системної кризи та висту*

пає одним із центральних елементів розбудови держави.

Відтак, стратегічним завданням державного управління соц*

іального розвитку регіонів є пошук новітніх моделей управ*

ління соціальними процесами на регіональному рівні.

За таких обставин важливого значення для форму*

вання дієвої системи державного управління соціальним

розвитком регіонів в Україні набуває досвід впроваджен*

ня політики Європейського Союзу щодо соціального ви*

рівнювання регіонального розвитку, що визначає не*

обхідність вивчення парадигми, цілей та стратегічних

планів соціального розвитку європейського суспільства,

врахування досвіду якого, з усіма його здобутками і втра*

тами, має стати цільовим орієнтиром розробки стратегії

розвитку України на найближче майбутнє.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Європейська політика регіонального розвитку або

політика згуртування через свою складність, динамізм та

систематичне оновлення спонукає дослідників постійно

повертатися до її аналізу. Вагомий внесок у розвиток ідей

європейського згуртування, формування концепції згур*

тування ЄС зробили відомі зарубіжні експерти та дослід*

ники І. Бах, М. Кітінг, У. Молль, Д. Хубнер, Л. Хуге та інші,

у роботах яких розглядаються різні аспекти втручання ЄС

у розвиток регіонів та держав*членів, оцінюються його

вплив та наслідки, досліджується становлення та еволю*

ція Європейської політики згуртування, узагальнюються

теоретичні напрацювання та практичний досвід у сфері

регіонального розвитку тощо.

На замовлення Європейської Комісії чимало дослід*

жень було виконано незалежними експертами у зв'язку

із запровадженням або внесенням змін до Європейської

політики згуртування, підготовкою програм стратегічно*

го розвитку ЄС, напередодні чергового розширення або

в контексті підготовки нового договору. Зокрема, важ*

ливі для згуртування теми та питання було висвітлено у

звітах Ф.Барки та У.Кока.

Регіональній політиці ЄС присвячено чимало робіт і

вітчизняних фахівців, серед яких О. Дзяд, М. Іжа, Є. Кіш,

Т. Козак, В. Копійка, М. Кушнір, В. Куйбіда, М. Лендьел

С. Максименко, О. Мрінська, С. Романюк, О. Рудік, В. Чу*

жиков, Г. Шамборовський, Т. Шинкаренко. В полі зору

українських дослідників перебувають питання розвитку

та сучасного стану реалізації регіональної політики ЄС, її

принципи, цілі та завдання; відносини та співпраця між

ЄС, державами*членами та регіонами в контексті

здійснення спільних європейських політик. Не залишаєть*

ся поза увагою науковців і регіональна політика окремо

взятих країн*членів Європейського Союзу чи окремих

етапів її реалізації тощо.

Проте соціальна складова європейської політики

згуртування лише фрагментарно розглядається в окре*

мих публікаціях фахівців у галузі державного управління

(О. Оржель, О. Петроє, А. Тамм). Відтак актуалізується

необхідність вивчення європейського досвіду формуван*

ня та реалізації політики соціального вирівнювання регі*

онів, що й обумовлює цілі цього дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — здійснення аналізу досвіду впровад*

ження політики згуртування Європейського Союзу крізь

призму її соціальної складової, відповідно узагальнення

підходів до розуміння концептуальних засад соціально*

го згуртування, визначення аспектів, які можуть бути ко*

рисними для модернізації системи державного управлін*

ня соціальним розвитком регіонів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У західному світі проблеми соціального розвитку ре*

гіонів тісно пов'язані з проблемами соціального згурту*

вання та впровадженням Європейської політики згурту*

вання, обговорення яких триває більше ніж півстоліття.

Проте на сьогодні офіційне визначення як самого термі*

ну "згуртування", так і опису концепції згуртування ЄС, в

тому числі її соціальної складової, відсутнє. Крім того, в

офіційних і робочих документах Євросоюзу, досліджен*

нях та звітах, підготовлених Європейською Комісією або

на її замовлення, соціальне згуртування розглядається

виключно поряд з економічною складовою, що в цілому

трактуються як "висловлення солідарності між держава*

ми членами та регіонами Європейського Союзу з метою

збалансованого розвитку на усій території ЄС, зменшен*

ня структурних розбіжностей між регіонами, досягнення

рівних можливостей для всіх" [3]. Відповідно задля виз*

начення концептуальних основ соціальної складової згур*

тування Євросоюзу, необхідним, на наш погляд, є аналіз

нормативно*правового підгрунтя та досвіду впроваджен*

ня політики згуртування Європейського Союзу крізь при*

зму її соціальної складової.

Зазначимо, що розвиток концепції соціального згур*

тування відбувався у відповідності з історичними етапа*

ми регіональної політики ЄС. Дійсно, вже у перших зас*

новницьких договорах були закладені основи соціально*

го згуртування. Так, відповідно до Паризького договору

(1951 р.) спільні дії країн*членів Європейського об'єднан*

ня вугілля та сталі спрямовувалися на розв'язання про*

блем безробіття у регіонах, які перебували в несприятли*

вих умовах. Спільна діяльність включала в себе як еко*

номічні заходи, так і соціальні, які полягали в адаптації

робочої сили до змін виробництва, зокрема, шляхом пе*

ренавчання та переселення безробітних [1].

Більш явного вираження ідея соціального згуртуван*

ня набуває з підписанням Римського договору (1957 р.),

у преамбулі якого зафіксовано бажання держав*членів

забезпечити соціальний прогрес своїх країн шляхом

спільних дій, щоб усунути бар'єри, які розділяють Євро*

пу, забезпечити гармонійний розвиток через зменшення

розбіжностей між різними регіонами й подолати відста*

вання менш розвинутих регіонів. З положень договору

також випливає, що Спільнота визнає необхідність збли*

ження соціальних систем, для забезпечення якого недо*

статньо функціонування спільного ринку, важливою є

тісна співпраця у соціальній сфері, зокрема, в питаннях,

що стосуються зайнятості, трудового законодавства та

умов праці, професійного навчання, соціального забез*

печення, соціального партнерства [14]. Крім того, одним

із засобів досягнення засадничих цілей Спільноти дого*

вором передбачено створення та функціонування Євро*

пейського соціального фонду, який мав на меті поліпшен*

ня можливостей працевлаштування, сприяння про*

фесійній та географічній мобільності і, тим самим,

підвищення рівня життя населення, зокрема, шляхом

професійної перепідготовки та переселення безробітних,

гарантій захисту доходу працівників, постраждалих внас*
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лідок виробничих змін [15, c. 1189]. На думку зарубіж*

них експертів, саме в цей період закладено основи фор*

мування механізму солідарності [9].

Отже, очевидно, що у роки зародження регіональної

політики Спільноти соціальний вимір у концепції згуртуван*

ня ЄС переважно асоціювався із подоланням міжрегіональ*

ної нерівності у сфері зайнятості і, як результат, у рівні жит*

тя населення. Однак вже на початку 70*х років минулого

століття в рамках першого реформування діяльності Євро*

пейського соціального фонду, акцент робиться не лише на

подолання диспропорцій регіонального розвитку, але й за*

безпечення соціальної справедливості між різними соціаль*

ними групами та верствами населення. Так, підтверджую*

чи важливість досягнення цілей Спільноти щодо сприяння

зайнятості населення та посилення мобільності робочої

сили, існування чіткого взаємозв'язку між економічною та

соціальною політикою, суттєво змінюються завдання Фон*

ду. Зокрема, передбачається фінансування проектів, спря*

мованих, з одного боку, на вирішення проблем менш роз*

винених регіонів або яким характерний тривалий дисба*

ланс у сфері зайнятості, з іншого — інтеграції або реінтег*

рації в трудову сферу окремих соціальних груп населення,

неспроможних самотужки конкурувати на ринку праці, пе*

редусім, жінок, літніх осіб, молодих громадян, інвалідів

тощо [5, c. 15—16; 12, c. 54—55].

З середини 70*х років, як стверджує більшість фахівців

з регіональної політики, розпочався етап формування без*

посередньо регіональної політики ЄС, а саме з моменту

створення Європейського фонду регіонального розвитку

(1975 р.), який слугував основним фінансовим інструмен*

том структурної політики Співтовариства. Разом з Євро*

пейським соціальним фондом він був покликаний забез*

печити проведення структурних реформ у депресивних ре*

гіонах або регіонах з відставанням у розвитку шляхом

фінансування інвестиційних програм, розвитку інфраструк*

тури та посилення в регіонах підприємницької діяльності,

передусім малих та середніх підприємств [11, c. 1—2]. На

погляд російських науковців, цей період відзначається пе*

реходом від "концепції вирівнювання" до "концепції ефек*

тивності", суть якої є "не видача "бідним" регіонам певної

суми, а вкладення в трансформацію регіональних економ*

ічних структур при найбільш повному використанні ресурсів

регіону та його специфіки" [4, c. 74]. Вказаний період ха*

рактеризувався також усвідомленням Спільнотою необхі*

дності більш точної постановки цілей та пріоритетів, поси*

лення координації регіональної політики Європейського

співтовариства та національних регіональних політик. Тоб*

то були закладені зачатки формування "інтегрованої мо*

делі регіонального розвитку" з метою забезпечення як еко*

номічної ефективності, так і соціальної справедливості за

допомогою різних фінансових інструментів та засобів [10,

c. 27]. Відповідно це був період зародження комплексно*

го підходу до забезпечення соціального згуртування, вра*

хування регіональних особливостей у вирішенні соціаль*

них проблем з одночасним наданням соціальної спрямо*

ваності регіонального розвитку, формування та реалізації

регіональної політики не тільки на державному, але й рег*

іональному рівні.

Наприкінці ж 80*х років ХХ століття регіональна пол*

ітика виокремлюється як пріоритетний напрям Європейсь*

кого економічного співтовариства, відбувається активіза*

ція дискурсу щодо згуртування ЄС, передусім, у рамках

підготовки Єдиного європейського акта. Так, за ініціативи

Ж. Делора, Голови Європейської Комісії (1985—1994), у

Договорі окремим розділом прописується необхідність

економічного та соціального згуртування, чим закладають*

ся основи для проведення спільної регіональної політики,

яка грунтується на засадах солідарності. На Спільноту по*

кладалися зобов'язання дбати про гармонійний і збалан*

сований розвиток регіонів, продовжувати і розширювати

діяльність, спрямовану на зміцнення свого соціального й

економічного згуртування, скорочення розриву між різни*

ми регіонами і відставання регіонів, що знаходяться в най*

менш сприятливих умовах [2]. Для здійснення цієї мети

були реформовані структурні фонди, модифіковано їх

діяльність, запроваджено нові принципи регіональної пол*

ітики [9]. Це був початок формування системи цілеспря*

мованої підтримки регіонального розвитку, процесу забез*

печення однорідності політики Євросоюзу у різних сфе*

рах та регіонах, відповідно оформлення концепції згурту*

вання, в тому числі її соціальної складової.

З часу свого заснування Європейська політика згур*

тування зазнавала періодичного реформування в кон*

тексті чергового розширення Спільноти або підписання

нового договору, підготовки програм стратегічного роз*

витку ЄС або чергового фінансового періоду реалізації,

кожен з яких мав своє змістовне навантаження та пріо*

ритети реалізації (1983—1993 — від проектів до програм;

1994—1999 — консолідація і подвоєння зусиль; 2000—

2006 — розширення успіху; 2007—2013 — фокус на зро*

стання і робочі місця) [10, c. 8—26].

На сьогодні політика згуртування перетворилася на

основну інвестиційну політику Європейського Союзу, ва*

гомим підтвердженням чого є значний рівень фінансуван*

ня заходів в рамках її здійснення (на період 2014—2020

рр. майже третина від загального бюджету ЄС відведена

для цього напряму політики) [3]. Вона спрямована на усі

регіони і міста в Європейському Союзі для того, щоб

підтримати створення робочих місць, конкурентоспро*

можність бізнесу, економічне зростання, сталий розви*

ток та покращення якості життя громадян.

В основу формування та впровадження політики згур*

тування ЄС покладено чотири основні принципи:

1. Концентрація, що має три аспекти: концентрація

ресурсів (значна частина структурних коштів фонду зо*

середжується на найбідніших регіонах і країнах); концен*

трація зусиль (орієнтація інвестицій на ключові пріорите*

ти зростання); концентрація витрат (щорічне фінансуван*

ня виділяється на кожну програму).

2. Програмування: в рамках політики згуртування

фінансуються не окремі проекти, а багаторічні національні

програми, спрямовані на досягнення цілей і пріоритетів ЄС.

3. Партнерство: кожна програма розробляється на ос*

нові колективного процесу за участю влади на європейсь*

кому, регіональному та місцевому рівні, соціальних партнерів

та організацій громадянського суспільства. Це партнерство

поширюється на всі етапи процесу програмування, від про*

ектування, через управління та реалізацію моніторингу та

оцінки. Цей підхід допоможе гарантувати, що дії будуть адап*

товані до місцевих і регіональних потреб і пріоритетів.

4. Додатковість: фінансування з європейських струк*

турних фондів не може замінити національні витрати краї*

ни*члена ЄС [3].

Європейська політика згуртування належить до типо*

вих спільних політик ЄС. Вона спирається на грунтовну

нормативно*правову базу, відповідає принципам і цінно*

стям ЄС, має належне інституційне забезпечення, адре*

сована всім державам*членам, їй властиві багаторівневість

та багатовекторність, притаманні європейському вряду*

ванню, відповідно вона виробляється та реалізується в

напрямах знизу вгору та згори донизу, за великої кількості

учасників. Дана політика зорієнтована на досягнення за*

садничих цілей Спільноти (забезпечення економічної,

соціальної та територіальної згуртованості), закріплених
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Лісабонським договором (2007 р.) [7] та конкретизова*

них Договором про функціонування Європейського Со*

юзу [8].

Регіональна політика має стратегічний фокус, тобто

забезпечує необхідну інвестиційну базу для досягнення

цілей Стратегії "Європа — 2020", яка, своєю чергою, пріо*

ритетами соціально*економічного розвитку європейсько*

го суспільства, визначила:

— розумне зростання, що спирається на інвестиції в

освіту, дослідження та інновації;

— стале зростання як розвиток економіки на заса*

дах сталості, ефективного та економного використання

природних ресурсів;

— всеохоплююче зростання, що має на меті знижен*

ня рівня бідності, забезпечення максимальних показників

зайнятості, підвищення рівня соціального залучення [6].

Визначення таких пріоритетів свідчить, що досить

важлива роль у даній стратегії відведена соціальним ас*

пектам, які розглядаються як чинники та цілі економічного

зростання. Крім того, основні цільові орієнтири, яких пла*

нується досягти до 2020 р., являють собою й основні ор*

ієнтири модернізації соціальної моделі суспільства. Так,

пріоритетні завдання суспільного розвитку містять пере*

важно соціальні параметри:

— створення умов для повної зайнятості населення

(75% населення у віці від 20 до 64 років має бути працев*

лаштовано);

— підвищення ролі освіти як чинника конкуренто*

спроможності та економічного зростання (не менш ніж

40% молоді у віці 30—34 років повинні мати вищу освіту,

а частка учнів, які полишили навчання в школі, не має пе*

ревищувати 10%);

— подолання бідності та соціальної ізольованості

(кількість людей, які перебувають у небезпеці опинитися

за межею бідності, має бути скорочено на 20 млн) [6].

Для досягнення запланованих показників визначені

інструменти реалізації, які отримали назву флагманських

ініціатив (flagship initiatives), кожна з яких має власний,

конкретний перелік дій. При цьому, чотири із семи таких

ініціатив, визначених Стратегією, носять соціальний ха*

рактер ("Молодь в русі"; "Європа ефективного викорис*

тання ресурсів" (в тому числі, трудових); "Порядок дня

для нових навичок та робочих місць"; "Європейська плат*

форма боротьби з бідністю") [6].

Три основні фонди (Європейський фонд регіонально*

го розвитку, Фонд згуртування та Європейський соціальний

фонд), через які поставляється регіональна політика, діють

за правилом тематичної концентрації, тобто кожен з фондів

зосереджений на виконанні певних тематичних завдань

політики згуртування. Зокрема, через Європейський соц*

іальний фонд здійснюються інвестиції в людський капітал

з акцентом на поліпшення можливостей працевлаштуван*

ня та освіти, а також становища найбільш вразливих лю*

дей, схильних до ризику бідності [3].

Для періоду 2014—2020 рр. Соціальний фонд зосе*

реджується на чотирьох (з 11*ти) тематичних завданнях

політики згуртування, у відповідності до яких він покли*

каний підтримувати низку інвестиційних пріоритетів:

1) сприяння зайнятості та підтримки мобільності ро*

бочої сили (доступ до зайнятості для шукачів роботи і не*

активних людей; інтеграція в ринок праці молодих лю*

дей; сприяння самозайнятості та підприємницької діяль*

ності; гендерна рівність у сфері праці; адаптація до змін

працівників, підприємств та підприємців; активна і здоро*

ва старість; модернізація інститутів ринку праці);

2) сприяння соціальній інтеграції, боротьбі з бідністю

та будь*якою дискримінацією (активне включення та ак*

тивна участь працевлаштування; соціально*економічна

інтеграція маргінальних груп; боротьба з усіма формами

дискримінації та забезпечення рівних можливостей; роз*

ширення доступу до високоякісних послуг; сприяння соц*

іальному підприємництву; керівництво спільнот місцеви*

ми стратегіями розвитку);

3) інвестиції в освіту, професійну підготовку та навчан*

ня упродовж життя (запобігання раннього закінчення

школи і забезпечення рівного доступу до якісної до*

шкільної, початкової та середньої освіти; підвищення

якості, ефективності та доступності вищої освіти; підви*

щення рівного доступу населення всіх вікових груп до

безперервного навчання, підвищення рівня знань, нави*

чок та компетенції робочої сили, впровадження гнучких

форм навчання; підвищення відповідності системи освіти

та професійної підготовки ринку праці, сприяння перехо*

ду від освіти до роботи, а також зміцнення та підвищення

якості системи професійно*технічної освіти та підготов*

ки кадрів);

4) зміцнення інституційного потенціалу та ефективне

державне управління (інвестиції в інституційний потенці*

ал та ефективність державних адміністрацій, а також дер*

жавних послуг на національному, регіональному та місце*

вому рівнях; нарощування потенціалу для всіх зацікавле*

них сторін, які надають послуги соціальної політики, зай*

нятості, освіти, безперервного навчання та професійної

підготовки) [13, c. 474—475].

Відповідно до принципу синергії на досягнення со*

ціального згуртування спрямовані і інші галузеві політики

ЄС, а також програми сприяння як додаткові ініціативи

Єврокомісії, введені з метою вирішення окремих проблем,

які потребують уваги, але не стали об'єктом спільних євро*

пейських політик. Це свідчить про те, що кожен напря*

мок загальної політики Європейського Союзу набув рег*

іонального забарвлення, а політика згуртування не розг*

лядається ізольовано від інших напрямів діяльності

Співтовариства, зокрема від соціальної політики. Тобто

політика згуртування передбачає одночасно як горизон*

тальне — між регіонами, так і вертикальне — між вер*

ствами населення — вирівнювання.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Таким чином, у проведеному досліджені обгрунтова*

но, що питання соціального розвитку регіонів відіграють

ключову роль у системі регіональної політики Європейсь*

кого Союзу. Соціальне згуртування виступає засадничою

метою його діяльності. Незважаючи на відсутність офіц*

ійного визначення, концептуальні засади соціального

згуртування на сучасному етапі розвитку регіональної пол*

ітики полягають в суспільно прийнятному рівні міжрегіо*

нального нерівності у соціальній сфері, підвищенні внут*

рішнього потенціалу регіонів, створенні нових або додат*

кових можливостей для всіх соціальних груп населення,

що в цілому забезпечує гармонійний соціальний розви*

ток на всій території Європейського Союзу.

При цьому, соціальна згуртованість ЄС досягається

за рахунок комплексного підходу до вирішення соціаль*

них проблем регіонального розвитку, солідарності та

партнерства, що сприяє об'єднанню держав, регіонів,

соціальних груп і окремих громадян у єдине співтовари*

ство навколо загальноєвропейських цінностей, принципів,

цілей і стратегій.

Виходячи з цього, забезпечення соціального розвитку

регіонів в Україні має грунтуватися на інтегрованому підході

до формуванні системи державного управління соціальним

процесами: забезпечення з урахуванням загальноєвропейсь*
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ких пріоритетів взаємної узгодженості загальнонаціональ*

них інтересів та існуючої регіональної специфіки; інтеграції

регіональної та соціальної політики держави шляхом поглиб*

лення регіоналізації соціальної та соціалізації регіональної

політики; посилення вертикальної та горизонтальної коор*

динації діяльності усіх суб'єктів політики соціального вирів*

нювання регіонального розвитку; розвиток адміністратив*

ної спроможності на всіх управлінських рівнях від держав*

ного до місцевого; розширення інструментарію задля до*

сягнення мети, забезпечення гнучкості засобів впливу на

процеси розвитку соціальної сфери, підвищення їх адаптив*

ності до змінюваних обставин та потреб.

Відтак, подальші наукові розвідки з цієї теми, на наш

погляд, мають бути спрямовані, передусім, на до*

слідження правових та інституційних основ впроваджен*

ня політики згуртування Європейського Союзу, практики

її творення та впровадження на національному рівні зад*

ля вироблення пропозицій щодо формування ключових

механізмів державного управління соціальним розвитком

регіонів в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
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ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В
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Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF THE PRINCIPLES OF STATE
MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN
INTEGRATION PROCESSES

Обрання Україною європейського вектору розвитку вимагає здійснення структурних пере�
творень у всіх сферах суспільно�політичного й соціально�економічного життя, що приводить
до виникнення нових тенденцій функціонування вітчизняної системи державного управління, в
тому числі й у сфері вищої освіти. Автор розкрив сутність принципів функціонування та прин�
ципів державного управління, проаналізував підходи до їх класифікації й групування в контексті
євроінтеграційних процесів. Як свідчать результати проведеного дослідження, найбільш роз�
повсюдженою класифікацією принципів державного управління ВНЗ є групування їх на загальні,
організаційно�технологічні та часткові. Запропоновано певні засади, за досягнення яких ма�
ють реалізуватися вищезазначені принципи. Тож чим адекватнішою буде відповідність ком�
понентів суб'єкта управління даним принципам, тим ефективнішою буде його діяльність та
управлінські результати.

Election of the European vector of Ukraine's development requires the implementation of structural
reforms in all spheres of socio�political and socio�economic life, leading to the emergence of new
trends in the functioning of the national system of governance, including in the field of higher
education. The author revealed the essence of the principles and functioning of the principles of
governance, analyzed the approaches to their classification and grouping in the context of European
integration processes. As evidenced by the results of the study, the most common classification of
the principles of public management of the university is to group them in general, organizational and
technological and partial. Proposed certain principles for the achievement of which must be realized
above principles. Therefore, the appropriate components subject to compliance with the principles
of data management, the more effective it will work and management results.

Ключові слова: державне управління вищими навчальними закладами, європейський освітній простір,

принципи державного управління.
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сферах суспільно*політичного й соціально*економіч*

ного життя. У цьому контексті слід зауважити, що ук*

раїнська система державного управління потребує гли*
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бокої модернізації всіх сфер суспільної життєдіяль*

ності, а отже, вміння використовувати у своїх націо*

нальних інтересах ресурси, що відкриваються у про*

цесі взаємодії між державами, яка врешті*решт збли*

жує між собою держави за окремими параметрами.

Все це в сукупності приводить до виникнення нових

тенденцій функціонування вітчизняної системи дер*

жавного управління, в тому числі й у сфері вищої осв*

іти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукових досліджень свідчить про наявність

значної кількості праць авторів, що стосуються держав*

ної управління, зокрема це праці В. Авер'янова, Г. Ата*

манчука, В. Бакуменка, О. Коротич, Ю. Лисенка, В. Ма*

линовського, Н. Нижник [1—7] та інших. Однак питан*

ня щодо реалізації базових принципів державного уп*

равління закладами вищої освіти в умовах євроінтеграції

залишається не достатньо дослідженим.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Поглиблення процесу адаптації державного управ*

ління до стандартів ЄС ставить на порядок денний більш

глибокого вивчення європейського досвіду. Система

державного управління у сфері вищої освіти також

трансформується в нових умовах, на зміну централізо*

ваному жорсткому адміністративному контролю прихо*

дить гнучке управління автономними навчальними зак*

ладами, а загальною методологічною базою стає нова

система принципів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз підходів щодо класифікації і

групування принципів державного управління вищими

навчальними закладами в контексті євроінтеграційних

процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нагадаємо, що ще в 2004 році Україна приєдналася

до Болонського процесу, ціллю якого було і залишаєть*

ся створення єдиного європейського освітнього просто*

ру. На виконання поставлених цілей був прийнятий но*

вий Законі України "Про вищу освіту", який грунтуєть*

ся на новому, європейському розумінні функціонуван*

ня системи вищої освіти [8]. Зазначений документ грун*

тується на базових принципах Болонської декларації,

реалізаціях яких сприятиме розвитку держави в цілому

й освітньої галузі зокрема.

Зауважимо, що взагалі принципи державного управ*

ління визначають вимоги до системи, структури, орга*

нізації і процесу управління, напрями й межі прийняття

управлінських рішень. Тобто це певні правила руху до

нового стану об'єкта управління. Проте правила забез*

печення необхідного функціонування об'єкта управлін*

ня в кожному з його станів визначаються принципами

функціонування [9, с. 109—111].

Так, у ст. 32 оновленого Закону України "Про вищу

освіту" діяльність (тобто функціонування) вищого на*

вчального закладу (як об'єкта управління) має прова*

дитися на принципах:

1) автономії та самоврядування;

2) розмежування прав, повноважень і відповідаль*

ності засновника (засновників), державних органів та

органів місцевого самоврядування, до сфери управлін*

ня яких належить вищий навчальний заклад, органів уп*

равління вищого навчального закладу та його структур*

них підрозділів;

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

4) незалежності від політичних партій, громадських

і релігійних організацій (крім вищих духовних навчаль*

них закладів) [8].

Отже, вищезазначені принципи можна віднести

до принципів функціонування системи вищої освіти

в Україні, які є певними нормами, якими мають ке*

руватися заклади вищої освіти в процесі своєї діяль*

ності, та відповідають на питання "яким чином ма*

ють діяти об'єкти управління за для виконання по*

ставлених завдань". Однак критерії щодо структу*

ри, організації і безпосередньо процесу управління

системою вищої освіти мають вирішуватися принци*

пи державного управління вищими навчальними зак*

ладами (далі — ВНЗ). Тож, розглянемо це детальні*

ше.

Нагадаємо, що термін "принципи" походить від ла*

тинського слова "principium", що означає основні,

вихідні положення, засоби правила, що визначають при*

роду і соціальну сутність явища, його спрямованість і

найсуттєвіші властивості.

У науковій літературі існує багато підходів щодо

класифікації принципів державного управління. Одним

із перших дослідників, хто спробував систематизува*

ти принципи управління, був французький інженер і на*

уковець А. Файоль. В основі запровадженої ним сис*

теми управління лежала адміністративна доктрина. Ви*

ходячи з неї, вчений визначив чотирнадцять принципів

адміністративної діяльності [9, с. 109]. Зазначені прин*

ципи було розподілено на три групи: структурні прин*

ципи, принципи процесу та принципи кінцевого резуль*

тату.

Н. Нижник їх поділяє на суспільно*політичні

принципи, які відображають та розкривають соціаль*

ну природу державного управління, його детермі*

новість і обумовленість суспільством. Систему цих

принципів характеризують: демократизм, закон*

ність, об'єктивність, гласність. Окремо виділяються

принципи культури управління, які синтезовані на

основі дослідження функціональної та організацій*

ної структур державного управління, до яких відно*

сить: функціональність; диференціацію та фіксуван*

ня функцій шляхом видання правових норм;

сумісність функцій; концентрацію функцій; не*

обхідність; комбінування функцій; відповідність

функцій потребам і запитам управлінських об'єктів

[7, с. 59].

Г. Атаманчук наголошує, що процес виявлення та

обгрунтування принципів державного управління має

відповідати таким вимогам, як*то відображати найбільш

суттєві закономірності та характеризувати лише сталі

закономірності. Виділяються такі базові принципи, як

об'єктивність, демократизм, правова впорядкованість,

законність, федералізм, поділ влади, публічність [2, с.

35].
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Дослідження теоретичного й методологічного ха*

рактеру свідчать, що найбільш розповсюдженою кла*

сифікацією принципів є групування їх на загальні, орга*

нізаційно*технологічні та часткові (рис. 1).

1. Загальні принципи державного управління — це

принципи системності, об'єктивності, саморегулювання,

зворотного зв'язку, оптимальності, інформаційної до*

статності, демократизму, гласності, змагальності, сти*

мулювання.

Загальні принципи, як застава забезпечення стало*

го інноваційного розвитку закладів вищої освіти, мають

досягатися за умови реалізації життєво важливих со*

ціально*економічних засад, а саме:

— конкурентоспроможності держави і економічно*

го добробуту населення шляхом усестороннього роз*

витку людського, науково*технічного, інноваційного

потенціалів країни;

— удосконалення механізмів реалізації конститу*

ційного принципу розділення влади між суб'єктами і

об'єктами управління;

— обмеження втручання держави в діяльність

об'єктів управління;

— збереження і розвитку духовних і культурних

цінностей суспільства;

— доступності та конкурсностi здобуття вищої

освiти кожним громадянином України;

— незалежностi здобуття вищої освiти вiд впливу

полiтичних партiй, громадських i релiгiйних органiзацiй;

— державної пiдтримки пiдготовки фахiвцiв для

прiоритетних напрямiв фундаментальних i прикладних

наукових дослiджень;

— гласностi при формуваннi структури та обсягiв

освiтньої та професiйної пiдготовки фахiвцiв;

— орієнтація на інноваційний шлях розвитку еко*

номіки України;

— інформаційне забезпечення суб'єктів інновацій*

ної діяльності;

— підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності;

— ефективне використання ринкових механізмів

для сприяння інноваційній діяльності.

2. Організаційно*технологічні принципи державно*

го управління — це принципи єдиноначальності, по*

єднання державного, регіонального і місцевого управ*

ління, конкретності, поділу праці, скалярний принцип,

принцип ієрархії, єдності розпорядництва, делегування

повноважень, діапазону повноважень.

Організаційно*технологічні принципи як застава за*

безпечення ефективного функціонування системи дер*

жавного управління вищими навчальними закладами,

мають досягатися за умови реалізації структурних за*

сад державного управління, базовими з яких можна

вважати:

— цільові — пов'язані з цілями державного управ*

ління ВНЗ (як*то: єдності цілей управління, обмеження

цілей, вибірковості цілей, послідовності у реалізації

цілей, розподілу цілей);

— організаційні — спрямовані на побудову раціо*

нальної організаційної структури системи державного

управління ВНЗ (як*то: єдність мети, первинність

функцій і вторинність структури, функціональна замк*

нутість підрозділів апарату управління, простота орга*

нізаційної структури, єдність керівництва, оптимальність

норми керованості, оптимальність централізованих і де*

централізованих форм управління, зворотного зв'язку);

— процесуальні — регулюють здійснення управлі*

нської діяльності у сфері вищої освіти (як*то: від*

повідність елементів управлінської діяльності функці*

ям суб'єктів управління, конкретизації управлінської

діяльності і особистої відповідальності за її результа*

ти, стимулювання раціональної і ефективної управлінсь*

кої діяльності).

3. Часткові принципи державного управління — це

принципи, що застосовуються у різних підсистемах чи

суспільних сферах, а також принципи, що застосовують*

ся при аналізі різних суспільних явищ, організацій, інсти*

тутів.

Принципи: системності, об’єктивності, 
саморегулювання, зворотного зв’язку, 
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Рис. 1. Групування базових принципів
державного управління вищими навчальними закладами

в процесі євроінтеграції
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В цьому контексті слід нагадати, що процес адап*

тації до європейських стандартів державного управлін*

ня у сфері вищої освіти саме й обумовлює його част*

кові принципи, однакові для всіх держав*членів ЄС. До

них належать принципи верховенства права, надійності,

правової впевненості, звітності та прозорості, а також

достатня організаційна спроможність і залучення до

управління громадян [10].

Водночас реалізація часткових принципів держав*

ного управління в процесі євроінтеграцiї має досягати*

ся за умов збереження традицій української вищої шко*

ли та передбачати:

— наступність процесу здобуття вищої освіти;

— збереження i розвиток системи вищої освіти та

підвищення її якості;

— підвищення рівня освіченості громадян України,

розширення їх можливостей для отримання вищої ос*

віти;

— створення та забезпечення рівних умов доступ*

ності до вищої освіти;

— надання цільових, пільгових державних кредитів

особам для здобуття вищої освіти у порядку, визначе*

ному Кабінетом Мiнiстрiв України;

— забезпечення збалансованої структури та обсягів

підготовки фахівців, що здійснюється у вищих навчаль*

них закладах державної та комунальної форм власності,

за кошти відповідних бюджетів, фізичних i юридичних

осіб, з урахуванням потреб особи, а також інтересів

держави та територіальних громад;

— надання особам, що навчаються у вищих навчаль*

них закладах, пільг та соціальних гарантій у порядку,

встановленому законодавством;

— належну підтримку підготовки фахівців з чис*

ла iнвалiдiв на основі спеціальних освітніх техно*

логій.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити,

що чим адекватнішою буде відповідність компонентів

суб'єкта державного управління вищими навчальними

закладами зазначеним принципам управління (як*то за*

гальним, організаційно*технологічним та частковим),

тим ефективнішою буде його діяльність та управлінські

результати, а комплексне дотримання всіх принципів (і

управління, і функціонування) має гарантувати впоряд*

кування управлінської системи, її ефективне функціо*

нування та сталий розвиток.
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ВСТУП
Серед основних засад аграрного виробництва

вирішальне значення мають трудові ресурси, оскіль*

ки саме від їх якісного і кількісного складу залежить

рівень прибутковості виробництва. До того ж у про*

цесі виробництва людина розвивається як осо*
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новні категорії трудових ресурсів, які досліджуються органами державної статистики. Надано
характеристику сучасним моделям зайнятості в аграрному секторі. Досліджено особливості
розвитку трудових ресурсів як об'єкт інвестицій. Наведено заходи підвищення ефективності
використання трудових ресурсів аграрних підприємств. Визначено напрями удосконалення
процесів вкладення інвестицій в трудові ресурси.

Іnvestigated and provided the basic characteristic of the concept of "human resources". The main
categories of human resources, which are investigated by state statistics. It characterizes the modern
model of employment in the agricultural sector. The peculiarities of the labor force as an investment.
Presents measures to enhance efficient use of labor resources of agricultural enterprises. The
directions of improvement of the processes of investment in human resources.

Ключові слова: трудові ресурси, аграрний ресурсний потенціал, аграрна сфера, аграрний сектор, інве$

стиції, аграрні підприємства, людські ресурси, робоча сила, ринок праці.

Key words: human resources, agricultural resources potential, agrarian sphere, agriculture, investment,

agricultural enterprises, human resources, labor force, labor market.

бистість, індивідуум, має змогу задовольнити свої

матеріальні та духовні потреби. Трудові ресурси не*

залежно від форм власності і системи виробничих

відносин були і залишаються одним із важливих чин*

ників подальшого розвитку всіх секторів національ*

ної економіки взагалі, й зокрема аграрного.
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Процес формування та використання трудових

ресурсів у процесі розвитку аграрного ресурсного

потенціалу України, в першу чергу, являє собою про*

цес інвестування коштів у розвиток тих якостей і ха*

рактеристик людини, які в подальшому зможуть дати

можливість отримати людині як об'єкту інвестицій

додатковий економічний та соціальний ефект. У цьо*

му випадку оптимізація процесу формування людсь*

кого потенціалу може розглядатися як визначення

оптимальних пропорцій розподілу інвестицій у роз*

виток людини на основі оцінки потенціалу інвестицій

в індивідуальний людський капітал.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розвиток аграрного ресурсного потенціалу Ук*

раїни може ефективно здійснюватись лише тоді,

коли існує належний необхідний професійний і ква*

ліфікаційний склад працівників, доцільна кадрова

структура. Рівень використання трудових ресурсів

визначається: зайнятістю у громадському вироб*

ництві (відношення кількості працівників, які беруть

участь у громадському виробництві до їх загальної

чисельності); ступеню повноти використання фонду

робочого часу працівників у громадському вироб*

ництві; розміром сезонності праці. Формування тру*

дових ресурсів аграрної сфери в сучасних кризових

умовах відбувається під впливом багатьох важливих

чинників, до яких слід віднести докорінну організа*

ційно*структурну трансформацію аграрного секто*

ра, що пов'язано з його переходом до ринкових умов

господарювання. За останній період у зв'язку з не*

гативними чинниками такими, як несприятлива демо*

графічна ситуація, міграція населення, нестабільна

політична ситуація, окупація території нашої держа*

ви, та багато інших відбулося значне зменшення тру*

дових ресурсів.

Тому, в роботі ставиться завдання дослідити ос*

новні підходи до формування та використання тру*

дових ресурсів в процесі розвитку аграрного ресур*

сного потенціалу України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Термін "трудові ресурси" виник давно і використо*

вувався за обставинами централізованого управління

людськими ресурсами країни. В умовах, коли поряд з

правом на працю законодавчо був закріплений обов'я*

зок кожного працездатного громадянина працювати

(або вчитися з відривом від виробництва), особи, які

тривалий час без поважних причин не працювали, пере*

слідувалися за законом і могли бути покарані позбав*

ленням волі. Строгий статистичний облік працездатно*

го населення — трудових ресурсів (поряд з природни*

ми, матеріальними і фінансовими ресурсами) був одним

з елементів централізованого планування економіки.

Категорія "трудові ресурси" стала використову*

ватися для кількісної статистичної характеристики

задіяних у процесі виробництва людей, тобто части*

ни населення певного віку, що володіє належним

здоров'ям, освітою, професійними знаннями, необ*

хідними для суспільно корисної діяльності. У цьому

контексті категорія "трудові ресурси" дозволяє чітко

розмежувати всю сукупність здібностей людини

праці, і ту її частину, яка використовується в про*

фесійні конкретній праці, тобто оплачувану і затре*

бувану суспільством.

Українська статистика пройшла важкий і склад*

ний шлях свого становлення і розвитку. Її історія

обумовлена особливостями історичної долі України,

тривалими періодами бездержавності, а відтак,

особливостями соціального устрою держав, до скла*

ду яких в той чи інший час входили окремі її регіони.

З 1995 року відповідно до рекомендацій Міжна*

родної організації праці (МОП) у практику роботи

органів державної статистики впроваджено вибірко*

ве обстеження населення (домогосподарств) з пи*

тань економічної активності (далі — обстеження

ЕАН). Це обстеження проводять за місцем постійно*

го проживання населення та охоплюють осіб віком

15—70 років, щодо яких розраховують оцінки по*

казників економічної активності, зайнятості та без*

робіття.

Економічно активне населення згідно з концеп*

цією робочої сили — це населення обох статей віком

15—70 років, яке протягом певного періоду забез*

печує пропозицію робочої сили для виробництва то*

варів та послуг. Економічно активними вважають

осіб, зайнятих економічною діяльністю, яка прино*

сить доход (зайняті), та безробітних.

Рівень економічної активності визначають як

відношення (у відсотках) кількості економічно актив*

ного населення віком 15—70 років до всього насе*

лення зазначеного віку чи населення відповідної соц*

іально*демографічної групи.

Зайнятими вважають осіб, які: працювали впро*

довж обстежуваного тижня хоча б одну годину за

наймом за винагороду в грошовому чи натурально*

му вигляді, індивідуально (самостійно), в окремих

громадян або на власному (сімейному) підприємстві;

працювали безкоштовно на підприємстві, у власній

справі, що належить будь*кому з членів домогоспо*

дарства, або в особистому селянському господарстві

з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок

цієї діяльності; були тимчасово відсутні на роботі,

тобто формально мали робоче місце, власне

підприємство (справу), але не працювали впродовж

обстежуваного періоду з певних причин [1].

До цих пір залишається дискусійним питання про

зміст категорії "трудовий потенціал". Так, ряд дос*

лідників вважає, що поняття "трудовий потенціал"

може розглядатися "як певна міра живої праці, яким

володіє працездатне населення країни в цілому,

міста, села чи регіонів різного масштабу, а також

окремих сфер національної економіки: трудовий

потенціал сільського господарства, сфери матері*

ального чи духовного виробництва і т.д. Його пара*

метри визначаються кількісними (чисельність пра*

цездатного населення, фонд робочого часу) і якіс*

ними (ступінь зайнятості населення, рівень освіти і

кваліфікація його потенційно і реально працездат*

ної частини тощо) показниками" [2, c. 172].

Селевко В.О. вважає, що термін "трудовий

потенціал" доцільно використовувати на рівні ок*

ремих підприємств, і пропонує під трудовим потен*

ціалом розуміти "засновану на професійних знан*
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нях, практичних навичках, особистісних і психо*

фізичних характеристиках працівників здатність

персоналу реалізовувати цілі підприємства при на*

лежному матеріально*технічному, інформаційному

та організаційному забезпеченні процесу праці". А

систему трудового потенціалу він визначає як соц*

іально*економічне утворення, що представляє

єдину організовану структуру, компоненти якої

взаємопов'язані і характеризуються єдністю, вира*

женою якісними і кількісними характеристиками

працівників. На відміну від трудових ресурсів, що

відображають кількість і структуру праці, трудовий

потенціал характеризує його якість і потенційні

можливості [3, c. 228].

На наш погляд, категорії "трудові ресурси" та

"трудовий потенціал" доцільно використовувати

лише стосовно тієї частини потенціалу людини, яка

пов'язана з безпосередньою реалізацією трудової

функції, тоді як питання вдосконалення людських

ресурсів та їх ефективного відтворення можуть

бути дозволені лише при використанні категорій

іншого рівня, наприклад, категорії "людський ка*

пітал".

На наш погляд, людський капітал — це сукупність

вроджених і накопичених фізичних, розумових і осо*

бистісних здібностей і якостей людини, набутих

знань і вмінь, які можуть бути ним реалізовані з ме*

тою отримання доходу або соціальної адаптації та

активності індивідуума. Слід зазначити, що на

відміну від існуючих підходів найважливішою харак*

теристикою людського капіталу поряд з його здатн*

істю забезпечити отримання доходу є досягнення

соціального ефекту, що полягає в соціальній адап*

тації людини, забезпечення його соціальної актив*

ності.

Ринок праці являє собою специфічну форму фун*

кціонування ринкових відносин у сфері зайнятості.

Ринок праці — це, насамперед, система суспільних

відносин пов'язаних з наймом і пропозицією праці,

тобто з його купівлею і продажем, це також еконо*

мічний простір — сфера працевлаштування, в якій

взаємодіють покупці і продавці специфічного това*

ру — праці, це механізм, що забезпечує узгодження

ціни та умов праці між роботодавцями і найманими

працівниками.

Статівка Н.В. [4, c. 123], аналізуючи процеси ста*

новлення і розвитку українського ринку праці, зро*

била висновок про те, що і на етапі спаду виробниц*

тва, і на етапі його підйому ринок праці функціону*

вав як дуже пластичний механізм. Однак природа і

ступінь його гнучкості при цьому були абсолютно

особливими: замість високої еластичності зайнятості

ринку праці була притаманна висока гнучкість заро*

бітної плати.

У період радикальних економічних реформ в Ук*

раїні різко знецінилися знання, досвід та навички,

отримані людьми в системі радянської освіти і в про*

цесі виробничої діяльності в радянській же системі

господарювання. Ринок праці пред'явив нові вимо*

ги до якості робочої сили, і накопичення людського

капіталу фактично почалося тоді заново, якщо не "з

нуля", то з досить низької позначки.

У даний час існує дві основні моделі зайнятості

в аграрному секторі. Перша модель передбачає збе*

реження великого числа робочих місць незалежно

від їх продуктивності. При цьому найнижчий рівень

оплати праці є компенсацією за консервацію обшир*

ного сегмента малопродуктивних робочих місць. Це

одна з причин істотної нерівності в оплаті праці і зро*

стання числа бідних серед працюючих. Друга модель

— орієнтована не на підтримку високого рівня зай*

нятості, а на високий рівень продуктивності праці і,

відповідно, заробітної плати. Основне завдання

даної моделі полягає в тому, що захищати треба не

робочі місця, а працівників, які втрачають роботу. У

цьому випадку нерівність у розподілі заробітної пла*

ти виявляється досить помірною, а бідність серед

працюючих зустрічається відносно рідко.

Досліджуючи трудові ресурси як об'єкт інвес*

тицій, треба визначити наступні їх особливості. По*

перше, інвестиції в трудові ресурси не віддільні від

його носія. По*друге, об'єкт вкладень має закріплені

законодавчі права, тобто трудові ресурси можуть

бути використані тільки в установленому законодав*

ством порядку. По*третє, інвестор, який вкладає

кошти в трудові ресурси, отримає не тільки економ*

ічний, а також соціальний ефект. По*четверте, тру*

дові ресурси змінюються залежно від особистих,

професійних якостей, від умов праці. По*п'яте, тру*

дові ресурси на ринку праці можуть бути затребу*

вані в різній якості та кількості.

Оцінка ефективності інвестицій в трудові ресур*

си є традиційним підходом до дослідження проце*

су формування людського капіталу. Вкладення

коштів в освіту, охорону здоров'я, міграцію (інвес*

тиції в людський капітал) проводиться на раціо*

нальній основі — заради отримання більших до*

ходів у майбутньому. Але більшість методик оцін*

ки людського капіталу все*таки залишаються

відірвані від реального життя. Наприклад, складно

уявити, що батьки оцінюють можливий економічний

ефект від вкладень у розвиток і виховання своїх

дітей.

У цивілізованому демократичному суспільстві, в

країнах з соціально*орієнтованою ринковою еконо*

мікою під соціальним партнерством розуміється

принципово новий тип соціально*трудових відносин,

що полягає в тому, що: по*перше, найманий праців*

ник перестає бути тільки об'єктом соціально трудо*

вих відносин, і поряд з власником підприємцем, ро*

ботодавець стає активним суб'єктом самих цих

відносин і активним суб'єктом їх регулювання на

різних рівнях; по*друге, найважливішим принципом

регулювання соціально*трудових відносин стає

принцип рівноправної участі в цьому процесі держа*

ви, представників власника, підприємця, роботодав*

ця і представників працівника.

Зростання продуктивності праці на усіх підприє*

мствах аграрного сектора залежить від впливу

зовнішніх та внутрішніх чинників: техніко*техноло*

гічних (механізація, інноваційний розвиток), орган*

ізаційних (рівень завантаження ресурсів аграрно*

го підприємства) та соціально*економічних (в пер*

шу чергу, моральне та матеріальне стимулювання
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працівників). Керівникам аграрних підприємств слід

приділити увагу наступним заходам для підвищен*

ня ефективності використання трудових ресурсів

аграрних підприємств: погоджування показників

ефективності праці на рівні окремого працівника та

загалом по підприємству з матеріальними та соц*

іальними засобами стимулювання праці; застосу*

вання ефективної системи матеріального стимулю*

вання, через підвищення обсягу середньої заробі*

тної плати до ринкового рівня та відповідним рівнем

зростання економічних показників  діяльності

підприємства; створення умов для прояву та підви*

щення індивідуально*кваліфікаційного потенціалу

і професійних характеристик працівника; покра*

щення показників організаційної та управлінської

діяльності.

Так, отримання доходів, безсумнівно, є одним з

найважливіших завдань у житті більшості людей,

але, як відомо, не людина існує заради отримання

доходів, а доходи потрібні для існування людини.

Основними видами інвестицій у трудові ресурси аг*

рарних підприємств є інвестиції в спеціальну підго*

товку, фізичний стан і емоційну поведінку праців*

ників. Необхідною умовою є подальше удосконален*

ня процесів вкладення інвестицій в трудові ресурси,

які виявляються малоефективними, насамперед, у

деформованій економіці, тому що пов'язані зі знач*

ним ризиком, обумовленим невідповідністю попиту

та пропозиції такого важливого елемента людсько*

го капіталу, як трудові ресурси. На рівні окремої осо*

бистості інвестиції в трудові ресурси пов'язані з са*

моосвітою, оволодінням професією, підвищенням

кваліфікації, підтримкою певного рівня життя, веден*

ням здорового способу життя, підвищенням культур*

но*морального рівня і адаптацією до середовища

проживання. На рівні сім'ї основні витрати пов'язані

із створенням гідних умов життя всіх членів сім'ї,

витратами на виховання і освіту, веденням домаш*

нього господарства, збереженням національних і

релігійних традицій, веденням здорового способу

життя.

На рівні господарюючого суб'єкта в аграрному

секторі інвестиції в трудові ресурси пов'язані, голов*

ним чином, з відтворенням людини як носія трудо*

вої функції. Це створення і збереження робочих

місць, підготовка і перепідготовка кадрів, створен*

ня безпечних умов праці, страхування здоров'я пра*

цівників, організація їх відпочинку та дозвілля, роз*

виток корпоративної етики та культури, соціальне

партнерство.

ВИСНОВКИ
Отже, роль трудових ресурсів у процесі розвит*

ку аграрного ресурсного потенціалу України й надалі

залишається визначною для розвитку аграрного сек*

тору, оскільки його оснащення новітньою технікою

й підвищення на цій основі рівня механізації, елект*

рифікації та автоматизації основних трудових про*

цесів відбувається повільними темпами, а то й вза*

галі не відбувається. Така ситуація вимагає все

більшого застосування висококваліфікованої праці

в процесі розвитку аграрного ресурсного потенціа*

лу України, оскільки збільшується трудомісткість

сільськогосподарської продукції, що, як правило,

супроводжується більш підвищеним попитом на ро*

бочу силу, ніж на засоби виробництва.

Тому, інвестиції в трудові ресурси мають сприя*

ти підвищенню сприйнятливості індивідуумів до но*

вих наукових ідей, техніко*технологічним новаціям,

підвищенню тим самим і адаптаційного потенціалу

аграрного сектору, його можливостей розвиватися,

пристосовуючись до постійних змін. В іншому випад*

ку накопичені трудові ресурси не можуть бути реал*

ізовані, суспільна потреба в трудових ресурсах

відповідної якості і кількості не може бути задово*

лена. Поглиблення цих структурних деформацій у

його відтворенні фактично призводить до втрати

інвестованих коштів в аграрному секторі.

Основним інструментом забезпечення взаємодії

всіх рівнів інвестування в трудові ресурси є соціаль*

не партнерство, яке представляє собою систему

взаємин між працівниками, роботодавцями, органа*

ми державної влади, органами місцевого самовря*

дування, спрямовану на забезпечення узгодження

інтересів працівників і роботодавців з питань регу*

лювання трудових відносин та інших безпосередньо

пов'язаних з ними відносин.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Стратегії національної безпеки України зазначе*

но, що докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому

безпековому середовищі України обумовлюють не*

обхідність створення нової системи забезпечення націо*

нальної безпеки України [1].

Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле*

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження проблем теорії та практики

державного управління національною безпекою Украї*

ни. Адже недосконалість правового, інституційного та
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У статті розглядаються особливості систем забезпечення національної безпеки адаптивного і
креативного типів та обгрунтувано пропозиції щодо їх використання в контексті пріоритетів дер�
жавної політики національної безпеки України.

Порівняльний аналіз дозволив визначити систему забезпечення національної безпеки креатив�
ного типу як найбільш перспективною в умовах динамічної зміни простору безпеки. Така система
має позитивний зворотній зв'язок і активно впливає на внутрішнє та зовнішнє середовище, фор�
матуючи їх у власних інтересах, а також спроможна оперативно змінювати як цілі своєї діяльності,
так і свою структуру. Враховуючи зазначене, запропоновано авторський варіант визначення місії,
функцій, основних завдань системи забезпечення національної безпеки креативного типу.

The article considers the "adaptive" and "creative" types of national security. Substantiated proposals
on the use such types of systems as a priority for national security policy of Ukraine.

Comparative analysis allowed us to determine the system of national security "creative" type as the
most perspective in conditions dynamic changes security space. Such system has positive backward
linkages and actively influences the internal and external environment, able to quickly change as the goal
of the activity and its structure. Considering previously said, the author proposed definition of the mission,
functions, the main tasks of the system ensuring of national security of "creative" type.
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науково*методичного забезпечення національної без*

пеки гальмує не лише створення нової системи націо*

нальної безпеки України, а й успішну реалізацію "Стра*

тегії реформ — 2020" [2].

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко*

вих публікацій можна зробити висновок про те, що роз*

гляду типологічних особливостей систем забезпечення

національної безпеки присвячено наукові праці вітчиз*

няних дослідників, а саме: А.І. Семенченка, котрий дав

загальну характеристику систем забезпечення націо*

нальної безпеки механістичного, адаптивного та креа*
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тивного типів [3], Г.П. Ситника, котрий визначив місію

та завдання системи забезпечення національної безпе*

ки адаптивного типу [4; 5; 6, с. 355—357].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Незважаючи на значний науковий доробок вітчиз*

няних дослідників, маємо констатувати, що сьогодні ще

обмаль праць, в яких би обгрунтовувалися пропозиції

щодо використання переваг тих чи інших типів систем

забезпечення національної безпеки для вирішення зав*

дання щодо створення нової системи національної без*

пеки України.

Саме тому метою статті є розгляд особливостей

систем забезпечення національної безпеки адаптивно*

го і креативного типів та обгрунтування пропозиції щодо

їх використання в контексті пріоритетів державної по*

літики національної безпеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення безпеки є однією з центральних

функцій держави, що реалізується за допомогою сис*

теми забезпечення національної безпеки. Остання є

інституційним регулятивним механізмом, за допомогою

якого підтримується стабільність і захищеність суспіль*

ства, створюється сукупність умов реалізації життєво

важливих національних інтересів і мінімізуються існу*

ючі загрози [6, с. 355—357].

Враховуючи кібернетичний та синергетичний тип

управління системою забезпечення національної безпе*

ки, зазвичай використовують два види управління, що

притаманні відповідно адаптивним та креативним орга*

нізаційним системам. Вони відрізняються одна від одної

характером зворотніх зв'язків та масштабами впливу на

зовнішнє середовище [6, с. 114—115].

Система забезпечення національної безпеки адап*

тивного типу має негативний зворотній зв'язок, змінює

насамперед свої внутрішні параметри / структуру й

здатна пристосовуватися до змін, що відбуваються в

зовнішньому середовищі, але діє, як правило, post

factum.

Місією системи забезпечення національної безпе*

ки адаптивного типу є трансформація політики націо*

нальної безпеки у цілеспрямовану скоординовану

діяльність органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, складових сектору безпеки, спрямо*

вану на реалізацію національних інтересів.

Місія цієї системи досягається виконанням низки

завдань, зокрема:

— розробка (уточнення) концепцій, доктрин, стра*

тегій, інших керівних документів, у тому числі науково

обгрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо забез*

печення національної безпеки;

— створення, підготовка та підтримка в готовності

до застосування згідно зі штатним призначенням та ко*

ординація діяльності сил і засобів сектору безпеки, а

також його кадрове, матеріально*технічне, фінансове

та інше забезпечення;

— локалізація, деескалація та врегулювання кон*

фліктів у різних сферах життєдіяльності суспільства і

держави, а також ліквідація їх наслідків;

— здійснення заходів спільно з міжнародними

організаціями щодо забезпечення міжнародної і націо*

нальної безпеки;

— комплексний моніторинг факторів, які здійсню*

ють вплив на національну безпеку, у тому числі вияв*

лення, прогнозування та оцінка загроз і можливостей у

контексті реалізації національних інтересів;

— контроль за здійсненням заходів по забезпечен*

ню національної безпеки, оцінка результативності дій

та витрат на проведення вказаних заходів [6, с. 355].

Професор Ситник Г.П. зазначає, що ці завдання пе*

редбачають перш за все розробку та виконання систе*

ми заходів, спрямованих на захист національних інте*

ресів. Відповідно, політика національної безпеки, яка

грунтується лише на парадигмі захисту, в умовах дина*

мічного зовнішнього та внутрішнього безпекового се*

редовища є безперспективною [6, с. 355]. Це обумов*

лено тим, що суб'єкт забезпечення національної безпе*

ки віддає ініціативу, а отже й перевагу стороні, яка роз*

глядається як ймовірне джерело загроз [7; 8].

Система забезпечення національної безпеки креа*

тивного типу має позитивний зворотній зв'язок і актив*

но впливає на внутрішнє та зовнішнє середовище, фор*

матуючи їх у власних інтересах. Така система спромож*

на оперативно змінювати як цілі своєї діяльності, так і

свою структуру. На думку А.І. Семенченка, саме такою

має бути система забезпечення національної безпеки,

ефективність якої значною мірою залежить від виконан*

ня додаткових вимог:

— необхідність якомога більш повного врахування

загальних тенденцій розвитку у сфері забезпечення на*

ціональної безпеки з відмовою від штучного нав'язуван*

ня напряму розвитку системи забезпечення національ*

ної безпеки;

— здатність системи забезпечення національної

безпеки формувати майбутнє, що передбачає застосу*

вання сучасних методів стратегічного планування та

управління;

— урахування особливостей системи забезпечення

національної безпеки, актуалізація значущості початко*

вих умов та попередньої історії її розвитку;

— визначення ефективності управлінської діяль*

ності шляхом не аналізу кількості витрачених ресурсів,

а дослідження якісного розподілу управлінського впли*

ву;

— визначення багатоваріантності потенційних сце*

наріїв розвитку системи забезпечення національної без*

пеки, що зумовлює застосування методів стратегічного

планування та управління;

— прискорений якісний розвиток системи забезпе*

чення національної безпеки, що визначається включен*

ням у державне управління механізмів зворотного по*

зитивного зв'язку [3, с. 115].

Місія та завдання системи забезпечення національ*

ної безпеки креативного типу мають відповідати Кон*

ституції України, національній системі нормативно*пра*

вових актів, що визначають державну політику націо*

нальної безпеки та процес стратегічного планування, а

також системі обмежень і констант щодо розвитку сек*

тора безпеки, сформованої за результатами укладання

Україною відповідних міжнародних угод. Водночас при

формування завдань системи забезпечення національ*
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Таблиця 1. Функції та основні завдання системи забезпечення національної безпеки
креативного типу

Функції Основні завдання
Цілепокладання Концептуалізація фундаментального національного інтересу – виживання народу та незалежної держави. 

Концептуалізація життєво важливих національних інтересів
Концептуалізація важливих та периферійних інтересів
Визначення імперативу концепції національної безпеки
Своєчасне прийняття та контроль виконання державно-управлінських рішень у сфері забезпечення безпеки, і 
внесення коректив по результатам їх реалізації 
Формування нового бачення стану системи забезпечення національної безпеки, в якому вона відповідатиме новим 
суспільним умовам, спроможна дієво забезпечувати реалізацію національних інтересів 

Цілевизначення Формування національних цілей забезпечення безпеки в умовах змін у зовнішньому та внутрішньому безпековому 
середовищі держави 
Формування національних цілей забезпечення безпеки сталого розвитку країни в умовах глобальних викликів 

Розвиток інтегральної могутності держави з урахуванням тенденцій змін у зовнішньому та внутрішньому 
безпековому середовищі держави 
Визначення цілей реформування системи забезпечення національної безпеки з урахуванням глобальних 
трансформацій простору безпеки, змін у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі держави 

Цілереалізації Захист недоторканості національних цілей забезпечення безпеки, їх носіїв та гарантів протягом всього періоду 
їхньої юридичної дієвості 
Збереження смислу національних цілей забезпечення безпеки в рішеннях, які приймаються на всіх рівнях 
управління і в галузях права протягом всього періоду їхньої юридичної дієвості 
Визначення форм взаємодії між суб’єктами забезпечення національної безпеки
Визначення концептуального підходу щодо забезпечення національної безпеки з урахуванням контексту 
політичного режиму держави, домінуючої парадигми національної безпеки, геополітичного статусу та 
геополітичного кодексу держави, зовнішньополітичного курсу держави, характеру воєнної доктрини, засад 
застосування силових структур до виконання завдань у безпековій та оборонній сферах у державі та за її межами 
Визначення форм взаємодії між різними підсистемами системи забезпечення національної безпеки 
Визначення форм взаємодії між різними підсистемами системи національної безпеки з глобальною та 
регіональними системами безпеки 
Відбір і композиційна побудова впливу на систему міждержавних відносин на кожному етапі досягнення цілей 
державної політики забезпечення національної безпеки 
Відбір і композиційна побудова впливу на об’єкти національної безпеки на кожному етапі досягнення цілей 
державної політики забезпечення національної безпеки 
Збереження смислу цілей реформування системи забезпечення національної безпеки, які приймаються на всіх 
рівнях управління і в галузях права протягом всього періоду їхньої юридичної дієвості 

Організаційно- 
управлінська 

Організація функціонування системи забезпечення національної безпеки в цілому; прийняття державно-
управлінських рішень; відповідальність за прийняті рішення 
Організація функціонування системи стратегічного управління у сфері національної безпеки 
Організація комплексного кадрового, фінансового, матеріального, технічного та іншого забезпечення діяльності 
складових (структурних елементів) системи для виконання завдань за призначенням 
Організація реалізації концепцій, доктрин, стратегій і програм у сфері національної безпеки 
Організація функціонування систем інформаційно-аналітичного та розвідувального забезпечення державної 
політики національної безпеки 
Організація взаємодії між суб’єктами забезпечення національної безпеки в умовах мирного часу, кризової ситуації 
та особливого періоду 
Організація взаємодії між різними підсистемами системи національної безпеки з глобальною та регіональними 
системами безпеки 
Організація функціонування системи антикризового управління у сфері національної безпеки 
Організація функціонування системи демократичного цивільного контролю над силовими структурами держави 
Організація функціонування системи взаємодії між державним та недержавним секторами системи забезпечення 
національної безпеки 
Організація функціонування системи інформаційно-пропагандистського супроводження державної політики 
національної безпеки 
Впровадження реформ системи забезпечення національної безпеки
Впровадження міжнародного досвіду та досвіду іноземних держав щодо забезпечення національної безпеки у 
вітчизняну державно-управлінську практику 
Організація функціонування системи стратегічного та оперативного контролю

Прогностична Стратегічне прогнозування політики національної безпеки
Стратегічне прогнозування напрямків розвитку міжнародних конфліктів
Стратегічне прогнозування розвиту інтегральної могутності держави
Прогнозування наслідків впровадження міжнародного досвіду та досвіду іноземних держав щодо забезпечення 
національної безпеки у вітчизняну державно-управлінську практику 

Основоположна 
(фундаментальна) 

Вжиття заходів щодо захисту державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості кордонів 
Вжиття заходів щодо захисту економічного, інформаційного, демографічного суверенітетів 
Вжиття конкретних заходів щодо нейтралізації загроз національним інтересам
Вжиття заходів щодо відстоювання національних інтересів у різних сферах життєдіяльності суспільства 
Використання можливостей системи глобальної безпеки та регіональних систем безпеки в питаннях захисту 
державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості кордонів держави 
Охорона державного кордону, повітряного простору держави та підводного простору в межах територіального моря держави 
Вжиття комплексу заходів щодо запобігання воєнному конфлікту
Боротьба з організованими злочинними угрупованнями, в тому числі міжнародними, які намагаються діяти через 
державний кордон та морську економічну зону держави
Вжиття заходів щодо стримування розв’язання воєнного конфлікту та недопущення його переростання в локальну 
або регіональну війну 
Переведення національної економіки, окремих її галузей або підприємств, у тому числі транспортних, і комунікацій 
на функціонування в умовах особливого періоду
Захист національного інформаційного простору
Вжиття заходів випереджального впливу на причини, що породжують загрози національним інтересам, а також на 
умови системного розвитку країни 
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ної безпеки креативного типу важливо з'ясувати її фор*
мальні та неформальні завдання, обов'язки та повно*
важення і взагалі визначити сфери допустимої діяль*

ності системи забезпечення національної безпеки.

Місією системи забезпечення національної безпе*
ки креативного типу пропонуємо визначити захист фун*
даментального національного інтересу виживання на*

роду та незалежності держави, створення необхідної і

Продовження табл. 1.

Програмно-
теоретична 

Розроблення (уточнення) концепцій, доктрин, стратегій і програм у сфері забезпечення національної безпеки і оборони 
Розробка технологій випереджального впливу на причини, що породжують загрози національним інтересам, а також 
на умови системного розвитку країни 
Розробка технологій нейтралізації загроз національним інтересам 
Створення та удосконалення нормативної бази для ефективного функціонування системи забезпечення національної 
безпеки 
Удосконалення організаційної структури системи забезпечення національної безпеки
Розробка ідеології національної безпеки 
Розробка програм підготовки персоналу органів публічної влади, органів сектору безпеки і оборони 
Розробка ініціатив щодо забезпечення міжнародної, регіональної безпеки 
Розроблення науково обгрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття державно-управлінських рішень 
для захисту національних інтересів 

Планування Стратегічне планування забезпечення національної безпеки 
Стратегічне планування розвитку інтегральної могутності держави
Планування реформ системи забезпечення національної безпеки
Спільне проведення планових та оперативних заходів у межах договорів у галузі безпеки 
Участь у дво- та багатосторонньому співробітництві в галузі безпеки, якщо це відповідає національним інтересам 
Комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності складових 
(структурних елементів) системи для виконання завдань за призначенням 
Підготовка сил і засобів силових елементів системи забезпечення національної безпеки до застосування їх за 
призначенням 
Планування конкретних заходів щодо нейтралізації загроз національним інтересам
Планування конкретних заходів випереджального впливу на причини, що породжують загрози національним 
інтересам, а також на умови системного розвитку країни 

Аналітична Розвиток воєнної науки, соціальних та гуманітарних наук з метою вироблення нових наукових знань у галузі 
безпеки та оборони 
Розвиток науки державного управління з метою вироблення нових наукових знань у галузі управління безпекою 
сталого розвитку держави в умовах глобальних викликів  
Формування експертно-консультативного середовища з питань глобальної, регіональної та національної безпеки, 
оцінки можливостей використання міжнародного досвіду та досвіду іноземних держав щодо забезпечення 
національної безпеки у вітчизняній державно-управлінській практиці 

Інтеграційна  Виконання міжнародних договорів держави у воєнній сфері, зокрема щодо заборони й нерозповсюдження зброї 
масового ураження, та зміцнення довіри між державами 
Поглиблення військово-політичного партнерства та співробітництва держави з регіональними системами безпеки; 
участь у міжнародній миротворчій діяльності 
Розвиток співробітництва з міжнародними організаціями в інтересах забезпечення безпеки 
Розвиток транскордонного співробітництва з суміжними державами в інтересах забезпечення безпеки 

Координаційна Оцінка рівня національної безпеки, досягнутого системою забезпечення національної безпеки на поточний момент 
Встановлення доцільної взаємодії між структурними компонентами системи забезпечення національної безпеки в 
процесі її функціонування за допомогою передачі інформації 
Оцінка результативності дій щодо нейтралізації виявленої загрози та визначення витрат на ці дії 
Оцінка ефективності функціонування системи забезпечення національної безпеки

Соціально-
адаптивна 

Формування та розвиток соціальних якостей громадян держави в контексті аксіологічних залежностей у сфері 
національної безпеки 
Формування соціально-психологічної мотивації громадян держави в контексті реалізації національних цілей 
забезпечення безпеки 
Формування національної ідентичності громадян в контексті державотворення 
Формування стратегічної культури елітарних верств суспільства
Формування військової культури, культури безпеки та культури патріотизму суспільства 
Розвиток професійно-особистісних компетенцій персоналу органів сектору безпеки і оборони 
Розвиток професійно-особистісних компетенцій державних службовців у сфері забезпечення національної безпеки

Ідеологічна Поширення комплексу ідей, поглядів, наддовготривалих програм забезпечення національної безпеки 
Здійснення заходів інформаційно-пропагандистського супроводження державної політики національної безпеки
Ведення контрпропаганди в інтересах національної безпеки 
Поширення комплексу ідей, поглядів щодо мирного співіснування та добросусідства
Поширення комплексу ідей, поглядів щодо внутрішньополітичної інтеграції суспільства в контексті 
державотворення 

Партисипатора Соціалізація громадян держави, з метою їх активної участі в забезпеченні національної безпеки 
Залучення громадянського суспільства до демократичного цивільного контролю над силовими структурами держави
Взаємодія влади з громадськістю при підготовці та впровадження реформ системи забезпечення національної 
безпеки 
Залучення громадянського суспільства до прийняття політичних рішень у сфері забезпечення національної безпеки
Військово-цивільний діалог з питань забезпечення воєнної безпеки (обороноздатності) держави 

Моніторинг Стратегічний моніторинг процесів, що відбуваються в усіх складових сфери національної безпеки; прогнозування 
змін, що стануться в них, та загроз життєво важливим національним інтересам 
Спостереження за проявами міжнародного тероризму
Виявлення зовнішніх небезпек, загроз національним інтересам та дестабілізаційних чинників 
Виявлення внутрішніх небезпек, загроз національним інтересам та дестабілізаційних чинників 
Виявлення внутрішніх небезпек, загроз зниження рівня ефективності функціонування системи забезпечення 
національної безпеки 
Оцінювання загроз національним інтересам
Виявлення причин виникнення загроз національним інтересам та прогнозування наслідків їх прояву 

Контроль Здійснення стратегічного та оперативного контролю виконання визначених завдань по забезпеченню національної безпеки 
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достатньої сукупності економічних, юридичних, орга*

нізаційних, політичних, духовних, екологічних та інших

умов для оптимізації становища країни на світовій арені,

зростання добробуту її громадян та забезпечення ста*

лого розвитку країни.

Місія цієї системи досягається виконанням низки

завдань наведених у таблиці 1.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи вищенаведені викладки, підсумуємо:

1. Порівняльний аналіз видів управління системою

забезпечення національної безпеки, а саме: адаптивно*

го та креативного дозволив визначити останній як

найбільш перспективним в умовах динамічної зміни про*

стору безпеки.

2. Місією системи забезпечення національної без*

пеки креативного типу пропонуємо визначити захист

фундаментального національного інтересу виживання

народу та незалежності держави, створення необхідної

і достатньої сукупності економічних, юридичних, орган*

ізаційних, політичних, духовних, екологічних та інших

умов для оптимізації становища країни на світовій арені,

зростання добробуту її громадян та забезпечення ста*

лого розвитку країни.

3. Система забезпечення національної безпеки кре*

ативного типу має позитивний зворотній зв'язок і актив*

но впливає на внутрішнє та зовнішнє середовище, фор*

матуючи їх у власних інтересах. Така система спромож*

на оперативно змінювати як цілі своєї діяльності, так і

свою структуру та завдання відповідно до докорінних

змін у зовнішньому та внутрішньому безпековому сере*

довищі Української держави.

Перспективним напрямом подальших досліджень

вбачається у розробці функціональної структури

нової системи забезпечення національної безпеки

України.
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При постановці проблеми аналізу ефективності корпо*

ративного управління очевидною є необхідність використан*

ня методів економіко*математичного моделювання. Однією

з найвагоміших складових системи корпоративного управ*

ління є ринкова вартість публічного акціонерного товари*

ства, оскільки вона визначає рівень відповідності корпора*

тивних відносин в корпорації до вимог ринкового середо*

вища (суб'єктів ринку, в першу чергу інвесторів) [1, c. 26—

27; 2; 3].

Проблематика ефективності корпоративного управлін*

ня досліджується вітчизняними науковцями В. Євтушевсь*

ким, Д. Баюрой, А. Шегдою, С. Якубовським, Л. Павленко,

С. Румянцевим, М. Татарчуком, Г. Филюк, З. Шершньовою,

Л. Довганем, П. Буряком та ін.; російськими науковцями

Г. Клейнером, В. Івановим, С. Масютіним, О. Радигіним,

М. Рудиком, М. Кругловим, І Храбровою та іншими; іно*

земними науковцями Р. Акоффом, М. Аокі, Ч. Бернардом,

Д. Стігліцем, Дж. Харіссоном, К. Ейзенхардом, Г. Мінзом,

Ф. Нойбауером та іншими.

Кожен з названих вчених згідно зіспрямованістю своїх

наукових інтересів з різним ступенем глибини вивчає окремі

сторони корпоративного управління. Проте питання управ*

ління ринковою вартістю та її впливу на ефективність кор*

поративного управління вимагає подальших досліджень та

наукових підходів.

УДК 338.3

В. М. Романюк,
аспірант кафедри економіки підприємства,
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Автором використано метод кореляційно�регресійного аналізу з метою оцінки ефективності
корпоративного управління на підприємстві авіабудування. Розроблено кореляційно�регресійну
модель ефективності корпоративного управління ПАТ "Мотор Січ". Запропоновано корпорати�
зувати інші підприємства авіабудування, насамперед державні, з метою подальшого розвитку
авіабудівної галузі України.

The author used the method of correlation and regression analysis to investigate the corporate
governance effectiveness of the aircraft industry. A correlation�regression modelling of corporate
governance on JSC "Motor Sich" was realized in the article. It was proposed to corporatize the other
companies of aircraft industry, incl. state companies, in order to enhance further development of
aircraft industry in Ukraine.
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Комплексно аналізувати корпоративний сектор націо*

нальної економіки є неприйнятним з точки зору результатів

такого аналізу. Тому, варто зупинитися на конкретній галузі,

виокремивши визначальне підприємство для такої галузі.

Стратегічно важливою галуззю вітчизняної економіки

є авіабудування, а ПАТ "Мотор Січ" є найліпшим предста*

вником галузі, що функціонує як корпоратизована госпо*

дарська одиниця.

Отже, метою даної статті є аналіз ефективності систе*

ми корпоративного управління на ПАТ "Мотор Січ" та ви*

значення доцільності корпоратизації інших підприємств ав*

іабудування України.

Для аналізу ефективності корпоративного управління,

побудуємо кореляційно*регресійну багатофакторну модель

(використовуючи програмних пакетів EViews 7.0 та Microsoft

Excel 2011), за базову вибірку ми обираємо дослідження

інвестиційної компанії "Concorde Capital", в якому представ*

лені рейтинги корпоративного управління для 111 компаній

за 2013 рік [4]. Слід зазначити, що не всі корпорації, що

увійшли до вибірки є зареєстрованими в Україні, проте ос*

новні активи цих компаній зосереджені на території нашої

країни, тобто дочірні підприємства цих корпорацій є рези*

дентами.

Побудова бази передбачає певне "очищення" вибірки,

що увійшли до звіту "Concorde Capital". Задля отримання
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коректних, економічно обгрунтованих

результатів моделі, ми створили критерії

виключення підприємств, що не входять

до вибірки:

— приватні акціонерні товариства —

не мають лістингу на біржі, а тому не ма*

ють ринкової вартості;

— банківські установи та компанії,

що надають фінансові послуги — модель

орієнтується на не фінансові компанії,

при побудові моделі ми тестували показ*

ники, що не застосовуються при аналізі

фінансових установ (наприклад, EBITDA,

EBIT та ін.);

— підприємства, які виробляють про*

дукцію або надають послуг в Україні на

суму, що становить менше 70% чистої

виручки (напр., компанії: "JKX Oil&Gas"

та "Kulczyk Oil Ventures") [5];

— материнські компанії, якщо вклю*

чаємо до вибірки дочірні компанії, або ж

навпаки — виключаємо дочірні компанії,

якщо включаємо до вибірки материнські

компанії.

— корпорації, що станом на початок 2015 року перебу*

вають в стадії ліквідації або санації (напр., агрохолдинг

"Мрія").

 Таким чином, після "очищення" вибірки від тих корпо*

рацій, що відповідають критеріям виключення, ми отримує*

мо цільову базу для побудови регресійної моделі — обсяг

вибірки становить 60 публічних корпорацій (табл. 1).

Для початку, основним завданням економіко*матема*

тичного моделювання має стати визначення найбільш про*

блемних елементів корпоративного управління в Україні.

Відповідно до методики визначення рейтингу корпоратив*

ного управління компанії "Concorde Capital", серед 10 клю*

чових елементів оцінки ефективності корпоративного управ*

ління, проаналізувавши елементи корпоративного управлі*

ння вітчизняних корпорацій шляхом порівняння їх середніх

значень по вибірці (рис. 1), виявляється, що найбільш про*

блемними елементами є представництво міноритарних ак*

ціонерів, наявність звітності згідно з Міжнародними стан*

дартами фінансової звітності (МСФЗ) та присутність інсти*

туційних інвесторів.

Найбільш критичною є ситуація з захистом прав міно*

ритарних акціонерів у вищих органах управління вітчизня*

них акціонерних товариств (середній рейтинг по цьому по*

казнику складає лише 14,29%). Така ситуація складається

саме завдяки тому, що міноритарні акціонери не ма*

ють змогу якісно контролювати роботу компанії, отри*

мувати компенсацію за порушення своїх прав, захища*

ти свої права в наглядових радах, впливати на правлін*

ня тощо, оскільки не мають свого представника.

Окрім того, досить гостро стоїть проблема подачі

звітності відповідно до МСФЗ (середній рейтинг по цьо*

му елементу становить лише 35,71%). Враховуючи те,

що національне законодавство у сфері формування та

оприлюднення звітності постійно наближується до по*

ложень МСФЗ, можна зробити висновок, що ситуація

по цьому елементу корпоративного управління має сут*

тєво покращитись у найближчі роки.

Окрім того, досить низькою по вибірці є частка ком*

паній, де в складі акціонерів присутні інституційні інве*

стори (середній рейтинг становить лише 36,51%). Вра*

ховуючи той факт, що наведені у дослідженні акціо*

нерні компанії є в основному ключовими учасниками

своїх ринків, видається досить дивною ситуація, чому

така низька участь інституційних інвесторів. На нашу

думку, це пов'язано в першу чергу з тим, що державна

економічна політика ніяким чином не сприяє залученню ре*

сурсів інституційних інвесторів (у першу чергу невітчизня*

них).

Найменш проблемним елементом є структура власності

(рейтинг становить 92,06%), через те, що відповідно до норм

оприлюднення нефінансової інформації, визначених

НКЦПФР — усі акціонерні товариства мають розкривати

власників з пакетом вище 10% (а для більшості з наведених

товариств власники першого рівня є кінцевими бенефіціа*

рами). Справедливості заради, варто відмітити, що деякі

компанії дійсно вказували кінцевих власників, не дивлячись

на довжину "ланцюга власності". Високим також є рівень

публічності акціонерних товариств у вибірці (рейтинг стано*

вить 79,37%), а також якість веб*сайту та доступність не*

фінансової інформації.

Необхідно також визначити індикатор ефективності

корпоративного управління в Україні, це завдання ми буде*

мо вирішувати шляхом застосування коефіцієнта контин*

генції (1).
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При цьому характерним те, що 0 — свідчить про повну

відсутність зв'язку між ознаками, а 1 — про наявність по*

Рис. 1. Середня ефективність елементів корпоративного
управління українських акціонерних товариств у 2013 р.

(за методикою "Concorde Capital")

Джерело: побудовано автором на основі джерела [4].

Рис. 2. Динаміка інтегрального рейтингу
ефективності корпоративного управління

в Україні за 2007—2013 рр.
Джерело: побудовано автором на основі джерела [4].
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вного зв'язку. Коефіцієнт контингенції може приймати будь*

які значення від *1 до +1. При цьому характерним є те, що 0

— свідчить про повну відсутність зв'язку між ознаками, а 1

— про наявність повного зв'язку. Для великих вибірок

(більше 30 од.) зв'язок практично вважається значущим,

якщо QA>0,5 або QK>0,3.

Результати інтегрального показника по вибірці, які мож*

на в якості індикатора ефективності корпоративного управ*

ління вітчизняного публічного корпоративного сектору, в

динаміці представлені на рисунку 2.

Відповідно, ми можемо вирахувати інтегральний рей*

тинг лише за 2007, 2008, 2011 та 2013 рр., оскільки лише за

ці періоди є представлені рейтинги по кожній окремо взятій

компанії.

У 2007 році інтегральний рейтинг становив 5 балів, при

цьому в 2008 році він суттєво зріс до 6,32 пунктів (за весь

період дослідження в цьому році зафіксовано найвище зна*

чення рейтингу). Але наприкінці 2008 року поча*

лась світова фінансова криза, яка суттєво вдари*

ла по фінансово*господарських показниках кор*

порацій (більшість з яких орієнтована на експорт

продукції з України).

Ефективне корпоративне управління вимагає

від підприємства додаткових витрат, створення та

реалізацію нових функцій, а в період кризи ком*

панії  намагаються економити ресурси по

більшості напрямах (витрати на корпоративне

управління не є виключенням). Як наслідок, у

2011 році інтегральний рейтинг значно знизився

порівняно з показниками 2008 року (до 4,94

пунктів, що є найнижчим значенням за досліджу*

ваний період).

Варто відмітити, що у 2009—2010 та 2012 рр.

компанія "Concorde Capital" також публікувала рей*

тинг корпоративної ефективності з метою економії

бюджетів. Втім, вже у 2013 році значення зважено*

го рейтингу знову зросло (до 6,05 пунктів), майже

досягнувши показників передкризового 2008 року.

Тобто можна сказати, що ми спостерігаємо позитив*

ну динаміку зростання ефективності корпоративно*

го управління в Україні.

Нам також необхідно визначити чи є вибірка,

взята за основу для побудови моделі, репрезента*

тивною, тобто чи можуть результати аналізу поши*

рюватись на весь корпоративний сектор економіки

України. Відповідно до таблиці 2 частка прибутку

компаній, що увійшли до вибірки у загальному об*

сязі прибутку вітчизняних суб'єктів господарюван*

ня у 2013 році, становить 13,18%, що є значно ви*

щим показником, ніж 5% (стандартний поріг реп*

резентативності вибірки на основі великих масивів

даних). Тобто ми можемо сказати, що вибірка з 60

компаній, взятих за основу для побудови моделі, є репре*

зентативною.

Для початку спробуємо побудувати однофакторне рег*

ресійне рівняння залежності мультиплікатора курсу акцій від

чистого доходу корпорації (2) та рейтингу ефективності кор*

поративного управління.

 

рікзвітнийзадохідвиручкаЧиста
рокукінецьнастаномкорпораціївартістьРинковаSP

___)_(_
______/ = (2).

Результат побудованого регресійного рівняння пред*

ставлений на рис. 3, відповідно до результатів одно фак*

торної стохастичної моделі — ми відмічаємо наявність пря*

мого зв'язку між ефективністю корпоративного управління

та значенням мультиплікатора P/S. Проте міра щільності

зв'язку є досить слабкою, значення коефіцієнта детермінації

становить лише 23,26% — відповідно до рис. 3 деякі оди*

ниці вибірки розташовані від прямої регресії досить дале*

ко, розкид є суттєвим. Така ситуація пояснюється тим, що

на значення мультиплікатора курсу акцій від чистого дохо*

ду впливає дуже багато факторів (в першу чергу впливають

на чисельник показника — курс акцій, ми можемо виділити

фінансові та нефінансові чинники впливу).

З метою виявлення ступеня впливу корпоративного

управління на ринкову капіталізацію акціонерного товари*

ства нам необхідно побудувати багатофакторну регресійну

модель, де залежною змінною виступає ринкова вартість

акціонерного товариства, а серед незалежних змінних при*

сутній фактор корпоративного управління (в нашому випад*

ку — значення рейтингу ефективності корпоративного

управління). Для оцінки якості зв'язку між залежною

змінною та факторами у кореляційно*регресійній моделі,

скористаємось значенням коефіцієнта детермінації на ос*

нові шкали Чеддока (табл. 3).

Для виявлення впливу корпоративного управління на

ринкову вартість акціонерного товариства, маючи високий

Фінансові та розрахункові показники 
Значення 

показника у 
2013 році 

Прибуток українських підприємств до сплати податку на 
прибуток, грн. 234 513 700 

Податок на прибуток за 2013 рік, грн. 54 249 900 

Чистий податок на прибуток, грн. 180 263 800 
Прибуток підприємств, що ввійшли до вибірки, грн. 23 755 664
Частка підприємств вибірки у загальному обсязі прибутків 
українських підприємств, % 13,18% 

Таблиця 2. Характеристика репрезентативності
вибірки для моделі залежності корпоративного

управління та ринкової вартості корпорації

Рис. 3. Регресійне рівняння залежності показника
P/S від рейтингу корпоративного управління

Джерело: складено автором.

Таблиця 3. Шкала Чеддока для оцінки якості
зв'язку на основі коефіцієнта детермінації

Джерело: складено автором.

Значення коефіцієнта детермінації 
знаходиться в межах 

Характеристика 
тісноти зв'язку 

1 зв'язок – 
функціональний

[0,9; 1) зв'язок дуже сильний

[0,7; 0,9) зв'язок сильний

[0,5; 0,7) зв'язок значний

[0,3; 0,5) зв'язок помірний

[0,1; 0,3) зв'язок слабкий

[0; 0,1) зв'язок відсутній
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рівень щільності зв'язку змінних, нам необ*

хідно побудувати багатофакторну модель,

котра буде враховувати фінансові (кількісні)

фактори впливу на капіталізацію корпорацій.

У процесі побудови такої моделі ми ви*

користовували досить широкий спектр показ*

ників фінансової звітності публічних акціо*

нерних товариств, тестуючи модель таким чи*

ном, щоб вона відповідала наступним умовам

якості кореляційно*регресійного зв'язку:

— значна тіснота зв'язку моделі (значен*

ня коефіцієнту детермінації має становити

вище 50%, відповідно до шкали Чеддока

(табл. 3);

— модель є адекватною з рівнем дові*

ри 3% (значимість статистики Фішера для

моделі має становити менше 3%);

— усі незалежні змінні моделі є значимими при рівні

довіри 3% (значимість незалежних змінних має бути нижче

3%).

Серед показників, які використовувались при побудові

багатофакторної моделі можемо виділити наступні:

— ринкова вартість публічного акціонерного товариства

(CAP) — завжди виступала залежною змінною моделі;

— вартість активів корпорації (AST);

— власний капітал (EQT);

— чистий дохід від реалізації робіт, товарів, наданих

послуг (REV);

— собівартість реалізованої продукції (COS);

— чистий прибуток після сплати податку на прибуток

(NPF);

— маржа чистого доходу (Gross Profit Margin (рівнян*

ня 3));

— рентабельність активів (Return on Assets — ROA

(рівняння 4));

— рентабельність власного капіталу (Return on Equity

— ROE (рівняння 5));

— рейтинг ефективності корпоративного управління від

"Concorde Capital" (CGR);

— перша "dummy" змінна — галузь діяльності корпо*

рації

— друга "dummy" змінна — резидентність біржі, на якій

корпорація має лістинг.

 
%100*)(

REV
COSREVGPM −

= (3),

 
%100*

AST
NPFROA = (4),

 
%100*

EQT
NPFROE = (5).

У процесі побудови моделей ми розробили таку модель,

що відповідає усі вимогам "якості", наведеним раніше.

Відповідно до результатів розрахунку кореляційно*регрес*

ійної моделі її можна представити у вигляді рівняння (6).

CAP = *1884879 + 359687 * CGR +

+ 0.2284 * REV + 1.7617 * NPF (6).

Відповідно до кореляційно*регресійної моделі (6) ми

бачимо (результати моделі представлені в таблиці 4), що при

зростанні чистого доходу корпорації на 1 грн. ринкова ка*

піталізація збільшується на 22,84 коп. У той самий час ми

відзначаємо позитивний вплив чистого прибутку на вартість

компанії, так, якщо чистий прибуток збільшується на 1 грн.

— капіталізація збільшується на 1 грн. 76 коп.

Отже, ефективність корпоративного управління пози*

тивно впливає на ринкову вартість компанії, так при

збільшенні рейтингу корпоративного управління на 1 пункт

— капіталізація збільшується на 359,687 млн грн. Тобто,

можна з впевненістю сказати, що ефективне корпоративне

управління позитивно впливає на ринкову вартість акціонер*

ного товариства, при чому вплив фактора корпоративного

управління є досить важливим відповідно до побудованої

кореляційно*регресійної моделі (6).

На основі побудованої стохастичної моделі розрахує*

мо нормативну ринкову вартість ПАТ "Мотор Січ", що ста*

новить 4 557 874 грн., що на 19,85% вище реальної ринко*

вої капіталізації корпорації станом на 31.12.2013 року. Тоб*

то відповідно до результатів кореляційно*регресійної мо*

делі (6), можемо зробити висновок, що ПАТ "Мотор Січ" є

навіть недооціненою ринком відповідно до її показників

фінансово*господарської діяльності та рівня ефективності

корпоративного управління.

Таким чином, з точки зору розвитку та побудови ефек*

тивної системи корпоративного управління на підприємствах

авіабудівної галузі, приклад ПАТ "Мотор Січ" є показовим

для можливої реорганізації інших підприємств галузі. До*

цільною видається корпоратизація підприємств авіабудуван*

ня України, де держава діє як єдиний власник.
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Таблиця 4. Результати кореляційно0регресійної моделі

Джерело: складено автором.

Коефіцієнт 
детермінації 0,59915 Кількість спостережень 60 

Нормований 
коефіцієнт 
детермінації 

0,57767 Значимість F 0,00000 

 Коефіцієнти Стандартне 
відхилення t-статистика P-Значення 

Вільний коефіцієнт -1 884 879,9 803 577,1 -2,34561 0,02256 

Рейтинг 
корпоративного 
управління (CGR) 

359 687,1 123 546,5 2,91134 0,00516 

Чистий дохід (REV) 0,22841 0,03930 5,81170 0,00000 

Чистий прибуток 
(NPF) 1,76169 0,24231 7,27025 0,00000 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для сучасної економiки України проблема збиран*

ня податкiв i зборiв набула одного з першочергових

значень. Порушення в сферi податкового законодав*

ства з року в рiк набувають все бiльш широких

масштабiв. За рiзними експертними оцiнками, зокрема

оцiнками Свiтового банку, рiвень тiнiзацiї української

економiки перевищує 50% [20].

За рахунок податкiв i зборiв формується доходна

частина бюджету країни i саме тому ухилення вiд спла*

ти податкiв i зборiв пiдриває стiйкiсть бюджетної

полiтики, обмежує можливостi фiнансування соцiально*

економiчних програм, порушує принцип соцiальної

справедливостi, оскiльки неплатники податкiв i зборiв

переносять додатковий податковий тягар на тих, хто

справно виконує свої аналогiчнi обов'язки. В сучасних

умовах державна податкова полiтика грунтується на

формуваннi ефективної системи взаємодiї платникiв

податкiв та держави i саме тому процес формування

податкової культури у громадян є досить важливим.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, формування i розвитку податкової куль*

тури дослiджено в роботах А Василенко, В. Ткачук,

П. Мельника, О. Павленка, В. Сулими, Т. Воїнової,

В. Бодрова, Н. Балдич, I. Башинського, З. Варналiй,

В. Дементьєва, Б. Мошняги , В. Ручкiної та iн. Зарубiжнi

науковцi такi, як Б. Нерре, Д. Норт, та Йозеф Шумпе*

тер, який уперше в своїй статтi " Економiка i соцiологiя

прибуткового податку" зазначив, що податкова куль*

тура є вираженням людської духовностi i творчостi [18].
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Проте інституційні аспекти формування та розвитку по*

даткової культури в Україні є недостатньо досліджени*

ми.

МЕТА СТАТТI
Метою статті є дослідження iнституцiйні аспектів

формування та розвитку податкової культури в контекстi

модернiзацiї податкової системи України.

Для досягнення вiдповiдної мети поставленi наступнi

задання:

— проаналiзовати iсторичнi причини формування та

розвитку податкової культури;

— дослiдити поняття податкова культура, податко*

ва культура в iнституцiйному аспектi та розкрити змiст

iнституцiйних аспектiв формування податкової культу*

ри;

— окреслити проблеми формування податкової

культури;

— висвітлити роль податкової культури в реалізації

функцій податкової системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Останнiм часом податкова система України постiйно

знаходиться в станi трансформацiї. Змiнюються ставки

податкiв i сам порядок оподаткування, що торкається

практично всiх суб'єктiв оподакування. Ефективнiсть

функцiонування механiзму стягнення податкiв здебiль*

шого детермiнується з дiєвою органiзацiєю структури

податкової системи та iнституцiйною практикою конст*

руювання вiдносин мiж органами державної влади та

платниками податкiв.
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Реалiзацiя стратегiчних цiлей податкової полiтики

забезпечується через механiзм податкового адмiнiст*

рування, який передбачає не тiльки iснування iн*

ституцiйно встановлених правил стягнення податкiв та

примусової мотивацiї до їх виконання, але i використан*

ня економiчних важелiв, iнструментiв та стимулiв у по*

датковому процесi, а також методiв економiчного

аналiзу та прогнозування податкових надходжень. Роз*

виток податкової системи України та модернiзацiя

адмiнiстрування податкiв не привели до бажаного ре*

зультату. При цьому неефективнiсть дiючого механiзму

податкового адмiнiстрування приводить до незадово*

лення суспiльних iнтересiв та сприяє зростанню пара*

лельної економiки, що в свою чергу призводить до галь*

мування iнновацiйно*iнвестицiйних процесiв, спаду

дiлової активностi та, як наслiдок, скороченню надход*

жень до бюджету. Таким чином, зростання суспiльного

благополуччя та забезпечення стiйких темпiв економiч*

ного росту прямо залежить вiд iнституцiйних змiн у

податковiй системi. Комплексне поняття, яке включає в

себе зв'язки, вiдносини та фактори впливу на процес

оподаткування являє собою податкову культуру су*

спiльства.

Звичайно, розвиток податкової культури в Українi

має свої iсторичнi причини. Якщо на початку ХХ ст.

основнi принципи оподаткування були сформованi, то

в часи соцiалiстичного перiоду вони були деформованi

особливою правосвiдомiстю радянської людини. В ра*

дянський перiод був проголошений курс на зменшення

розмiру та кiлькостi податкiв, приватна власнiсть

iснувала в обмеженому виглядi. Основою економiчного

ладу були державна та колгоспна форми власностi та

виробництва. Роль податкiв фiзичних осiб нiвелювалася

особливим пiдходом держави до бюджетних джерел

доходiв. Основою доходiв СРСР були чистi доходи га*

лузей народного господарства, з яких стягувався пода*

ток з обороту та вiдрахування iз прибутку [10].

Податки вратили свою роль регулятора економiчних

процесiв. У результатi, у громадян не сформувалося

патрiотичне ставлення до важливостi такого iнституту,

як податок. Соцiалiзм асоцiювався з вiдсутнiстю при*

ватної власностi, iнститутiв громадянського суспiльства

переваги держави над всiм iншим, хоча ще сам I.Кант

вказував на приватну власнiсть, громадянське су*

спiльство i громадянську свiдомiсть як передумови пра*

вової держави [7].

У 1990 роцi з прийняттям Закону СРСР " Про влас*

нiсть в СРСР" почався iстотний поворот в системi опо*

даткування. В Українi у 1990 роцi, пiсля проголошення

суверенiтету i незалежностi, були здiйсненi першi спро*

би створення податкової системи, оскiльки почалося

зародження пiдприємництва, нових форм власностi та

вiдбулися змiни у формi органiзацiї виробництва. Змiни

у суспiльно*полiтичному життi країни на початку 90*х

рокiв, поява пiдприємств та органiзацiй недержавної

форми власностi вимагало правового регулювання

вiдповiдних сфер, у тому числi й податкової системи.

Тому вже у 1994 роцi, а згодом i у 1997 роцi були внесенi

вiдповiднi змiни та доповнення до Закону "Про систему

оподаткування". У 1994 роцi нова редакцiя Закону ви*

значила розподiл платежiв та податкiв на загально*

державнi та мiсцевi.

Але на тлi формування законодавчих актiв не було

придiлено активної уваги формуванню податкової

правосвiдомостi у населення. Рiвень податкової

грамотностi низький. Суспiльство ще не до кiнця розумiє

фундаментальнi та загальноприйнятi в ринковому

суспiльствi цiнностi, одна з яких є "податки — основа

благополуччя держави та суспiльства", Громадяни вва*

жають сучасну систему оподаткування соцiально не*

справедливою, де несплата податкiв практично не впли*

ває на iмiдж та дiлову репутацію [18].

Необхідно зазначити, що чiткого визначення подат*

кової культури не має, тому що кожен розумiє її по*своє*

му. Однак уперше поняття "податкової культури" за*

стосовано в роботах Йозефа Шумпетера, який викорис*

тав цей термін у своїй статті "Економіка і соціологія при*

буткового податку", зазначивши, що податкова культура

є вираженням людської духовності і творчості [18] та роз*

глядає податкову культуру в контексті розвитку національ*

ної податкової системи. У роботі [19] наведено досліджен*

ня принципів побудови податкової системи держави, прак*

тичне використання даних принципів є реалізацією подат*

кової культури. Крім цього, проведено аналіз податкової

культури в історично*економічному аспекті та розкрито

значення податкової культури як складової національної

культури, пов'язаної з важливими питаннями оподаткуван*

ня, які відображаються у податкових інструментах та прин*

ципах, включають послідовну освіту та внесення змін до

оподаткування, що обумовлено чинниками внутрішнього

й зовнішнього середовища. Визначено такі складові по*

даткової культури: платники податків, податкові служ*

бовці, внутрішнє і зовнішнє оточення, освіта та зростання

рівня культури, зміни в оподаткуванні, податкові інстру*

менти та принципи оподаткування.

У науковiй лiтературi iснують рiзнi визначення по*

даткової культури. "Податкова культура — це частина

загальнонацiональної культури країни, пов'язана з

дiяльнiстю учасникiв вiдносин, регульованих законодав*

ством про податки та збори та державою, яка вiд*

ображає рiвень знань та дотримання податкового за*

конодавства, правильнiсть обчислення, повноти i

своєчасностi сплати до бюджету податкiв, зборiв та

iнших платежiв, знання своїх прав, виконання своїх

обов'язкiв, та як така, що включає в себе розумiння

всiма громадянами. Податкова культура — це сукупнiсть

суб'єктивних та об'єктивних чинникiв поведiнки платни*

ка податкiв. Форм взаємовiдносин платникiв податкiв з

органами податкової служби. Що сприяє гармонiйному,

еволюцiйному розвитку податкової системи країни [1].

Податкова культура — своєчасна сплата податкiв i

обов'язкових вiдрахувань до державних цiльових

фондiв у термiни, що встановлюються законодавчими

та нормативними документами [14].

Податкова культура визначається через категорiї,

що охоплюють майже всi явища процесiв оподаткуван*

ня, специфiку фiскальних правовiдносин, виступаючи

засобом людської дiяльностi в податковiй сферi, та

складається з сукупностi таких елементiв:

— податкових знань (iнтелектуальний зрiз);

— власних оцiнок механiзмiв оподаткування та

суспiльних настанов, упевненостi в необхiдностi та

соцiальнiй корисностi законiв i пiдзаконних актiв

(емоцiйно*психологiчний зрiз);
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— реальної поведiнки суб'єктiв господарювання,

умiння користуватися правовим iнструментарiєм: зако*

нами та iншими нормативно*правовими актами у

практичнiй дiяльностi (поведiнковий зрiз) [6].

Податкова культура — система соцiально*пси*

хологiчних та економiко*правових вiдносин мiж

платниками податкiв та працiвниками податкової

служби з приводу сплати податкових платежiв до

бюджетiв ус iх рiвнiв та управлiння державних

цiльових фондiв, що грунтуються на принципах

професiйностi, вiдповiдальностi та культурно*етич*

них принципах [16].

Взаємовiдносини мiж платником податкiв i подат*

кiвцем на основi досконалого знання податкових

законiв i нормативно*правових документiв, культури

спiлкування, культурно*моральнi, етичнiта професiйнi

складовi гарантування безпечної податкової дiяльно*

стiта своєчасного наповнення бюджетiв усiх рiвнiв i дер*

жавних цiльових фондiв [21].

Очевидно, що всi цi визначення характеризують

податкову культуру в рiзних її аспектах, однi розгляда*

ють її в ширшому аспектi, що включає в себе не тiльки

безпосередньо податкову правосвiдомiсть суспiльства,

але i взаємопов'язанi мiж собою як офiцiйнi так i

неофiцiйнi iнститути держави, а iншi — у вужчому:

вiдповiдальнiсть платникiв податкiв їх податкову право*

свiдомiсть. Ми поділяємо думку визначення податкової

культури в ширшому аспекті, адже в будь*яких вiд*

носинах, в тому числi i податкових, не може брати участь

лише одна сторона. Сторони взаємодiють між собою i

ефективнiсть цiєї взаємодiї визначає результат

вiдносин. Так i податкова культура проявляється в

податковiй поведiнцi платникiв податкiв. Однак, щоб

дати визначення податкової культури потрiбно спочат*

ку розглянути її як складову самої культури. Уже в I ст.

до н.е. Цицерон застосував поняття "культура" до лю*

дини, пiсля чого культура стала розумiтися як вихован*

ня та освiта людини, iдеального громадянина. При цьо*

му ознаками культурної людини вважалися його

добровiльне самообмеження, пiдпорядкування право*

вим, релiгiйним, моральним та iншим нормам. Поняття

"культура" поширювалося i на суспiльство в цiлому, при

цьому йдеться про такий порядок речей, який протис*

тояв природному стану з його спонтанними дiями. Так

сформувалося класичне розумiння культури як вихован*

ня і освiти людини, а термiн "культура" став використо*

вуватися для позначення загального процесу iнтелек*

туального, духовного, естетичного розвитку людини i

суспiльства, видiлення свiту, створеного людиною, зi

свiту природи [9].

Фiлософський енциклопедичний словник дає таке

визначення: КУЛЬТУРА (лат. Культура) — Спочатку

обробка i догляд за землею (лат. Agricultura), з тим щоб

зробити її придатною для задоволення людських по*

треб, щоб вона могла служити людинi (звiдси — "куль*

тура технiки землеробства"). У переносному значеннi

культура — догляд, полiпшення, облагороджування

тiлесно*душевно*духовних нахилiв та здiбностей люди*

ни; відповідно iснує культура тiла, культура душi i ду*

ховна. У широкому сенсi культура є сукупність проявiв

життя, досягнень i творчостi народу або групи народiв

[17].

Українське законодавство так визначає термін куль*

тура: сукупність матеріального і духовного надбання

певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадже*

ного, закріпленого і збагаченого протягом тривалого

періоду, що передається від покоління до покоління,

включає всі види мистецтва, культурну спадщину, куль*

турні цінності, науку, освіту і відображає рівень розвит*

ку цієї спільноти [15]. Поняття культури вживається для

характеристики матеріального і духовного розвитку в

певних історичних епохах, суспільно*економічних фор*

маціях, у специфічній сфері діяльності або життя лю*

дей. Таким чином, культура передбачає цілеспрямова*

ний вплив людини не тільки на природу, культура — це

виховання самої людини, в тому числі на ставлення до

податків.

Iншою частиною визначення податкова культура є

податок. Податковий Кодекс України визначає термiн

"податок" як обов'язковий, безумовний платiж до

вiдповiдного бюджету, що справляється з платникiв

податку вiдповiдно до цього Кодексу [4; 13]. Автори

Нового словника української мови пропонують визна*

чення терміна "податок" як установлюваний державою

обов'язковий збір з населення, підприємств і організацій

та відповідно "податковий" як пов'язаний з розподілом

і сплатою податків [11].

Жан Симондде Сiсмондi дає таке визначення: "по*

даток — цiна, що сплачується громадянином за

отриманi ним насолоди від громадського порядку, спра*

ведливості правосуддя, забезпечення свободи особис*

тості i права власностi. За допомогою податкiв покри*

ваються щорiчнi витрати держави, i кожен платник

податкiв бере участь таким чином у загальних витратах,

що здiйснюються заради нього i заради його спiвгро*

мадян" [2].

Тож, будемо вважати, що податкова культура — це

процес розвитку суб'єктiв податкової системи, який пе*

редбачає знання i чiтке дотримання податкового зако*

нодавства та усвiдомлення ними важливостi для

суспiльства та країни своєчасної сплати та надходжен*

ня податкiв до бюджету.

В інституціональному аспекті податкова культура

розглядається як специфічний міжгалузевий фінансо*

во*соціальний інститут, що характеризується норматив*

ними, ціннісними, регламентаційними комплексами, що

регулюють податкову діяльність. Податковій культурі

властиві елементи як формальних інститутів (законо*

давчі та інші нормативно*правові акти, які створюють*

ся органами державної влади й супроводжуються фах*

івцями в податковій сфері — державними службовця*

ми), так і неформальних інститутів (загальноприйняті

традиції та звички обчислення й сплати податків, що

зумовлюють моделі поведінки платників, які формують*

ся податковою культурою) [8].

Податкову культуру в інституційному аспекті мож*

на визначити як переконання, цінності, знання, які пе*

редбачають своєчасну сплату податків і обов'язкових

відрахувань відповідно до умов чинного законодавства

держави. Рівень податкової культури проявляється че*

рез податкову дисципліну. Податкова дисципліна фор*

мує та розвиває етичні й фінансові здібності платників

податків стосовно виконання його податкових зобов'я*

зань. Для розвитку національної податкової системи
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держава повинна надавати всебічну інформацію стосов*

но надходження та витрат коштів платників податків,

застосовуючи сучасні інтернет*технології. Така інфор*

маційно*аналітична підтримка буде стимулювати певну

суспільну свідомість та підвищувати рівень соціальної

відповідальності суб'єктів господарювання.

У дослідженні Іншаков О.В. [5] відокремлює понят*

тя інститутів та інституцій. Інститути визначені як типові

комплекси інституцій, які виступають функціональними

генотипами організацій, моделями, що еволюційно скла*

лися, їх функціональної структури. Інституції — це со*

ціальні форми функцій суб'єктів, об'єктів, процесів і ре*

зультатів економічної діяльності, що забезпечують ево*

люцію системи суспільного розподілу праці на підставі

статусів, норм, правил, інструкцій, регламентів, кон*

трактів, стандартів і порядків. Слід зазначити, що вико*

ристання інституцій є доцільним при аналізі середови*

ща податкової системи. Інституційне середовище являє

собою сукупність інституцій, які мають формальну та

неформальну структуру, і виступають як стимули й об*

меження, які суспільство накладає на поведінку індиві*

да. Інституційне середовище податкової системи дер*

жави включає сукупність законодавчих, економічних та

культурних інституцій.

Формування та розвиток податкової культури відбу*

ваються за допомогою формальних і неформальних

інституцій. Формальні інституції створюють законодав*

чу платформу, неформальні інституції є платформою

переконань, цінностей, знань, що дозволяють підвищу*

вати рівень податкової обізнаності платника податків.

Однією з основних проблем формування та розвитку

податкової культури є достатньо низький рівень пере*

конання у населення в необхідності сплати податків.

Наявним є "слабкий зв'язок" між державою і платником

податків, тому необхідно акцентувати увагу на правах

платника податків та виконання державою покладених

на неї функцій відповідно до діючого законодавства.

Цiлеспрямоване формування у населення податко*

вої культури повинно розвиватися у двох напрямах:

— перший — кадрове забезпечення системи

адмiнiстрування податкiв повинно бути реформовано в

результатi модернiзацiї системи пiдготовки та пере*

пiдготовки працiвникiв податкових органiв, створення

рiзних форм самоосвiти протягом всiєї професiйної

діяльності;

— другий — поширення в суспiльствi податкової

грамотностi та вихованню податкової культури почина*

ючи iз дитсадка. Корисним буде i створення телевiзiйних

передач, якi на постiйнiй основi будуть висвiтлювати

особливостi та проблемнi аспекти оподаткування тим

самим будуть стимулювати зростання податкової

грамотностi та зацiкавленостi населення в її зростаннi.

Формування та розвиток податкової культури — це

активна взаємодiя держави та громадян, яка впливає на

результати проведення податкової полiтики в норматив*

но*правовiй сферi, iнформацiйну базу та i на податкову

культуру в цiлому.

Податкова культура як частина правової культури

має свою структуру, складається з елементiв, i володiє

специфiчною сферою застосування. В.В. Гриценко

видiляє три основних елементи податкової культури:

— податкову правосвiдомiсть платникiв податкiв;

— рiвень розвитку податкової дiяльностi, включає

науковi розробки в теорiї податкової культури, а також

правотворчу дiяльнiсть;

— рiвень розвитку податкового законодавства.

Та крiм цього, податкова культура повинна також

охоплювати правосвiдомiсть представникiв державної

влади, зокрема працiвникiв податкових органiв. Подат*

кову правосвiдомiсть слiд пов'язувати не тiльки зi спла*

тою податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а й з ви*

соким рiвнем органiзацiї податкових i фiнансових

органiв, усвiдомленням вiдповiдальностi i важливостi

чiткостi їх роботи для держави. Крiм того, в якостi

самостiйних елементiв податкової культури слiд визна*

вати законнiсть i правопорядок у податковiй сферi,

оскiльки вони вiдображають правовi вимоги та подат*

кову реальнiсть, взаємозв'язок соцiальних основ та

культури.

Прийняття Податкового Кодексу в Українi не ви*

рiшило багатьох проблем у сферi оподаткування. Ос*

новний акцент у податковому адмiнiструваннi покладе*

но на фiскальну функцiю. Постiйнi змiни податкового

законодавства пов'язанi з прийняттям пiдзаконних актiв

створюють дискомфорт для платникiв податкiв. Все це

чинить негативний вплив на зростання довiри громадян

до податкової системи, розвиток податкової культури,

вдосконалення системи загальних правил оподаткуван*

ня. Правотворча дiяльнiсть теж не є досконалою. В

результатi цього виникають складнощi i проблеми в

механiзмi реалiзацiї податкових норм. Про низький

рiвень податкової культури свiдчать ухилення платни*

ками податкiв вiд нарахуваня та сплати, а також зрос*

тання податкових правопорушень та податкових

злочинiв. Якщо у розвинених країнах людина, що ухи*

ляється вiд сплати податкiв викликає громадський осуд

то в нашiй країни ще дуже низький рiвень податкової

культури, щоб суспiльство засуджувало тих, хто ухи*

ляється вiд сплати податкiв.

"Для багатьох громадян усвiдомлення податкових

обов'язкiв є набагато слабшими, чим моральних. Для

бiльшостi вкрасти у держави, не значить вкрасти. I дуже

багато таких, якi не вагаючись намагаються уникнути

виконання своїх податкових зобов'язань та ухилитися

вiд "почесного обов'язку брати участь у державних ви*

тратах".

Багато платникiв податкiв не вiдчувають тiєї мораль*

ної вини, ухиляючись вiд сплати податкiв, яку б вони

вiдчули, заволодiвши валiзою їхнього сусiда або без*

посередньо потрапивши в державну казну. Вони забу*

вають, що їхнє ухилення вiд сплати податкiв, зобов'яже

збiльшити стягнення податкiв з чесних платників

податкiв" [3].

У цьому полягають психологiчнi особливостi

платникiв податкiв: свiтогляд, переконання, бажання,

iнтереси.

Психологiчні аспекти тiсно пов'язанi з податковою

правосвiдомiстю. Найчастiше податкова культура зво*

диться до правосвiдомостi, що не зовсiм правильно.

Такий пiдхiд можна назвати вузьким, який розглядає

податкову культуру в якостi ставлення платника подат*

ку до сплати податкiв [10].

У той же час поняття податкової культури значно

ширше. Податкова правосвiдомiсть займає важливу
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нiшу в становленнi податкової культури та являє одну

iз частин її структури. Основнi проблеми податкової

культури i теоретики i практики зв'язують в першу чер*

гу iз несвiдомiстю платника податкiв. Iншi причини низь*

кого рiвня податкової культури вiдходять на другий план

[12].

Серед проблем формування податкової культури

видiляють такi:

— недосконалiсть, нестабiльнiсть податкового за*

конодавства;

— недостатнє iнформування та консультування гро*

мадян;

— незадовiльна якiсть виконання податкових про*

цедур;

— недовiра громадян до фiскальної служби;

— проблему загальної соцiальної вiдповiдальностi

громадян, бiзнесу та держави;

— непристижнiсть роботи в фiскальнiй службi, низь*

ку соцiальну мотивацiю, велику плиннiсть кадрiв;

— процес глобалiзацiї, як причину росту конкуренцiї

в бiзнесi та, як наслідок, постiйний пошук суб'єктами

господарювання способiв мiнiмiзацiї сплати податкiв.

Реалізація механізму впровадження комплексу дій

щодо формування відповідного інституційного середо*

вища розвитку національної податкової системи дозво*

лить модернізувати економіку держави та вивести на

якісно новий рівень. Інституційне середовище податко*

вої системи держави включає сукупність законодавчих,

економічних та культурних інституцій. Законодавчі

інституції формують нормативно*правову базу у подат*

ковій сфері. Економічна складова інституційного сере*

довища стимулює діяльність суб'єктів господарювання

за допомогою інструментів податкової політики. Куль*

турна складова інституційного середовища податкової

системи включає такі основні елементи: податкову об*

ізнаність населення, професійну самосвідомість та ети*

ку ведення бізнесу. Податкову культуру в інституціо*

нальному аспекті можна визначити як переконання,

цінності, знання, які передбачають своєчасну сплату

податків і обов'язкових відрахувань відповідно до умов

діючого законодавства держави. Формування та роз*

виток податкової культури відбуваються за допомогою

формальних і неформальних інституцій. Формальні

інституції створюють законодавчу платформу, нефор*

мальні інституції є платформою переконань, цінностей,

знань, що дозволяють підвищувати рівень податкової

обізнаності платника податків. Однією з основних про*

блем формування та розвитку податкової культури є

достатньо низький рівень переконання у населення в

необхідності сплати податків. Наявним є "слабкий зв'я*

зок" між державою і платником податків, тому необхі*

дно акцентувати увагу на правах платника податків та

виконання державою покладених на неї функцій відпо*

відно до діючого законодавства.

Механізм формування податкової культури в

Україні в аспекті державного управління передбачає по*

етапну заміну процесу спонтанного вироблення моти*

вації платників податків до сплати податків, розробки

нових форм і методів організації податкових відносин

на регульований і прогнозований процес у рамках дер*

жавної стратегії програми формування податкової куль*

тури в Україні [8].

ВИСНОВКИ
Проаналiзувавши iсторичнi причини формування та

розвитку податкової культури, стверджуємо, що вiд*

сутнiсть у державi цiлеспрямованої концепцiї форму*

вання податкової культури у громадян призвело до

того, що в країнi почала стрiмко розвиватися так зва*

на "паралельна економiка". Морально*психологiчний

стан платникiв податкiв характеризується негативним

ставленням до дiючої системи оподаткування та є

однiєю iз причин скоєння злочинiв у економiчнiй сферi.

Унаслiдок цих факторiв держава втрачає значнi кош*

ти, якi не надходять до бюджету. Як дзеркальне

вiдображення таких факторiв у платникiв податкiв, у

держслужбовцiв набирає розмахiв — податкова

корупцiя. Все це ще раз свiдчить про низький рiвень

податкової культури.

Досліджено, що податкова культура — це процес

розвитку суб'єктiв податкової системи, який передба*

чає знання i чiтке дотримання податкового законодав*

ства та усвiдомлення ними важливостi для суспiльства

та країни своєчасної сплати та надходження податкiв

до бюджету.

З'ясовано, що використання інституцій є доцільним

при аналізі середовища податкової системи. Оскільки

інституційне середовище являє собою сукупність інсти*

туцій, які мають формальну та неформальну структуру,

і виступають як стимули й обмеження, які суспільство

накладає на поведінку індивіда. Інституційне середови*

ще податкової системи держави включає сукупність за*

конодавчих, економічних та культурних інституцій.

Тож, роль податкової культури в реалізації функцій

податкової системи є очевидна й доведено, що форму*

вання та розвиток податкової культури відбуваються за

допомогою формальних і неформальних інституцій.

Формальні інституції створюють законодавчу платфор*

му, неформальні інституції є платформою переконань,

цінностей, знань, що дозволяють підвищувати рівень

податкової обізнаності платника податків.

Отже, iнституцiйне середовище податкової системи,

в даному випадку його культурна складова, потребує

суттєвої модернiзацiї як формальних iнституцiй, так i

неформальних. Потрiбно дослiдити першоджерела ви*

никнення податкiв та тенденцiї їх розвитку, що в свою

чергу дозволить сформувати правильну концепцiю опо*

даткування. Це стане об'єктивною передумовою фор*

мування у громадян податкової культури.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

В умовах модернiзацiї податкової системи України

вважаємо актуальними та перспективними подальшi

дослiдження основних інституційних проблем розвит*

ку податкової системи та шляхів їх подолання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сучасна економічна ситуація в регіонах України харак*

теризується відсутністю ефективної концепції регіональної

інноваційної політики, зокрема: непередбачення чітких

умов та критеріїв фінансування нововведень за рахунок

регіональних коштів, нерозвиненість регіональної іннова*

ційної інфраструктури, відсутність ефективних механізмів

стимулювання інноваційної діяльності та підтримки інно*

ваційного підприємництва.

За останні роки в Україні на мезорівні прийнято ряд

заходів щодо створення окремих елементів інноваційної

структури та законодавчої бази інноваційної діяльності. У

регіонах створені трансфер*центри, технопарки, інно*

ваційні центри. На жаль, діяльність цих структур, як пра*

вило, має різновекторний характер, який інколи не узго*

джується не лише з галуззю науки і виробництва, але й ча*

сто не забезпечує зв'язку між окремими суб'єктами інно*

ваційної системи.

У результаті це позначається на ефективності іннова*

ційного розвитку регіону, і це дає підставу стверджувати,

що регіональна інноваційна система (РІС) як цілісна фінан*

сова, законодавча, організаційна структура підтримки

інноваційного розвитку регіонів в Україні поки не створе*

на. Законотворчість на регіональному рівні має епізодич*

ний і не завжди обгрунтований характер, часто будучи

лише формальним виконанням вимог владних органів.

Відсутні рішення місцевих органів щодо стимулювання

інноваційної діяльності в регіоні, а створений обласний

інноваційний фонд до цього часу охоплює лише підприєм*

ства комунальної форми власності. Окреслена проблема

лише актуалізується на фоні кризи в Україні і необхідності

залучення інвестицій та підвищення інноваційної актив*

ності.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO REGIONAL INNOVATIONAL ACTIVITY FORMATION

У статті визначено концептуальні підходи до формування регіональної інноваційної діяльності,
її узгодження як з національними, так і з регіональними пріоритетами економічного розвитку.

In the article the conceptual approaches to the formation of regional innovation, its coordination
with both national and regional priorities for economic development.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ. НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ
ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Питанням формування регіональної інноваційної

діяльності займались такі вчені як О.І. Амоша [1], С.І. Ар*

хієреєв, І.О. Дерід [2], В.Д. Бондарчук [3], Б.В. Бур*

кинський, Е.В. Лазарєва [4], М.Ф. Гончаренко [5], О.Ю. До*

ценко [6], І.А. Косач [7] та ін. Незважаючи на грунтовні та

комплексні дослідження регіональної інноваційної діяль*

ності, окремі аспекти проблематики залишилися недостат*

ньо вивченими, що впливає на формування наукового

підгрунтя для розвитку інноваційної діяльності регіону.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є формулювання пропозицій щодо роз*

робки ефективної регіональної системи управління інно*

ваційною діяльністю. Одним із головних компонентів вир*

ішення даної проблеми є наявність сучасної концепції рег*

іональної інноваційної політики, її узгодження як з націо*

нальними, так і з регіональними пріоритетами економіч*

ного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для розкриття змісту механізму реалізації регіональної

інноваційної політики (на прикладі Київської області) необх*

ідно провести аналіз стану інноваційного потенціалу даного

регіону. Передусім необхідно реалізувати рамковий принцип

розподілу компетенцій між центром і регіоном, що детермі*

нує стратегічні напрями, методи та механізми її реалізації.

З точки зору А.В. Маркова, цей принцип повинен за*

безпечувати загальнодержавній інноваційній політиці той

рівень компліментарності, який дозволить сконцентрува*

ти зусилля регіональної влади переважно на напрямах, які

об'єктивно не входять до компетенції галузевих

міністерств, що, на його думку, унеможливлює дублюван*

ня і створює необхідний кумулятивний ефект [8, с. 240].
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Графічно даний підхід можна представити у вигляді

структурно*функціональної схеми, зображеної на рисун*

ку 1.

Як керуюча функція, що забезпечує досягнення стра*

тегічних напрямів регіональної інноваційної політики, по*

винно використовуватися регулювання інноваційної діяль*

ності, в основі якого лежать методи управління інновацій*

ним розвитком регіону, зокрема як найбільш істотні мож*

на виділити наступні [9—11]:

1. Адміністративно*правові методи управління, що

грунтуються на владно*розпорядчих функціях, відноси*

нах. Ці методи орієнтовані на формування управлінсь*

ких впливів на результати господарської діяльності еко*

номічних суб'єктів. До них відносяться закони, постано*

ви, вимоги, заборони, норми та дозволи. У контексті сти*

мулювання інноваційного розвитку вони використову*

ються для захисту прав інтелектуальної власності, при

відкритті і, особливо, в процесі припинення діяльності

підприємства.

Ці методи більшою мірою застосовуються на мак*

рорівні, однак і в регіоні вони можуть бути ефективно ви*

користані для стимулювання розвитку малого та середнь*

ого інноваційного підприємництва.

2. Організаційно*функціональні методи управління

інноваційною діяльністю. Найбільше значення відіграють

у питанні створення інноваційної інфраструктури, основ*

на роль якої полягає у сприянні розвитку малих і середніх

інноваційних підприємств, підвищенні інноваційної актив*

ності регіональних виробництв, стимулюванні наукових

досліджень та їх орієнтації на потреби регіонального сек*

тору економіки.

3. Фінансово*економічні методи управління є різно*
манітними та орієнтовані на активізацію фінансування

інноваційної сфери і створення пільгових умов у частині
обов'язкових виплатах для суб'єктів інноваційної сфери.

Ці методи перебувають у тісному зв'язку з грошово*кре*
дитною, фіскальною, інвестиційною та структурною по*

літикою. Слід зазначити, що застосування даних методів
управління дає результат лише за умови стабільного та

послідовного використання їх протягом короткостроко*

вого періоду.

4. Соціально*комунікативні методи управління. Дані

методи орієнтовані на забезпечення сприятливих умов зро*

стання творчої активності індивіду*

умів і спрямовані на активізацію но*

ваторської діяльності на основі не*

матеріальних факторів. До них

відносяться: селективна кадрова по*

літика, присвоєння спеціальних

звань, суспільне визнання заслуг

тощо. Дані методи управління є най*

менш вивченими, проте дуже акту*

альними, але брак креативного

підходу в управлінського персоналу,

нерозуміння ролі інноваційного роз*

витку стримують процеси форму*

вання економіки інноваційного типу.

Оцінюючи методи і результа*

тивність впливу місцевих органів

управління на інноваційні процеси

підприємств Київської області в

попередні роки, необхідно під*

креслити, що в їхніх діях практич*

но повністю відсутні опрацьовані

інституційні механізми. Критерія*

ми оцінки діяльності підприємств у

разі їх підтримки є, перш за все,

збільшення обсягів виробництва,

збереження зайнятості, а не інноваційний характер пе*

ретворень.

Іншою важливою регіональною проблемою є ство*

рення ефективного механізму управління практичною ре*

алізацією складних інноваційних проектів, критерії відбо*

ру яких не опрацьовані. Подібна ситуація породжує пе*

реважання суб'єктивного підходу і неформальних відно*

син при відборі об'єктів для підтримки, через що дії місце*

вої влади на практиці виявляються стохастичними, не по*

в'язаними з реалізацією цілеспрямованої політики. Це ак*

туалізує необхідність розробки та реалізації науково об*

грунтованої регіональної інноваційної політики як дієвої

альтернативи випадковому набору заходів зі стимулюван*

ня інноваційної активності суб'єктів інноваційної сфери

регіону.

У рамках перерахованих методів державного управл*

іння інноваційною діяльністю слід використовувати прак*

тичні інструменти, що забезпечують реалізацію стратегіч*

них напрямів регіональної інноваційної політики. Тільки їх

інтегральна єдність створить системні умови для досягнен*

ня поставлених цілей.

Якщо провести аналіз практичної сутності названих

інструментів, необхідно, перш за все, зазначити наступне:

світовий досвід розвитку економіки показує, що на інно*

ваційну діяльність не впливають ні устрій держави, ні пол*

ітичний режим. Так, інноваційна діяльність успішно

здійснюється і у федеративних державах (Німеччина,

США), і в державах унітарних (Франція), і при консти*

туційній монархії (Нідерланди, Велика Британія), а також

в умовах комуністичного режиму в Китаї. Головним аспек*

том успішного здійснення інноваційної діяльності виступає

наявність та інтенсивність використання заходів щодо її

стимулювання і підвищення інноваційної активності

суб'єктів регіональної інноваційної системи.

За А.В. Марковим, до базових суб'єктів РІС відносять*
ся наукові та освітні установи, а також інноваційно орієн*

товані виробничі підприємства [8, с. 145]. З точки зору си*
стемного підходу, в умовах прискорення НТП (науково*тех*

нічного прогресу) їх стимулювання повинне грунтуватися
на наступних принципах:

1) науковості (застосування методів стимулювання має
бути науково обгрунтоване і виходити з оцінки особливо*

стей розвитку регіону);

Державна інноваційна 
політика 

Галузева інноваційна 
політика 

Регіональна інноваційна 
політика 

Стратегічні напрями 
реалізації 

Методи реалізації Інструменти реалізації 

Компліментарність 

Забезпечення Забезпечення

Детермінація 

Рис. 1. Структурно0функціональна схема регіональної
інноваційної політики
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2) комплексності (доцільність використання того чи

іншого інструменту повинна підтверджуватися комплекс*

ною оцінкою економічного ефекту, одержуваного в інно*

ваційній сфері);

3) цілепокладання (застосування інструментів сти*

мулювання повинне бути спрямоване на досягнення

стратегічних цілей регіональної інноваційної політи*

ки).

У науковій літературі всі інструменти стимулювання

інноваційної діяльності поділяються на прямі і непрямі [12;

13]. До прямих відносяться інструменти, які безпосеред*

ньо забезпечують залучення капіталу в інноваційну сфе*

ру, до непрямих — інструменти, що створюють умови, не*

обхідні для ефективного здійснення інноваційної діяль*

ності.

З урахуванням даного поділу пропонується наступна

структурна матриця реалізації регіональної інноваційної

політики. У першому блоці методів реалізації регіональ*

ної інноваційної політики — фінансово*економічному —

найбільш суттєвим і дієвим є інструмент фінансування за

рахунок регіонального бюджету (бюджетне субсидуван*

ня). При цьому варто зазначити, що бюджетне фінансуван*

ня має бути більшою мірою спрямоване на галузь реалі*

зації наукових розробок з огляду на те, що запуск іннова*

ційного продукту у виробництво потребує великих витрат

на реконструкцію виробничих потужностей, підготовку

персоналу, проведення рекламної кампанії. На цьому етапі

інноваційного процесу ще не відома реакція ринку на но*

вовведення, наявні ризики відторгнення пропонованого

товару.

Частину досліджень при цьому буде потрібно переве*

сти на режим науково*інформаційного відстеження, а за

рядом з них державне фінансування доцільно буде по*

вністю припинити. Схожої позиції дотримується і ряд ук*

раїнських дослідників [14; 15].

Субсидії обласного бюджету мають надаватися на

конкурсній основі. Причому юридичним особам — на ви*

конання прикладних науково*дослідних і дослідно*кон*

структорських робіт, що закінчуються виготовленням

промислового зразка чи розробкою технологій, готових

до впровадження у виробництво, а також громадянам, які

здійснюють підприємницьку діяльність без створення

юридичної особи, основною діяльністю яких є впровад*

ження результатів наукових досліджень і розробок у ви*

робництво.

Іншим інструментом виступає кредитування. Банківські

кредити (можливо під гарантії держави) повинні надава*

тися, головним чином, інноваційно активним виробничим

підприємствам, які здійснюють:

— впровадження у виробництво нової або вдоскона*

леної продукції, просування нової або вдосконаленої тех*

нології для виробництва конкурентоспроможної науко*

ємної продукції;
— технологічне переоснащення та підготовку ви*

робництва до випуску нової або вдосконаленої про*
дукції;

— організацію виробництва високотехнологічної про*
дукції.

Доцільно також виділення бюджетних кредитів, що на*
даються позичальнику, за наявності відповідних заявок та

обгрунтувань. Розмір і порядок їх надання доцільно виз*
начити при підготовці та затвердженні бюджету регіону на

відповідний рік.

Залучення іноземних інвестицій у регіональному ас*

пекті може здійснюватися шляхом активізації діяльності

місцевих органів влади щодо залучення в інноваційну сфе*

ру регіонів високотехнологічних транснаціональних кор*

порацій і міжнародного банківського сектору. За оцінкою

Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), ос*

новним стримуючим фактором фінансування українських

підприємств є брак економічно обгрунтованих проектів

[16].

Таким чином, необхідно спрямувати діяльність місце*

вих органів управління на пошук і економічне обгрунтуван*

ня регіональних інноваційних проектів, а також розшири*

ти їх представництво на глобальному фінансовому ринку.

До теперішнього часу в ланцюжку фінансової підтримки

інноваційних підприємств, наприклад Київської області,

бракувало дуже важливої ланки — регіонального венчур*

ного фонду.

Крім проведення підготовчих заходів щодо створення

регіонального венчурного фонду, можливо налагодити

взаємодію з Європейським банком реконструкції та роз*

витку, Європейською асоціацією венчурного капіталу, за*

рубіжними венчурними фірмами з метою їх залучення до

фінансування наукомістких проектів. Серед інструментів

стимулювання інноваційної активності суб'єктів РІС за до*

помогою застосування фінансово*економічних методів

найбільш значущими є спрямовані на стимулювання попи*

ту на науково*технічну продукцію.

Створення в регіоні венчурного фонду, підвищен*

ня капіталізації підприємств, широка система надання

пільг і гарантій суб'єктам РІС з боку місцевих органів

управління, наявність інноваційної інфраструктури —

в сукупності підвищують інвестиційну привабливість

для інвестора і стимулюють залучення коштів до інно*

ваційної галузі. Однак найбільш важливими умовами,

якими керується інвестор при прийнятті рішення про

інвестиції, є наступні: розвинена законодавча база, га*

рантії повернення вкладених коштів, а також незво*

ротність ринкових перетворень, у тому числі реформа

відносин власності, що вже належить до завдань дер*

жавного рівня.

Надання державних гарантій органами місцевого уп*

равління також є інструментом непрямого стимулювання

інноваційної активності суб'єктів РІС. Так, у процесі отри*

мання пільгових кредитів від національних і, особливо, від

міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, Світовий банк

тощо) гостро стоїть питання надання гарантій повернення

коштів. Таким органом*гарантом на регіональному рівні

може виступати обласний виконавчий комітет, який на

підставі інформації, наданої відділом управління промис*

ловості та інноваційного розвитку, визначав би проекти

найбільш перспективні, під час реалізації яких необхідно

виступити гарантом повернення отриманих грошових ре*

сурсів.

Створення законодавчої бази, що регулює інновацій*

ну діяльність, приватизація, розмежування відносин влас*

ності апріорі є завданням органів центральної влади. Од*

нак при використанні даних інструментів місцеві виконавчі

та розпорядчі органи влади повинні проводити моніторинг

інноваційних підприємств, визначати їх потреби і лобіюва*

ти їх інтереси на найвищому рівні.

ВИСНОВКИ
Отже, для формування ефективних механізмів зрос*

тання інноваційної активності регіону необхідно вирішити
цілий ряд завдань як на державному рівні, так і на рівні

окремого регіону. Автором досліджені існуючі методи уп*
равління інноваційним розвитком регіону, методи реалі*

зації регіональної інноваційної політики, принципи стиму*
лювання інноваційної активності, у результаті чого зап*

ропоновані найбільш ефективні, реалізація яких створить

підгрунтя для формування регіональної інноваційної діяль*

ності і залучення коштів вітчизняних та зарубіжних інвес*

торів.
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ВСТУП
Українська народна медицина така сама древня, як і люд*

ство, що населяло терени нашої держави. Її зародження сягає

доісторичних часів і викликане інстинктивними засобами самоз*

береження народу. Адже вже первісна людина змушена була

надавати собі медичну допомогу при різного роду травмах та

захворюваннях. Саме це змусило шукати наших пращурів не*

обхідних засобів у навколишній природі, насамперед — у світі

рослин, оскільки протягом тисячоліть первісні люди харчували*

ся рослинною їжею. А це, в свою чергу, давало їм можливість

пізнавати властивості рослин — відрізняти їстівні від неістин*

них, отруйних. Так нагромаджувалися певні примітивні відомості

про дію тієї чи іншої рослини на організм людини. Поява земле*

робства, розвиток тваринництва розширюють пізнання людини

про рослинний і тваринний світ. Ряд рослин увійшов до арсена*

лу лікарських на основі спостережень над тваринами, які при

нездужанні споживають певний вид рослин. Обробка сировини

збагачувала людей знаннями про нові лікувальні властивості за*

собів рослинного й тваринного походження. При обробці шкір,

наприклад, дізналися про в'яжучі властивості дубової та вербо*

вої кори.

Аналіз літературних джерел за темою дослідження дає

право стверджувати, що первісна, емпірична медицина розви*

валася під впливом практики, спостережень над природою, зба*

гачувалася та передавалася із покоління в покоління. Із нагро*
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Минуле не минуло, воно увійшло в сучасність
О.І. Герцен

мадженням цього досвіду утворюється певна група людей, для

яких лікування стає професією, основним заняттям і способом

існування. В Київській Русі такий "професійний" прошарок пред*

ставлений "волхвами", "відунами", у практиці яких широко ви*

користовувалися різні засоби — лікарські рослини, мінерали,

тваринні організми. Саме тому одним з невичерпних джерел

пізнання зародків медичної допомоги в Україні є вивчення за*

ходів і засобів народної медицини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні особливо актуальним і своєчасним є розроб*

лення теоретичних проблем вивчення незаконного заняття на*

родною медициною (цілительством). Ця проблема ще не знай*

шла наукового обгрунтування і належного висвітлення у працях

сучасних правників, однак відомий український дослідник ака*

демік Л.А. Пиріг [5, с. 160—182] та окремі журналісти [2] зане*

покоєні поширенням останнім часом під вивісками "народна ме*

дицина" та "цілительство" звичайного шарлатанства, що нерідко

призводить до серйозних афер на здоров'ї українців. Через за*

соби масової інформації (ЗМІ) своє ставлення до цієї проблеми

висловлює і церква.

Так, за даними Міністерства охорони здоров'я України, за

останні 10 років тільки кількість онкохворих, які померли від

рук лжецілителів, становила приблизно 250 тис. осіб. Статисти*

ка щодо самих цілителів теж шокує: ліцензію на нетрадиційне



147

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

лікування станом на 24 березня 2015 р. мають лише біля 300

осіб, у той час як загальна кількість цілителів в Україні, за різни*

ми оцінками, складає від 10 до 12 тисяч! Основними "гачками",

за допомогою яких ловлять українців цілителі*шарлатани такі:

зцілення чудом (аферисти від медицини стверджують, що

піднімають на ноги навіть безнадійно хворих); розчарування в

офіційній медицині (зустрічаються випадки, коли лікар не може

встановити правильний діагноз або назначає некоректну тера*

пію, яка як мінімум не допомагає. Як тут не розчаруєшся в мож*

ливостях традиційної медицини…); хімія — зло (те, що таблет*

ки та уколи — це не дуже корисна хімія, розуміють всі. За це і

чіпляються шарлатани, стверджуючи, що їх способи природні,

а тому і не мають сторонніх негативних ефектів на відміну від

традиційних ліків) [2].

Відомий український вчений і політик Л.А. Пиріг вважає,

що масовий попит, зокрема, на екстрасенсів останнім часом

зумовлений, по*перше, прагненням чуда, яке "…посилюєть*

ся відчуттям невпевненості не тільки в завтрашньому, але й в

нинішньому дні, в умовах політичної нестабільності та краху

економіки. Далі — це неспроможність державної ланки ме*

дичної допомоги в умовах економічної скрути реалізувати до*

сягнення сучасної медицини, з одного боку, з другого боку

— неспроможність переважної більшості пацієнтів, їх рідних

оплатити все необхідне, що може бути доступним для неба*

гатьох… Віра в лікаря перетворилася на віру в екстрасенса,

який часто за складом характеру і за покликанням, а якщо й

ні, то свідомо готовий усе це хворій людині дати. Спрацьовує

психотерапевтичний ефект, який базується на біблійній тезі:

"Віра твоя спасе тебе". …ми, лікарі, не повинні бути байду*

жими до того, що тисячі хворих людей шукають допомоги у

непевних осіб... [5, с.168—170].

Як відомо, законодавець України визначив поняття народ*

ної медицини (цілительства) як методи оздоровлення, профілак*

тики, діагностики і лікування, що грунтуються на досвіді багать*

ох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребу*

ють державної реєстрації [4].

 Право на заняття народною медициною (цілительством)

мають особи, які отримали спеціальний дозвіл на заняття на*

родною медициною (цілительством), виданий Міністерством

охорони здоров'я (МОЗ) України або уповноваженим ним ор*

ганом. Законом також визначено заборону проведення цілитель*

ства на масову аудиторію, у тому числі з використанням засобів

масової інформації. Також законодавством визначено, що до

загальнодозволених видів медичної діяльності не належать: ліку*

вання онкологічних хворих; лікування хворих на інфекційні зах*

ворювання, у тому числі венеричні та заразні шкірні; СНІД; ліку*

вання хворих на наркоманію; лікування психічно хворих, які по*

требують невідкладної госпіталізації; видавання висновку про

психічний стан здоров'я; догляд та лікування ускладнень вагіт*

ності; хірургічні втручання, у тому числі аборти; проведення роз*

рахованих на масову аудиторію лікувальних сеансів та інших

аналогічних їм заходів із використанням методу гіпнозу та інших

методів психічного або біоенергетичного впливу. Реклама, що

спростовує норму, закріплену законодавцем у повсякденному

житті, нам зустрічається досить часто.

Сьогодні газети буквально переповнені оголошеннями

різноманітних цілителів, знахарів, провісників народної меди*

цини, які пропонують хворим свої послуги, обіцяючи зцілення

навіть від хвороб, які на сучасному етапі еволюції людства ме*

диками визнані невиліковними.

Скористаюсь ще раз думкою вже неодноразово цитовано*

го вище академіка Л.А. Пирога та твердженням відомого украї*

нського історика медицини проф. О.А. Грандо, щоб розібрати*

ся в питанні: хто такий "знахар"?

Але перед тим, як процитувати українських науковців, на*

ведемо тлумачення терміна "знахар", яке подано у "Большой

медицинской энциклопедии", де сказано: "Знахарство — неза*

конне заняття лікуванням як професією особами, які не мають

належно посвідченої медичної освіти".

Тепер слово Л.А. Пирогу: "На сьогодні весь наш загал ро*

зуміє під ним людину, що береться за лікування, не маючи спец*

іальної медичної освіти, а ще, як мені здається, людину, яка й до

того, якщо не виключно, то переважно, користується діями ліку*

вальної магії, що носить насамперед вербальний (мовно*сло*

весний) характер, а також використовує воду, вогонь, землю,

різні мінерали, предмети, числа" [5, с.180—181].

Проф. О.А. Грандо у своїй книзі "Медицина в зеркале исто*

рии: О Музее медицины Украинской ССР" (1990) по*іншому трак*

тує аналізований нами термін: "…серед народних цілителів були

травники, корінщики, зелейники, костоправи, зубоволоки та

інші. Всіх їх впродовж багатьох століть називали знахарями. Сло*

во "знахарь"походить від слова "знати", "той, хто знає", тому не

слід у всіх випадках сприймати його негативно. Знахарі впро*

довж століть полегшували страждання хворих. …У вітринах цієї

зали (зали, яка присвячена розвитку медицини в Київській Русі

— авт.) широко представлені засоби народної медицини, яки*

ми користувалися в Х — ХІІ ст. Тут же невелика, але така, що

завжди користується увагою відвідувачів, вітрина з матеріала*

ми археологічних розкопок, які свідчать про древній період роз*

витку медицини на теренах України…"1.

У Росії порушувалося питання заборони реклами "магів" та

"цілителів", законопроект, що забороняє рекламу окультних

послуг і магічного цілительства, розглянутий Державною думою.

З відповідною пропозицією виступив Комітет Держдуми з еко*

номічної політики і підприємництва. Ініціатива пояснюється тим,

що громадяни, довіряючи рекламним обіцянкам магів і чаклунів,

часто стають жертвами банального шахрайства [1].

Слід відзначити, що негативна реклама у цій сфері послуг

неякісно впливає на формування в суспільстві позитивних тен*

денцій взаємовідносин між громадянами, владою, різними соці*

альними інституціями. За останні роки в її розвитку досягнуто

певних успіхів, але питання реклами лікарських засобів, медич*

ної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реа*

білітації залишається відкритим. Нині досить активно в пресі й

на інших носіях присутня реклама актуальної для суспільства

інформації. Водночас обсяг нашої соціальної реклами дуже

малий, відсутні солідні джерела її фінансування, дуже обмеже*

на проблематика, на яку звертають увагу творці рекламного

продукту. Потребує і більш системного опрацювання весь ком*

плекс законодавства про соціальну рекламу. Недостатньо ува*

ги приділяється і науковим дослідженням цього надзвичайно

важливого чинника соціального розвитку суспільства і його впли*

ву на мотиваційну поведінку різних груп населення. Але є ще

одне джерело інформації, до якого прикута значна частина про*

гресивного людства, — це Інтернет. Саме тут можна знайти

безліч сайтів, адміністратори котрих за символічну плату про*

понують вилікувати від хвороб різного характеру, надати пора*

ду і навіть запропонують зв'язатися з провідними фахівцями у

галузі шляхом мобільного зв'язку, електронної адреси чи он*

лайн, а також переконають, що з послугами гороскопу і чаклун*

ства результат лікування буде кращим. Хоча законодавець і виз*

начає заборону реклами у проведенні цілительства на масову

аудиторію, але ця заборона не поширюється на Інтернет. Вия*

вити порушення дуже легко, але відповідальність нести нікому,

адже знайти авторів сайту неможливо.

Найпоширенішими порушеннями на прикладі Інтернету і

реклами є порушення п. 11 ст. 21 Закону України "Про рекла*

му", що встановлює заборону реклами діагностики або лікуван*

ня, які не грунтуються на безпосередньому контакті лікаря з

пацієнтом, також рекомендації медичних працівників, науковців,

медичних закладів та організацій щодо рекламованих товарів

чи послуг, та й взагалі постає питання про їх наявність [3; 4; 6; 7].

Найчастіше адміністратор сайту виступає у ролі і цілителя, і

лікаря, і чаклуна.

____________________________
1 Грандо О.А. Медицина в зеркале истории: О Музее медицины Украинской ССР. — К.: Здоровья, 1990. — 152 с.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Варто зазначити, що умови та організація роботи цілителя

(особи, яка не має спеціальної медичної освіти, але володіє пев*

ним обсягом професійних знань та вмінь у галузі народної та

нетрадиційної медицини) визначаються Положенням про орган*

ізацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність у га*

лузі народної та нетрадиційної медицини, затвердженим нака*

зом Міністерства охорони здоров'я № 36 від 11 лютого 1998 р.

У цьому Положенні визначається, що цілитель надає допомогу

населенню методами народної та нетрадиційної медицини під

контролем лікаря або в умовах лікувального закладу, повинен

узгоджувати свої дії щодо надання консультативної та лікуваль*

ної допомоги пацієнтам лікарем*спеціалістом, вести облікову до*

кументацію, знати принципи медичної етики та деонтології тощо

[6]. На жаль, перелічене вище відсутнє в умовах інтернет*спілку*

вання.

Науково*практичний коментар Кодексу України про адмін*

істративні правопорушення визначає суб'єктами правопорушен*

ня осіб, що отримали у встановленому порядку спеціальний

дозвіл на провадження медичної діяльності у галузі народної і

нетрадиційної медицини, та інших осіб. До числа "інших осіб"

навряд чи можна віднести адміністраторів сайтів, скоріше тих

шарлатанів, котрі розміщують оголошення в газетах та на зу*

пинках міського транспорту.

Як свідчить практика, таких нюансів не знають не лише

пересічні громадяни, а й багато представників офіційних

органів, які покликані стежити за порядком у цій галузі. Та й

підставою для перевірки особи, яка займається цілительством,

є скарга від хворих. Якщо ж заявник посилається на інтернет*

ресурс, то адреса "цілителя" у цьому випадку буде відсутня,

відповідно і перевірка проводитись не буде. Підкреслимо, що

до компетенції МОЗ України не належить урегулювання діяль*

ності тих осіб, які не мають передбачених законодавством Ук*

раїни кваліфікаційних та дозвільних документів на проведен*

ня медичної практики. Діяльність таких осіб регулюється служ*

бою податкового нагляду, правоохоронними органами, регіо*

нальними управліннями захисту прав споживачів або іншими

органами виконавчої влади (залежно від порушень вимог чин*

ного законодавства). Однак з метою запобігання випадкам

незаконної медичної практики МОЗ співпрацює з Податковою

адміністрацією України, МВС, СБУ, службою прокурорського

нагляду, Державним комітетом з питань споживчої політики.

Дослідження причин, чому і як "цілителі" отримують ліцензії, а

головне їх правомірність, залишається поза межами статті, це

компетенція інших органів.

Існують випадки, а нині це просто необхідність, яка безза*

перечно діє на психіку та свідомість деякої категорії громадян,

коли "цілителі" розміщують на сторінках сайту, в оголошеннях,

газетах неправдиву інформацію про номер ліцензії нібито вида*

ної МОЗ, а також печатку з реквізитами міністерства та підписа*

ми. На нашу думку, було б доцільно запровадити можливість

надсилання запиту через електронну мережу Інтернет на офіц*

ійний сайт МОЗ з метою з'ясування дійсності і відповідності ви*

даної ліцензії та запобігання цього виду правопорушення. Така

практика вже використовується на урядовому порталі Міністер*

ства охорони здоров'я України Державною службою лікарсь*

ких засобів і виробів медичного призначення. Сторінка сайту

містить інформацію про Державний реєстр ліцензій та лікарсь*

ких засобів. Необхідно лише ввести номер свідоцтва або ліцензії,

номер наказу, дату та інші реквізити. На жаль, на сторінці сайту

"Регуляторна політика та дозвільна діяльність" у розділі "Народ*

на медицина" міститься лише текст Конституції України та нака*

зи, що регулюють цей вид діяльності. Особливістю такого мето*

ду швидкого отримання інформації є те, що таким реєстром

можуть скористатися пересічні громадяни будь*де і будь*коли.

І вже потім самостійно зможуть вирішувати, звертатися їм за

допомогою в лікуванні чи ні.

Водночас перші кроки до вирішення зазначеного питання

відкривають широке поле для науково*теоретичного дослід*

ження цього напрямку. Українці повинні серйозно занепокої*

тись окресленою проблематикою, адже здоров'я нації є най*

дорожчим скарбом держави. І кожен з нас сам обирає, кому

він надає право рятувати своє здоров'я — народній медицині

або академічній. Феномен катастрофічного поширення нетра*

диційної медицини у розвинених країнах світу розглядається

як непояснене явище. Проведений нами аналіз і критика по*

ширених у суспільстві лженаук і пара*нормальних вірувань став*

лять законодавця у безвихідне становище. А спроби здійсню*

вати на державному рівні різноманітні проекти в цьому напрямі

не дають бажаного результату, хоча певна тенденція у ЗМІ і

навіть на законодавчому полі є. На нашу думку, основне зав*

дання законодавця — чітко визначити предмет критерії і зав*

дання справжньої народної медицини, відмежувати останню

від сумнівної нетрадиційної практики доморослого "цілитель*

ства" з подальшим внесенням їх до КпАП. Без розгляду зали*

шається і питання відповідальності за незаконне цілительство.

Таким чином, це питання потребує детального вивчення з боку

науковців.
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