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ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE REGION
AND WAYS TO IMPROVE
У статті проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій, залучених у Дніпропетровську
область; досліджено структуру іноземних інвестицій, залучених у Дніпропетровську область у
розрізі секторів економіки у 2013 р.; вивчено структуру прямих іноземних інвестицій з країн світу
в економіці регіону; наведено переваги та недоліки інвестиційного середовища Дніпропетровського регіону; розглянуто вплив інвестицій на валовий внутрішній продукт регіону та визначено
залежність валового регіонального продукту від обсягу інвестицій.
Встановлено, що для покращення інвестиційної привабливості регіону необхідним є: формування умов для подолання штучних бюрократичних бар'єрів у здійсненні інвестиційної діяльності,
які часто є підгрунтям для процвітання корупційних відносин; надання особливої уваги безумовному дотриманню права власності; забезпечення ретельного моніторингу у сфері виконання екологічних вимог щодо стану повітря, грунтів та питної води.
The article analyzes the dynamics of foreign direct investments in Dnipropetrovsk region. The
structure of foreign investments in Dnipropetrovsk region by sectors of the economy in 2013 .The
structure of foreign direct investment (equity) in the world economy of the region; the advantages and
disadvantages of investment environment of Dnipropetrovsk region. The influence of investment on
gross domestic product of the region and Dependence gross regional product of investment.
It is established that in order to improve the investment attractiveness of the region is necessary:
creating conditions for overcoming the artificial bureaucratic barriers to investment activities, which
are often the basis for the prosperity of corrupt relations; special emphasis on unconditional respect
for property rights; a close monitoring in environmental performance requirements of air, soil and water.
Ключові слова: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, регіон, Дніпропетровська область, інвестиційне
середовище.
Key words: investment, foreign direct investments, region, Dnipropetrovsk region, investment environment.

ВСТУП
На сучасному етапі розвитку економіки країни створення сприятливого інвестиційного клімату є однією з найважливіших задач, для нарощування інвестиційних ресурсів,
поліпшення структури інвестиційних джерел і оптимізації
напрямів їх використання відповідно до пріоритетів економічного зростання регіонів та країни в цілому.
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для
створення ефективної економіки та розвитку ринкових
відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності
внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до
зниження загальних макроекономічних показників та зни-
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женню ефективності всіх сфер економіки. Все це зумовлює
необхідність аналізу сучасного стану інвестиційного клімату в Україні, виявленню проблем та шляхів їх вирішення задля активізації інвестиційних процесів.
У сучасних умовах досягти сталого економічного розвитку можна лише здійснивши структурні зрушення у господарському комплексі України. Враховуючи, що інвестиції
виступають дієвим важелем здійснення структурної перебудови економіки, розв'язання соціальних і економічних проблем, то ключовими завданнями державного управління є
покращення інвестиційного клімату, активізація інвестиційної активності, накопичення інвестиційних ресурсів та їх концентрація на пріоритетних напрямах розвитку економіки.

Інвестиції: практика та досвід № 23/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Питанням інвестиційної привабливості регіону присвячені праці таких науковців: Бланк І.О., Гаврилюк О.В.,
Гончаров А.Б., Дудчик О.Ю., Карпінський Б.А., Кубах Т.Г.,
Кудлай Ю.С., Панасенко Ю.М., Пересада А.А., Удалих О.О.,
Щукіна Б.М. та інші.
Слід відзначити, що більшість авторів передусім приділяють високу увагу пріоритетним сферам та об'єктам вкладання капіталу, залишаючи недостатньо дослідженими чинники, які впливають на інвестиційну привабливість регіону.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — проаналізувати динаміку прямих іноземних інвестицій, залучених у Дніпропетровську область; дослідити переваги та недоліки інвестиційного середовища
Дніпропетровського регіону; визначити залежність валового регіонального продукту від обсягу інвестицій; запропонувати основні заходи щодо покращення інвестиційної привабливості регіону.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інвестиції відіграють центральну роль в економічному
розвитку країни та регіонів, визначають загальне зростання її економіки.
Дніпропетровська область входить до числа 3-х
найбільш інвестиційно привабливих регіонів України за показниками природно-ресурсного, промислового, науковотехнічного та експортного потенціалу, розвитку економіки.
Дніпропетровська область є одним з найбільш потужних у економічному відношенні регіонів України. Разом з
тим, останнім часом спостерігаються негативні прояви у
економічному розвитку даного регіону, так індекс промислового виробництва за 2013 р. відносно 2012 р. становив
98,4%. Не досягнуто рівня випуску продукції на підприємствах переробної промисловості (індекс — 93,9%) та сфери з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (92,2%). В той же час, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів, які протягом року нарощували темп приросту виробництва і були основою підсумків
індустріального сектору регіону, рівень виробництва попереднього року перевищено (102,8%) [6].
Для економічного розвитку регіону важливою є торгівля з країнами Європейського Союзу. У січні — листопаді 2013 р. до них експортовано товарів на 1652,4 млн
дол. (18,4% експорту області), імпортовано на 1784,7 млн
дол. (36,7% імпорту області), і порівняно з аналогічним
періодом попереднього року обсяги експорту товарів
збільшились на 3%, імпорту — зменшились на 11%. Серед країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійснено до Польщі — на 467,3 млн дол., Чехії — на 296,2 млн
дол., Словаччини — на 213,2 млн дол. Найбільше отримано товарів з Німеччини (на 408,7 млн дол.), Польщі (на
328,6 млн дол.) та Італії (на 166,4 млн дол.) [2].
Дніпропетровщина є лідером у сфері залучення інвестицій. За обсягами залучених прямих іноземних інвестицій
Дніпропетровська область упевнено посідає 1 місце серед
областей України. Інвестиції в економіку області надійшли
з 62 країн світу у 1280 підприємств та організацій області,
12 міст та 17 сільських районів. За станом на 31 грудня 2013
р. прямих іноземних інвестицій залучено до Дніпропетровщини на 9092,1 млн дол. США, що становить 108% до обсягів інвестицій на початок року.

Таблиця 1. Динаміка прямих іноземних
інвестицій, залучених у Дніпропетровську
область, млн дол. США

2009
2010
2011
2012
2013

Прямі
іноземні
інвестиції
в область
7054,1
7495,1
8208,2
8432,3
9092,1

Прямі
інвестиції
з області
111
152,3
144,1
191,1
200,3

Джерело: [1].

Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій, залучених у Дніпропетровську область (табл. 1) свідчить, про поступове збільшення інвестицій, причому значне зростання
залучення прямих іноземних інвестицій в області відбувалося у 2011 та 2013 роках.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в область за весь період інвестування на 1 січня 2014
року становив 9092,1 млн дол. США. На одного мешканця
області обсяг іноземних інвестицій становить 2757,8 дол.
США. Збільшення обсягів іноземних інвестицій свідчить про
те, що у регіоні для роботи інвесторів створюються належні
гідні умови [2].
Вивчаючи структуру іноземних інвестицій, залучених у
Дніпропетровську область у розрізі секторів економіки у
2013 р. можна підсумувати, що найбільш інвесторів цікавлять промисловість та торгівля, вагому частку також мають
фінансова та страхова діяльність (рис. 1).
Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено у
підприємства промисловості — 70,8%, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів — 10,3%, які
займаються фінансовою та страховою діяльністю — 6,8%,
операціями з нерухомим майном — 3,7%, адміністративним
та допоміжним обслуговуванням 3,6% та в інші галузі.
Аналіз даних щодо структури прямих іноземні інвестиції з країн світу в економці Дніпропетровської області

Рис. 1. Структура іноземних інвестицій,
залучених у Дніпропетровську область
у розрізі секторів економіки у 2013 р., %
Джерело: [1].
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сліджуваного періоду її частка лише у 2009 році скоротилася нижче 50%. На другому місці — Кіпр, що пояснюється
офшорною привабливістю цієї країни, тобто можна казати, що інвестиції з його боку здійснювали переважно вітчиз2009
2010
2011
2012
2013
няні
та російські компанії. Подібна ж картина спостерігаєтьУсього
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0
у тому числі
ся і у 2014 році (табл. 3) — найбільшу питому вагу у
Німеччина
46,7
62,1
58
55,6
51,1
здійсненні прямих іноземних інвестицій з країн світу в екоКіпр
16,9
23,4
28,9
30,3
29,2
номіку Дніпропетровської області мають Німеччина та Кіпр.
Віргінські
3,7
Вивчаючи переваги та недоліки інвестиційного середоОстрови
(Брит.)
4,7
2,1
3
8,6
вища Дніпропетровської області необхідно вказати, що
Австрія
5,4
1,7
1,6
1,7
1,4
сильними сторонами даного регіону є стратегічно вигідне
Нідерланди
4,9
2,3
1,6
1,5
2
економіко-географічне положення в центрі Європи, значВелика
1,5
ний транзитний потенціал; природно-економічні умови поБританія
4,6
1,7
1,8
Угорщина
2,1
1,1
1,4
0,9
0,8
тужний промисловий потенціал; сприятливе бізнес-середоРосійська
0,8
вище, розвинена транспортна інфраструктура; організацФедерація
1,9
1,9
0,5
0,7
ійна
підтримка у реалізації інвестиційних проектів, досвід
Беліз
1,1
1
0,2
0,8
0,6
роботи з інвесторами; потужна освітня та науково-дослідЕстонія
0,2
0,6
0,5
0,6
0,5
Багамські
0,5
на база, наявність конкурентоспроможної робочої сили. В
Острови
1,1
0,7
0,6
0,5
той же час, такі фактори, як забруднення навколишнього
Сент-Кітс і
0,2
середовища; необгрунтований тиск на бізнес, у тому числі
Невіс
0,6
0,8
0,1
0,3
з боку фіскальних органів; недостатні зусилля щодо захисСША
1,2
0,6
0,5
0,4
0,3
Бельгія
0,7
0,3
0,3
0,2
0,2
ту прав інвесторів обумовлюють слабкі сторони інвестиШвейцарія
0,3
0,1
0,2
ційного середовища Дніпропетровської області [5]. ПідвиФранція
0,6
0,2
0,2
щення якості професійно-технічної освіти; розвиток фінанПанама
0,8
0,2
0,2
0,2
сової інфраструктури є основними можливостями, що моІзраїль
0,2
0,2
0,1
Латвія
0,3
0,1
жуть сприяти зростанню інвестиційної привабливості регіТуреччина
0,9
0,2
0,2
0,1
ону. Перешкодити цьому можуть такі загрози, як залежність
Інші країни
5,3
0,9
0,4
0,7
1,1
від природних ресурсів, тимчасові коливання попиту на ринках [4].
Джерело: [1].
За допомогою методу економетричного моделювання
(табл. 2) свідчить про те, що найбільшу питому вагу у розглянемо вплив інвестицій на валовий внутрішній продукт
здійсненні прямих іноземних інвестицій у Дніпропетровсь- як основний економічний показник розвитку регіону (рис. 2).
Побудуємо лінійну регресійну модель, яка встановлює
ку область має Німеччина — протягом усього дозалежність валового внутрішнього продукту від інвестицій:
Таблиця 3. Прямі іноземні інвестиції з країн
у = -95346,02 + 27,85 х1
світу в економіці області на 01.04.2014 р.
Можна підсумувати, що має місце високий рівень вплимлн дол.
у % до
ву обсягу залучених інвестицій на валовий внутрішній проСША
підсумку
дукт регіону, а отже, його рівень безпосередньо залежить
Усього
8316,1
100,0
від того, наскільки ефективно буде здійснюватися робота
у тому числі
щодо підвищення інвестиційної привабливості області, зроНімеччина
4507,0
54,2
Кіпр
2053,3
24,7
стання її інвестиційного потенціалу.
Віргінські
Для забезпечення зростання інвестиційної приваблиОстрови
вості
регіону, на нашу думку, необхідною є реалізація на(Брит.)
719,1
8,6
ступних
заходів:
Нідерланди
224,2
2,7
Велика
— максимально можливе полегшення проходження
Британія
153,6
1,8
різноманітних бюрократичних процедур та знищення можАвстрія
117,5
1,4
ливостей для корупційних проявів. Вимоги, які висуваютьБеліз
88,9
1,1
ся до інвесторів повинні бути прозорими, обгрунтованими
Російська
Федерація
63,9
0,8
однаковими за подібних умов;
Угорщина
61,3
0,7
— забезпечення чіткого і безумовного захисту прав
Естонія
47,3
0,6
власності для того, щоб стимулювати залучення масштабСент-Кітс і
них інвестицій на довготерміновій основі;
Невіс
43,0
0,5
Багамські
— неухильний контроль за додержанням вимог щодо
Острови
38,0
0,5
екологічної безпеки;
США
33,9
0,4
— здійснення органами державної влади відкритої, проБельгія
21,8
0,3
зорої та ефективної політики щодо інформування інвесторів
Швейцарія
20,4
0,2
Франція
13,9
0,2
про можливості, переваги та особливості інвестиційного сеПанама
11,2
0,1
редовища регіону (в тому числі за допомогою різноманітних
Латвія
9,7
0,1
зустрічей та форумів за участю національних та закордонІзраїль
8,4
0,1
них виробників і інвесторів та представників державних струкТуреччина
6,6
0,1
тур), сприяння місцевим підприємствам в участі у ділових подІнші країни
73,1
0,9
іях в інших областях України та за кордоном;
Джерело: [1].
Таблиця 2. Структура прямих іноземних
інвестицій з країн світу в економіці
Дніпропетровської області,%
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— здійснення об'єктивно обумовленої,
прозорої інформаційної та фінансової
підтримки підприємств [3].
Основними завданнями державної
інвестиційної політики щодо покращення
інвестиційного клімату як у Дніпропетровській області, так і в цілому в Україні
варто вважати наступні:
1) спрямування особливих зусиль на
забезпечення структурної перебудови економіки;
2) зменшення податкового навантаження, пільгове оподаткування суб'єктів
Рис. 2. Вплив інвестицій на валовий внутрішній продукт
економіки, що здійснюють інвестиційну і,
регіону
особливо, інноваційну діяльність;
3) реалізація заходів щодо сприяння
ними проектами України [Електронний ресурс]. — Режим
залученню інвестицій у наукову, та інноваційну діяльність; доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/
4) приведення національного законодавства у files/upload/dnipropetrovsk_dlya_saytu_1.pdf
відповідність із європейськими стандартами.
3. Коваль Н. Інвестиційний клімат в Україні: оцінки
міжнародних експертів / Н. Коваль // Запорізька правВИСНОВКИ
да. — 2013. — № [Електронний ресурс]. — Режим доУспішний розвиток вітчизняної економіки є неможли- ступу: http://www.zp pravda.info/?option=com_conвим без пожвавлення інноваційних та інвестиційних про- te nt&v iew=a rtic le &id=6423:2013-09-25-18-55цесів. Одним з основних факторів успіху діяльності держав- 31&catid=34:2009-04-14-10-24-35&Itemid=63
них органів влади та суб'єктів господарювання є спро4. Кубах Т.Г. Інвестиційний клімат держави: теореможність забезпечувати інноваційний розвиток шляхом за- тичний та практичний аспект / Т.Г. Кубах // Ефективлучення необхідних для такого розвитку інвестиції.
на економіка. — 2013. — №12 [Електронний ресурс].
Сучасна кризова ситуація вимагає від української вла- — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
ди найближчим часом як на загальнодержавному, так й ре- ?op=1&z=2604
гіональному рівнях реалізувати цілу низку заходів з орган5. Франчук Т. Шляхи залучення іноземних інвестицій
ізаційного, економічного і правового забезпечення інвес- в економіку України/ Т. Франчук // Ринок цінних патиційної діяльності, реалізації інновацій. Особлива увага та перів. — 2012. — № 10. — С. 47—53.
цілковита державна підтримка повинна бути надана захо6. Шморгун Л.Г. Прямі іноземні інвестиції в еконодам зі створення законодавчого забезпечення та надання міку України: проблеми залучення та галузевого спряподаткових стимулів інвестиційного процесу.
мування/ Л. Г. Шморгун //Формування ринкових
Для покращення інвестиційного клімату та забезпечен- відносин в Україні. — 2013. — № 5. — С. 67—71.
ня розвитку економіки України необхідно: подолання корупції у правової і судової сферах, взагалі на всіх рівнях влаReferences:
ди; дебюрократизація підприємницької діяльності шляхом
1. Dudchyk, O.Y. Kudlay, Y.S. and Panasenko, Y.M. (2013),
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УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ
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MANAGING TRANSACTION COSTS OF AN ACCOUNTING INSTITUTE

У статті розглядаються питання управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку та обгрунтовуються заходи з їхньої оптимізації. Визначено, що інституціональні
чинники понесення трансакційних витрат інституту бухгалтерського обліку знаходяться поза
сферою впливу окремого суб'єкта економічних відносин, відповідно управляти трансакційними витратами соціально-економічного інституту слід на інституціональному рівні шляхом проведення інституціональних реформ. Управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку відбувається через регулювання рівня відкритості системи економічної інформації для суб'єктів інших інституціональних систем. Оптимізація трансакційних витрат у підприємницькому секторі економіки, шляхом проведення реформ у сфері бухгалтерського обліку,
відбувається у двох взаємопов'язаних напрямах — створення умов для застосування МСФЗ та
регламентація бухгалтерського обліку на національному рівні.
The article deals with the management of transaction costs of an accounting institute and justifies
measures for their optimization. It is determined that the institutional factors of transaction costs
incurred by an accounting institute are outside of the sphere of influence of individual entity subject
to economic relations, correspondingly the management of transaction costs of a social and economic
institute should be conducted at the institutional level through institutional reforms. Managing
transaction costs of an accounting institute is carries out through regulation of the degree of openness
of the system of economic information for entities of other institutional systems. Optimization of
transaction costs in the business sector, through reforms in accounting, occurs in two related areas
— creating the conditions for the application of IFRSs and regulating accounting at the national level.
Ключові слова: бухгалтерський облік, інституціоналізм, трансакційні витрати, управління змінами.
Key words: accounting, institutionalism, transaction costs, change management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розглядаючи питання трансакційних витрат, слід наголосити на різнорідності цих витрат, що зумовлено, насамперед, різнорідністю трансакцій, які є першопричиною
трансакційних витрат, а також масштабами охоплення дослідженнями цього явища, зокрема рівнем господарюючої
одиниці, окремого соціально-економічного інституту або
інституціональної системи в цілому. В теоретичному аспекті
одержання нових знань з питання трансакційних витрат
тісно пов'язано і значною мірою залежить від результатів
досліджень суті трансакцій, їх видів, масштабів охоплення суспільних відносин. Незважаючи на різнорідність,
трансакційні витрати об'єднує природа походження — витратний економічний характер трансакцій з відчуження і
присвоєння ресурсів, прав й інструмент управління ними,
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а саме: соціально-економічні інститути, через них і завдяки
ним регулюється їх рівень у суб'єктах господарювання та
економіки в цілому. Останнім часом велика увага в дослідженнях науковців приділялася вивченню трансакційних
витрат суб'єктів господарювання, відтак, недостатньо висвітленим є питання ідентифікації, обліку і управління
трансакційними витратами соціально-економічного інституту.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
На макроекономічному рівні трансакційні витрати розглядають як витрати з експлуатації економічної системи
[5, с. 53—68], плата за недосконалість ринків [6], або ж
витрати, що супроводжують взаємодію економічних
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агентів на ринку [1]. Аналізу природу цих витрат, О. Уильямсон звертає увагу, що К. Ерроу визначив трансакційні
витрати як "витрати на управління економічною системою".
Тому, на його думку, трансакційні витрати є економічний
еквівалент тертя в механічних системах [8, с. 53]. Останнім
часом набула широкого визнання така специфічна категорія трансакційних витрат як "ціна підпорядкуванню закону" — витрати, які змушені нести особи, які бажають зайнятися звичайним легальним бізнесом [7, с. 178—179].
Е. Фуруботна і Р. Ріхтера розглядають трансакційні витрати залежно від сфери їх виникнення [9, с. 1—32]:
— Ринкові трансакційні витрати, до яких належать витрати пошуку інформації, ведення переговорів і прийняття
рішень, контролю та моніторингу.
— Управлінські трансакційні витрати, що виникають у
процесі управління.
— Політичні трансакційні витрати, пов'язані з політикоправовим середовищем.
Дослідженню природи трансакційних витрат присвячені роботи вітчизняних науковців П.І. Гайдуцького,
В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева, О.М. Петрука, І.Б. Садовської,
М.М. Шигун, Ж.М. Ющак та ін. Проте недостатньо дослідженим залишається питання управління трансакційними
витратами окремого соціально-економічного інституту,
зокрема бухгалтерського обліку.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження підходи до управління
трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку та обгрунтування заходів з їхньої оптимізації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Трансакційні витрати, пов'язані з інститутом бухгалтерського обліку, виникають як на етапі формування фінансової звітності та зумовлені вимогою законодавства до
суб'єктів господарювання й бюджетних установ вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність, так і на
етапі забезпечення доступу та використання економічної
інформації, що розкривається у фінансовій звітності, її зовнішніми користувачами. У трансакційному вимірі завдання інституту бухгалтерського обліку — зменшення рівня
трансакційних витрат зовнішніх користувачів економічної
інформації на її одержання і сприйняття. Це зумовило загальний вектор інституціоналізації бухгалтерського обліку
на формування відкритої інформаційної системи з підготовки продукту, доступного до споживання широкого кола
заінтересованих споживачів.
Інституціональні чинники понесення трансакційних витрат інституту бухгалтерського обліку знаходяться поза
сферою впливу окремого суб'єкта економічних відносин.
Відповідно суб'єкти економічних відносин обмежені у легальних можливостях управління трансакційними витратами. Тобто суб'єкти господарювання не можуть забезпечити скорочення цих витрат, відповідне економічній ситуації.
З іншого боку, що проведення інституціональних реформ
на державному рівні навіть за повільних темпів економічного зростання забезпечує зниження темпів приросту
трансакційних витрат порівняно із зростанням доходів
суб'єктів господарювання.
Отже, управляти трансакційними витратами соціально-економічного інституту слід на інституціональному рівні
шляхом проведення інституціональних реформ. Суб'єкти
економічних відносин обмежені в застосуванні легальних
можливостей для управління трансакційними витратами,
а залучення нелегальних методів управління ними призводить не до економії, а до перерозподілу трансакційних вит-

рат між легальною і нелегальною сферами економіки.
Регулювання рівня трансакційних витрат можливе як
у бік зменшення, так і збільшення, а напрям визначається
метою та завданнями трансформації соціально-економічного інституту. На теоретичному рівні можна висунути припущення, що загальний рівень трансакційних витрат в інституціональній системі має зводитись до нульового рівня,
оскільки за таких умов згідно з теорією Р. Коуза розподіл
прав власності втрачає значення.
У реаліях сьогодення рівень трансакційних витрат визначається системою цінностей суспільства, економічною
моделлю та соціально-економічною політикою держави.
Зменшити трансакційні витрати можливо у сферах, в яких
відбувається лібералізація соціально-економічної діяльності, а — збільшити стосовно небажаних або заборонених видів діяльності.
Бухгалтерський облік еволюціонував від закритої локальної інформаційної системи господарюючої одиниці до
відкритої уніфікованої інформаційної системи, налаштованої на задоволення потреб зовнішніх користувачів із метою забезпечення доступу та здешевлення економічної
інформації. Однак не завжди цей загальний вектор розвитку інституту бухгалтерського обліку визначав напрями
його трансформації.
Інститут бухгалтерського обліку є похідним соціальноекономічним інститутом, тому в своєму розвитку він залежить від трансформацій базових інститутів, передусім
інституту власності.
Бухгалтерський облік як інформаційна система спрямований на інформаційне супроводження соціально-економічного розвитку (через задоволення інформаційних
потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів економічної
інформації), відповідно має бути адекватним і сумісним з
іншими сферами діяльності, які формують національну
економіку.
Тому умовою досягнення мети бухгалтерського обліку
є його узгодженість з інституціональною системою суспільства. Відповідно вектор регулювання трансакційних витрат задається на вищому інституціональному рівні базових інститутів.
Разом із тим, враховуючи можливі цілі використання
інформаційного продукту, що формується бухгалтерським
обліком, при управлінні змінами цього соціально-економічного інституту слід обов'язково враховувати такий інституціональний чинник як забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання та держави.
Правильність відомого вислову "Хто володіє інформацією, той володіє світом" на практиці довів його автор Н.
Родшильд, коли маючи достовірну інформацію про поразку армії Наполеона у битві під Ватерлоо, скористався нею
для організації біржових спекуляцій з метою власного збагачення.
Із ХІХ ст. значення інформації для ведення бізнесу й
управління економікою лише зростало. У сучасному світі
інформацію визнають одним із чинників, які забезпечують
безпеку особистості, підприємства і держави та відповідно є загрозою стабільності не тільки окремого суб'єкта господарювання, але й національної економіки в цілому.
Дослідники цього питання зазначають, що без перебільшення інформацію можна віднести до одного з вирішальних ресурсів розвитку, адже вона в сучасному світі
активно впливає на всі сфери життєдіяльності не лише окремих держав, а й світового співтовариства. Проте в певних випадках інформація може бути використана не тільки
на благо, але і на шкоду інтересам особи, суспільства і держави. Тому роль інформаційної безпеки в системі національної безпеки не тільки істотно зростає, але й виходить
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на перший план. Національний інформаційний ресурс став
одним із головних джерел економічної могутності як держави в цілому, так і окремих фінансових, науково-дослідних і виробничих суб'єктів [4, с. 45].
Бухгалтерський облік є одним із джерел економічної
інформації, при цьому інституціонально він зорієнтований
на формування інформації для потреб зовнішніх користувачів, на підставі якої приймають управлінські рішення
щодо перерозподілу ресурсів національної і світової економіки, відповідно бухгалтерський облік є складовою
інформаційної системи держави.
Відтак, при прийнятті рішення щодо доцільності заходів із скорочення трансакційних витрат національної
економіки у сфері бухгалтерського обліку, що передбачає розширення доступу до економічної інформації, обов'язковим критерієм має бути оцінка наслідків на предмет
виникнення загроз економічній або інформаційній безпеці
держави.
За інформаційного забезпечення відкритої і закритої
економічної системи спостерігається різний склад, обсяг і
характер трансакційних витрат як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях.
В умовах командно-адміністративної системи та закритої економіки за державної монополії на економічну
інформацію і за єдиної державної інформаційної інфраструктури трансакційні витрати, пов'язані із задоволенням
потреб в економічній інформації, якщо й не добігали нуля,
то формувалася тенденція щодо їх мінімізації. Інформаційний ресурс, як й інші ресурси, розподілявся централізовано в обсягах, необхідних для виконання поставлених завдань. У межах економіки всі споживачі були обізнані з методологією формування показників звітності (фінансової
і нефінансової), надання економічної інформації поза межі
закритої системи не передбачалося. Достовірність фінансової звітності підтверджувалася через контрольні заходи. Нормативно-методичне регулювання було стабільними і забезпечувалося численними інструктивними документами. Підготовка і перепідготовка спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку здійснювалася централізовано. Був
відсутній власне трансакційний сектор економіки у цій
сфері. На рівні суб'єкта господарювання бухгалтерський
облік був інтегрований у процес управління господарською діяльністю, більшою мірою забезпечував процес виробництва, ніж задоволення інформаційних потреб
зовнішніх споживачів економічної інформації.
Зовсім інша ситуація складається у відкритій економіці.
Пріоритет надається задоволенню інформаційних потреб
власників ресурсів, які залучаються суб'єктом господарювання, а також інституцій, які мають найбільш репресивний механізм забезпечення дотримання правил. Унаслідок
неузгодженості інформаційних потреб зовнішніх споживачів економічної інформації за показниками й обсягами
суб'єкти господарювання змушені вести кілька видів обліку для задоволення вимог різних споживачів. Відкрита
економічна система динамічно змінюється, що зумовлює
часті зміни у нормативно-методичному регулюванні бухгалтерського обліку, відповідно суб'єкти господарювання
мають постійно нести додаткові трансакційні витрати на
підготовку і перепідготовку спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку. Достовірність фінансової звітності потребує незалежного підтвердження, що є окремим видом
підприємницької діяльності. Тому зростають витрати
суб'єктів господарювання, пов'язані з трансакційним сектором національної економіки у цій сфері, представленим,
зокрема аудиторськими і консалтинговими компаніями.
Держава реалізує політику, що сприяє зменшенню
трансакційних витрат економіки, перекладаючи ці витра-
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ти на господарюючих суб'єктів, при цьому спрощується
входження в економічну систему зовнішніх споживачів
економічної інформації шляхом запровадження уніфікованих формальних правил.
В умовах відкритої економічної системи з метою
збільшення конкурентних переваг національної економіки через здешевлення необхідних ресурсів, у тому числі
інформаційного, закономірним є зменшення трансакційних витрат на макроекономічному рівні шляхом розширення доступу до економічної інформації, розкритої у фінансовій звітності всіх заінтересованих користувачів. Під розширенням слід розуміти не скільки обсяг доступної публічної інформації, скільки прозорість методології її формування і контроль за її зміною.
У цьому контексті необхідно визначитися, чи є застосування національних правил бухгалтерського обліку бар'єром для поширення економічної інформації. В умовах
закритої економічної системи, за наявності організаційних
заходів з обмеження до неї доступу, відповідь має бути
ствердною. У закритій економіці національна методологія бухгалтерського обліку є однім із заходів забезпечення державної монополії на економічну інформацію. В умовах відкритої економіки й інформаційного суспільства
відповідь однозначна — заперечувальна. Поширення публічної економічної інформації неможливо стримати методологічними бар'єрами. Національний трансакційний сектор має достатній досвід трансформації фінансової
звітності вітчизняних підприємств у формат, прийнятний
для іноземного інвестора, за різними стандартами. Відтак,
якщо доступ до такої інформації недобросовісних споживачів, насамперед конкурентів, у тому числі й іноземних,
не можливо обмежити, застосування такого захисного бар'єру, як закрита національна методологія формування
економічної інформації є недоцільним.
В умовах відкритої національної економіки, подальшої її інтеграції у світовий та європейський простір існування режиму вільної торгівлі ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності за прозорими, загальнозрозумілими й уніфікованими наднаціональними
правилами, зокрема МСФЗ, не становить загрозу інформаційній безпеці держави.
Важливою передумовою розширення доступу до
інформації є економічна доцільність здійснення відповідних заходів, зокрема слід оцінити досягнення збалансованого ефекту на макроекономічному рівні та на рівні
суб'єктів господарювання.
При цьому розглядається питання наявності інтересу
щодо розширення доступу до економічної інформації з
боку власника ресурсів, у залученні яких заінтересовані
держава і суб'єкти господарювання (фінансовий капітал,
нові технології тощо), який має інституціоналізовані вимоги
(стандарти представлення) до економічної інформації.
Також розглядається співвідношення зменшення/
збільшення трансакційних витрат на рівні національної економіки для зовнішніх користувачів економічної інформації
та суб'єктів, які її формують.
Розширення доступу до економічної інформації є економічно обгрунтованим, якщо досягається зменшення
трансакційних витрат на макроекономічному рівні й на рівні
суб'єктів господарювання, або макроекономічний ефект
від скорочення рівня трансакційних витрат перевищує
зростання трансакційних витрат суб'єктів, які формують
економічну інформацію. У національній та світовій економіці основним об'єктом інвестування є підприємницька
діяльність, а інвестиційні потоки в реальну економіку
спрямовуються через корпоративні механізми та створення дочірніх або спільних підприємств. З іншого боку, при-
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ватний сектор економіки є найбільш заінтересованим у
залученні дешевих інвестиційних ресурсів для розвитку й
модернізації виробництва, а також у відкритості та прозорості бізнесу для виходу на іноземні товарні та фінансові
ринки.
Державна програма активізації розвитку економіки на
2013—2014 рр. [2] визначила обсяг небюджетного фінансування, необхідний для реалізації її заходів на рівні близько 47 млрд дол. США, що можна вважати мінімальною потребою докризової економіки України в інвестиціях.
За оцінками фахівців ЮНКТАД (Конференція ООН з
торгівлі та розвитку), у 2011 р. глобальні прямі іноземні
інвестиції перевищили середній докризовий рівень і досягли рівня 1,5 трлн дол. США. При цьому потоки в розвинуті
країни зросли на 21 % до 748 млрд дол. США, у країни,
що розвиваються, — на 11 %, відповідно 684 млрд дол.
США, у країни з перехідною економікою — на 25 %, до
92 млрд дол. США. Відтак частка прямих іноземних інвестицій, залучених до країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою, становить 45 і 6 % відповідно. За
оцінками фахівців, найбільший інвестиційний потенціал
мають транснаціональні корпорації. Грошові авуари найбільших 100 транснаціональних корпорацій перевищують
5 трлн дол. США, розмір капіталу, який може бути інвестований, становить 500 млрд дол. США, або третину глобальних прямих іноземних інвестицій [3].
Відповідно у національної економіки є попит на прямі
іноземні інвестиції, а у світової економіки — певні пропозиції, тому для задоволення попиту необхідно створити
умови, у тому числі й інституціональні.
За наявності заінтересованості з боку як зовнішніх користувачі економічної інформації, які є власниками ресурсів, так і суб'єктів, які формують таку інформацію в уніфікації правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, як заходу із зменшення трансакційних витрат, цей процес є ефективним і економічно вигідним.
Процес запровадження уніфікованих наднаціональних
правил, якими є МСФЗ, супроводжуватиметься для
суб'єктів господарювання і економіки зростанням у короткостроковій перспективі трансакційних витрат, пов'язаних
із процесом переходу до нових правил.
Частина додаткових фінансових витрат суб'єкта господарювання у зв'язку із запровадженням МСФЗ матиме
короткостроковий або разовий характер і буде пов'язана
із реалізацією певних заходів, зокрема трансформація
фінансової звітності, складеної на іншій концептуальній
основі, у звітність за МСФЗ, автоматизація процесу складання фінансової звітності за МСФЗ, перехід на МСФЗ при
веденні бухгалтерського обліку та навчання персоналу.
Проте застосування МСФЗ зумовлює постійне понесення збільшених витрат суб'єкта господарювання, пов'язаних із залученням висококваліфікованих фахівців, які володіють достатнім обсягом знань для організації й ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності
за МСФЗ, та залучення для підтвердження фінансової
звітності аудиторської компанії відповідної спеціалізації.
Однак у середньо- і короткостроковій перспективі це
приведе до скорочення трансакційних витрат суб'єкта господарювання за рахунок скорочення видів обліку внаслідок методологічної інтеграції вимог різних зовнішніх споживачів економічної інформації, зокрема інвестора, власника та державних органів, при цьому формуються додаткові конкурентні переваги на ринку у вигляді зрозумілої
для великої кількості інвесторів фінансової звітності. З
іншого боку, скорочуватимуться трансакційні витрати інвесторів на входження в економіку й користування її інфра-

структурою, а також руху капіталу та ресурсів, що в цілому матиме позитивний макроекономічний ефект.
Ставлення менеджменту суб'єктів господарювання та
інвесторів до запровадження МСФЗ розкривають результати опитування, проведеного АССА "На шляху до зростання конвергенції: оцінка перспектив створення глобальних систем фінансової звітності з точки зору фінансових
директорів та інвесторів" [10], яке показало, що майже 40
% фінансових директорів підтримали ідею переходу на
МСФЗ та готові понести витрати на ці цілі. Тільки кожен
п'ятий (18%) респондент вважає, що витрати на такий перехід перевищать ту вигоду, яку вони можуть отримати з
цього. Майже третина інвесторів вважає, що такий перехід
фінансово виправданий і лише деякі (7%) переконані, що
переходити на МСФЗ не варто.
Відтак, оцінка економічних наслідків запровадження
МСФЗ має забезпечити науково обгрунтоване управління
трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку.
Не всі суб'єкти господарювання підприємницького сектору економіки заінтересовані у залученні інвестицій на
організованих ринках капіталу, відповідно у них немає економічно обгрунтованої потреби в досягненні високих критеріїв прозорості ведення бізнесу та формування економічної інформації, зокрема це стосується суб'єктів малого і
середнього підприємництва. Для таких суб'єктів господарювання, якщо немає заінтересованого власника інвестиційних ресурсів, який не знає національних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності, відсутній економічний ефект від запровадження
МСФЗ. Тому додаткові трансакційні витрати на формування фінансової звітності за наднаціональними правилами не
матимуть наслідком додаткові економічні вигоди для суб'єкта господарювання, насамперед щодо поліпшення режиму доступу до ресурсів і їх здешевлення.
Враховуючи різнонаправлені потреби суб'єктів господарювання у залученні ресурсів, їх інвестиційної привабливості, фінансової спроможності, запровадження МСФЗ
не для всіх суб'єктів господарювання може забезпечити
оптимізацію трансакційних витрат, пов'язаних з інститутом
бухгалтерського обліку як для користувачів фінансової
звітності, так і для суб'єктів господарювання, які її формують. Відповідно сфера застосування МСФЗ у підприємницькому секторі має бути обмежена.
Держава визначила вимоги до обов'язкового застосування МСФЗ тільки для суспільно значимих суб'єктів господарювання, які залучають інвестиційні ресурси через емісію інструментів власного капіталу та/або ведуть
діяльність з надання фінансових послуг, залучають ресурси домогосподарств і суб'єктів господарювання, здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів. Формування сфери обов'язкового застосування МСФЗ за принципом суспільного значення діяльності суб'єктів господарювання, забезпечило охоплення цим процесом усіх секторів економіки. Враховуючи потенційні економічні вигоди для кожного і загалом для економіки, запровадження
МСФЗ у визначеній сфері є економічно обгрунтованим.
Найбільш проблемним є процес застосування МСФЗ в
суб'єктах господарювання, юридична форма яких не відповідає економічному змісту, а саме публічних акціонерних
товариствах, що не є такими за обсягами діяльності, прозорістю ведення бізнесу, інвестиційною політикою. Основна причина такої ситуації — формальне виконання законодавства щодо перетворення відкритих акціонерних товариств, яке зумовлено розпорошеністю власників унаслідок недосконалого механізму приватизації та низькою якістю менеджменту.
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Для держави запровадження МСФЗ також зумовлює
понесення трансакційних витрат, насамперед пов'язаних
із перекладом МСФЗ, їх розміщення в мережі Інтернет для
вільного доступу, перепідготовкою кадрів, удосконаленням навчального процесу, технічним і кадровим забезпеченням прийняття звітності за новими стандартами, оскільки це потребує великих витрат організаційних, фінансових та інтелектуальних ресурсів держави.
Тому державна політика розширення сфери обов'язкового застосування МСФЗ як елемент управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку має
бути зваженою й економічно обгрунтованою.
Особливу групу суб'єктів, за рахунок яких може бути
розширено коло підприємств, що обов'язково застосовують
МСФЗ, становлять суб'єкти великого підприємництва. При
цьому необхідно врахувати, що суттєва їх частка це публічні
акціонерні товариства, і вже застосовують МСФЗ, а інша —
державні підприємства. Щодо останніх можна погодитись
на застосування ними МСФЗ, як заходу підвищення інвестиційної привабливості національної економіки та підвищення ефективності використання державної власності.
Не вбачається економічних підстав для розширення в
середньостроковій перспективі обов'язкового застосування МСФЗ, за умови незмінності тенденцій економічного розвитку, за рахунок інших категорій підприємств
— малих та середніх.
Суб'єкти малого підприємництва і середні підприємства, які не виходять на ринки капіталу, а відповідно не
мають широкого кола зовнішніх споживачів інформації, потребують спрощення вимог до організації й ведення ними
бухгалтерського обліку обсягу та форм фінансової
звітності, які формувалися відповідно до вимог МСФЗ, орієнтованих на великих інвестиційно привабливих суб'єктів
господарювання з широким колом заінтересованих користувачів фінансової звітності.
Враховуючи, що найбільш інвестиційно привабливі
суб'єкти господарювання застосовуватимуть МСФЗ, решта вітчизняних підприємств, насамперед малі та середні,
вестимуть облік і складатимуть фінансову звітність за
П(С)БО. Тому створено належні умови для того, щоб у
П(С)БО більшою мірою враховувати особливості національної інституціональної системи, насамперед імплементувати норми цивільного і господарського законодавства,
вимоги європейських актів, а також запити вітчизняних
зовнішніх користувачів фінансової звітності.
ВИСНОВКИ
Інституціональні чинники понесення трансакційних витрат інституту бухгалтерського обліку знаходяться поза
сферою впливу окремого суб'єкта економічних відносин,
відповідно управляти трансакційними витратами соціально-економічного інституту слід на інституціональному рівні
шляхом проведення інституціональних реформ. Управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського
обліку відбувається через регулювання рівня відкритості
системи економічної інформації для суб'єктів інших інституціональних систем. Відповідно оптимізація трансакційних витрат у підприємницькому секторі економіки через
інститут бухгалтерського обліку відбувається у двох взаємопов'язаних напрямах — створення умов для застосування МСФЗ та регламентація бухгалтерського обліку на національному рівні.
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CONCEPTUAL BASES OF FORMING INSTITUTIONAL INNOVATION DEVELOPMENT POLICY
AGROINDUSTRIAL PRODUCTION
Досліджено теоретико-методологічні засади формування інституціональної політики інноваційного розвитку агропромислового виробництва.
Доведено, що метою інституціональної інноваційної політики в аграрній сфері має стати формування інституціонального базису, який стимулює інвестиційний попит на інновації та змінює
структуру мотивів і стимулів, які продукує сам інститут. Встановлено, що стимулювання інноваційного розвитку агропромислового виробництва має бути комплексним з використанням
усіх наявних форм, включаючи запозичення передових технологій, освоєння новітніх досягнень
в області організації бізнес-процесів і сфері управління.
Обгрунтовано, що основним імперативом державної стратегії інноваційного розвитку агропромислового виробництва має стати формування інноваційного сектора економіки і підтримка його інноваційних процесів, через насичення результатами цих процесів інноваційної форми ринку, створення потреб в них для споживача таких результатів.
Встановлено, що при реалізації стратегічних пріоритетів інституціональної інноваційної політики необхідно сконцентрувати інструменти впливу на рівні інноваційної форми ринку на трьох
складових: отримання інновацій, інноваційного продукту і інноваційної форми послуг.
Theoretical and methodological basis of the formation an institutional policy of innovative
development agricultural production.
We prove that the purpose of institutional innovation policy in the agricultural sector should be the
creation of an institutional base that stimulates investment demand for innovations and changes the
structure of motives and incentives produce the institution. Established that stimulate innovative
development of agricultural production should be integrated using all available forms, including
borrowing of advanced technology, the development the latest advances in the field of business
process and governance.
It is proved that the main imperative of the state strategy innovative development of agricultural
production should be the creation innovative economy and support its innovation processes through
saturation results of these processes of innovative forms of market, creating the need for them to
consumers such results.
Found that the implementation of the strategic priorities institutional innovation policy instruments
necessary to concentrate the impact on the level of innovative forms of market on three components:
acquiring innovation, innovative product, innovative forms of service.
Ключові слова: агропромислове виробництво, інновація, інноваційний розвиток, інноваційна політика,
стратегія.
Key words: agricultural production, innovation, innovative development, innovation policy, strategy.
ВСТУП
Важливість значення інститутів і інновацій для економічного розвитку країни в сучасних реаліях так чи інакше може вважатися безперечним і емпірично підтвердженим фактом. У сучасних умовах, коли потреба в інноваціях досягла критичної маси необхідна адекватна інсти-

туціональна політика, яка змінить діючий господарський
порядок, непривабливий для інновацій. При цьому для
переходу до інноваційного шляху недостатньо його декларувати або прийняти чергову інноваційну стратегію,
недостатньо також збільшити інвестиції в науку і освіту,
чи створити ще один державний орган управління інно-
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ваціями. Наявність розвиненої наукової інфраструктури
і державної політики не вирішує проблеми науково-технічного прогресу. Перехід на інноваційний розвиток припускає створення таких інституціональних умов, за яких
саме інновації виступають основним джерелом максимізації індивідуального доходу власника, та будуть усунуті всі альтернативні інноваціям можливості отримання
економічного прибутку та особистого доходу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Методологічний базис інституціоналізму було розвинуто працями провідних науковців: Т. Веблена, В.
Дементьєва [1], В. Маєвського [8], В. Макарова [9], В.
Полтеровича [12], Р. Нельсона, С. Уінтера [11], Й.
Шумпетера [14]. В аграрній сфері інструментарій інституціоналізму для формування концептуальних положень
інноваційного розвитку та визначення його детермінант
використовували І. Костирко [7], П. Саблук, М. Малік, С.
Тивончук, Л. Федулова, О. Шпикуляк [6; 10; 13].
У той же час низька активність інноваційного процесу в агропромисловому виробництві, необхідність визначення концептуальних положень формування інноваційного розвитку, пошук шляхів виходу з "інституціональної пастки", що перешкоджає інноваційному процесу в
аграрній сфері, — зумовлює подальше вивчення проблем, що стосуються: методології інституціональних
трансформацій та механізмів їхньої реалізації; особливостей інституціонально-структурних трансформацій в
аграрному секторі економіки; розвитку концептуальних
підходів до формування інституціональної політики інноваційного розвитку агропромислового виробництва.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є обгрунтування концептуальних
підходів до формування інституціональної політики та виділення стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку
агропромислового виробництва.
РЕЗУЛЬТАТИ
Вся сукупність дій із створення і контролю над формуванням правил відноситься до сфери інституціональної політики. Під інституціональною політикою, як правило, розуміється система дій держави в економічній,
правовій і ідеологічній сферах, спрямованих на використання інститутів для вирішення завдань розвитку. В такому викладенні сама інституціональна політика стає
інститутом впливу держави на господарське життя суспільства.
Метою інституційної політики не можна вважати
створення інститутів заради інститутів, вона повинна
бути спрямована на забезпечення соціально-економічної ефективності, розкриття всіх можливостей економічного потенціалу суспільства для досягнення прийнятного рівня добробуту. Для досягнення цієї мети інституційна політика повинна включати цілий спектр напрямів, що забезпечують подолання суперечностей між
економічними інтересами агентів і досягненням консенсусу. Вона має бути пов'язаною з формуванням і розвитком сучасних інститутів, включаючи встановлення
прав власності і правил контрактації, які адекватні
природно-технологічному базису суспільства і сприяють
розвитку його потенціалу. Значить, інституційна політика повинна включати політику в галузі створення й поширення інформації і знань, створення інститутів науки
та структур, пов'язаних з розвитком базових для даного суспільства галузей.
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При формуванні засад інституціональної політики
важливо враховувати те, що збільшення кількості формальних інститутів автоматично не приводить до позитивних змін інституціонального середовища діяльності господарюючих суб'єктів. Більше того, може сформуватися
сукупність інститутів-симулякрів (інститутів-муляжів), які
витіснять дійсно корисні і ефективні для виробників і домогосподарств інститути [2, с. 134—135].
Інституціональна політика має декілька аспектів. Так,
вона формує таке інституціональне середовище діяльності фірм і домогоспо дарств , яке дозвол яє реалізувати їм свої інтереси, використовуючи ринковий механізм господарських взаимозв'язків. Інституціональна
політика створює умови для керованості економічної системи та здатна забезпечити ефективне державне регулювання економіки. В наявних історичних умовах державні заходи, спрямовані на модернізацію економічних
інститутів, можуть дати мультиплікативний ефект, як у бажаному, так і в небажаному для визначених цілей напрямку. Інституціональне середовище посилює дію політики
держави. Чим гнучкішим і здатним до змін виявляється
економічне середовище, тим ширші можливості для зміни
інститутів. Ці зміни відбуваються і спонтанно, переважно
в сфері неформальних інститутів, і цілеспрямовано —
шляхом створення нових формальних інститутів, що потребує законотворчої діяльності держави із застосуванням доступних легітимних засобів.
Інституціональна політика може здійснюватися різними способами. Один з них припускає прагнення максимально "зарегулювати" господарську діяльність, ухвалити якомога більше законів "на усі випадки життя" [5, с.
114]. Така політика неминуче призводить до того, що
значна частина законів і підзаконних актів не отримують
механізму забезпечення їх дії, виникають протиріччя між
формальними нормами, сама система інститутів стає громіздкою і починає гальмувати трансакції замість того,
щоб їх прискорювати. У цій ситуації переважна більшість
економічних суб'єктів проявляють опортунізм по відношенню до формальних інститутів, починають шукати способи обійти їх і здійснюють спонтанні дії усупереч інституціональним нормам або звертаються до неформальних
інститутів.
У цілому, процес розвитку інституціональних стосунків проходить наступні етапи: неінституціональні
(спонтанні, хаотичні взаємодії економічних суб'єктів, що
зазвичай мають місце в перехідний період від однією економічної системи до іншої), потім — неформальні інститути, формалізація інститутів шляхом їх легімітізації державою, поява організаційно оформлених інститутів
(інститутів-організацій), відмова від надмірної формалізації інституціональних стосунків шляхом впровадження
нових неформальних норм господарської поведінки.
Інституціональна політика припускає цілеспрямований
вплив на сукупність економічних інститутів на кожному з
цих етапів. Інституціональна політика не може обмежуватися лише впливом на формальні інститути, хоча вони
є більш доступними для такого впливу.
Метою інституціональної інноваційної політики в аграрній сфері має стати формування певного інституціонального базису, який стимулює інвестиційний попит на
інновації та змінює структури мотивів і стимулів, які продукує сам інститут.
Зміни інститутів не можна розглядати поза контекстом інституціональної організації економіки. Інституціональна організація економіки є трирівневою. Три рівні
це: інституціональний порядок, інституціональне сере-
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довище і інституціональна структура. Сама природа інституціональних змін залежно від рівнів інституціональної
організації економіки буде різною. Еволюційні спонтанні
інституціональні зміни переважають на рівнях інституціонального порядку і інституціонального середовища, а
цілеспрямовані, — на рівні інституціональної структури.
Проте якість інститутів залежить від безлічі чинників, які
часто неможливо чітко специфікувати. Такі події, що
впливають на формування інститутів, можна віднести до
класу "випадкових історичних подій", які розглядаються
в контексті залежності від попередньої траєкторії розвитку [3, с. 65].
З огляду на поширення інституціональної парадигми
забезпечення інноваційного розвитку важливо забезпечити її трансформацію в інституціональну інноваційну
політику на рівні стратегічних пріоритетів розвитку.
У частині інноваційного розвитку виділимо компоненти стратегії, такі як освіту, розвиток на власній основі і
здійснення суспільної влади, тобто триєдність розуму,
можливостей і законодавчої ініціативи, які є основними
компонентами інноваційності [4, с. 88]. Тому реалізація
інноваційних дій відбувається на основі знань і інформації, на власній основі можливостей, які проявляються
в прагненні організувати інноваційне підприємство, досягти успіху або вивести галузь у лідери ринку. Це природно відбувається за підтримки держави у рамках законодавства, правил і регламентів. Стратегія інноваційного розвитку буде ефективнішою тільки при диверсифікації груп підприємств, ринку і споживача, тобто при
формуванні інноваційного сектора економіки.
Основний імператив державної стратегії інноваційного розвитку агропромислового виробництва — це формування інноваційного сектора економіки і підтримка
його інноваційних процесів, через насичення результатами цих процесів інноваційної форми ринку, створення
потреб у них для споживача таких результатів.
При реалізації стратегічних пріоритетів необхідно
сконцентрувати інструменти впливу в інноваційному секторі економіки на рівні інноваційної форми ринку на трьох
складових: отримання інновацій, інноваційного продукту і інноваційної форми послуг, — це і є основні елементи стратегії інноваційного розвитку. В даному випадку
створюється інновація і інноваційна технологія, формується інноваційне виробництво, а за допомогою інноваційних технологій забезпечується модернізоване виробництво. Таким чином, по-перше, розділяється кваліфікація і компетенція, згідно з формами ринку, які класифікуються, як інноваційна, модернізована і стандартна. По-друге, конкуренція переноситься у внутрішньогалузеву форму пропозиції інноваційного продукту, тобто
конкурують самі продукти (інноваційні, модернізовані і
стандартні) один з одним між формами ринку. По-третє,
створюється пропозиція інноваційного продукту, формуючи під нього подальший попит через мультиплікацію
його втіленням у стандартне виробництво і в стандартний продукт. Далі потрібна державна система регулювання роботи з інноваціями і інноваційним продуктом, окрім
ринкових механізмів.
Стратегія інноваційного розвитку охоплює три складові. Перша частина стратегії інноваційного розвитку —
максимальна генерація інновацій, тобто максимальна
кількість їх створення за допомогою процесу інноваційного
в інноваційному секторі економіки і заповнення ними рівня
інноваційної форми ринку, тобто ринку інновацій.
До тих пір, поки галузь не сформує усередині себе
необхідність і потребу впроваджувати інновації і пра-

цювати з інноваційним виробництвом, вона не зможе бути
лідером, конкурентоздатною і фінансово стійкою. Тому
необхідно виробити таку стратегію інноваційного розвитку агропромислового виробництва, щоб вона не відторгалася інноваційним підприємством, його колективом.
Щоб нові ідей, пропозиції, ініціативи, що поступають знизу, завжди вписувалися в прийняту стратегію інноваційного розвитку такого підприємства.
Друга частина стратегії інноваційного розвитку —
швидкість засвоєння інновацій. Інноваційна форма ринку, як правило, потрібна для того, щоб швидше засвоювати інновації, знати які завдання вирішувати і до яких
цілей рухатися для досягнення результатів. Тому необхідно, щоб кожна інновація була швидше засвоєна в інноваційному виробництві і перетворилася в інноваційний
продукт.
Третя частина стратегії інноваційного розвитку —
створення привабливої пропозиції для споживача інноваційного продукту. Яку цінність інноваційний продукт
створює для споживача, в чому він корисний. За що споживач платить, чи за товар, або за право їм володіти?
Необхідно формувати пропозицію для споживача, створюючи потребу в інноваційних продуктах. Отже, для реалізації стратегії інноваційного розвитку потрібна максимальна генерація інновацій, швидкість освоєння інновацій і створення привабливої пропозиції для споживача
інноваційного продукту.
Таким чином, у рамках стратегії інноваційного розвитку створюється єдина інноваційна інфраструктура,
єдина база досліджень і розробок, формуються інноваційні виробництва. Якщо зосередитсь на формуванні
тільки ринку інновацій, то є ризик не отримати кінцевий
результат у вигляді кінцевого інноваційного продукту.
Оскільки з прискореними тенденціями розвитку економіки, обміну, запозичень власних розробок вирівнюється
і насичується рівень ринку інновацій, але не змінюється
рівень ринку інноваційного продукту, де створюються
інноваційні виробництва і засвоюються інновації. Таким
чином, необхідно забезпечити практичне застосування
інновацій через інноваційне виробництво, тобто формувати інноваційну форму ринку на її другому рівні — ринок інноваційного продукту (інноваційне виробництво).
ВИСНОВКИ
В умовах сьогодення за допомогою вертикально
встановлених правил гри, на наш погляд, вже неможливо управляти усією сукупністю стосунків багатосуб'єктного і багатостадійного інноваційного процесу, а також
реалізувати стимулюючу функцію інституту агроінновацій. Сучасний стан суспільства і економіки, зумовлюють неприйнятність проведення інноваційної політики
тільки згори. Потрібний інституціональний базис, заснований на всебічному залученні всіх учасників інноваційного процесу. Держава повинна не змушувати до інновацій, а ініціювати інноваційні процеси, створюючи сприятливі умови для їх здійснення усіма іншими учасниками, до яких відносяться не лише малі, середні і великі
підприємства, але і наукові і освітні установи, бюджетні
організації, регіональна і місцева влада. Інноваційний
розвиток економіки стане можливим тільки тоді, коли в
ньому будуть зацікавлені економічні агенти, а також коли
він буде спиратиметься на їх ініціативи.
Характерне для вітчизняної агросфери проведення державної політики інноваційного розвитку зверху вниз, в режимі "ручного" управління не дозволяє реалізувати рушійні
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сили усіх учасників інноваційного процесу. Для приватного
підприємництва такий підхід є неприйнятним. Велика частина вітчизняних агровиробників за показниками ефективності діяльності просто не досягли рівня, коли їх власні дослідження і розробки забезпечують їм прибуток.
У державній політиці інноваційного розвитку агропромислового виробництва має бути передбачене його
стимулювання в усіх формах, включаючи запозичення передових технологій, освоєння новітніх досягнень у сфері
організації бізнес-процесів та управління. Це сприятиме
оновленню і підвищенню ефективності виробництва і на
цій основі розширенню можливостей для виникнення і
формування попиту на радикальні інновації. В умовах
ринкового господарювання, для ефективної роботи науково-дослідних організацій потрібна їх нова інституціональна структура, яка характеризується великою складністю і орієнтацією на ринок, перенесенням акценту із
стимулювання пропозиції знань на стимулювання попиту
на дослідження і розробки. Вирішення цієї задачі неможливе без зміцнення зв'язку науки з бізнесом, без органічного включення в цей взаємозв'язок нових інституціональних ланок і структур.
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MONITORING THE COMPETITIVE POSITION OF ORGANIC PRODUCERS IN THE
AGRICULTURAL MARKET
У статті визначено, що моніторинг конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному ринку є основою економічного зростання і добробуту держави. Обгрунтовано, що основними джерелами конкурентних позицій у межах господарського процесу виробників органічної
продукції є якісні параметри земельних, трудових, матеріально-технічних ресурсів та сільськогосподарської продукції, а моніторинг конкурентної позиції виробників органічної продукції становить собою безперервне спостереження за результатами діяльності підприємства на аграрному
ринку та його бізнес-процесів, за станом та зміною чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що вливають на конкурентну позицію підприємства і на процес організаційно-економічного
забезпечення його діяльності, з метою попередження небажаних відхилень у конкурентній позиції
за найважливішими параметрами. Досліджено, що оцінка конкурентної позиції виробників органічної продукції дозволяє визначити наскільки потужна сьогоднішня конкурентна позиція виробників
органічної продукції на аграрному ринку, яку зміну конкурентної позиції можна очікувати при використанні сьогоднішньої стратегії, який рейтинг позицій виробників органічної продукції щодо ключових суперників у кожному важливому компоненті конкурентної сили і галузевому ключовому
факторі успіху, який перелік конкурентних позицій виробників органічної продукції і можливість
підприємства захищати свою позицію.
The article stipulates that monitoring the competitive position of organic products to the agricultural
market is the foundation of economic growth and welfare state. Proved that the main sources of
competitive position within the economic process of organic products are quality parameters of land,
labor, inputs, agricultural products, and the monitoring of the competitive position of organic products is
a continuous monitoring of performance of enterprises in the agricultural market and its business processes, as and change the factors external and internal environment, which they put on the competitive
position of the company and the process of organizational and economic support its activities in order to
prevent undesirable variations in the competitive position of critical parameters. Investigated that the
assessment of the competitive position of organic producers to determine the extent of today's
competitive position of organic products to the agricultural market, which is changing the competitive
position can be expected when using the current strategy that ranking position of organic producers on
key rivals in every important component of competitive forces and industry key success factors, which
list the competitive position of organic products and the ability of the company to protect its position.
Ключові слова: виробник органічної продукції, моніторинг, конкурентні позиції, аграрний ринок, конкурентоспроможність, органічні стандарти.
Key words: organic producers, monitoring, competitive position, the agricultural market, competitiveness, organic
standards.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання підвищення конкурентоспроможності виробників органічної продукції, формування та реалізації конкурентних позицій аграрного ринку України набувають все
більшої актуальності. Доведено, що поряд із зовнішніми
чинниками, що мають значний вплив на рівень покращення
конкурентних позицій підприємств-виробників органічної
продукції, слід відмітити і значний вплив внутрішніх факторів. Таким чином, моніторинг конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному ринку, що базується на відповідності стратегічних планів та цілей конку-

рентних стратегій у відповідності до рівня конкурентних
позицій виробників органічної продукції, дозволить здійснювати ефективну діяльність та мати міцні конкуренті позиції
на аграрному ринку в довгостроковій перспективі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові дослідження щодо проблем моніторингу конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному
ринку висвітлені в працях провідних вчених-класиків: С.Л. Брю,
Дж.М. Кейнса, І.І. Кузьміна, К.Р. Макконела, А.С. Міндріна,
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П. Самуельсона, А. Сміта, Ю.С. Сокурова, О.Г. Строкової,
М. Трейсі, Б.А. Чернякова, в роботах українських вчених-економістів В.П. Галушка, В.М. Гейця, Г.М. Доброва, М.В. Калінчика, С.М. Кваші, П.А. Лайка, І.І. Лукінова, М.Й. Маліка,
О.М. Могильного, Л.В. Молдаван, Б.Й. Пасхавера, І.В. Прокопи, В.П. Семиноженка, Л.І. Федулової, О.М. Шпичака та ін. Проте, залишаються недостатньо висвітленими і потребують поглибленого доопрацювання теоретичні та методологічні аспекти моніторингу конкурентних позицій виробників органічної
продукції на аграрному ринку. Таким чином, проблема застосування моніторингу конкурентних позицій на ринку органічної продукції України з метою підвищення ефективності їх функціонування є надзвичайно актуальною.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Метою дослідження є визначення методичних основ
здійснення моніторингу та обгрунтування теоретико-методичних засад і концептуальних підходів щодо удосконалення оцінки конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному ринку.
Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішувалися такі завдання:
— розкрити сутність моніторингу конкурентних позицій
виробників органічної продукції на аграрному ринку;
— систематизувати методологічні підходи до обгрунтування конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному ринку;
— визначити основні джерела конкурентних позицій
виробників органічної продукції на аграрному ринку;
— визначити напрями поліпшення якості моніторингу
конкурентних позицій виробників органічної продукції на
аграрному ринку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ринок органічної продукції в Україні перебуває на початковому етапі розвитку з обмеженою пропозицією та нерозвиненим попитом. Однією з вагомих причин цього, поряд із недосконалим правовим полем, відсутністю протекціонізму з боку держави, а також недостатньою розбудовою
необхідної інфраструктури, є низький рівень застосування
моніторингу конкурентних позицій товаровиробниками.
Особливо важливим на етапі становлення ринку органічної
продукції є питання використання суб'єктами підприємницької діяльності економічних інструментів для виявлення
цільового споживача органічної продукції, дослідження його
попиту, потреб та особливостей поведінки, аналізу маркетингового середовища й кон'юнктури ринку.
Ефективна співпраця України зі Світовою організацією
торгівлі вимагає від підприємств аграрного ринку і безпосередньо виробників органічної продукції виробляти конкурентоспроможну продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, що, в свою чергу, потребує налагодження економічних зв'язків між іншими суб'єктами ринку з врахуванням усіх особливостей. Моніторинг конкурентних позицій
виробників органічної продукції на аграрному ринку є основою економічного зростання і добробуту держави. Це питання потребує комплексного дослідження та розробки заходів,
спрямованих на покращення конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному ринку та визначення
ролі держави та ринкової системи в цьому процесі.
Зміна цінностей і потреб споживачів, турбота про довкілля, розвиток інформаційних технологій, загострення конкуренції значною мірою впливають на формування завдань
та стратегій сучасного моніторингу конкурентних позицій
виробників органічної продукції на аграрному ринку. Тому
дедалі більшої актуальності набуває оцінка конкурентних
переваг, яка тісно взаємодіє із сучасною концепцією стало-
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го розвитку підприємства та дозволяє гармонізувати інтереси товаровиробників (прибуток), споживачів (задоволення потреб) і суспільства (сталий еколого-соціально-економічний розвиток).
Сучасна економічна наука наводить широке коло теоретичних постулатів щодо розуміння сутності конкурентних
позицій виробників органічної продукції як у загальнотеоретичному, так і галузево-специфічному ракурсі.
Конкурентні позиції виробників органічної продукції в
економічний літературі розглядаються, як зумовлене економічними, соціальними і політичними факторами стійке
становище товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках. Водночас, конкуренція на внутрішньому ринку є
основою міжнародної конкуренції [5].
Конкурентоспроможність характеризує ступінь відповідності окремого класу об'єктів певним ринковим потребам: пропозиції (товару) — попиту; підприємства — можливості забезпечити конкурентні переваги; країни — економічно-соціальній моделі [6].
Основними проблемами розвитку аграрного сектору
економіки України є:
— нестабільність конкурентних позицій вітчизняної
органічної продукції на зовнішніх ринках внаслідок не завершення процесів адаптації до європейських вимог щодо
якості та безпечності харчових продуктів;
— відсутність у виробників органічної продукції мотивації до дотримання агроекологічних вимог.
Забезпечення справедливої конкуренції та належного
функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращення показників стану здоров'я населення, збереження
навколишнього природного середовища, раціональне використання грунтів та відтворення природних ресурсів — все
це передбачене Законом України "Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та сировини" [1].
Безумовно, зазначений закон спрямований на виконання
Пріоритетних напрямів стратегічних цілей "Стратегія розвитку
аграрного сектору економіки на період до 2020 р.", а саме:
сприяння розвитку органічного землеробства, насамперед в
особистих селянських і середніх господарствах; забезпечення раціонального використання природних ресурсів, залучених до господарського процесу в аграрному секторі, шляхом
впровадження системи моніторингу та контролю якості всіх
земель сільськогосподарського призначення та обов'язкової
агрохімічної паспортизації; створення умов для збереження,
відтворення і підвищення родючості грунтів; регламентація
розміщення у сівозмінах екологічно деструктивних культур
відповідно до науково обгрунтованих норм; відновлення зрошувальних та меліоративних систем; стимулювання користувача (власника) землі до раціонального використання і охорони земель сільськогосподарського призначення [2].
Таким чином, визначено, що основними джерелами конкурентних позицій у межах господарського процесу виробників органічної продукції є якісні параметри земельних,
трудових, матеріально-технічних ресурсів, сільськогосподарської продукції. Також істотне значення відіграють цінові
характеристики органічної продукції, її доступність для споживачів, рівень комунікації підприємства зі споживачами.
На бажання споживати продукцію сертифіковану за
органічними стандартами впливає ряд чинників, що свідомо
або несвідомо сприймаються особою. Одним з видів такого
впливу є сугестивний вплив. Сугестивний вплив спрямований
на підсвідомість і діє на психіку людини поза рамками її раціонального мислення. Традиційно "сугестія" — визначається
як сукупність різних засобів вербального і невербального
емоційно забарвленого впливу на людину з метою створення у неї певного стану або спонукання її до певних дії [3].
Процес прийняття споживачем рішення про придбання
сертифікованої за органічними стандартами продукції має
декілька взаємопов'язаних етапів. По-перше, споживач із
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загального інформаційного шуму виділяє саме екологічно
значиме повідомлення, тобто звертає увагу — підсвідомо
усвідомлює потребу. По-друге, індивід ще не свідомо проявляє інтерес саме до продукції, що містить екологічну складову, наявність інформації про проходження товаром сертифікації за органічними стандартами безпосередньо викличе інтерес до продукції відповідного виробника. По-третє,
у покупця з'являється вже усвідомлена потреба, тобто мотив, оцінивши усі варіанти, він віддає перевагу саме сертифікованому за органічними стандартами товару. По-четверте, відбувається дія — прийняття самостійного виваженого,
на думку споживача, рішення про купівлю.
Здійснення моніторингу конкурентних позицій виробників органічної продукції є невід'ємним елементом управління підприємством аграрного ринку і діагностики його стану. Спостереження має здійснюватися за етапами життєвого циклу органічних виробів і підприємства. Моніторинг конкурентних позицій виробників органічної продукції не слід
ототожнювати з її аналізом і контролем. Він передбачає
спостереження за підсистемами і функціями підприємства,
від стану яких залежить його конкурентна позиція [4].
Моніторинг конкурентної позиції необхідно проводити
для визначення дієвості конкурентних переваг підприємства
та перспектив їхнього посилення. Його результати мають
знайти використання в управлінні змінами, оскільки своєчасно інформують про ймовірність несприятливих змін конкурентної позиції підприємства.
Моніторинг конкурентної позиції виробників органічної
продукції становить собою безперервне спостереження за
результатами діяльності підприємства на аграрному ринку
та його бізнес-процесів, за станом та зміною чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що вливають на конкурентну позицію підприємства і на процес організаційноекономічного забезпечення його діяльності, з метою попередження небажаних відхилень у конкурентній позиції по
найважливіших параметрах.
Оцінка конкурентної позиції виробників органічної продукції дозволяє визначити наскільки потужна сьогоднішня
конкурентна позиція виробників органічної продукції на аграрному ринку, яку зміну конкурентної позиції можна очікувати при використанні сьогоднішньої стратегії, який рейтинг позицій виробників органічної продукції щодо ключових суперників у кожному важливому компоненті конкурентної сили і галузевому ключовому факторі успіху, який перелік конкурентних позицій виробників органічної продукції
і можливість підприємства захищати свою позицію.
Поліпшення якості моніторингу конкурентних позицій
виробників органічної продукції на аграрному ринку, покращенням яких можливо зміцнити або підвищити конкурентне становище, є: ціна на вироблену органічну продукцію; її
якість; розширення асортименту виробленої органічної продукції; реклама; популярність виробника; канали розподілу
органічної продукції; рівень інновацій в аграрному секторі;
оновлення продукції. Перелічені напрямки включають в себе
всі фактори, що визначають конкурентну позицію. І оцінка
за даними напрямками діяльності дозволить менеджменту
підприємства виділити вузькі місця і недоліки в реалізації
стратегії. У разі успішної реалізації дій в даних областях
підприємство зможе вийти на більш високі конкурентні позиції за рахунок грамотної реалізації стратегічних та оперативних планів, розроблених на базі обраних значущих чинників конкурентоспроможності [7].
Для поглибленого аналізу конкурентних позицій виробників органічної продукції і складання прогнозів розвитку
аграрного ринку необхідна інформація, що розкриває
внутрішні механізми діяльності конкурента. До такої інформації належать дані про обсяги виробництва органічної продукції з розбивкою на окремі позиції, деталізовані дані по
експорту й відвантаженню, плани виробництва тощо.

ВИСНОВОК
Важливим завданням економіки України є забезпечення
нарощування обсягів органічного виробництва продовольчої
продукції, підвищення її якості, а також створення організаційно-економічних умов для результативної роботи
підприємств аграрного ринку. Економічна ефективність їх
діяльності значною мірою залежить від організації моніторингу діяльності на продовольчому ринку. Моніторинг конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному ринку дає можливість аграрним підприємствам отримати
високий рівень організації та спеціалізації виробництва органічної продукції та отримання економічного ефекту.
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SYSTEMS ANALYSIS OF STATE SUPPORT OF INNOVATION AND VENTURE CAPITAL
PROSPECTS IN UKRAINE
У статті розглянуто досвід державної підтримки венчурної діяльності в провідних країнах світу.
Проведено аналіз існуючого досвіду успішних венчурних проектів. Проаналізовано стан венчурного підприємництва в Україні та розглянуто можливі напрями розвитку ефективної державної підтримки венчурно-інноваційної діяльності в країні.
The paper reviews the experience of state support of venture capital activity in the leading countries
of the world. The analysis of existing experience successful venture projects. The state of venture
enterprise in Ukraine and the possible directions of development of effective state support venture
capital and innovation in the country.
Ключові слова: венчурне інвестування, фінансування, державна підтримка, венчурні проекти, SITRA,
Tekec, Yozma.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі глобалізації міжнародної економіки необхідно провести пошук нових методів і форм управління інноваційними процесами. Системи управління
інноваційною діяльністю Українського бізнесу недостатньо ефективні й конкурентоспроможні. Практичний
досвід провідних країн світу в розв'язанні фінансовоорганізаційних проблем розвитку інноваційних процесів
засвідчив у ефективності створення та розвитку венчурного бізнесу як провідного механізму стимулювання інноваційного зростання підприємств. Більшість аспектів його
управлінням на сьогодні залишаються недостатньо дослідженими. Також подальшого вивчення потребують види
та форми венчурного підприємництва та механізми його
взаємодії із суб'єктами інноваційної інфраструктури.
СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Діяльність венчурних підприємств у світі переважно
спрямована на фінансування інноваційних програм, оновлення засобів виробництва, створення новітньої високотехнологічної продукції та створення нових робочих
місць.
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Спільним для розвинутих країн-лідерів у сфері впровадження інновацій є пріоритетне стимулювання та державна підтримка венчурного бізнесу урядами країн США,
Японії, Франції, Німеччини, Великобританії та функціонування програм інноваційного розвитку типу "Yozma" в
Ізраїлі й "SITRA" у Фінляндії.
До типових заходів стимулювання інноваційної діяльності серед малого бізнесу у провідних країн світу належать:
— спрощені процедури започаткування та становлення малого венчурного бізнесу;
— спрямування державних коштів (інвестицій) у розвиток венчурної інноваційної інфраструктури, яка обслуговує наукову й інноваційну діяльність;
— забезпечення привабливих економічних умов для
притоку інвестицій у технологічний венчурний бізнес;
— фінансова підтримка творчої кар'єри здібних студентів, аспірантів, вчених [1].
Питанням державної підтримки розвитку венчурного бізнесу присвячені праці відомих вітчизняних вчених:
О. Кузьміна, І. Литвина, Л. Антонюка, А. Поручника,
Р. Любимова, А. Каширина, В. Котельникова, А. Войтовича та ін.
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Таблиця 1. Системи державної підтримки інноваційного розвитку в провідних країнах світу
Країни

США

Японія

Франція

Німеччина

Велика
Британія
Канада

Державна підтримка інноваційної ( венчурної ) діяльності
Структури інституційної підтримки
Адміністрація у справах малого бізнесу, Національний
науковий фонд, Федеральні відомства, Національна
мережа центрів упровадження нових технологій,
Американська асоціація розвитку науки, Адміністрація
технологій, Національна дослідна рада, Національний
інститут стандартів і технологій, Національна служба
технічної інформації, Управління технологічної політики
Державні фонди для заохочення науково-дослідної
діяльності, Фонд сприяння малим і середнім
венчурним підприємствам, Корпорація фінансування
малого бізнесу, Центр сприяння розвитку підприємств
Спеціальна урядова організація (ІНОДЕВ), Французьке товариство сприяння венчурному капіталу,
Національний центр наукових досліджень,
Національне агентство з впровадження досліджень
"АНвар", Національне агентство перспективних
досліджень, державно-приватний банк для
фінансування малого інноваційного бізнесу, науковотехнічний фонд тощо
Консорціуми малого інноваційного бізнесу, державні
спеціалізовані банки — Банк кредитів на відтворення
та Німецький банк вирівнювання, Міністерство економіки, Міністерство наукових досліджень і
технологій, Федерація промислових дослідницьких
асоціацій, Патентний центр
Рада з науки і техніки, урядові ради за напрямами
досліджень та ін.
Консорціуми малого інноваційного бізнесу, Канадський інноваційний фонд

Форми стимулювання
Цільове оподаткування, інвестиційний податковий кредит, пільговий
режим амортизаційних відрахувань,
субсидії, цільові асигнування з бюджету, виділення витрат на НДДКР,
пов'язаних з основною виробничою і
торговою діяльністю, із суми
оподаткованого доходу
Пільгові кредити, пільгове оподаткування, субсидії

Дотації, субсидії, довгострокові
позики, податкові кредити, кредитні
гарантії, пільгове оподаткування

Цільові безоплатні субсидії, дотації,
оплата витрат на технічну експертизу, пільгові кредити, система страхування кредитів, податкові знижки і
пільги, прискорена амортизація, цільові банківські кредити
Пільгове оподаткування, субсидії,
списання витрат на НДДКР на
собівартість продукції (послуг,
кредитні гарантії)
Позички на пільгових умовах, субсидії, технічна допомога, податковий
кредит, пільгове оподаткування

Джерело: [7].

Незважаючи на колосальний світовий досвід у сфері
— цільові безоплатні субсидії підприємствам, які осдержавної підтримки, станом на 2014 рік в Україні так і воюють нові технології;
не була створена ефективна програма підтримки розвит— зниження ставки прибуткового податку;
ку інноваційного та венчурного бізнесу з боку держави.
— пільговий режим амортизаційних відрахувань [6].
Існує розгалужена мережа державних програм
підтримки малого інноваційного венчурного підприємства
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду у США, яку представляють:
створення та функціонування програм підтримки венчур1. Адміністрація малого бізнесу (Small Business
ної й інноваційної діяльності та розроблення пропозицій Administration -SBA) — відділ Міністерства торгівлі, під
щодо програми державної підтримки інноваційного (вен- юрисдикцією якого діють малі інвестиційні компанії
чурного) бізнесу в Україні.
(SBIC), забезпечує надання кредитів малому бізнесу,
здійснюючи це самостійно або разом із іншими фінансоВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
вими організаціями. Переважно діяльність адміністрації
Світовий досвід венчурного й інноваційного підприє- полягає у наданні гарантій банкам для видачі кредитів
мництва засвідчує, що всі розвинуті країни здійснюють ак- (рівень відсоткових ставок дорівнює вартості позик для
тивну інноваційну політику, запроваджують на законо- банків плюс 2,5—2,75 %). Важливою особливістю є надавчій основі форми та методи державного регулювання дання довгострокових кредитів, зазвичай на 7—25 років.
2. Компанії для інвестування малого бізнесу (Small
й стимулювання комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок через використання механізмів вен- Business Investment Companies — SBIC) — спеціалізовані
чурного фінансування. Основні системи державної під- інвестиційні компанії, підконтрольні SBA, є приватними і прийтримки інноваційної діяльності та стимулювання венчур- мають самостійні рішення щодо кредитування. Однак, згідно
ного бізнесу в розвинутих країнах наведено в таблиці 1. з вимогами законо- давства SBIC, вони зобов'язані надавати
У різних країнах використовуються різні засоби сти- кредити або інвестиційні кошти на термін не менше п'яти
мулювання інноваційної та венчурної діяльності, до ос- років. Інвесторам таких компаній (пайовикам) надають поновних можна віднести наступні:
даткові пільги та державні гарантії повернення їхніх коштів.
— пільгове оподаткування венчурних фірм;
У Російській Федерації діяльність, подібну до діяль— інвестиційний податковий кредит;
ності SBA, здійснюють регіональні й Федеральний фон— зменшення податку на прибуток для організацій ди підтримки малого підприємництва, а також Фонд сприіз цінними паперами венчурних структур;
яння розвитку малих форм підприємництва у науково— гарантоване повернення приватного капіталу, який технічній сфері [9]. У Росії вагомість розвитку венчурновкладають у венчурний бізнес до 90% у США та до 80% го капіталу пов'язана насамперед із двома тенденціями,
у Японії;
характерними раніше для Західної Європи:
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1. Відбувається зрушення ресурсів НДДКР із державного у при ватний сектор. Активніше залучаються позабюджетні кошти в науку й інновації.
2. Зростає роль посередницьких функцій. У процесі
фінансування активніше залучаються фахівці з комерціалізації технологій (передусім із відбору фірм для інвестування). Це пов'язано з активністю приватного сектору,
що у будь-якій державі гнучкий і здатний адекватно реагувати на зміни макроекономічних та інших чинників навколишнього середовища.
У Росії венчурний капітал лише зароджується, але потенційно належить до основних джерел фінансування для
комерціалізації науково-технічних розробок і реструктуризації великих виробничо-господарських комплексів.
Фінансова криза 1998 p., з одного боку, істотно послабила фінансову систему Росії, а з іншого — створила передумови для переорієнтації фінансових ресурсів на реальний сектор економіки [9].
В окремих країнах діють спеціальні програми інноваційного розвитку, розглянемо деякі з них. У Фінляндії
діяла і продовжує діяти програма SITRA. В її рамках
співіснують як пряме фінансування стартапів, так і вкладення коштів в регіональні фонди підтримки технологічних підприємств. SITRA фінансує компанії звичайним венчурним способом — в обмін на частку акцій від 15% до
40% і на суми від 200 000 до 2 млн євро. Зараз у портфелі SITRA налічується близько 70 компаній і участь в
шести регіональних фондах, які обслуговують в основному місцеві університети Фінляндії. Дана програма
підтримки має статус незалежного державного фонду під
егідою парламенту і управляється як фонд, а не як урядове агентство [4].
Також слід відзначити діяльність технологічного
агентства "Теkес", яке є найбільшою фінансованої державною експертною організацією в Фінляндії, що займається наданням допомоги для наукових досліджень,
розробок та інновацій в корпоративному секторі та в університетах. Теkес ставить перед собою 3 стратегічні
завдання:
1. Збільшення потенціалу інноваційної активності:
фінансується проведення досліджень і розробок, при
цьому заохочується співпраця між компаніями, університетами та вченими — наявність бази і зв'язків між елементами інноваційної системи є основними факторами успіху для інноваційної діяльності.
2. Підвищення продуктивності і оновлення секторів
економіки: завдяки інноваціям, продуктивність праці в
секторах і кластерах, які є пріоритетними для фінської
економіки і суспільства, знаходиться на вищому рівні, а
фінські компанії володіють глобальною конкурентоспроможністю.
3. Зростання добробуту населення.
Інновації та сталий розвиток створюють всеосяжну
основу для досягнення суспільного благополуччя та екологічних цілей [2].
Згідно з опублікованим звітом, за фінансової підтримки Агентства з фінансування технологій та інновацій Фінляндії "Теkес", у 2013 році було створено 1270
нових товарів, послуг або процесів, а також більше тисячі патентів. Частка фінансування "Теkес" в приватних проектах склала близько 50%. На думку директора "Теkес" Пеккі Сойні, без підтримки Агентства
кількість нових товарів і послуг було б в 2 рази менше.
У 2013 році "Теkес" брало участь в реалізації 1860 проектів з обсягом фінансування 577 млн євро, з яких 133 млн
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євро припало на компанії — стартапи, тобто підприємства, які існують менше 6 років. Фінансову допомогу
або кредити отримали 680 стартапів. З 133 млн євро
68 млн є гранти та 58 млн — кредити. Згідно з правилами, не менше 25% вартості проекту має покриватися з інших джерел фінансування. Інноваційні компанії,
що отримали допомогу від "Теkес", змогли збільшити
свій оборот в 5 разів за 1 рік, а оборот отримали допомогу малих і середніх підприємств виріс на 20% [3].
Інший приклад успішної програми підтримки інноваційного бізнесу діє в Ізраїлі. Програма (ініціатива)
Yozma була створена під керівництвом Міністерства промисловості і торгівлі Ізраїлю в особі Головного наукового управління (ГНУ). Для оперативного управління
Yozma були призначені професійні венчурні фінансисти з досвідом роботи в технологічній промисловості, які
підпорядковувалися раді директорів, складеним з представників держави, і мали повноваження діяти на підставі статуту.
Ідея даної програми полягала в тому, що фонд
програми був використаний для капіталізації десяти
інших венчурних фондів, кожен з капіталом 20 млн
доларів. До фондів пред'являлися такі вимоги: наявність одного ізраїльського партнера та одного американського чи європейського партнера з ім'ям і стажем. Зарубіжні партнери були зобов'язані навчати
ізраїльських колег методиці і принципам інвестування, розвитку компаній та ведення справ фонду. В
обмін фонд отримував 8 млн доларів з фондів Yozma
(решта 12 млн партнери повинні були представити
спільно), які в разі провалу фонду вони не зобов'язані були повертати. А в разі успіху партнери могли
викупити частку держави за ті ж гроші плюс символічна процентна ставка (7% від прибутку на цю частку)
— таким чином, більше 90% доходу діставалося приватним учасникам програми.
За підтримки провідних американських, європейських та ізраїльських інвесторів Yozma успішно запустила свій другий фонд, Yozma II, який розпочав свою
діяльність у вересні 1998 року, а його третій фонд Yozma
III — 2002. З моменту заснування група зуміла залучити
більше $ 220 млн у свої фонди і зробила прямі інвестиції в 50 портфельних компаній. Кошти інвестуються
переважно в компанії в галузі зв'язку, інформаційних
та медичних технологій. Проект здійснює інвестиції на
всіх етапах розвитку компанії з основним упором на
ранній стадії розвитку. Початкові окремі інвестиції, як
правило, коливаються в діапазоні від $ 1 млн і $ 6 млн
Додатковий капітал зарезервований для наступних інвестицій [5].
В Україні державна підтримка інноваційного та венчурного бізнесу ще не сформована як така, тому на нашу
думку, може розвиватися за наступними моделями:
1. Європейська модель. Державна підтримка малого
та середнього бізнесу здійснюється на двох рівнях —
наднаціональному та національному, що дає змогу раціонально розділити процедури прийняття рішень стосовно надання окремих видів державної підтримки її реципієнтам. З метою підвищення конкурентоспроможності
європейської економіки дія системи державної підтримки
малого та середнього бізнесу в ЄС спрямована на
зміцнення єдиного внутрішнього ринку й інтернаціоналізацію підприємницької діяльності на рівні окремих її
суб'єктів. У країнах ЄС вагома роль належить прямій
фінансовій підтримці малого та середнього бізнесу, най-
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більша частка якої надається у вигляді цільової фінансової допомоги (гранти, субсидії).
2. Американська модель. На відміну від країн ЄС, де
повноваження щодо надання державної підтримки інноваційного підприємництва розподілені між Європейською
комісією, установами ЄС, органами центральної та місцевої влади країн-членів, у США заходи державної підтримки розробляє, здійснює і координує Адміністрація малого бізнесу. Огляд діючих у країні програм державної
підтримки малого та середнього бізнесу засвідчує, що
пріоритетними є фінансова підтримка, залучення
суб'єктів малого і середнього бізнесу до виконання державних замовлень, інноваційна, експортна і технічна
підтримка.
3. Японська модель. Відмінною ознакою японської
системи дер-жавної підтримки малого та середнього
бізнесу є її спрямованість на сприяння кооперативним
починанням малих і середніх підприємств. Особливість
японської системи — високий рівень розвитку системи
субконтрактів, яка забезпечує замовленнями підприємства малого та середнього бізнесу і робить взаємодію
цих суб'єктів підприємництва ефективнішою. Головним
напрямом державної підтримки в Японії, якому підпорядковані всі інші, є всебічне сприяння держави інноваційній діяльності цих суб'єктів бізнесу, котрі визнані
найактивнішими у створенні інноваційних продуктів і
технологій.
Дані моделі уже були використані в процесі формування програм державної підтримки в Норвегії та
Швейцарії — Європейська модель, Австралія та Канада — Американська модель, Корея на Нова Зеландія — Японська модель, тому одна з них може бути
використана під час розробки програми державної
підтримки в Україні. Також не слід відкидати змішану модель з поєднанням всіх вище зазначених. Але,
на нашу думку, на перших етапах становлення держ ав н ої п ід три мки сл і д з в ер н ути ся до д ос в ід у
Фінляндії та Ізраїлю.
В Україні повинен бути створений державний фонд
для розвитку венчурного інноваційного підприємництва,
який би залучав для фінансування проектів як кошти держави, так і кошти приватних інвесторів на взаємовигідних умовах.
Засобами державної підтримки могли б стати:
— надання кредитів на пільгових умовах;
— пільговий податок на прибуток венчурних інноваційних підприємств;
— впровадження системи страхування коштів венчурних підприємств;
— цільові безоплатні субсидії підприємствам, які
створюють нові технології;
— дотації малому і середньому бізнесу на наукові
дослідження та розробки;
— залучення венчурних інноваційних підприємств до
реалізації масштабних державних проектів.
ВИСНОВКИ
Розвиток венчурного та інноваційного підприємництва є невід'ємною частиною зростання економіки будьякої країни світу. В Україні ці види діяльності не набули
значного розвитку в силу різних причин: недостатньо розвинена законодавча база, слабкий ринок цінних паперів,
відсутність державних програм розвитку інноваційного
та венчурного бізнесу. В такій ситуації держава може
прийняти будь-яку з уже існуючих 3 моделей або розро-

бити свою унікальну. Але, на думку авторів, найкращим
варіантом є розробка програми типу Yozma та SITRA, які
вже добре зарекомендували себе та дали потужний
імпульс для розвитку інноваційного та венчурного бізнесу в Ізраїлі та Фінляндії.
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STARTUP AS A PROGRESSIVE FORM OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
У сучасних умовах економічного розвитку України запускати новий проект із підвищеними ризиками потребує виваженого підходу, розробки певних правил для забезпечення ефективної його реалізації. З урахуванням реалій розвитку малого підприємництва запропоновано стартап вважати інноваційним проектом особливого типу. Досліджено сутність стартапу, приведено приклади зарубіжних успішних стартапів. Наведено основні характерні ознаки стартапу та особливості взаємодії ключових
його складових. Визначено стадії розвитку стартапу та їх характеристики. Окреслено етапи підготовки бізнес-плану стартапу. Виокремлено способи залучення інвестицій та інвесторів для функціонуючих стартапів. Запропоновано основні правила найбільш дієздатного та ефективного стартапу.
In nowadays conditions of economic development of Ukraine, the launching of a new project with increased
risks requires a balanced approach, the development of certain rules to ensure effective implementation.
Considering the realities of development of small business it is suggested to account startup as innovative
project of a special type. Exploded the essence of a startup, given examples of successful foreign startups.
Adduced basic outstanding characteristics of a startup and features of the interaction of its key components.
Defined stages of development of a startup and their characteristics. Outlined the stages of preparation of
the startup's business plan. Determined ways to attract investments and investors for operating startups.
Offered the basic rules of the most capable and effective startup.
Ключові слова: стартап, ідея, бізнес-план, інвестиції, інноватори, інноваційний проект.
Key words: startup idea, business plan, investment, innovators, innovation project.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У провідних країнах світу інноваційний шлях розвитку
широко використовується як ефективний засіб подолання
кризових явищ, пріоритетної підтримки конкурентоспроможної продукції та формування ринку високих технологій. Формування інноваційної економіки як імперативи досягнення
цілей довгострокового соціально-економічного розвитку України обумовлює необхідність активізації інноваційних процесів як на рівні держави, так і на рівні підприємництва. Практика найбільш інноваційно-активних країн світу переконливо
свідчить, що саме малий бізнес є рушійною силою інноваційного підприємництва. Тому в сучасних умовах розвитку економіки найбільш актуальним стає питання створення проектів
та бізнес-ідей не професіоналами, а найбільш натхненними
та цілеспрямованими інноваторами, що прагнуть реалізувати свій потенціал. Важливим в цьому процесі є чітке слідування принципам ведення бізнесу, врахування дії основних економічних законів, наявності нової інноваційної ідеї, команди
інноваторів та інвестора (власника проекту) з тонким відчуттям ефективності новоствореного продукту.

ли здебільшого такі науковці, як Ковальова А.Ю., Івашова
Н.В., а також практики Пікуль В.С., Збанацький Д.Ю., Мацевич О.А., Барабаш М.Р. та ін.
Незважаючи на те, що в науковій літературі розробки
за інноваційним спрямуванням є доволі численними, залишаються проблеми, які ще недостатньо вирішені як у теоретичному, так і в практичному аспектах, зокрема — дослідження створення стартапу як форми інноваційного підприємництва. Це пояснюється тим, що на сучасному етапі інноваційного розвитку України в умовах відсутності законодавчо регламентованої стратегії її інноваційного розвитку, національної інноваційної системи ускладнюються питання
створення нового підприємства, проекту (стартапу) з інноваційним спрямуванням.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування основних правил для створення найбільш вдалого та ефективно діючого стартапу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах економічний розвиток підприємства
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
напряму залежить від рівня його інноваційного розвитку.
І ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ПРОБЛЕМОЮ
Статистичні дані свідчать, що промислові підприємства УкОсновну увагу аспектам створення та функціонування раїни поступово знижують рівень інноваційної активності.
стартапу як актуальної інноваційної компоненти приділя- В той же час щороку зростає чисельність суб'єктів малого
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Наявність здатності бізнесмоделі стати
масштабованою, бути
повтореною і розширеною

Висока швидкість розвитку
проекту і максимально
ефективне просування
компанії на ринку

Мінімальні витрати
ресурсів з боку авторів
стартапу

Новизна й унікальність ідеї

Ознаки
стартапу
Нове підприємство
(проект), може не бути
зареєстрованим у
відповідних органах влади

Коротка історія операційної
діяльності

Впевненість в проекті та
його гнучкість, з
урахуванням потреб ринку

Здатність до адаптації

Рис. 1. Характерні ознаки стартапу
бізнесу, показники прибутковості яких не мають прогресивної динаміки до збільшення. Невідчутний вклад суб'єктів малого підприємництва у структурі доходів Зведеного бюджету
України упродовж останніх десяти років, незважаючи на
зміни у податковому законодавстві. На це є ціла низка суб'єктивних та об'єктивних причин, але, на нашу думку, слід наголосити на досить "кволій" інноваційності суб'єктів малого
підприємництва. Підкреслимо той факт, що у провідних країнах з інноваційною економікою таких як США, Японія саме
малому підприємництву приділяється увага з боку держави.
У сучасних умовах економічного розвитку України запускати новий проект із підвищеними ризиками потребує
виваженого підходу, розробки певних правил для забезпечення ефективної його реалізації. З урахуванням нашого
дослідження стартап будемо вважати інноваційним проектом особливого типу.
Стартап — це новостворена компанія (може не бути
юридичною особою), яка знаходиться на стадії розвитку і
будує свій бізнес на основі нових інноваційних ідей, або на
основі технологій, які нещодавно з'явилися [1].
Особливо часто термін "стартап" застосовується відносно інтернет-компаній й інших фірм, що працюють в сфері
інформаційних технологій, проте, це поняття розповсюджується і на інші сфери діяльності. Ця думка з'явилася за
підсумками спостережень за найбільш вдалими як зарубіжними, так і вітчизняними стартапами всесвітньої павутини, а
саме:
1) соціальні мережі Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники.ру". Однак якщо грунтуватися на класичному понятті
стартапу (де основними характерними рисами є наявність
оригінальної ідеї, та вільна ні ким не зайнята ніша), то тільки
перший (Facebook) може вважатися таким;
2) найбільша інтернет-енциклопедія — Вікіпедія. Число статей на цьому ресурсі неможливо підрахувати, бо їх
кількість щодня зростає;
3) YouTube — найбільша база відеороликів;
4) Flickr — один з найпопулярніших сервісів для зберігання фотографій;
5) Twitter — платформа створена Джеком Дорсі для
обміну короткими повідомленнями;
Інші класичні приклади успішних стартапів — Microsoft
(засновники — Білл Гейтс і Пол Аллен), Apple Computer inc.
(засновники Стів Джобс і Стів Возняк) і Google (засновники
— Леррі Пейдж і Сергій Брін) [2].

Однією з основних причин створення, успішного розвитку та подальшого існування стартапів вважають неповороткість і повільність великих корпорацій, які успішно використовують вже наявні продукти, а розробкою і створенням
нових майже не займаються. Тому стартапи завдяки своїй
мобільності в плані втілення нових ідей складають конкуренцію великим корпораціями [2].
На початку дослідження визначимо основні ознаки стартапу за [3; 4; 5], що пов'язані з його створенням і розвитком
(рис. 1).
Стартап починається з ідеї продукту, який лежить в основі бізнесу. Проте лише однієї ідеї замало для реалізації
успішного стартапу.
Серед основних елементів успіху стартапу визначимо
ключові: ідею, команду інноваторів, ресурси та маркетинг
інновацій.
По-перше — ідея. На думку Ковальової А.Ю., вона може
бути скопійована, модернізована або унікальна — все це не
важливо, головне, щоб ідея була спрямована на реалізацію
продукту, який задовольняє потреби споживачів і має
цінність для них. Проект буде успішним тоді, коли розроблений продукт буде зрозумілим для споживачів і їх кількість
буде достатньою, щоб проект виправдав своє існування і був
комерційно вигідним [6].
На нашу думку, саме від рівня ідеї залежить життєздатність стартапу, чим вона унікальніша, заснована на фундаментальних дослідженнях або обумовлена потребами
практики, тим довший життєвий цикл новоствореного продукту, а відповідно і його економічна ефективність. Саме з
цих причин важливо мати авторів таких ідей у команді стартапу.
По-друге стартап — це команда. В її обов'язки входить
генерація ідей, їх реалізація в інноваційний продукт, розробка стратегії розвитку стартапу, планування, ефективне
управління, забезпечення необхідними ресурсами тощо. Для
успішної реалізації стартапу, необхідне виконання наступних умов:
— наявність: власника (інвестора) — для забезпечення
необхідними ресурсами, інноваторів (команди проекту) —
для генерації ідей та їх реалізації в інноваційний продукт; керівника стартапу (менеджера, який має певний досвід в інноваційній діяльності та володіє практичними навичками в обраній сфері реалізації проекту) — для розробки стратегії
розвитку стартапу, планування та ефективного управління;
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Власник
Головний інвестор

Головна мета: отримання прибутку

Прийняття кінцевих рішень, в ході
реалізації проекту
Головна мета: досягнення економічного ефекту
Головна мета: генерація та реалізація ідеї
Віра в ефективне впровадження ідеї
Створення макету (презентації)
ідеї та її подальша розробка
Творці інноваційної ідеї, її
розробники

Інноватори

Забезпечення ефективного контролю
реалізації інноваційного проекту
Організація, планування інноваційного
проекту та розробка ефективних
механізмів мотивації інноваторів
Розробка стратегії реалізації
інноваційного проекту та бізнес-плану

Менеджер

Рис. 2. Синергетичний ефект ключових складових стартапу
— поєднання інтересів власника (інвестора), інноваторів
та менеджера (керівника) стартапу;
— бачення кінцевого результату проекту та перспективи його подальшого розвитку з позиції ефективної віддачі
всіма учасниками стартапу.
Взаємозв'язок учасників стартапу, в розрізі їх інтересів
відобразимо на рисунку 2.
По-третє стартап — це своєчасне залучення необхідних
ресурсів. При цьому варто зауважити, що на кожному етапі
реалізації ідеї, необхідно чітко визначити інвестиційну політику, направлену на максимізацію прибутку. Головною проблемою зазвичай стають зайво залучені кошти на початку
розробки ідеї, які можуть спричинити проблеми в команді,
втрату мотивації та їх нестачу в кінці для забезпечення ефективного маркетингу. Тому необхідне поступове планомірне
виважене інвестування кожного етапу інноваційного проекту.
По-четверте стартап — це маркетинг інновацій, який
слід одночасно розглядати: "як концепцію ринкової діяльності підприємства (філософію бізнесу), коли в змінах вбачають джерело доходу; як аналітичний процес, що передбачає виявлення ринкових можливостей інноваційного
розвитку; як засіб активного впливу на споживачів та цільовий ринок у цілому, що пов'язаний з виведенням та просуванням інновації на ринок; як функцію інноваційного менеджменту, спрямовану на виявлення можливих напрямків
інноваційної діяльності, їх матеріалізацію і комерціалізацію" [8].
На нашу думку, важливим етапом успішної реалізації
інноваційного проекту є ефективна розробка його бізнесплану, який дозволяє оцінити успішність упровадження інноваційної бізнес-ідеї, її перспективність і прибутковість, а також виконати порівняння досягнутих фактичних результатів
з плановими показниками та оперативно коригувати тактику ведення бізнесу.
Необхідність розробки бізнес-плану для стартап-проекту можна проаналізувати через призму основних етапів
його підготовки:
1. Розробка стратегії розвитку стартапу, зазначення
складових його реалізації та бачення кінцевого результату
проекту.
2. Аналіз ринку, вивчення його поточних тенденцій,
рівня цін і конкуренції, а також оцінка місткості та перспектив розвитку ринку. Дослідження можна проводити на основі офіційних даних Державної Служби статистики, про-
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фільних міністерств, бази митної служби, а також інформації
операторів ринку.
3. Підготовка фінансового плану, що має містити: бюджет первинних інвестицій; планові обсяги продажів; детальний перелік операційних витрат та їх планові розміри; плановий розрахунок виручки і грошового потоку; аналіз точки беззбитковості; розрахунок планових показників інвестиційної привабливості, прибутковості і рентабельності запланованого проекту і т.п.
4. Складання описової частини бізнес-плану на основі
результатів проведеної роботи та отриманої інформації на
другому та третьому етапах. При підготовці описової частини бізнес-плану доцільно використовувати рекомендації
одного з існуючих міжнародних стандартів: UNIDO, ЄБРР,
TACIS та ін. Важливо пам'ятати, що всі міжнародні стандарти
побудови бізнес-планів носять рекомендаційний характер.
5. Розробка презентації стартапу для майбутніх бізнеспартнерів та інвесторів. Дуже важливий аспект — відеопрезентація, вона повинна бути щирою і інформативною. Головним, що необхідно донести в презентації проекту, є його
унікальність, прогресивна прибутковість, ефективність, конкурентоспроможність та довгостроковість.
Бізнес-план є рушійної силою розвитку стартапів, стадії
якого зобразимо в таблиці 1.
Не обов'язково, що кожен успішний стартап проходить
всі перераховані вище стадії, але для комплексності дослідження наведено характеристики всіх його можливих стадій.
Будь-який стартап потребує певних фінансових вкладень, але підприємцям-початківцям знайти джерела фінансування для реалізації нових ідей у сучасному економічному середовищі та недостатньо розвиненій інфраструктурі
інноваційного ринку виявляється досить складно. Основна
проблема зовнішнього фінансування стартапів полягає в
тому, що існує великий ризик неповернення засобів, що
вкладаються в новий бізнес.
Існують різні способи залучення інвестицій до фінансування стартапів. Серед основних моделей фінансування
стартапів віділяють такі: франшизу; венчурні фонди; бізнесангели; конкурси; бізнес-акселератори; краудфандинг;
Smart money (розумні гроші); модель "3Д": домашні, друзі,
дурні; стратегічні інвестори; субсидії держави; ІРО [6]. Наступним кроком визначимо особливості та практичні аспекти фінансування стартапів (табл. 2).
До основних інвесторів, які на свій ризик дають можливість реалізувати шанс на здійснення вдалого бізнес-про-
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Таблиця 1. Стадії розвитку стартапів
Стадія стартапу
Стадія pre-seed

Seed стадія

Прототип
Робочий прототип
Альфа-версія проекту
(продукту)
Закрита бета-версія
проекту (продукту)

Публічна бета-версія
проекту (продукту)

Startup стадія

Стадія зростання
Стадія розширення

Стадія виходу

Характеристика
Рre — STARTUP стадія
Існує ідея та визначено, що саме треба покупцям, проте ще немає чіткого уявлення
про те, як цю ідею краще реалізовувати технічно і як її слід просувати, щоб вона
приносила гроші, або ж є, але тільки в узагальненому вигляді.
Вивчається ринок, складається план стартапу, складається і виконується технічне
завдання, створюється і тестується прототип, йде пошук перших інвесторів та
підготовка до пуску проекту.
Створення технічного завдання та проектуванняя інтерфейсів
Створення продукту або проекту з самими основними функціями
Продукт (проект) вже готовий, але ще не протестований. В процесі випробування, в
інтерфейс вносяться деякі дрібні корективи, які не були враховані при розробці та
створенні технічного завдання. Ведуться переговори з першими клієнтами.
Інноваційний проект вже має вигляд, близький до того, яким його задумували
стартапери, у проекту (продукту) з'являється невелика кількість користувачів,
запрошених засновниками стартапу для того, щоб випробувати сервіс і повідомити
про недоробки і можливі поліпшення.
Ведеться помірно активне залучення користувачів, яким необхідні послуги, що
пропонує проект. Часто публічна бета-версія відбувається шляхом розповсюдження
обмеженої кількості запрошень. Також укладаються договори з першими клієнтами.
Запуск проекту в експлуатацію (продукту в виробництво)
Вирішальна стадія для будь-якого проекту - рання і пізня startup стадія - стадія
запуску і початковий період його роботи.
Рost STARTUP стадія
Стартап займає на ринку стійке становище і впевнено рухається до завоювання ніші,
яка була намічена на стадії написання бізнес-плану.
Стартап наблизився до виконання бізнес-плану на первинному цільовому ринку, і
починає збільшувати кордон за рахунок завоювання інших ринків. Розширювати
бізнес компанія може як одноособово, так і за рахунок покупки інших підприємств.
Вихід з бізнесу (частково або повністю) бізнес-ангелів та венчурних інвесторів, які
раніше приймали участь у фінансуванні стартапу. Вихід може відбуватися через
продаж фірми стратегічним інвесторам, через розміщення акцій компанії на біржі
(вихід на IPO) і через приватне розміщення (продаж акцій підприємства). Венчурні
фонди фінансують перспективні стартапи які на початковій стадії росту, як правило,
завжди демонструють стрімке зростання, а до стадії виходу зростання стартапа
уповільнюється в порівнянні з попередніми стадіями, хоча сам бізнес стає більш
стабільним. Також одним з варіантів «виходу» стартаперів та інвесторів може бути
припинення бізнесу і банкрутство підприємства.

екту, належать, здебільшого венчурні фонди та бізнес-ангели.
Вибір однієї з моделей фінансування стартапу є важливим моментом, оскільки від цього залежить подальша доля
проекту. Якій з моделей віддати перевагу — це складне
рішення, яке приймається виходячи зі специфіки самої ідеї,
інвесторів, ресурсів та можливостей.
Масштаби бізнесу компанії, її імідж і популярність серед інвесторів, загальноекономічна ситуація в країні і світі,
стан ринку — головні чинники вибору моделі фінансування
стартапів [6].
Таким чином, можна стверджувати, що ефективний
стартап — це не просто реалізований проект, а в першу чергу згрупована команда, яка створює продукт, що задовольняє попит споживачів і яка здатна навчатися на своїх помилках і не зупинятися на шляху розробки свого проекту. Найважливіший принцип стартапу вказує на те, що провал — це
досвід, який допоможе зробити ідеальний продукт, для достатньо великої аудиторії споживачів, щоб бути комерційно
вигідним.
На основі вищевикладеного сформулюємо основні правила для створення дієздатного та ефективного стартапу:
1. Наявність доступної інформації про інвесторів, інноваторів та керівників проектів в інформаційних мережах.
Інформаційна система має містити загальну характеристику кожного з основних компонентів стартапу, їх сфери та
напрями діяльності.
2. Забезпечення взаємодії ключових складових для запуску стартапу. Ідея, яка є результатом інтелектуальної
діяльності інноваторів, стає об'єктом зацікавленості інвестора. В результаті об'єднання вдалого задуму та матеріального забезпечення, виникає потреба ефективного управління процесом реалізації інноваційного проекту. Вона задо-

вольняється за допомогою залучення керівника проекту (менеджера, який має певний досвід в інноваційній діяльності
та володіє практичними навичками в обраній сфері реалізації проекту).
3. Поєднання інтересів учасників стартапу — власника,
інноваторів та менеджера для досягнення синергетичного
ефекту їх співпраці. Учасники стартапу є його рушійною силою і мають бути об'єднані єдиним баченням кінцевого результату реалізації проекту.
4. Розробка ефективного бізнес-плану. При правильному підході до підготовки бізнес-плану він зможе стати не
тільки формальним документом, а й практичним керівництвом по реалізації бізнес-ідеї, який дозволить проводити
своєчасну оцінку результативності проекту, а також коригувати початкові плани в процесі реалізації проекту,
відслідковувати вплив змін на прибутковість проекту, його
рентабельність та інвестиційну привабливість.
5. Постійний моніторинг ринку та попиту на розроблений інноваційний продукт. В сучасних умовах попит споживачів дуже чутливий, тому важливо враховувати всі потреби
обраного сегменту ринку та керуватись ними при коригуванні якісних характеристик продукту, що створюється.
6. Максимізація зусиль на презентацію інноваційної
біснес-ідеї. Поточна концепція бізнес-ідеї, з усіма розрахунками на основі аналізу особливостей розвитку галузі, в якій
планується впровадити інноваційний проект, має бути доступна для сприйняття інших можливих контрагентів стартапу та відображати вигоди, що зацікавлять потенційних інвесторів.
7. Маркетинг майбутнього інноваційного продукту. Маркетинг інновацій в даному випадку, являє собою систематичну активність щодо розробки і просування на ринок товарів, послуг та технологій для задоволення потреб і запитів
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споживачів у більш ефективний, ніж у конкурентів, спосіб на основі підвищення потенціалу підприємства, пошуку нових напрямів та
засобів його використання з метою отримання прибутку та забезпечення умов тривалого
виживання й розвитку на ринку. Також сюди
можна включити чітке масштабування власного проекту для залучення великої кількості
лояльних користувачів і клієнтів, захоплених
продуктом, використання краудфандінгових
платформ (призначені для розміщення і просування проектів в інтернеті).
8. Залучення підтримки інформаційних
соціальних мереж, для просування інноваційних ідей, інноваційних проектів та інноваційних продуктів. В цих питаннях найефективнішою є співпраця з громадськими
організаціями, профільними асоціаціями та
професійними об'єднаннями, через реєстрацію на їх сайтах, відвідування відкритих зустрічей, приймання участі в роботі комітетів,
і по можливості особистого спілкуватися з
засновниками та членами цих організацій.
Для залучення інвесторів власник бізнеспроекту має відвідувати інвестиційні конференції, виставок і роад-шоу (серія виїзних
зустрічей з інвесторами для просування проекту на ринок).

Таблиця 2. Джерела фінансування стартапу
Джерело
фінансування
Франчайзинг

Венчурні
фонди
Конкурси
(тендери)
Бізнес-ангел

Краудфандинг

Smart money
Модель «3Д»

Стратегічний
інвестор
Субсидія

Первинна
публічна
ВИСНОВКИ
пропозиція
У результаті написання статті визначені
(ІРО)
основні характеристики стартапів. Виявлено синергетичний ефект ключових складових стартапу: ідея, команда, ресурси та маркетинг інновацій. На підставі аналізу функціонування стартапів, згруповано стадії їх розвитку. Запропоновано основні етапи
підготовки бізнес-плану стартапу. Акцентовано увагу на
різних способах залучення інвестицій до фінансування
стартапів. На основі визначених стадій розвитку та джерел фінансування інноваційного проекту, запропоновані
основні правила найбільш дієздатного та ефективного
стартапу.

Практичний аспект
При формі стартапу - «копіювання бізнесу», отримується
відпрацьований бізнес-процес з докладними інструкціями як
продавати; вже розкручене ім’я (бренд) компанії; економію на
рекламі. Кредит на стартап найпростіше отримати саме за
франчайзингової моделі.
Інвестування відбувається тоді, коли фонд виявиться зацікавленим у
реалізації проекту. Найчастіше венчурні фонди воліють брати участь
у бізнесі.
Фінансування отримують не тільки номінальні переможці, але й
будь-які вподобані комусь з інвесторів проекти.
Вкладає гроші в інноваційні проекти на етапі створення
підприємства в обмін на повернення вкладень і долю в капіталі.
Вони інвестують частину власних коштів в інноваційні компанії,
підтримуючи їх технічний і комерційний розвиток.
Фінансування відбувається на основі колективної співпраці людей,
які добровільно об’єднують свої гроші або інші ресурси разом, як
правило через Інтернет, щоб підтримувати зусилля інших людей або
організацій.
Інвестор вкладає не тільки гроші, але й свої знання, досвід, зв’язки і
розуміння ринку, та має необхідний рівень компетенції у галузі.
Модель «3Д: домашні, друзі, дурні» передбачає, що на стадії
створення своєї справи підприємцю-початківцю доводиться йти по
фінансову допомогу до друзів і родичів.
Тут здійснюються великі вкладення в старпап, що передбачають
отримання постійного доходу, контроль над власністю та участь в
управлінні об'єктом інвестування.
Субсидії держави є фінансовою підтримкою державними органами,
завдяки якій суб’єкт одержує пільги (прибутки). Для цього
необхідно мати гарну ідею, перекладену в бізнес-план.
Одним із способів залучення зовнішніх інвестицій є первинна
публічна пропозиція акцій. IPO є пропозицією, яку компанія робить
всім зацікавленим інвесторам.
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ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF BANKS IN MODERN CONDITIONS
У статті розглянуто основні підходи та теоретичні засади до забезпечення фінансової стійкості
банківської системи в умовах кризи, а також проаналізовано фактори, які на неї впливають.
Визначено взаємозв'язок економічної категорії з категоріями стабільність, рівновага,
надійність.
The article describes the main approaches and theoretical foundations to ensure the financial
stability of the banking system in crisis, and analyzes the factors that influence it. The correlation of
economic categories with categories stability, balance, and reliability is determined.
Ключові слова: стійкість, фінансова стійкість, фінансова стійкість банку, фінансова стійкість банківської системи, стабільність, рівновага, надійність, фінансова криза.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах наростаючої фінансової кризи однією з основних проблем, яка стоїть перед вітчизняною банківською системою, є підтримка її стабільності та надійності. Проблема забезпечення та зміцнення фінансової стійкості банків — не породжена сьогоденням, вона
має корені й у минулому, складна та до кінця не розв'язана. Вона є у розвинутих країнах ринкового типу, набула
загальнонаціонального значення і для України, що значною мірою зумовлено специфікою розвитку вітчизняних
банків. Зокрема порівняно короткий період їх діяльності,
необхідність працювати в умовах підвищеного ризику, що
пов'язано з економічною та політичною нестабільністю в
країні, а також порівняно з банками провідних ринкових
країн незначні обсяги власного капіталу. Саме тому ефективне управління і забезпечення власної фінансової
стійкості має бути обов'язком та основним стратегічним
завданням кожного комерційного банку [5].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням даної проблематики займались як
зарубіжні, так і російські та вітчизняні науковці, якими
визначено основні фактори, методи оцінки й аналізу
фінансової стійкості. Серед них можна виділити: В. Рисіна, В. Вітлінського, В.В. Коваленко, О.П. Тимошен-

ко, І.М. Васьковича, М.Н. Крейніну, Н.М. Шелудько,
Є.В. Склепового та інших.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є теоретико-методологічне обгрунтування засад фінансової стійкості банків, методів
аналізу та оцінювання, напрямів і механізмів забезпечення в умовах ринку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток економіки безпосередньо залежить від стану банківської системи, фінансування та обслуговування
підприємств банками. В умовах наростаючої фінансової
кризи однією з основних проблем, яка стоїть перед
вітчизняною банківською системою, є підтримка її стабільності та надійності.
У світовій практиці питанням попередження та запобігання банківських криз приділяється велика увага, держава надає істотну підтримку банкам, щодо відновлення
довіри до них з боку населення та забезпечення їх фінансової стійкості й стабільності, оскільки, без стійкої та стабільно функціонуючої банківської системи неможливо
розвивати економіку країни, а також вирішувати соціальні
завдання.
Зокрема фінансова стійкість повинна бути не лише
короткочасним досягненням банків, а й стратегією їх-
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Рис. 1. Класифікація стійкості банківської системи та її елементів
Джерело: [3].

нього розвитку. Належний рівень фінансової стійкості
банків є відображенням їх високоефективного функціонування, достатнього нарощування фінансових ресурсів та раціонального управління ними.
На фінансову стійкість банківської системи впливає
безліч факторів, які залежно від якісних характеристик
їх впливу мають як позитивне, так і негативне значення.
На думку В. Рисіна, на зменшення рівня фінансової
стійкості банків можуть впливати наступні фактори: зниження якості банківських активів; втрата довіри з боку
вкладників, що підтверджується фактом відтоку депозитних коштів; зниження ліквідності; скорочення ресурсної
бази банків; зростання процентних ставок; збільшення
обсягів неповернутих валютних кредитів; складнощі із залученням нових інвестицій, зумовлені кризовими явищами на європейських фінансових ринках та зниженням кредитних рейтингів значної частини українських банків [2].
До зазначених факторів В.В. Коваленко додає наступні: високі ризики кредитування, що зумовлені неефективною структурою економіки; залежність банківської системи від фінансового стану підприємств-позичальників; пов'язаних із фондовим ринком і динамікою цін на
окремих сегментах фінансового ринку; проблеми з поверненням зовнішніх запозичень, які активно залучали-
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ся в попередні роки; рівень капітальної бази банківської
системи та досить низька якість ресурсів; проблеми рефінансування банків; політичне втручання в діяльність
банківської системи [3].
Фінансовою стійкістю банківської системи слід вважати її здатність у динамічних умовах ринкового середовища протистояти дії негативних зовнішніх та внутрішніх
чинників, забезпечувати надійність збереження та повернення вкладів юридичних і фізичних осіб, захищати інтереси акціонерів та своєчасно виконувати власні зобов'язання з метою забезпечення фінансової безпеки держави.
На відміну від проблеми стійкості інших суб'єктів економічної діяльності проблема стійкості банків має свої
особливості, які проявляються джерелами формування
фінансових ресурсів, структурою активів, оцінкою результатів їх діяльності. Стійкість як якісний стан та форма розвитку банківської системи, класифікується за такими ознаками (рис. 1).
Становлення і розвиток банківської системи України
відбувається в умовах постійної зміни кон'юнктури та непередбачуваності перспективи. Сучасна банківська практика вимагає оцінювати фінансову стійкість за такими напрямами: оцінка макроекономічної ситуації та тенденцій
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Рис. 2. Фактори, що впливають на фінансову стійкість банків
Джерело: [6].

розвитку банківської системи; оцінка достатності
кількості банків та розмірів їх філіальної мережі з точки
зору ступеня користування банківськими послугами з
боку населення і підприємств; моніторинг діяльності конкретного банку; аналіз банківської звітності відповідно
до виконання певних норм і правил, встановлених Національним банком України.
Особливу увагу при цьому слід приділити виявленню
зовнішніх факторів, які впливають на банківську систему незалежно від діяльності банку та внутрішніх факторів, які залежать від функціонування самого банку, і
визначають ступінь їх впливу на діяльність та стан банку.
З рисунку 2 видно, що зовнішні фактори поділяються на економічні, соціально-політичні та фінансові.
До економічних факторів відноситься інвестиційний
клімат (забезпечує послаблення інфляції, забезпечення
оптимальних процентів за депозитами і вкладеннями, зниження відсоткових ставок за кредитами, скорочення заборгованості та зростання споживчого попиту населення); стан платіжного балансу країни (чітко відображає
економічне становище країни, широко використовується в інтересах прогнозування й макроекономічного регулювання діяльності банків, допомагає в проведенні виваженої курсової політики та забезпечення стабілізаційного функціонування банків); податкову політику (дозволяє створити економічну ефективність і соціальну справедливість, гарантування стабільності податкового законодавства, яке відображається в податковому кодексі та
оптимально пов'язує інтереси держави з інтересами банківського сектору); стан економіки (суттєво впливає на
рівень захищеності банківського сектору та ступінь реагування на зміни в економічній ситуації країни).
До соціально-політичних факторів доцільно віднести соціальну стабільність (враховуючи цей фактор, створюється гармонізація інтересів банківського сектору і
держави в цілому, соціально-психологічне сприйняття
цілей, методів, принципів і форм державного управління
соціальною сферою банківської системи в Україні);

стійкість уряду (забезпечить стабільне функціонування
діяльності банків шляхом чіткої та стабільної роботи уряду країни); політичну стабільність (передбачається стан
рівноваги, збалансованості банківської системи й політичних інститутів як суб'єктів владних відносин, оптимального політичного рішення, яке дасть змогу з
мінімальними втратами зберегти досягнуте банками становище).
До фінансових факторів доцільно віднести процентну політику НБУ (дозволяє сформувати процентну політику як єдине поняття грошово-кредитної політики, забезпечує управління банківською системою і банківською діяльністю, чинне законодавство сприятиме консолідації не лише банківського права, але і суспільного економічного життя в цілому); кредитну політику НБУ
(підтримує стабільність національної валюти, стабілізується вартість національних грошей, як на внутрішньому ринку через зниження темпів інфляції, так і на зовнішньому через укріплення її обмінного курсу); валютну
політику НБУ (спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності та створення умов довіри внутрішньої
економіки й іноземного бізнесу до національної валюти,
стимулювання розвитку експорту, повернення в країну
заробленої іноземної валюти, забезпечення стабільного
функціонування національної валютної системи, сприяння збалансованості платіжного балансу, гармонізації інтересів експортерів та імпортерів); стан грошового ринку
(дає змогу здійснювати накопичення, оборот, розподіл і
перерозподіл грошового капіталу); величину валютних
резервів НБУ (достатній обсяг валютних резервів забезпечить економічну самостійність та стабільну діяльність
банків).
До внутрішніх факторів доцільно віднести якість активів банку (врахування цього фактору забезпечує
здатність швидко та без суттєвої втрати вартості перетворюватися в грошову форму); рівень менеджменту (цей
фактор дозволяє виявити шляхи мінімізації ризиків та отримання достатніх прибутків для збереження коштів
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вкладників і підтримання життєдіяльності банку); рівень
рентабельності (цей фактор дозволяє виявити резерви
подальшого підвищення ефективності діяльності банку);
ліквідність балансу банку (дозволяє банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку,
оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних
термінів); платоспроможність банку (дозволяє забезпечити достатність власних коштів для забезпечення захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку); адекватність капіталу банку (а саме підвищення капіталізації
банків, відображає рівень надійності та ризиковості банку
і передбачає уявлення про банківський капітал, як джерело покриття збитків) [6].
На фінансову стійкість банківської системи впливає
безліч факторів, які залежно від якісних характеристик
їх впливу мають як позитивне так і негативне значення.
Вони поділяються на фактори-стимулятори та факторидестимулятори. До стимуляторів відносяться фактори,
високі значення яких бажані з економічної точки зору й
свідчать про сприятливі умови для підвищення рівня конкурентоспроможності банку. До дестимуляторів належать фактори із протилежними якостями. Однак, внаслідок орієнтації банків на обслуговування певних цільових сегментів ринку банківських послуг, одні й ті самі
фактори можуть виступати як стимулятори, так і дестимулятори. Виокремлення серед факторів стимуляторів і
дестимуляторів, а також їх якісна оцінка є невід'ємними
складовими забезпечення стійкості банківської системи.
Також доцільно звернути увагу на капіталізацію банків.
Підвищення капіталізації банків є важливим фактором забезпечення стійкого функціонування банків, оскільки саме
достатній обсяг статутного капіталу забезпечує економічну самостійність та стабільну діяльність банку.
Під управлінням фінансовою стійкістю банку, слід розуміти один з найбільш значущих функціональних напрямів системи фінансового менеджменту фінансовокредитної установи, який є системою принципів та методів
розроблення і реалізації управлінських рішень та необхідною передумовою його стабільного розвитку, пов'язаний із забезпеченням такого стану фінансових ресурсів
і підтриманням фінансової рівноваги для забезпечення
стабільного фінансово-господарського становища банку як в поточній, так і в довгостроковій перспективі [3].
Управління фінансовою стійкістю банків передбачає
об'єктивне визначення її поточного й бажаного стану,
скоординоване управління фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких управлінських рішень,
котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості. Зокрема, це може бути впорядковано та відображено у
сформованому цілісному механізмі. Саме таким механізмом є механізм управління фінансовою стійкістю банків,
як форма її практичного забезпечення [4].
Для розв'язання проблем та забезпечення збереження фінансової стійкості банків, необхідно об'єднати зусилля всіх гілок влади й розробити заходи, які були б спрямовані на вихід України з політичної та економічної кризи.
ВИСНОВКИ
Таким чином, можна стверджувати, що визначення
та систематизація впливу внутрішніх і зовнішніх факторів
на фінансову стійкість банків дозволить виявити кількісну
залежність від факторів, що формують фінансову
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стійкість; виявити проблемні місця функціонування конкретного банку; вчасно приймати рішення стосовно напрямків поліпшення фінансової стійкості банків. Фінансова стійкість як основний елемент стабільності банку
відповідає такому стану розподілу та використання
фінансових ресурсів, який забезпечує розвиток банку на
підставі зростання норми нагромадження та раціоналізації структури капіталу при збереженні платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.
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FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES AS THE MAIN INDICATOR FINANCIAL CONDITION
В статті систематизовано визначення суті фінансової стійкості підприємства як основного
показника фінансового стану. Метод групування та узагальнення використано для визначення
фінансової стійкості. В ході дослідження було запропоновано ряд показників, на основі яких
було проаналізовано стійкість ПАТ "Укртелеком". У висновку обгрунтовано необхідність використання аналізу фінансової стійкості підприємства. Перш за все за допомогою коефіцієнтів
фінансової стійкості підприємство має повне уявлення про теперішній стан підприємства, можна визначити слабкі місця в діяльності підприємства та своєчасно їх ліквідувати.
The paper systematically define the essence of financial stability of the company as a leading
indicator of financial performance. The method of grouping and summarizing used to determine
financial stability. The survey suggested a number of indicators on which analyzed the stability of the
JSC "Ukrtelecom". In conclusion, the necessity of using analysis of financial viability. First of all the
ratios financial stability of the company has a complete picture of the current state of the enterprise
can identify weaknesses in the enterprise and promptly remove them.
Ключові слова: фінансова стійкість, платоспроможність, ризик, прибуток, управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою стабільного положення підприємства і заставою його життєздатності в ринкових умовах служить його
фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи
коштами, здатне шляхом ефективного їхнього використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати по його розширенню і
відновленню. Визначення границь фінансово-економічної
стійкості господарюючого суб'єкта, відноситься до числа
найбільш важливих економічних проблем в умовах переходу до ринкової економіки, недостатність фінансової
стійкості може привести до неплатоспроможності і відсутності в нього засобів для розвитку фінансово-економічної
діяльності.

фінансової стійкості підприємств зробили такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Ван Хорн Джон, Г.В. Свавицьку,
І.Ф. Прокопенко, А.Д. Шеремета, В.І. Іваненко, В.В. Ковальов, А.В. Матвійчука, М.Д. Білика, В.О. Василенко та інші.
В їхніх дослідженнях надано визначення категорії "фінансова стійкість підприємства" та розроблено рекомендації
щодо її оцінки та зростання.
МЕТА СТАТТІ
Визначення суті фінансової стійкості підприємства, як
основного показника фінансового стану.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ринкові умови господарювання та проблеми фінансового забезпечення діяльності підприємств обумовлюють
необхідність зміни фінансово-економічної політики та кваліфікованої оцінки фінансового стану з метою виживання
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
їх в умовах кризи і подальшого економічного зростання.
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню фінансового стану підприємств присвяче- Тому вітчизняні підприємства все частіше проводять фінанно багато наукових праць. Вагомий внесок у дослідження совий аналіз за результатами діяльності підприємства.
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Запорукою виживання підприємств в умовах кризи та
основою їх фінансово стійкого стану є фінансова
стабільність підприємств.
Фінансова стабільність підприємства є однією із найважливіших характеристик його фінансового стану підприємства і пов'язана з рівнем його залежності від кредиторів та
інвесторів. За різних умов, у яких функціонує підприємство,
останнє для досягнення фінансової стабильности проходить
різні етапи [1].
Умовою і гарантією виживання й розвитку будь-якого
підприємства як бізнес-процесу є його фінансова стійкість.
Фінансова стійкість — це такий стан фінансових ресурсів,
їх розподілу та використання яких забезпечує діяльність
підприємства на основі збільшення прибутку, платоспроможність та кредитоспроможність підприємства в умовах
допустимого рівня ризику.
Якщо підприємство фінансово стійке, то воно у стані
"витримати" несподівані зміни ринкової кон'юктури і не опинитися на краю банкрутства. Більш того, чим вище його
стійкість, тим більше переваг перед іншими підприємствами
того ж сектора економіки в одержанні кредитів і залученні
інвестицій. Фінансово стійке підприємство вчасно розраховується за своїми обов'язками з державою, позабюджетними фондами, персоналом, контрагентами. Це сприяє його
іміджу ("goodwill"), головної складової нематеріальних активів господарюючого суб'єкта [2].
Фінансова стійкість — це такий стан фінансових ресурсів підприємства, за якого раціональне розпорядження
ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної прибутковості та забезпечення процесу розширеного відтворення. Фінансова стійкість — один із головних чинників, що
впливає на досягнення підприємством фінансової рівноваги та фінансової стабильности [3].
У системі складових елементів фінансової стабильности підприємства фінансова стійкість займає одне із головних місць. Тому необхідним є пошук шляхів досягнення певного ступеня фінансової стійкості підприємства. Для забезпечення фінансової стабильности функціонування підприємства у перспективі необхідно визначати конкретний рівень
фінансової стійкості та здійснювати її кількісну оцінку. Велике значення мають визначення "певного ступеня" фінансової стійкості, низки чинників, що обумовлюють межу
стійкості, обгрунтованості методичних підходів до її оцінки, особливо в умовах економіки кризового періоду. Кожне підприємство має визначити межу своєї фінансової
стійкості. Недостатня фінансова стійкість підприємства може
призвести до його неплатоспроможності, а надлишкова —
сприятиме створенню "зайвих" запасів та резервів, у зв'язку з чим зростуть витрати на їх утримання, спостерігатиметься недоотримання прибутку та гальмування темпів економічного розвитку підприємства.
Визначення стандартизованої межі фінансової стійкості
є складним процесом. Кожне підприємство функціонує та
здійснює свою операційну діяльність в умовах певного економічного середовища. Умови функціонування підприємства визначаються фазою розвитку економічної системи.
Щодо підприємства генерує низка чинників макроекономічного характеру, на які підприємство впливати не зможе,
але зворотний їх вплив на ефективність діяльності підприємства, його ліквідність, платоспроможність і тим більше
фінансову стійкість досить значний. На кожному етапі розвитку підприємства вплив чинників макроекономічного характеру є значним, але особливо їх значущість зростає на
такій стадії розвитку системи, як економічна криза. Чинники макроекономічного характеру впливають на всі без винятку підприємства, проте характер їх впливу на фінансову
стійкість залежить від специфіки діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання. Внутрішні чинники, які впливають на фінансову стійкість, відображують специфіку діяль-
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ності підприємства та обумовлюються стадією життєвого
циклу самого підприємства [4].
Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь
забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за
своїми зобов'язаннями. У ньому, як у дзеркалі, знаходять
відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі і роботи з управління фінансовими ресурсами, тобто фінансової роботи. Бо, як уже
підкреслювалося, для отримання доходу, прибутку підприємство повинне на належному рівні, з найменшими витратами організувати виробництво, збут продукції, раціонально
розпорядитися наявними власними і позиковими ресурсами, тими ресурсами, які воно одержує, реалізуючи новостворену вартість [6].
До основних факторів, що визначають фінансову
стійкість підприємства, належить фінансова структура капіталу (співвідношення позикових і власних коштів, а також
довгострокових і короткострокових джерел коштів) і політика фінансування окремих складових активів (насамперед
необоротних активів і запасів). Тому з метою оцінки фінансової стійкості необхідно проаналізувати не тільки структуру фінансових ресурсів, але й напрями їхнього вкладення.
Для оцінки рівня фінансової стійкості використовують
наступні показники:
— коефіцієнт співвідношення залучених і власних
коштів;
— коефіцієнт автономії (платоспроможності);
— коефіцієнт маневреності власних коштів;
— коефіцієнт ефективності використання власних
коштів;
— коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна.
У ході оцінки фінансової стійкості підприємства можуть
використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та
моделі.
Їхня кількість та широта застосування залежать від конкретних цілей оцінки та визначається її завданням в кожному конкретному випадку. Показниками доброго фінансового стану підприємства можуть бути стійка платоспроможність, позитивні тенденції у виробництві та продажу продукції (робіт, послуг, товарів), ефективне використання ресурсів, наявність власних оборотних активів, прибуткове господарювання тощо [5].
Для конкретного прикладу в даній статті зроблена оцінка фінансової стійкості підприємства ПАТ "Укртелеком".
Для аналізу було взято три останні роки (2012, 2013 та 1-ше
півріччя 2014 років) і наступний комплекс показників таблиця 1.
Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості свідчить, що
більшість показників відповідають встановленим нормативам і позитивно змінюються з роками.
Коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності
та коефіцієнт маневрування власного капіталу відповідають
встановленим нормам, але протягом трьох років замітні коливання цих показників, що не є позитивним фактором для
підприємства.
Від'ємними показниками для підприємства ПАТ "Укртелеком" є коефіцієнти забезпеченості оборотних коштів
власними оборотними коштами, які складають менше ніж
оптимальне значення і в розрахунках мають негативну динаміку.
Таким чином, результати аналізу дозволяють зробити
висновок про наявність стійкого фінансового стану, але у
підприємства є недостатність оборотних коштів, що має
значний вплив на фінансову стійкість.
Слід пам'ятати, що в умовах ринкових відносин забезпечення фінансової стійкості підприємства є однією з
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Таблиця 1. Оцінка показників фінансової
стійкості ПАТ "Укртелеком"
Значення показників
Назва показника

Оптимал.
значення

періоди
2012

2013

І півріч.
2014

Коефіцієнт автономії

>0,5

0,58

0,59

0,94

Коефіцієнт фінансової
залежності

<2,0

0,42

0,41

0,36

Коефіцієнт
маневрування власного
капіталу

>0,4

4,52

3,39

3,86

>0,1

-0,66

-0,53

-0,40

Коефіцієнти
забезпеченості
оборотних коштів
власними оборотними
коштами
Коефіцієнт
співвідношення власного
і залученого капіталу
(коефіцієнт фінансової
стійкості)
Коефіцієнт
співвідношення
залученого і власного
капіталу (коефіцієнт
фінансового ризику;
фінансування)
Коефіцієнт
забезпеченості власними
оборотними засобами
Коефіцієнт
співвідношення
реальних активів і
вартості майна
Коефіцієнт поточних
зобов'язань
Коефіцієнт
довгострокових
зобов'язань
Коефіцієнт
співвідношення
необоротних і власних
коштів

>0,1

1,52

1,45

1,76

<0,5

0,65

0,69

0,57

>0,1

-1,91

-0,98

-0,28

>0,5

7,89

0,75

0,66

>0,5

0,99

0,90

0,76

<0,2

0,001

0,10

0,24

>0,5

1,42

1,29

1,07

найбільш важливих проблем, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до неплатоспроможності і відсутності у підприємства коштів для розвитку.
Тому можна сформулювати загальне правило для
будь-якого підприємства — майбутні ділові партнери, у
першу чергу, віддають перевагу підприємствам з високою
часткою власного капіталу, з більшою фінансовою незалежністю, оскільки таке підприємство з більшою ймовірністю може погасити борги за рахунок власного капіталу.
Власники ж підприємства віддають перевагу розумному
зростанню в динаміці частки позикових коштів, що відповідає діяльності підприємства "Укртелеком" за останні три
роки.

пасів і затрат. Аналіз фінансової стійкості підприємства перш
за все виявляє за допомогою коефіцієнтів фінансової
стійкості мати повне уявлення про теперішній стан підприємства, визначити слабкі місця в діяльності підприємства та
своєчасно їх ліквідувати.
Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства ПАТ"Укртелеком" відповідає нормам і в 2014 році стає ще більш
позитивним, що дає шанс постійно мати прибутки та працювати рентабельно.
В умовах нестабільності економіки, підприємство необхідно також визначати можливість розвитку діяльності в
майбутньому, навіть при абсолютній фінансовій стійкість до
кризи, підприємство може не встояти під час кризових явищ,
тому прогнозування банкрутства є необхідним заходом у
процесі управління фінансовою стійкістю.
Отже, фінансова стійкість є важливим показником для
підприємства, яка постійно повинна бути під контролем,
враховуватися як внутрішні, так і зовнішні фактори впливу.
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ВИСНОВОК
Фінансова стійкість — це такий стан фінансових ресурсів, їх розподілу та використання яких забезпечує
діяльність підприємства на основі збільшення прибутку, платоспроможність та кредитоспроможність підприємства в
умовах допустимого рівня ризику.
Аналіз фінансової стійкості підприємства має на меті
об'єктивний аналіз фінансової стабільності і незалежності
в напрямі відповідності джерел коштів для формування за- Стаття надійшла до редакції 21.11.2014 р.
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PRINCIPLES AND PROBLEMS OF REALIZATION OF CLUSTER DEVELOPMENT

Статья посвящена некоторым теоретическим и практическим вопросам развития на основе
создания национальных экономических кластеров. Описываются проблемы реализации кластерного развития. Исследуются основные свойства кластерных стратегий, успешно применяемых в некоторых странах. Указываются преимущества кластерного развития. В то же время
отмечается, что при отсутствии здоровой конкуренции может возникнуть опасность сговора
компаний. Анализируются принципы реализации кластерной политики. Основываясь на историческом опыте, указывается эффективность в основном стимулирующего вмешательства государства.
Article is devoted to some theoretical and practical questions of development on the basis of
creation of national economic clusters. Problems of realization of cluster development are described.
The main properties of the cluster strategy which are successfully applied in some countries are
investigated. Advantages of cluster development are specified. At the same time it is noted that in
the absence of the competition there can be a danger of collusion of the companies. The principles
of realization of cluster policy are analyzed. Based on historical experience, efficiency of generally
stimulating intervention of the state is specified.
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ВВЕДЕНИЕ
Существует ряд важных причин применения кластерного подхода к развитию экономики Азербайджана.
1. Меняющаяся природа конкуренции в инновационных
системах, основывающихся на рыночные принципы поощряет образование сетей. Для успеха таких систем в процессе инновации, компании приходят в взаимозависимое положение через дополняющие знания и ноу-хау, не относящиеся к ним (гипотеза взаимозависимости).
2. Межсекторное инновационное взаимодействие.
Именно вследствие этого фактора на современном этапе по
причине ограниченных возможностей традиционные методы анализа отрасли не годятся. Устанавливая серьезные
преграды между отраслями, традиционный подход не учитывает важность взаимосвязанности и потока знаний внутри производственной сети.
3. В странах, где осуществляется политика системного
кластера, результаты кластерных исследований превратились в пробный камень принятия политических решений на

38

этой территории. Являясь, вместе с тем, инструментом анализа инновационных систем, кластерные исследования могут использоваться также в качестве дельного метода при
принятии политических решений на практике и в развитии
стратегического бизнеса.
4. Такие географические характеристики региона, как
доступность природных ресурсов и климата, незаменимы,
однако, другие охватывающие кластер факторы также могут быть улучшены посредством политики реформ и совместных усилий.
5. Обычно усилия по изменению микроэкономической
среды бывают более эффективными, чем перспектива кластерного подхода.
§ 1. Проблемы реализации кластерного развития.
При создании, становлении и развитии кластеров как в
результате государственного вмешательства, так и неподготовленности общества, может возникнуть ряд проблем,
объективного и субъективного характера:
— проблема спорного имущества;
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— недостаточность финансовых ресурсов;
— бюрократия;
— привязанность финансовых олигархов и крупных
компаний к традиционным для них сферам;
— недостаток квалифицированных специалистов;
— безответственность чиновников перед населением и
бизнесом;
— несмотря на многочисленные исследования, доказывающие экономическую эффективность кластеров, в развивающихся странах информации об эффективности усилий кластерного развития, относительно мало [1].
Кластерная теория опирается на местные уникальные
условия и соответственно в целях и структуре кластерных
усилий имеется значительное разнообразие [2]. Пока, что
не было проведено достаточно исследований по классификации этого разнообразия. Несмотря на это разнообразие, широкое исследование кластерных инициатив непосредственно в ведущих странах, выявило общие особенности этих усилий, которые проявились на высшем уровне. В [3] эти усилия классифицируются по трем направлениям:
1. Цели. Возникают следующие основные цели кластерных актеров:
— Исследование и организация сетей. Создание сетей
между кластерными участниками является самой общей
задачей усилий кластерного развития. Во многих случаях
это осуществляется посредством отчетных изданий, семинаров и вэб-сайтов в форме информационного обмена.
— Политическая деятельность. Организация сетей служит также целям политического воздействия, а также диалога между сферой, научной общественностью и государственными органами.
— Коммерческое сотрудничество. Другой общей целью
является коммерческое сотрудничество в сферах организации торговых выставок, поддержки экспорта и кластерного маркетинга.
— Обучение и тренинг.
— Инновации и технологии.
— Расширение кластера. Даже если это будут цели разделения рынка с целью снижения общих расходов и конкуренции, все же это редкий случай.
2. Социальные, политические и экономические условия
внутри страны. В эти условия в частности входят:
— Бизнес-среда. Не странно, что многие кластерные
инициативы имеют успех в тех местах, где уже имеется хорошая среда бизнеса.
— Политика. Если кластерная инициатива, являющаяся автономной, не интегрируется в стратегию широких реформ, она дает мало эффекта.
— Кластерная сила. В тех случаях, когда бизнес-общественность имеет влияние при центральной власти и участие в кластерных инициативах лиц, принимающих решение
и обладающих возможностями воздействия на правительство, усилия кластерного развития оказываются еще более
успешными.
3. Процесс развития кластерной инициативы. Этот процесс охватывает следующие этапы:
— Начало и планирование. Кластерные усилия развития начинаются с совместных усилий государства и частного сектора, но независимо от того, чья эта инициатива, в
успешных кластерных инициативах бизнес берет правление
в руки и определяет стратегию развития.
— Управление и финансирование. Роль государства в
частности ограничивается обеспечением финансирования и
организационной поддержкой. Инициативы дают более хороший результат в тех случаях, когда имеет место конкуренция за государственное финансирование.
— Расширение участников. Согласно выводам
Greenbook для того, чтобы кластерная инициатива дала ре-

зультат, требуется срок в три, а то и больше лет. Это, в частности, зависит от усилий имеющего компетенцию и авторитет в конкретной области экономики индивида ("кластерпренера"), которому принадалежит сильная сеть.
— Ресурсы и поддержка. Со временем в успешных кластерных программах государственного финансирования
становится меньше, а расходы членов увеличиваются, кластерные инициативы освобождаясь от проектной основы,
принимают форму ассоциативного членства.
— Структура и консенсус. Со временем организации
еще более структурируются, учреждают офисы и чтобы координировать деятельность и оказать организационную
поддержку, очень часто привлекают профессиональных
менеджеров.
— Импульс. После всех этих процессов дается новый
толчок развитию кластера.
Исследования выявили ряд проблем в создании и развитии кластеров в переходных экономиках [3]:
— Вера в государственные инициативы мала, а опыт
внутриотраслевого сотрудничества низкий.
— Кластеры, как правило, слабы и внутренняя конкуренция и иностранные инвестиции на эти цели, можно сказать, отсутствуют.
— Общие знания о кластерах и кластерные инициативы слабы, требуемая для оценки идей экспертиза на нулевом уровне.
— Перед предпринимательством имеются такие преграды как бюрократия и недостаточность венчурного капитала.
— Не имея соответствующей образовательной политики и другой микроэкономической политической поддержки, как политика прямых зарубежных инвестиций, долгосрочные обязательства государства в направлении кластерных инициатив вызывают сомнения.
§ 2. Кластерная стратегия
Даже охватив большую часть экономики, кластерные
группы могут добиться больших успехов во взаимодействии
с государством. По этой причине, кластерные исследования
выявили необходимость по-новому взглянуть на роль государства в экономике и бизнесе. Стало известно, что государство создавая эффективные группы поощрения для устранения неэффективных проявлений системы и рынка в
национальном инновационном комплексе, может выступить
как создатель организации сетей, катализатором динамического сравнительного преимущества и институциональный
строитель. Меняющаяся роль отраслевой политики государства из-за прямого вмешательства в экономику, отвечающую требованиям дня, адаптируется стремлением к поощрению. Эта изменившаяся во многих странах перспектива
как результат имеет создание таких групп поддержки как
поощрение брокерских и сетевых агентств и подразумевает конструктивный диалог и обмен знаниями. А во многих
странах кластерный подход используется с поощрением
диалога и со стимулированием обмена знаниями между
различными акторами в соответствующей инновационной
системе страны для организации стратегии экономического развития с рыночным уклоном.
Создание региональных кластеров решает не только
проблемы одной области, но такжеразвивая связанные этой
отраслью другие отрасли в этом регионе, обеспечивает сбалансированное развитие на всей его территории. Поэтому в
мировом опыте в качестве составной части экономической
политики государства особенно используются кластерные
стратегии. Можно выделить две стратегии, связанные с кластерами:
1. Стратегии, направленные на повышение уровня использования знаний в уже сформировавшихся кластерах.
2. Стратегии, направленные на создание новых сетей
сотрудничества внутри кластера.
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По прошествии времени эффективно функционирующие кластеры из механического свода отраслей превращаются в обладающую синергетическим эффектом систему,
стимулирующую крупные капиталовложения и находящуюся в центре внимания правительства. Центр кластера обычно состоит из нескольких сильных компаний, продолжающих конкурировать между собой. Эта особенность отличает кластер от картелей и финансово-промышленных групп.
Концентрация конкурентов, их покупателей и изготовителей в одном месте стимулирует эффективную специализацию производства. В этом случае, кластер обеспечивает
работой также многочисленные малые компании и предприятия. Кроме того, кластерное развитие способствует созданию новой особой формы инновации — валовой инновационной продукции. Так, кластеризация на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию
различных научных и технологических открытий, а эффективную систему трансляции новых знаний и технологий.
Необходимым условием трансформации открытий в инновации, а инноваций в конкурентное преимущество является
формирование устойчивых сетей связи кластерных участников. С другой стороны, сама интенсивность необходимости сотрудничества и взаимозависимости между предприятиями содержит в себе некоторую опасность — опасность
потери независимости (свободное поведение на рынке, освоение новой продукции и технологий и т.д.). компаний. И
по этой причине, в последние десятилетия во многих странах эффективные кластерные стратегии строятся на базе
центров деловой активности, уже продемонстрировавших
свою конкурентоспособность и силу на мировых рынках.
Правительства концентрируют свои усилия на поддержке
существующих кластеров и в создании новых сетей компаний, не имеющих или имеющих между собой слабую связь.
Государство выступает не только как поддерживающий создание и развитие кластеров, а как участник кластера.
В направлении разработки комплексной политики, опирающейся на кластер, выдвигаются следующие ведущие
принципы политики [4]:
— Создание кластеров не должно быть усилием государства, а возникнуть как результат рыночной инициативы.
— Государственная политика не должна непосредственно направляться на субсидирование отраслей и компаний и
на ограничение конкуренции на рынке.
— Государственная политика должна непосредственно сместиться от вмешательства к поощрению.
— Государство не должно стремиться быть на руководящих или предпринимательских позициях, оно, в частности, должно функционировать как собирающие акторов в
одном месте, обеспечивающие их поддерживающими структурами и поддерживающие развитие кластера и инновационный процесс катализатор и брокер.
— Кластерная политика не должна игнорировать малые и развивающиеся кластеры, не фокусироваться только
на "классических" и существующих кластерах.
— Когда есть потребность в кластерных исследованиях государство не должно без действия фокусироваться
только на исследованиях. Эффективная кластерная политика предусматривает взаимодействие с исследователями,
лидерами области, формирующими политику и учеными, и
организацию форумов для конструктивных диалогов.
— Кластеры не должны создаваться насильно, не способствовать сужению рынков.
§ 3. Преимущества кластерного развития.
Итак, кластерный подход к экономическому развитию
посредством повышения эффективности за счет расположения компаний в одном пространстве, преследует цель
стимулирования экономического роста. Известно, что компетентность в сфере бизнеса является необходимым качеством для компании или же конкуренции области. Однако
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известно и то, что физическое расположение компании также влияет на ее стратегию, менеджмент и операции. Согласно теории, конкурентоспособная компания может располагаться где угодно, однако на практике они располагаются в
конкурентоспособных кластерах [5]. Кластерный подход
имеет и ряд дополнительных преимуществ.
1. Так как кластер состоит из различных фирм и организаций, особые интересы здесь отходят на второй план.
Поэтому используя кластерный подход при проведении реформистских политик, можно добиться таких результатов,
чтобы эффективно охватить более широкое множество экономических субъектов.
2. Другое преимущество кластерного подхода заключается в том, что вероятность завершения усилий по сотрудничеству сговором и иными антиконкурентными поведениями значительно ниже по сравнению с программами, которые осуществляются посредством малых компаний и ассоциаций. К примеру, рассмотрим случай из отельного бизнеса. Если государство работает не через кластер, а с отдельно взятыми компаниями, то тогда местный отель посредством лоббизма будет препятствовать зарубежным инвестициям, что конечно будет невыгодно местным ресторанам,
туроператорам и другим связанным сферам бизнеса, а также потребителям.
3. Компании, входящие в кластер могут поступится личными интересами ради общественных интересов, дать еще
большую поддержку государственной политике. Например,
в том случае если компания желает снижения налогов, то
члены кластера могут выбрать противоположную позицию
по причине пользования государственными инвестициями в
специализированную инфраструктуру.
4. Организованный кластер усиливает эффективность
государственной деятельности.
Принципы реализации кластерной политики.
Миссии USAID в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой пришли к такому заключению, что
неопределенность, присущая кластерному подходу в условиях политического давления, который делается с целью
быстрого получения результата, очень рискованна. Эти миссии в результате поисков новых путей с целью поддержки
кластеров выдвигают следующие рекомендации [6]:
1. Кластерные инициативы редко дают краткосрочные
результаты. Когда даст результат деятельность по активизации кластера трудно спрогнозировать. Давления, непосредственно оказываемые с целью получения результатов
могут превратить доноров скорее в активных участников,
чем в помощников. Это может завершиться тем, что они будут сфокусированы не на развитии кластера непосредственно, а на развитии кластерных инициатив, вместо экономических результатов будут действовать в направлении получения успехов в процессе. Таким образом, создание вместо
средств, просто поддерживающих экономический рост, рабочих групп, служащих сотрудничеству и формирование эффективных кластерных организаций превращается в конечную цель.
2. Чем выше конкуренция, тем лучше. Кластерный проект бывает успешным в случае наличия сильного конкурентного давления вследствие высокой концентрации области
по пространству и международной конкуренции. Если внутри кластера нет достаточной конкуренции, усилия по поощрению коллективной деятельности могут закончиться групповым мышлением и анти-конкурентным поведением (например, сговор о цене). Возникновение такого случая в торговом секторе маловероятно, потому, что местные компании вынуждены вести борьбу с импортом. Нехватка или
неточность информации в развивающихся странах не дает
возможности оценить территориальные размеры и отраслевую широту кластера, и тем самым, потенциальные кластеры. Поэтому, в общем, чем много информации, тем луч-
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ше. Насколько узко определен кластер, настолько ограничены и возможности влияния на него.
3. Кластерный проект развития должен улучшить рыночные механизмы. Снижая конкуренцию широкие донорские проекты могут исказить локальные рынки. Компании
могут концентрировать свои усилия больше над получением помощи от доноров, нежели на продажах потребителям.
Путь снижения этого риска находится в концентрировании
действий над устранением рыночных нарушений. Широко
распространенными примерами рыночных нарушений, созданных кластерными инициативами развития следующие
[7]:
— Ограниченная информация. Полезная для компаний
информация недоступна для них или же возможна с запрещенными способами.
— Некомпетентность в управлении. Из-за бессмысленности или неумения сочетать знания с деятельностью не
использование доступной информации в направлении оптимальной эффективности.
— Координационная неудача. Информация доступна и
понятна, однако акторы с разными мнениями не могут организоваться, чтобы адекватно использовать эту информацию.
— Низкий уровень общественной продукции. Образование, тренинг, инфраструктура, исследования разного типа
или же другая общественная или квази-общественная продукция не предлагаются в достаточной мере со стороны
рынка.
4. Косвенная помощь кластеру является более эффективной и адекватной, чем непосредственная. Кластерный
анализ может быть эффективным, чтобы определить нужды экономики, однако это не означает, что организация
кластера должна стать составной частью решения. Перед
конкуренцией могут возникнуть такие преграды, как макроэкономическая нестабильность или неэффективная среда регулирования, которые являются более фундаментальными факторами, чем кластер. Если составляющие кластер
компании неконкурентоспособны, то и кластер не будет
конкурентоспособен.
В некоторых случаях устранение преград перед кластерным ростом бывает эффективным, чем установление
формальных кластерных организаций. Это может осуществляться в различных формах: посредством регулирования в направлении кластера, тренинговых программ в направлении кластера, удовлетворение трудовых нужд. Следует учитывать, что кластерная инициатива предусматривает осмысление преград, касающихся кластера.
Отметим и то, что в развитых странах большинство кластеров развились естественным образом, без целенаправленных кластерных усилий. Установление причин того, почему потенциальный кластер не развивается на основе своих особых факторов, может быть более эффективным, чем
создание организации кластерного развития.
Опыт USAID показывает, нововведения, возникающие
в кластерном подходе, образовали сильные споры вокруг
эффективности кластерных программ. По ходу продолжения программ, возникают новые конкретные рекомендации.
Вместе с тем, изучение кластеров и их потенциала является
важной частью понимания экономики страны или регионов
и независимо от цели программ может быть ценной как источник информации.[6].
Итак, как видно, кластерный подход первоначально используемый в исследованиях как проблема конкурентоспособности ныне применяется в в решении более широкомасштабных вопросов:
— в исследовании конкурентоспособности государства,
региона и отрасли;
— в отраслевой политике государства;
— в разработке региональных программ развития страны;

— в стимулировании инновационной деятельности;
— в стимулировании взаимодействия крупного и малого
бизнеса.
Еще одним важным выводом, полученным из этого раздела в том, что роль государства в развитии кластеров незаменима. Однако, именно в опыте развитых стран, имея
поощрительный характер в частности в развитии инфраструктуры, косвенность этой роли была более эффективной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роль кластеров в развитии государства незаменима. В
опыте развитых стран, имея поощрительный характер в
частности в развитии инфраструктуры, косвенность этой
роли была более эффективной. Однако в таких переходных странах, как Азербайджан требуется более активное
участие государства в создании и развитии кластеров. Это
объясняется тем, возможности слабых азербайджанских
компаний для входа на рынки, поделенные между сильными крупными транснациональными компаниями, без государственной поддержки, очень ограничены, а внутренний
рынок слишком мал.
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MANAGEMENT CONTROL IN THE MANAGEMENT SYSTEM
У статті досліджено роль і місце управлінського контролю в системі менеджменту. Визначено взаємозв'язок управлінського контролю з іншими елементами управління. Досліджено
управлінський контроль в контексті наступних аспектів: функції управління — функціональний
контроль; як елемент управління виробництвом; як цілеспрямована діяльність; як система спеціального органу, що здійснює контроль в підприємстві — інституційний контроль.
The paper investigates the role and place of management control system management. Correlation
of management control with other elements management. Investigated management control in the
context of the following aspects: management functions — functional control; as part of production
management; as a purposeful activity; system as a special body that monitors in the enterprise —
institutional control.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Контроль є важливим елементом системи управління суб'єкта господарювання. Його роль у діяльності
підприємства перманентно зростає і посилюється. У світі
провідні компанії вже багато років вдало використовують різні варіації організації та методики управлінського контролю для корегування виробничо-господарської діяльності. Менеджери вітчизняних підприємств починають усвідомлювати доцільність трансформації наявної системи контролю в частині є переорієнтації контрольної діяльності на задоволення інформаційних потреб апарату управління. В зв'язку з цим доцільним є
висвітлення сучасних тенденцій розвитку управлінського контролю, визначення його місця в системі управління, а також його вплив на діяльність підприємства та
економічні показники його роботи.

Б.Ф. Усача, В.О. Шевчука, М.Я. Штейнмана, Н.М. Чумаченка та інших. У працях вчених тією чи іншою мірою
розглядалися різні підходи до концептуальних основ
функціонування системи контролю. Проте останні зміни,
що відбуваються в суспільно-політичному та економічному житті держави не можуть не вплинути на функціонування будь-якого суб'єкта господарювання, а отже, і
на його систему контролю та її місце в управлінні. В
зв'язку з цим подальші дослідження щодо розвитку
організаційно-методологічних аспектів функціонування
системи управлінського контролю актуалізуються.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є розгляд та узагальнення поглядів вчених щодо висвітлення сучасних тенденцій розвитку управлінського контролю, визначення його місця
в системі управління на сучасному етапі розвитку України, взаємозв'язку з іншими функціями управління, а таАНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
кож формування автором власних висновків і пропоТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання функціонування управлінського контролю зицій.
в межах системи управління досліджено у роботах вітчизняних та зарубіжних науковців: Є.А. Аренса, М.Г. Бє- ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У процесі діяльності будь-якого підприємства всі
лова, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Т.А. Бутинець, С.В. Бардаша, Н.С. Вітвицької, Н.Г. Виговської, Л.В. Дікань, співробітники, незалежно від посад, посадових обоМ.Д. Корінька, Дж. Лоббека, Н.М. Малюги, В.Ф. Максі- в'язків, виконують певні контрольні процедури. Управмова, Л.В. Нападовської, Н.І. Петренко, Л.А. Сухарєва, лінський контроль — це частина щоденної роботи апа-
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Рис. 1. Взаємозв'язок управлінського контролю з іншими елементами управління

рату підприємства. У число таких процедур входять
підготовка звітів про виконання досягнення різних показників, поставлених керівництвом; узгодження рішень
з керівництвом; підготовка до атестації і підвищення
кваліфікації; оцінка ризиків при прийнятті рішень; виконання бюджетів тощо. Виконуючи будь-яку роботу,
виконавець повинен зробити вибір одного з декількох
можливих способів, якими можна зробити дану роботу, та дотримуючись таких вимог: швидкість — якість;
прозорість (зрозумілість для інших) — функціональність; інноваційність — надійність і достовірність
тощо.
Вихідною базою діяльності управлінського контролю є інформація. Адже не можна методом насильства,
волюнтаризму змусити "працювати" управлінський контроль. Відродження його — це школа нового господарювання і контролем повинні оволодіти всі, хто вступає
в нелегке ділове життя. Для цього необхідно усвідомити, що контроль це не лише масові перевірки, створення різних комісій, безкінечні ревізії, додаткових
інструкцій і т. д. Перш за все, контроль не може і не повинен носити надбудовний характер. Він повинен йти від
сформованих матеріальних умов, від базисних, суспільних майнових відносин, передбачених статутом та колективним договором підприємства. Не контроль повинен панувати над економікою, а економіка над управлінським контролем. Якщо контроль не впливає на процеси виробництва, не діє всередині підприємства, то
такий контроль не є справжнім в розумному сенсі.
Слід пам'ятати, що у відносинах контролю можуть
виникати протиріччя. Тому виникає потреба адаптування видів контролю до вимог сьогодення. У цьому зв'язку необхідно, з одного боку, розвивати його теорію,
постійно уточнюючи сутність, місце і роль відносин контролю на підприємстві і, з іншого — виробити навики їх
практичного використання, тим самим дозволяючи протиріччя як всередині відносин самого контролю, так і
всього процесу соціально-економічного розвитку
підприємства. Розвиток відносин контролю через розв'язання суперечностей призводить до якісних і
кількісних їх змін. Ось чому система контролю повинна
бути в полі зору постійного теоретичного і практичного
осмислення. Суперечності, що виникають в діяльності
підприємств, постійно змушують нас шукати вихід з по-

ложення, застосовувати нові відносини контролю.
Управлінський контроль передбачає можливість
викликати у працюючих свідомість того, що кожен з нас
стає контролером, тобто відповідальним за процеси, що
відбуваються в господарському житті. Кожен може контролювати не лише свою долю (внесену частку) в
підприємстві, не лише свій трудовий внесок, результат
власної діяльності, а й діяльність колективу, адміністрації, піднімаючись до контролю верхніх щаблів управління. Успіх справи тут багато в чому залежить від зацікавленості працюючих в подіях, що відбуваються на
підприємстві, але без підтримки власників та адміністрації тут не обійтись.
Особливість управлінського контролю полягає у
тому, що він ні на хвилину не повинен перестати діяти,
руйнуючи старе і поволі творячи нові завдання і функції.
Управлінський контроль покликаний розширити вплив
колективу працюючих на відтворювальний процес, його
фази і їх співвідношення. Розвиток контролю — це не
тільки можливість, створювана об'єктивними умовами,
а й потреба сьогоднішнього етапу розвитку нашої економіки.
Управлінський апарат в області контролю тісно взаємопов'язаний і являє собою єдину систему органів управлінського, інституційного і функціонального контролю [риc.1].
Наведена схема відображає такі її властивості, як
багатоаспектність, доцільність, структурність, а також
наявні реально існуючі взаємозв'язки. На підтвердження цьому розглянемо декілька прикладів взаємозв'язків
контролю з іншими елементами управління.
Одним з елементів управління виробництвом є планування. Зміст цього елемента коротко можна звести
до визначення завдань і цілей процесу виробництва, а
також засобів і способів їх вирішення для досягнення
мети. Чим тісніше зв'язки, тим істотніша роль контролю, тим швидша реакція з прийняття рішень. Тут зливаються воєдино виробничі і контрольні функції управлінців.
Контроль, якщо вилучити його дієвий початок, легко можна звести до формалізму. Необхідно, і це цілком
реально, перетворити управлінський контроль в регулятор економічних зв'язків у діяльності підприємства.
Таким чином, зв'язок контролю з плануванням полягає
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в тому, що контроль повинен дати оцінку результатів
виконання планів і їх якості. Контроль і планування
об'єднує те, що вони обидва є необхідними елементами управління, які нерозривно пов'язані і доповнюють
один одного.
З іншого боку, контроль ніколи не може обійтися
без даних обліку, його інформації, оскільки завершені
процеси можуть бути піддані контролю тільки за наявності відображення в обліку цих процесів. У цьому проявляється взаємозв'язок бухгалтерського обліку і контролю.
Наявність діалектичного взаємозв'язку контролю та
обліку не виключає певної самостійності кожного з цих
елементів управління, оскільки в управлінні кожен з них
виконує свої специфічні функції. З нашої точки зору, є
неправильним як повне ігнорування цих зв'язків, так і
заперечення самостійності таких важливих елементів
управління, як облік і контроль.
Взаємозв'язки управлінського контролю з іншими
його видами та галузями знань досить тісні і широкі.
Прикладом може слугувати зв'язок між технічним та
управлінським контролем. Останньому як системі властива наявність не тільки прямих, але і зворотних зв'язків.
Схематично зворотний зв'язок може бути представлений наступним чином:
Вхід

Процес

Вихід

Зворотний зв’язок

Визначення основних властивостей системи управлінського контролю та їх конкретного прояву дає досить переконливе комплексне уявлення про систему,
дозволяє зрозуміти механізм її дії.
B системі управління діяльністю контроль забезпечує необхідний для будь-якого процесу зворотний зв'язок, який проявляється в тому, що результати його впливу на об'єкт управління використовуються не тільки для
прийняття рішень щодо об'єкта управління, але також і
за суб'єктами управління (наприклад, для коригування
елемента планування). В управлінському контролі зворотні зв'язки можуть бути позитивними і негативними.
Система управлінського контролю характеризується певною цілеспрямованістю. Ця властивість її проявляється в тому, що всі елементи і ланки контролю служать загальній меті — забезпеченню ефективного управління виробництвом, його інтенсивному росту, підвищенню життєвого рівня працюючих та їх сімей, уникнення конфліктів на підприємстві.
Важливо виділити ще одну характерну рису управлінського контролю як системи. Він у певному сенсі є
інформаційною системою, що включає зібрання, оброблення, зберігання та передачу зібраної інформації, за
допомогою якої управлінський контроль тісно пов'язаний з іншими системами і підсистемами. Цей зв'язок
характеризується наявною інформацією, створюваної
усередині системи, а також інформацією, яку він отримує від інших систем для здійснення аналізу за своїми
схемами, та інформацією, яку контроль надає навколишньому середовищу.
У вітчизняній теорії і практиці поняття "управлінський контроль" було відсутнє, оскільки централізовано
керована економіка не передбачала такого механізму,
і в науковій літературі почали більше використовувати-
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ся терміни господарський контроль або пізніше німецький варіант цього поняття — контролінг [1; 2; 3; 4]. Проте
контролінг більше уваги акцентує на виконанні дій, що
за даними інформації коригують те, що підлягає контролю. В адміністративно-плановій економіці існували
окремі його інструменти: нормативний облік, внутрішньогосподарський або внутрішньовиробничий розрахунок, які розглядалися в економічній літературі як окремі різновиди контрольно-інформаційних систем бухгалтерського обліку.
У даний час вітчизняні підприємства освоюють такий механізм контролю, як система бюджетування, але,
як показує зарубіжна практика, в традиційному вигляді
вона вже стає малоефективною для сучасних умов конкурентного середовища через дуже вузьку орієнтованість на фінансові показники діяльності. Контроль
лише фінансових показників виявляється недостатнім
в умовах зміни характеру економічної діяльності в порівнянні з періодом "зрілих ринків і технологій", що поволі змінюються [5, с. 31].
Окремі зарубіжні фахівці вважають, що традиційна
система контролю зупинилася в своєму розвитку, коли
сформувалися основні її інструменти, що використовуються і в даний час: бюджетування, розрахунок собівартості за методом "стандарт-кост", трансфертне ціноутворення, модель Дюпона і т.п. До тепер роль управлінського контролю зводилася до підтримки ефективності
функціонування підприємства, тому основна увага менеджерів була зосереджена на витратах і пошуках шляхів їх скорочення, але не надавалося значення вивченню дії, події до початку, контролю здійснення операції
та аналізу заключного її стану — фактів господарського життя.
Облікова система не надає інформацію без здійснення поточного і заключного контролю операцій та
фактів господарського життя. Попередній контроль тут
взагалі відсутній. А насправді заключний контроль
фактів господарського життя повинен слугувати уроком
для попереднього контролю задуманої операції, для
посилення поточного контролю її здійснення.
Істотну роль в переорієнтації контролю відіграє націленість бізнесу не на поточний прибуток, а на довготривалу стійкість, визначену як показник зростання вартості підприємства як гарантії отримання доходу в майбутньому при продовженні діяльності або ліквідації
підприємства. В цьому повинні бути зацікавлені всі працюючі. Традиційна (не інтегрована) система бухгалтерського обліку відображає історичний аспект вже
завершеної події і не враховує інвестиції в довгострокові потенційні можливості, наприклад, підготовку
кадрів, інфраструктури місця підприємства, взаємин з
клієнтами і інші конкурентні переваги, увійшла в суперечність із стратегічними установками сучасного бізнесу, направленими на створення вартості за допомогою
інвестування в клієнтів, постачальників, працівників та
їх сімей, у виробництво, технології та інноваційні проекти. Ось основні напрями теперішньої системи управлінського контролю.
Тому діюча система контролю, в основі якої знаходиться бюджетування, що спирається на традиційну
систему розрізнених облікових підсистем, піддається
критиці зі сторони ефективності внутрішнього контро-
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лю. Нові стратегічні орієнтири в діяльності підприємств
вимагають більш нової інформації для вироблення стратегії і ухвалення відповідних рішень, моніторингу господарських процесів з позиції виконання стратегічних
ініціатив і організації адекватного контролю.
Недоліки традиційної системи управлінського
контролю і нові концептуальні підходи в менеджменті
до оцінки ефективності діяльності підприємства на основі системи різносторонніх показників, націлених на
перспективу, сприяли тому, що останніми роками в зарубіжній практиці з'явилися нові ефективні форми
організації управлінського контролю, до яких пред'являються наступні вимоги: а) орієнтація системи контролю на попередній контроль операцій, що передбачаються та заключний контроль фактів господарського життя; на довгострокову стратегічну перспективу; б) постановка перед кожним працівником певної
мети його діяльності, пов'язаної з довгостроковою
метою діяльності підприємства; в) оцінка майбутніх
вигод від формування інтелектуальних і нематеріальних активів, людського капіталу; г) організація навчання персоналу в процесі систематичного аналізу
ключових чинників успіху підприємства; д) визнання
відсутності прямої залежності між здійснюваними
управлінськими діями і зростанням об'єму продаж або
зниженням витрат; е) пошук нових шляхів і способів
інформування зацікавлених користувачів про стан
потенційної підприємства компанії забезпечити доходи в майбутньому.
Переваги системи управлінського контролю з погляду власників і керівників (основних користувачів даної
системи), виявляються в наступному:
— ув'язка попереднього і поточного контролю досягається за допомогою багатоаспектних і практичних
методів його здійснення всіх без винятку господарських операцій та фактів господарського життя;
— основні чотири напрями контролю: споживчий,
виробничий, інноваційний і фінансовий утворюють всеосяжну схему для попереднього вивчення операцій
підприємства на всіх ієрархічних рівнях;
— обговорення результатів заключного контролю
фактів господарського життя за допомогою методів
аналізу додає об'єктивність процесу досягнення передбаченої мети діяльності підприємства;
— система контролю дозволяє робити можливою
широку, зорієнтовану на досягнення мети на всіх рівнях
діяльності підприємства;
— нова концепція управлінського контролю вдало
інтегрується з системою інших видів контролю і добре
ув'язується з сучасними інструментами управління, націленими на досягнення мети діяльності підприємства.
Проте система контролю не ідеальна. У неї, як у всякої нової моделі, особливо на стадії впровадження, виявляються недоліки або, як відомо, більшість підприємств стикаються з такими проблемами, як:
— складність кількісної перевірки і якісної оцінки
всіх господарських операцій, а пізніше фактів господарського життя;
— акцент на широке вивчення маси обліково-економічної інформації не досягає мети контролю;
— відсутність розвиненої підтримуючої інформаційної системи для здійснення попереднього контролю

та накопичення інформації для вивчення фактів господарського життя для складання висновків на майбутнє;
— складність об'єднання завдань контролю та методики вивчення операцій за різними сферами діяльності підприємства та структурними підрозділами.
Концепція не передбачає механізму вирішення
конфліктів, є проблеми з використанням мотиваційних
можливостей системи, потрібні великі витрати часу на
впровадження і супровід. Не завжди забезпечується
однозначність зв'язку "мета — засіб — дія"; ускладнюється сприйняття цілісності системи через велику
кількість показників, які неможливо використовувати на
оперативному рівні високо агрегованих вимірників оцінки господарських результатів і т.д.
Система не зовсім досконала, оскільки в ній відсутній критично важливий компонент — засоби оцінки.
Це зайвий раз доводить, що пропонована концепція —
не догма, а управлінський інструмент, що дозволяє пов'язати стратегію підприємства з оперативним бізнесом
і забезпечити контроль всіх ресурсів, що використовуються. Як всякий управлінський механізм, контроль вимагає пристосування до конкретного підприємства і
креативного управлінського мислення з його застосування.
Однією з головних труднощів і "проблемною сферою" будь-якої системи контролю, що націлена на досягнення мети діяльності підприємства та включає велику кількість різної інформації, є інформаційне забезпечення. Інформаційний процес — одна з основних передумов успішної реалізації мети бізнесу і сучасної системи управлінського контролю. Як показує досвід
вітчизняної і зарубіжної господарської практики, на
більшості підприємств організація його відсутня.
Система управлінського контролю — це не набір
прийомів і способів перевірки господарських операцій
і фактів господарського життя, це, скоріше за все, стиль
мислення — менталітет апарату управління, власників
та працюючих підприємства. Контроль для господаря
відіграє роль не лише очей і вух, але і охорони майна
підприємства, без цього він би знаходився у стані сліпого.
Професори Л.М. Крамаровський, С.С. Носова (1991 р.)
Г.А. Соловйов (1986 р.), які спеціально досліджували
проблеми контролю, у своїх працях не згадували про
дію системи внутрішнього контролю. Професор Г.А. Соловйов вважає: "Контроль — це загальна функція управління. У конкретній системі управління він виступає
як елемент цієї системи. У системі управління економікою контроль — це елемент економічного управління.
Лише професор Н.Р. Вейцман (1958 р.) згадав про внутрішньогосподарський контроль [6, с. 16].
Економічний контроль на думку професора С.С. Носової: "Це контроль, який відображає реальності управління підприємством і відповідає інтересам трудящих,
більше того, сприяє прояву їх ініціативи. Усвідомити
важливість економічного контролю повинні не тільки
керівники, а й працівники" [7, с. 61].
Як бачимо, автори чітко підкреслюють: контроль це
функція управління. Але колишні галузеві міністерства,
які безпосередньо керували заводами і фабриками,
здійснювали також і контроль за їх діяльністю. Такий
контроль називався — внутрівідомчим, тобто контроль
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у середині свого відомства. В основному він зводився
до наступного (заключного) контролю фактів господарського життя, тобто операцій, що здійснились рікдва тому. Попередній і поточний контроль, як правило,
здійснювався на самому підприємстві силами апарату
управління, в основному це був бухгалтерський контроль.
Подальший контроль, або перевірка виконання,
утворює третю і останню категорію контролю в розглянутій нами класифікації контрольних дій за часом їх
здійснення. Варіанти подальшого контролю досить
різноманітні. Ми будемо торкатися їх при розборі інших
способів класифікації. Тут же тільки відзначимо, що
поєднання ряду цих варіантів створює особливий комплексний спосіб перевірки, що отримав назву управлінського контролю.
Внутрішньогосподарський контроль, — писав у
1958 р. Н.Р. Вейцман, — тісно переплітається з виконавчими функціями керівників підприємств та окремих
їх частин (цехів, секцій). Особи, які очолюють окремі
підприємства, одночасно виступають і в якості контролерів по відношенню до осіб, їм підлеглих [6, c. 16].
Особливу форму внутрішньогосподарського контролю представляє так званий технічний контроль,
здійснюваний на підприємствах відділом технічного
контролю (ВТК). Сюди відносились також бухгалтерський, оперативно — технічний і статистичний облік, що
велись на підприємствах. Поширеною формою внутрішньогосподарського контролю були постійні перевірки
господарської діяльності, здійснювані на підприємствах
партійними і професійними організаціями.
За обсягом здійснюваного контролю, тобто залежно від того, наскільки велике коло питань привертає
увагу контролера, коли він приступив до виконання своїх
обов'язків, Н.Р. Вейцман розрізняє контроль всеохоплюючий і функціональний. У першому випадку не повинно залишитися жодної ділянки в роботі підприємства, який не був би підданий самому ретельному вивченню. Прикладом такого контролю може служити повна перевірка справ даного підприємства в тих випадках, коли вищі органи на підставі ряду сигналів про серйозні недоліки, вважають за необхідне перевірити всю
роботу підконтрольної організації, щоб з'ясувати причини неблагополуччя [6, c. 17].
У завдання функціонального контролю входила
перевірка окремих сторін діяльності підприємства. Функціональний, диспетчерський контроль охоплював періодичні перевірки грошових і матеріальних цінностей,
проведення інвентаризацій, візування певних документів. Все має властивості функціонального контролю. Всі форми спеціалізованої перевірки, на думку професора Н.Р. Вейцмана, що спрямовані на вивчення
"вузьких" місць роботи, або навіть будь-яких окремих
операцій, або їх результатів, також представляють собою різновид функціонального контролю [6, c. 17—18].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати дослідження дозволяють стверджувати,
що система управлінського контролю може задовольнити інформаційні потреби власників та керівників
підприємства. Контроль — це не просто властивість, а
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необхідна умова ефективного існування будь-якого
підприємства та його колектив. Управлінський контроль
має широкий діапазон дії в залежності від поставленої
мети: від рекомендації простих поправок на рівні підрозділу до вимоги радикальних змін, перебудови всього
механізму діяльності з метою виправлення недоліків у
господарюванні.
Поняття "управлінський контроль" можна і слід розглядати зі сторони наступних аспектів: функції управління — функціональний контроль; як елемент управління виробництвом; як цілеспрямована діяльність; як система спеціального органу (суб'єктів), що здійснює контроль на підприємстві — інституційний контроль. Але
при цьому необхідно враховувати, що ці три сторони
управлінського контролю представляють єдине ціле.
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INFORMATION PROVIDING OF INTERNAL INSTITUTIONS OF VERTICAL INTEGRATION
IN AGRIBUSINESS
На основі виявлення двох джерел інформаційного впливу та відповідного формування ризиків
економічної діяльності внаслідок асиметрії інформації, визначено основні організаційно-економічні механізми забезпечення внутрішніх інститутів вертикальної інтеграції. Сформовано власне бачення системи створення неповних внутрішніх контрактів та визначення часових критеріїв
їх циклічного перегляду, основних параметрів контрактів у межах продуктового ланцюга, організації моніторингу ситуації на ринку продукції та альтернативних форм організації транзакцій,
формування системи санкцій (компенсацій) за недотримання встановлених параметрів внутрішнього інституціонального середовища.
On the base of detecting two sources of information influence and following risks of economic activity
formation as a result of information asymmetry, the main organizational and economic mechanisms to
ensure internal institutions of vertical integration are detected. The own vision of creating a system of
incomplete internal contracts and criteria of their time-to-time reviewing, as well as assigning the basic
parameters of contracts within the food chain, organizing monitoring of the market situation for products
and alternative forms of economic transactions, a system of sanctions (compensation) for punishing
the parameters of the internal institutional environment are defined.
Ключові слова: інформація, вертикальна інтеграція, ланцюг вартості, асиметрія інформації, ризик,
внутрішні інститути.
Key words: information, vertical integration, value chain, risk, information asymmetry, internal institutions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інформаційне забезпечення внутрішніх інститутів
вертикально інтегрованої структури стосується забезпечення напрямів, змісту та повноти економічної інформації, що має як внутрішнє походження (в межах вертикально інтегрованої структури), так і зовнішнє походження (в межах продовольчого ланцюга та поза ним) і
направлене на максимальне використання організаційно-економічного потенціалу виробничих одиниць структури, що знижують рівень трансакційних витрат та підвищують прибуток. Недосконалість інформаційного супроводження функціонування вертикально інтегрованих
структур в агробізнесі породжує ризики, що призводять
до неповного використання потенціалу виробничих одиниць, прийняття неоптимальних управлінських рішень,
а отже, і зростання трансакційних витрат та зниження
прибутків вертикально інтегрованої структури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблеми інформаційного забезпечення організаційно-економічного механізму в економічних науках є достатньо поширеним у вітчизняній
практиці та є об'єктом аналізу в працях різних напрямів

— від бухгалтерського обліку і фінансів до економіки
підприємства та системного аналізу. В них звертається
увага на систему інформаційної безпеки [1; 4; 6; 8], економічних аспектах системи управління та логістики [5;
7], фінансової безпеки підприємства [3].
У світовій науковій думці інформаційне забезпечення інститутів вертикальної інтеграції отримало власний
свій розвиток після розгляду підприємства як управлінської структури в працях Ж. Тіроля, У. Шлейфера, та
Т. Еггертсона [9; 12; 13]. Автори методологічно виокремили систему внутрішніх інститутів, як таку, що є основою корпоративного управління та відрізняються від
зовнішніх інститутів, які відповідають за управління національною економічною системою створюючи "правила гри" для підприємств. Остаточно вказаний розподіл
закріплено в праці О. Уільямсона, що розглядав, слідуючи теорії контрактів, систему відносин в межах фірми
(внутрішньо корпоративні формальні та неформальні
розпорядження, директиви, вказівки), як набір контрактів [14]. Емпіричні дослідження в даній царині,
водночас, не набули досить широкого поширення, окрім окремих праць [11]. Це вимагає подальшого розвитку наукових досліджень, особливо в площині інформаційного забезпечення.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Зниження ризиків укладання та реалізації регуляторних механізмів в межах
вертикально інтегрованого продовольчого ланцюга

Формування інститутів управління інформацією в межах продовольчого ланцюга та
ефективного її використання

Формування неповних
внутрішніх контрактів
(розпоряджень) та
визначення часових
критеріїв їх
циклічного перегляду

Формування системи
розпоряджень та
внутрішніх
контрактів в межах
всього продуктового
ланцюга

Моніторинг ситуації
на ринку продукції
та альтернативних
форм організації
транзакцій

Встановлення
економічно обґрунтованих компенсаційних
інструментів порушення умов внутрішніх
контрактів та норм

Рис. 1. Заходи по подоланню інформаційних ризиків в процесі формування внутрішнього
інституційного середовища вертикально інтегрованого продовольчого ланцюга
Джерело: власні дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У методологічному плані було виокремлено два основні джерела інформаційного забезпечення системи
інститутів вертикально інтегрованої структури по формуванню кінцевого продовольчого продукту — зовнішній та внутрішній. Встановлено, що зовнішня інформація про недоброякісну продукцію є досить поширеною в конкурентних стратегіях на ринку продовольчої
продукції. Як свідчать дані різних організацій по захисту прав споживачів, продовольча продукція є різною за
якістю та більшість з неї позиціонується як шкідлива для
здоров'я. Даний вид зовнішньої інформації є ключовим
у забезпеченні реалізації потенціалу підприємств у вертикально інтегрованій ланці продовольчої продукції,
оскільки впливає на платоспроможний попит на неї, і
відповідно на розмір розподілених доходів.
Рівень якості продовольчої продукції є різним.
Цілком очевидним є те, що використання недозволених
добавок селянами при реалізації, зокрема, молока або
інших видів сільськогосподарської сировини переробним підприємствам, так само, як надання неповної
інформації переробним підприємством торговельному
про якість продукції негативно впливає на ринок та обсяги діяльності в стратегічній перспективі. Покупцю продовольчої продукції за недостатністю часу і досвіду
достатньо важко ідентифікувати рівень якості в момент
покупки. Крім того, покупець не знає передісторії продукції, що йому пропонується. Таким чином, він володіє
меншою ніж продавець інформацією про якість продовольчої продукції. В кінцевому результаті, здійснюючи
вибір продовольчої продукції або ж продовольчої сировини, споживач (переробне підприємство) керується
усередненою оцінкою якості, яка в тому числі, враховує вказаний вище негативний інформаційний потік.
Відтак, в умовах негативного зовнішнього інформаційного потоку, якісна оцінка продовольчої продукції
знижуватиметься, що безповоротно вплине на вартісну
оцінку даної продукції та, врешті, зумовить зниження потенційних доходів вертикально інтегрованої структури.
Наступним ризиком є використання "недоречностей" у внутрішньому інформаційному обміні одним із
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учасників інтеграційного об'єднання для максимізації
результатів підпорядкованого підрозділу з метою отримання певних "бонусів" від керівництва вертикально
інтегрованої структури. Ймовірність використання даного методу напряму залежить від ступеня інтеграції
кожного із учасників угоди та рівня менеджменту підрозділу і вертикально інтегрованого підрозділу в цілому.
При обгрунтуванні внутрішніх інститутів необхідно
зважати на постійну зміну зовнішніх економічних умов.
Тому створення універсального внутрішнього інституційного середовища на стратегічно тривалий період вимагає від управляючої ланки вертикально інтегрованої
структури розгляду всіх можливих варіантів розвитку
ситуації в майбутньому. Це значно підвищує ризики недотримання параметрів інституціонального середовища
та підвищує ймовірність пошуку кожним із суб'єктів вертикальної інтеграції "тонких місць" з метою отримання
"бонусів" (репутаційних, економічних, психологічних),
а відтак, збільшення транзакційних витрат і зниження
ефективності внутрішніх інститутів та організації транзакцій між підприємствами вертикально інтегрованого
продовольчого ланцюга. Таким чином, в силу наявності
транзакційних витрат вигідніше свідомо залишити окремі частини інституціонального середовища відкритими для отримання об'єктивнішої економічної інформації
та, відповідно, зекономити на витратах аналізу ефективності внутрішніх інститутів.
Узагальнення вказаних вище основоположних ризиків, що можуть виникнути у зв'язку з асиметрією
інформації в продовольчому ланцюгу, дало можливість
сформувати наступні інструменти їх уникнення та зменшення негативного впливу (рис. 1).
Формування неповних внутрішніх контрактів між
підрозділами вертикально інтегрованої структури створює інформаційне поле, що одночасно "направляє" виробничу та економічну діяльність і мотивує підрозділ.
Останнє є важливим оскільки після вертикальної інтеграції, рівень мотивації суттєво знижується через втрату
ринкового мотиватора та появу нового адміністративного. В даному випадку важливо найти оптимальний
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Необхідність запровадження укладання внутрішніх контрактів (формування директивних розпоряджень) у межах всього продуктового
Хто отримує (підрозділ
ланцюга зумовлена виникненням
Вид інформації
вертикально інтегрованої
Хто надає
структури)
"стабільних зон збитковості". Дана
Обсяги реалізації готової продукції
Сільськогосподарський
ситуація характеризується тим, що
Торговельний підрозділ
переробним підприємством
підрозділ
законтрактувавши свої дії один з
Ціна реалізації готової продукції
Сільськогосподарський
Торговельний підрозділ
підрозділів змушений буде дотримупереробним підприємством
підрозділ
Обсяги надходження сировини на
Сільськогосподарський
ватись умов контракту навіть і в наТорговельний підрозділ
переробку
підрозділ
слідок несприятливих умов. ЗокреСільськогосподарський
Ціна реалізації сировини
Торговельний підрозділ
ма можлива ситуація, коли законтпідрозділ
рактувавши певний обсяг молочної
Обсяги реалізації продукції
Сільськогосподарський
Переробний підрозділ
споживачам
підрозділ
продукції торговельне підприємство
не взмозі повністю реалізувати її і, як
варіант "зарегульованості" відносин та повноти контрак- наслідок, молокопереробне підприємство змушене зменту, що забезпечував максимальну реалізацію потенціа- шувати обсяги закупівлі у виробника сировини. Останній
лу інтегрованого підрозділу та враховував би встанов- здійснивши інвестиції у виробництво молока несе збитлений законодавчо статус пов'язаної особи із відповід- ки, що пов'язані із неефективністю діяльності торговельними обмеженнями щодо економічної діяльності. ного підприємства. Якщо відносини виробника сировиВідтак, найбільший потенціал внутрішній контракт має ни не врегульовані із переробним підрозділом, то за рищодо регулювання виробничої діяльності, логістики та зики, що формуються на рівні реалізації готової пророзрахунків за поставлену продукцію, водночас потен- дукції, фінансово несе відповідальність виробник сироціал є обмеженим щодо цінової політики (трансферт- вини. Подібний ефект може виникати і на рівні молоконих цін), яка є об'єктом дії зовнішніх інститутів через переробного підрозділу та торговельного підрозділу.
Моніторинг ситуації на ринку є надзвичайно важлизаконодавчо закріплений інститут звичайних цін.
Щодо системи неповних внутрішніх контрактів, то вони вим інструментом забезпечення неповного контрактномають укладатися безпосередньо учасниками ланок про- го процесу, оскільки дає інформацію, на основі якого
довольчого ланцюга: сільськогосподарським підприєм- здійснюється доповнення або перегляд умов контракту
ством постачальником сировини та переробним підприєм- (розпорядження). Таким чином, вказані вище інструменством і, відповідно, переробним підприємством та підприє- ти можливі лише за умови організації вертикально інтегмством роздрібної торгівлі. Основними позиціями, що ма- рованої маркетингової структури, регулювання відносин в якій відбувається на основі контрактів.
ють бути укладені між першою парою підприємств є:
Для вирішення вказаної проблеми запропоновано,
— часовий проміжок збору сировини переробним
принцип перехресного надання інформації про взаємопідприємством та періоду його транспортування;
— санітарні вимоги до автотранспорту перевізника відносини кожного з учасників один з одним (табл. 1).
Даний розподіл знизить ризики використання інфорта зберігання сільськогосподарської сировини у
маційного ресурсу як джерела збільшення прибутків,
сільськогосподарському підприємстві;
оскільки в її основі створюється система противаг і са— умови та місце контролю якості сировини;
— обсяги партії постачання та ціна в розрізі основ- морегулювання. Наступною складовою інформаційної
них якісних характеристик сировини відповідно до ДСТУ; політики є визначення тривалості циклу руху продукції
— можливість щодо періодичного перегляду кіль- вертикально інтегрованої структури від сировини до рекості поставленої сировини та ціни на нього при меншій алізації її кінцевому споживачу в кожному із ланок продовольчого ланцюга. Введення даного правила є необчастоті останньої процедури;
— визначення термінів розрахунку за поставлену хідним з огляду на ризик того, що переробний або ж торговельний підрозділ надасть неправдиву інформацію
продукцію.
Перші три із вищенаведених позицій необхідні для щодо обсягів переробленої сільськогосподарської сирозабезпечення контролю якості продукції, оскільки вини та реалізованої продукції її переробки, а це негаякість сировини має ключове значення для процесу пе- тивно вплине на розрахунки із сільськогосподарським
реробки та підвищення ефективності діяльності під- підрозділом — постачальником сировини. Фактично, це
приємств всього вертикального ланцюга. Інші характе- є періодом, упродовж якого торговельний підрозділ розризують грошову форму взаємовідносин. Щодо основ- рахується із переробним, а той, в свою чергу, оплатить
них положень, які повинні міститися в контракті (роз- кошти за поставлену сільськогосподарську сировину в
порядженні) між переробним та торговельним підприє- повному обсязі аграрному підприємству.
Важливим для забезпечення дієвості вказаних замством, то вони мають бути наступними:
— періодичність здійснення поставок сільськогос- ходів є формування рамкової угоди. Оскільки рамкова
угода визначає загальні принципи співробітництва у верподарської сировини;
— правила транспортування та зберігання в процесі тикально інтегрованій системі (внутрішні аспекти взаємовідносин), врахування потребує і зовнішнє середореалізації продовольчої продукції;
— визначена кількість продукції або ж кількість, що вище, що виявляється у процесах, які позитивно або
замовляється підприємством торгівлі перед її постачан- негативно можуть впливати на них. Серед таких інструментів регулювання — ідентифікація причин та умов
ням.
Таблиця 1. Мінімальний рівень інформаційного обміну,
що забезпечує стабільність системі внутрішніх контрактів
(розпоряджень) у вертикально інтегрованій системі
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Рис. 2. Алгоритм формування компенсаційних інструментів порушення умов
внутрішніх регуляторних документів
Джерело: власні дослідження.

перегляду внутрішніх контрактів (розпоряджень) або ж
умов рамкової угоди. На нашу думку, обов'язковими
такими причинами має стати: припинення діяльності одного із учасників угоди, зміна прав власності одним з
підприємств, укладання учасником рамкової угоди іншої
угоди (з іншим контрагентом), умови якої можуть вплинути на економічний ефект в середині інтеграційного
утворення та припинення його існування.
Водночас, вказана вище регуляторна система не
буде ефективною без запровадження належного механізму компенсацій за її недотримання. Вона грунтується на особливостях інформації про економічні взаємовідносини (на схемі — Z1* та Z2*) та сформованому в
результаті функціонування вертикально інтегрованої
структури доходів (на схемі — I*) Знання про особливості формування регуляторного процесу дозволили
сформувати алгоритм формування компенсаційних
інструментів, як наслідок, дії економічної інформації
(рис. 2).
Як видно з даної схеми, предметом укладання контрактів є механізм перерозподілу доходу від реалізації
молочної продукції, що формується на рівні торговельного підприємства. При цьому, розподіл компенсацій в
визначений період часу i відбувається на основі параметрів контракту, що визначаються на основі інформації
кожного з підприємств продовольчого ланцюга про основні параметри регулятора: ціну, кількість та технологію. Очевидно, що в період часу і+1, ринкові умови
змінюються і стають несприятливими для окремих
сторін регуляторного процесу. Це стимулює останніх до
перегляду регуляторного документа та, в разі недосягнення такої згоди, до припинення в одноосібному по-

50

рядку виконання умов регуляторного документа або ж
здійснення умисних дій щодо використання "слабких"
сторін інституціональних регуляторів.
Як наслідок, сторони змушені йти на значні витрати
пов'язані із судовими позовами, юридичними процедурами та аудитом, що в кінцевому результаті призводить
до неефективності саме контрактних відносин порівняно із використанням переваг вільного ринку. Важливим
в даному випадку є забезпечення наступної рівності:
∆I = L(I*) + K(I*) + P(I*),
∆I = I* – I0, де (∆I — відхилення фактичного значення доходів від реалізації продукції від планових показників доходів вертикально інтегрованої структури).
L(I*) — значення функції залежності санкцій (компенсацій) торговельного підрозділу від фактичних доходів інтегрованої структури;
K(I*) — значення функції залежності санкцій (компенсацій) переробного підрозділу від фактичних доходів інтегрованої структури;
P(I*) — значення функції залежності санкцій (компенсацій) сільськогосподарського підрозділу від фактичних доходів інтегрованої структури.
Відповідно, дієвість або недієвість внутрішніх регуляторних механізмів вертикально інтегрованої структури буде залежати від характеру нерівності, що формуватиме 2 різні ситуації:
— якщо ∆I > L(I*) + K(I*) + P(I*), то створюватиметься ліберальна модель управління, а втрати (вигоди) інтегрованого утворення не будуть знаходити реального відображення у грошовому значенні відповідальності кожного із учасників інтегрованого утворення;
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BUDGET REIMBURSEMENT OF VAT: CURRENT PRACTICES AND PROBLEMS
У статті на основі оцінки переваг та недоліків ПДВ розглядаються деякі проблеми, пов'язані з
механізмом відшкодування ПДВ, що суттєво знижують фіскальну ефективність даного податку. Окреслено окремі напрями, спрямовані на удосконалення адміністрування ПДВ.
The article deals with the problems of VAT. In an article based on the evaluation of advantages and
disadvantages of VAT some of the problems associated with the mechanism of the VAT refunds that
significantly reduce the fiscal performance of this tax are considered. Some areas, directed on
improvement of VAT administration are delineated.
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ВСТУП
У загальній системі податків та обов'язкових платежів
податок на додану вартість посідає особливе місце. Цей
податок, що охоплює найбільшу кількість суб'єктів господарювання, є одним з основних джерел наповнення
Державного бюджету України. Так, у 2009 році надходження від його сплати сформували 57% всіх податкових
надходжень і майже 38% загальних доходів державного
бюджету. У 2010 році порівняно з 2009 роком приріст надходжень з податку на додану вартість становив 21,5 %
(18,2 млрд грн.). У 2013 р. частка ПДВ у податкових надходження зведеного бюджету сягнула 36,23%.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зважаючи на значимість ПДВ для наповнення бюджету, питання про підвищення ефективності його справляння завжди стояло на порядку денному не лише практичних працівників, але й науковців. Зокрема велику увагу у своїх дослідження вдосконаленню механізму функціонування ПДВ приділяли такі науковці, як В. Вишневський, О. Данілов [1], Т. Єфименко, Ю. Іванов [2], А. Крисоватий, А. Соколовська [6] та ін. Однак, незважаючи на
численні праці, присвячені даній проблемі, кількість нерозв'язаних завдань не зменшується, а, навпаки, зростає.
Це пов'язане головним чином з тим, що формуючи переважну частину податкових надходжень, саме цей податок містить й найбільші ризики щодо недовиконання податкових надходжень. Переважно такі ризики зосереджені у сфері бюджетного відшкодування ПДВ.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз сучасного стану функціонування механізму ПДВ та на цій основі виявлення ключових
проблем у сфері його відшкодування, що перешкоджають виконанню, покладених на нього функцій.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ПДВ є одним з найпопулярніших податків у країнах
світу, що є свідченням не тільки його проблемності, але й
ряду переваг. Широка база оподаткування, яка включає
не тільки товари, але й роботи і послуги сприяє вагомому
зростанню доходів держави, які надходять до бюджету
від цього податку. Вилучення податку на всіх етапах руху
товарів сприяє рівномірному розподілу податкового тягаря між усіма суб'єктами підприємницької діяльності. Універсальні, тобто єдині, ставки полегшують як обчислення податку безпосередньо для платників, так і контроль
державних податкових органів за дотриманням платіжної дисципліни.
До переваг ПДВ також належать збільшення доходів
держави при зростанні населення та його добробуту, а
також можливість впливу держави на розвиток виробництва і сфери послуг.
Одночасно відомі й ряд недоліків даного податку, головним з яких є його регресивний характер, що проявляється у відсутності безпосередньої залежності його
обсягів від розміру доходів платників. Взагалі податки на
споживання вважаються податками на бідних, а тому гостро засуджуються. Це пов'язане з тим, що групи осіб з
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Таблиця 1. Динаміка ВВП, обсяги надходжень ПДВ та його відшкодування у 2005—2013 рр.
ВВП
% до
попереднього
року

Надходження ПДВ

Відшкодовано ПДВ

% до
попереднього
року

%у
ВВП

23778,8

118,4

5,39

13305,9

104,7

55,96

123,3

30640,4

128,86

5,63

15041,2

113,04

49,09

720731

132,5

36548,5

119,28

5,07

18868,9

125,45

51,63

2008

948056

131,5

45015,9

123,17

4,75

34408,5

182,36

76,44

2009

913345

0,96

45927,2

102,02

5,03

37717,4

109,62

82,12

2010

1082569

118,5

55879,4

121,67

5,16

24209,7

64,19

43,32

2011

1316600

121,6

128457,5

229,88

9,76

39407,0

162,77

30,68

2012

1408889

107,0

164125,6

127,77

11,65

47993,5

121,79

29,24

2013

1454931

103,3

128269,3

78,15

8,82

53447,6

111,36

41,67

Рік

млн
грн.

2005

441452

102,7

2006

544153

2007

млн грн.

млн грн.

% до
попереднього
року

%у
надходженнях
ПДВ

Джерело: розраховано автором на основі даних ДПС України за відповідні роки.

низьким рівнем доходу в якості податку в ціні споживчих
товарів сплачують більшу частку свого доходу порівняно
з високодохідними групами населення.
Внаслідок притаманних ПДВ перевагам, він широко
застосовується у країнах з ринковою економікою та є обов'язковим у країнах ЄС, де давно завершилися дискусії
на предмет доцільності справляння ПДВ на його користь.
У загальній сумі податкових надходжень державного
бюджету його сума у цих країнах коливається у межах
14—25%. В останні десятиліття його зростання у
більшості країн супроводжувалося зменшенням частки
податку на прибуток компаній. В Україні ПДВ — це головний фіскальний податок, що формує в середньому
понад 50% загального обсягу податкових надходжень та
понад 30% загальних доходів державного бюджету. Так,
у 2005—2013 рр. динаміка обсягів мобілізації ПДВ виглядала наступним чином (табл.1).
Як свідчать дані таблиці, надходження податку на додану вартість до Державного бюджету України за останні
роки зросли. Найбільша частка ВВП (понад 11%) була
розподілена за допомогою ПДВ у 2012 році. Незважаючи на те, що виконання доходів бюджету у 2009 році на
відміну від попередніх років відбувалося у значно складніших економічних та політичних умовах, його надходження зросли майже на мільярд гривень. Це відбулося
головним чином за рахунок детінізації економіки. Зокрема до бюджету було залучено додатково 8,7 млрд грн.
ПДВ. При цьому норматив граничних рівнів результативності контрольно-перевірочної роботи по упередженню
безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ у 2009
році у цілому по Україні виконано на 104,7 %, порівняно
з 2008 роком, коли цей показник становив 82,6 %. У 2010
році упереджено понад 7,7 млрд грн.
Підрозділами податкової міліції ліквідовано 172 конвертаційних центри, що на 13 % більше порівняно з минулим роком. Зростання обсягів надходжень ПДВ у
2012—2013 рр. пов'язане не тільки з покращенням адміністрування, але і з практикою авансових платежів.
У переліку проблем, що вимагають нагального розв'язання особливе місце належить проблемі відшкодування ПДВ. Це пов'язане з тим, що саме механізм відшкодування цього податку створює основні проблеми щодо
його ефективного функціонування. Зокрема в 2009 році
обсяг відшкодування перевищив 82 % від загальної суми

надходжень від цього податку. При цьому заборгованість
по відшкодуванню ПДВ станом на 01.01.2010 року становила близько 22,0 млрд грн., що дорівнює 47,6 % загального обсягу надходжень за 2009 рік. Загальний обсяг
відшкодування ПДВ у 2010 році з державного бюджету
із врахуванням погашення простроченої заборгованості
із відшкодування ПДВ, що була утворена в 2008—2009
рр. відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 20101 рік", становив 40671,8 млн
грн., що на 17,8 % (на 6,1 млрд грн.) більше ніж у 2009
році. На 1 січня 2011 року залишок простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ було зменшено до 0,9
млрд грн. На 1 січня 2014 р. сума заборгованості з відшкодування ПДВ становила 14,89 млн грн.
Таким чином, нагальність розв'язання завдання
відшкодування ПДВ продовжує зберігатися, особливо
зважаючи на те, що несвоєчасне відшкодування податку
на додану вартість призводить до вимивання у вітчизняного бізнесу обігових коштів, виникнення перебоїв у роботі підприємств, цілого ряду проблем із своєчасною поставкою та оплатою продукції, підвищення вартості товарів тощо.
В Україні ПДВ вважається одним із суперечливих і
"кримінальних" податків. Основними схемами його
мінімізації вважаються наступні:
— використання так званих "податкових ям". "Податкова яма" — це певний суб'єкт господарської діяльності,
який використовується іншими платниками податків для
одержання "податкової вигоди" у вигляді ухилення від
сплати податків, незаконного відшкодування ПДВ з бюджету. Іншими словами — це підприємство з ознаками
фіктивності, яке, виписуючи податкові накладні, надає
можливість своїм контрагентам формувати затратну частину і податковий кредит, при цьому не декларує валового доходу і податкових зобов'язань та не сплачує їх до
бюджету. Організатори злочинних схем здійснюють реєстрацію зазначених підприємств — "податкових ям" на
осіб, які зареєстровані за межами України. Засновниками та службовими особами таких підприємств оформляються мешканці інших країн, зокрема, Молдови, Білорусі,
Росії тощо;
— здійснення нетипового експорту. Це відбувається
в умовах, коли основний вид діяльності підприємств не
має нічого спільного з переліком товарів, що експорту-
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ються, зокрема,метали, жири і масла, шкури великої рогатої худоби, зерно і насіння, лісові ягоди, гриби і горіхи.
Про масштаби цієї схеми мінімізації ПДВ можуть зокрема свідчити наступні дані. За 10 місяців 2010 року завершено перевірки 176 підприємств, задіяних у схемах "нетипового" експорту, за результатами яких донараховано
261,3 млн грн. та упереджено безпідставно заявлене бюджетне відшкодування з ПДВ на 47,1 млн гривень;
— декларування неплатниками ПДВ податкових зобов'язань та податкового кредиту (після скасування реєстрації платника ПДВ);
— проведення так званих безтоварних операцій, що
спрямовані лише на створення думки про здійсненні господарські операції та переведення безготівкових коштів
у готівку і відповідно усунення можливості обігу безтоварних податкових накладних;
— формування сумнівного податкового кредиту за
рахунок податкових накладних, виписаних понад 365 днів;
— оформлення продажу товару через декілька фіктивних підприємств перед здійсненням експортної операції за межі митної території України для збільшення ціни
товару та відшкодування податку на додану вартість.
Результатом цих та інших недоліків стало зниження
фіскальної ефективності ПДВ, ускладнення його адміністрування, нарощування обсягів невідшкодованого податку, що в підсумку перетворилося у серйозну бюджетну
проблему.
Як свідчать наведені у таблиці 1 дані, відсоток відшкодованого ПДВ у загальних його надходження постійно зростає. Так, порівняно з 2005 р. таке зростання у
2009 р. становило понад 36% і перевищило 80% загальних надходжень. З початку 2010 року платникам податків
відшкодовано 39 369 млн грн., у тому числі грошовими
коштами — 18 315,7 млн грн. Завдяки руйнуванню схем
мінімізації ПДВ (шляхом "нетипового" експорту, за участю "податкових ям") за 10 місяців 2010 року донараховано 4,5 млрд грн. податкових зобов'язань, що становить
5,8 % надходжень до загального фонду державного бюджету. Зменшено суму відшкодування ПДВ на 0,4 млн грн.,
або 2,2% від відшкодованої суми грошовими коштами на
рахунки платників.
Але, незважаючи на здійснені зусилля, проблема
відшкодування ПДВ в Україні продовжує залишатися
дуже гострою, оскільки протягом багатьох років обсяги
відшкодування ПДВ наближаються (а іноді і перевищують) половину надходжень від цього податку. Частка
бюджетного відшкодування ПДВ у загальних обсягах надходжень не перевищувала 30% тільки у 2011 та 2012 рр.
Загалом така ситуація могла б вважатися безпечною, якби
Україна була крупним експортером продукції з високою
часткою доданої вартості. Однак український експорт має
переважно сировинний характер, та й обсяги реального
експорту не можуть бути причиною того, що обсяги
відшкодування ПДВ становлять більше 50% надходжень.
Таким чином, можна констатувати, що на сучасному
етапі розвитку оподаткування існує нагальна необхідність
вжиття додаткових законодавчих та адміністративних заходів, спрямованих на декриміналізацію ПДВ та податкової системи держави загалом. Це єдино можливе за
умови втілення системного підходу в процесі удосконалення ПДВ.
У пошуках конкретних заходів розв'язання проблеми відшкодування ПДВ, важливим кроком стала проведена робота Державною податковою адміністрацією України щодо узгодження обсягів відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики України.
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Як відомо, облігація — один із інструментів запозичення коштів. Вона — і емісійний цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує
зобов'язання відшкодовувати йому номінальну вартість
цього цінного паперу в передбачений в ньому термін з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено
умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах [3]. Цей цінний папір використовують суб'єкти господарювання для запозичення ресурсів з метою збільшення обігових коштів або під проектне фінансування, а держава — в основному для покриття дефіциту платіжного
балансу.
Механізм відшкодування сум ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики був визначений Порядком випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
12.05.2010 р. "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану
вартість" [4].
Облігації внутрішньої державної позики із терміном
обігу п'ять років, випущені для відшкодування сум ПДВ,
що задекларовані до відшкодування до 01.05.2010 р.,
підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік", є середньостроковими амортизаційними облігаціями внутрішньої державної позики. Номінальна вартість облігації становить 1
тис. гривень. Загальний обсяг емісії визначається
Мінфіном відповідно до затверджених ним реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 01.05.2010 р., підтверджені за
результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" [5].
Погашення облігацій здійснюється шляхом проведення кожного півріччя виплат з погашення основної суми
боргу в розмірі 10% номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з погашення основної суми боргу становить
амортизаційну вартість облігації. Облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців. Ставка дохідності за облігаціями встановлюється на рівні 5,5 відсотка річних. Нарахування доходів за облігаціями здійснюється кожного півріччя протягом строку обігу цінних паперів, виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з
проведенням виплати доходів.
З 01.09.2010 р. Уряд розпочав реалізацію проекту з
повернення ПДВ шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики з подальшою їх монетизацією. Облігацій заплановано випустити на суму майже 17 млрд грн.
Станом на 31.08.2010 р. випуск облігацій, згідно складених Реєстрів інвентаризації платників податку, наданих
Державною податковою адміністрацією України та затверджених Міністром фінансів України, відшкодовано облігаціями ПДВ на суму 16,3 млрд грн., що становило майже 95% запланованих Урядом сум.
Випуск облігацій як інструмент для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ підприємствам було передбачено кредитною програмою МВФ. Тому своєю постановою "Про випуск облігацій внутрішньої державної
позики для відшкодування сум податку на додану
вартість" від 21 травня 2014 р. №139 [7] уряд розпорядився здійснити випуск ПДВ-ОВДП (облігацій внутрішньої
державної позики). Загальну суму випуску заплановано
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на рівні близько 17 млрд гривень [8]. Варто зазначити,
що випуск ПДВ-облігацій у 2014 р. та у 2010 р. може мати
різні наслідки, що пов'язано із складною політичною ситуацією в країні.
Основний ризик зростання дисконтів для компанійекспортерів полягає в незначному потенційному попиті на
ПДВ-ОВДП, який продиктований негативною економічною та політичною ситуацією в країні. Основними покупцями цих паперів будуть вітчизняні банки та інституційні
інвестори (фонди під управлінням КУА, страхові компанії). При цьому попит банківського сектору буде обмежений через дефіцит довгого (понад 1 рік) ресурсу для
інвестування внаслідок масового відтоку депозитів
клієнтів. Наприклад, ставка грошового ринку Київпрайм
терміном на 1 місяць становить 17,0% річних, за нормальних рівнів — 5—6%. А фонди і страхові компанії сумарно зможуть купити не більше 100 млн гривень ПДВ-ОВДП
[8].
Попит іноземних інвесторів, які досить активно купували попередні випуски ПДВ-облігацій, очікується на
мінімальному рівні. Їх бажання купувати гривневі активи
в основному залежить від оцінок імовірності девальвації
гривні, які демонструють котирування форвардів на гривню (NDF USD/UAH). Котирування NDF терміном на шість
місяців становить 12,9 грн./$, а на 1 рік — 13,9 грн./$.
Прибутковість доларових суверенних єврооблігацій України — близько 8%, плата за страховку від девальвації
(покупка NDF) — 20% (різниця між котируванням 13,9 і
поточним курсом 11,8 грн./$) [8]. Зважаючи на те, що
котирування у листопаді вже сягнули 15 грн./$, розраховувати на іноземних інвесторів не варто. У такій ситуації іноземні інвестори могли б зацікавитися ПДВ-облігаціями із дохідністю не менше 40% (8%+20%+ премія за
необхідність заведення коштів в Україну + премія за валютний ризик), тобто дисконт має становити не менше
40%.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що удосконалення податку на додану вартість з метою підвищення
його фіскальної ефективності пов'язане із розв'язанням
наступних проблем:
1) удосконалення адміністрування податків, впровадження нових підходів до аналізу фінансово-господарської діяльності платників, моніторингу їх діяльності та визначення підприємств, що відносяться до груп ризику;
2) підвищення контролю за повнотою декларування і
своєчасністю сплати податків, посилення роботи з
підприємствами групи ризику, транзитними та фіктивними підприємствами, ліквідації "податкових ям";
3) уникнення корупційних ризиків за рахунок передбачення чіткого визначення підстав для проведення податковими органами позапланової виїзної перевірки платника податків для визначення достовірності нарахування
бюджетного відшкодування;
4) попередження реєстрації фіктивних підприємств;
5) запровадження особливого контролю за діяльністю новостворених підприємств у початковий період (до
одного року), зокрема запровадження щомісячного подання податкових декларацій, використання фінансових
гарантій та окремих податкових перевірок;
6) удосконалення механізму відшкодування ПДВ за
допомогою облігацій, зниження рівня їх ризиковості.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE THEORY OF ACCOUNTING AND CONTROL OF CURRENT
ASSETS OF ENTERPRISES
Функціонування підприємств в умовах ринку зумовлює трансформацію підходів до якості бухгалтерської інформації, необхідної для прийняття рішень управлінським персоналом. Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку та контролю поточних активів як основи інформаційного забезпечення управління заготівельною, виробничою та збутовою
діяльністю. У статті розглянуто питання бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю оборотних
активів підприємств з метою управління ними. Досліджено взаємозв'язок понять "оборотні активи",
"оборотні кошти", "оборотний капітал" для теоретичного обгрунтування їх значення; удосконалено існуючу класифікацію оборотних активів для застосування у практичній діяльності підприємств.
Formulation of the problem in general. Operation of the business in a market transformation approach
leads to the quality of the accounting information necessary for decision making by management. This leads
to the need to improve the organization and methodology of accounting and control of current assets as the
basis for an information security management stockpiling, production and marketing activity. The article
deals with the issue of accounting and internal control current assets of enterprises to manage them. The
interrelation between the concepts of "current assets", "working capital" for the theoretical justification of
their meaning; extending existing classification of current assets for use in the practice of enterprises.
Ключові слова: оборотні активи, оборотні кошти, оборотний капітал, контроль, управління, інформаційні основи.
Key words: current assets, working capital, control, management, informational basis.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Функціонування підприємств в умовах ринку зумовлює
трансформацію підходів до якості бухгалтерської інформації,
необхідної для прийняття рішень управлінським персоналом.
Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку та контролю поточних активів
як основи інформаційного забезпечення управління заготівельною, виробничою та збутовою діяльністю.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення методики теоретичного та практичного обгрунтування питань, пов'язаних з управлінням, організацією
і веденням бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу поточних активів займались вітчизняні вчені, зокрема: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.Ф. Канурна, Г.Г. Кірейцев,
М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник, Б.М. Литвин, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, М.С. Пушкарь, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець,
В.О. Шевчук. Водночас, потребують подальших досліджень
проблемні питання, пов'язані з уточненням понятійного апарату, удосконаленням методики бухгалтерського обліку капіталізованих витрат в частині оборотних активів, методики
внутрішнього контролю облікового відображення їх використання та порядку розкриття інформації на різних стадіях господарських процесів, враховуючи тривалість операційного циклу та керуючись системним підходом.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування організаційних і
методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку й контролю поточних активів у системі управління підприємств. Для
досягнення мети поставлено наступні завдання:
— усунути неузгодженість понять у бухгалтерському
обліку, враховуючи економічну сутність оборотних активів,
з метою теоретичного обгрунтування підходів до організації
процесу облікового забезпечення прийняття управлінських
рішень;
— удосконалити існуючу класифікацію оборотних активів підприємства для організації та ведення бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей виробничого споживання оборотних активів;
— розкрити особливості організації та здійснення контрольних процедур на підприємстві та довести необхідність
бухгалтерського контролю витрачання поточних активів з метою розподілу обов'язків суб'єктів внутрішнього контролю.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На підприємствах оборотні активи відіграють значну
роль, тому їх облік, збереження та раціональне використання в процесі виробництва має важливе значення у підвищенні
ефективності господарської діяльності. Бухгалтерський
облік поточних активів перебуває в центрі уваги всіх управлінських служб, що пов'язано з прагненням збільшити обо-
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них активів необхідно організовувати на всіх рівнях управління, у результаті чого він отримує певну ієрархію: нижній
рівень — безпосередньо контроль за виробничими запасами, незавершеним виробництвом, готовою продукцією,
який на великих підприємствах здійснюється бригадами,
дільницями, групами; середній — до вищеперерахованих
об'єктів контролю належать грошові кошти, розрахунки з
дебіторами та ін. (цехи, служби, відділи); вищий рівень —
здійснюється контроль за всіма видами оборотних активів
3-й підхід – активи,
(керівники та заступники керівників).
що використовують в
Дієва система контролю є надійною передумовою суодному операційному
часного удосконалення системи управління, ефективно2-й підхід – гроші, го використання матеріальних ресурсів. Для поліпшення
циклі, обороті або
будуть перетворені на
запаси, борги третіх бухгалтерського обліку, забезпечення достовірності
гроші протягом
осіб, короткострокові оформлених первинних документів, збереження цінносодного року;
фінансові вкладення; тей і підвищення ефективності заходів, що проводяться
використовується внутрішній контроль [2].
45%
10%
Організаційне забезпечення пов'язане з упорядкуРис. 1. Підходи науковців
ванням
взаємовідносин між працівниками, функціональдо трактування поняття "оборотні активи"
ними органами контролю оборотних активів, тобто
за період 1927—2012 рр.
здійснюється розподіл контролюючих функцій (рис. 2).
З урахуванням завдань внутрішнього контролю оперотність капіталу, вкладеного в оборотні активи, адже нераціональна організація бухгалтерського обліку їх руху рацій з поточними активами запропоновано розподіл обоможе призвести до необгрунтованих витрат. Обсяг і струк- в'язків між відділами й службами підприємства, що сприятиме
тура оборотних активів у значній мірі залежать від обсягу забезпеченню керівників відповідними повними, достовірнивитрат на виробництво та швидкості руху матеріальних ми та своєчасними даними з конкретними кваліфікованими рекомендаціями. Проблеми в отриманні оперативних даних, в чацінностей [1, с. 285].
Одним з важливих факторів ефективності процесу вироб- стині обліку витрат виробництва та собівартості готової проництва продукції є раціональне виробниче споживання активів, дукції, виникають через невиконання контрольних функцій бухтому теоретичне дослідження економічної сутності категорії галтерами, тому важлива роль у здійсненні організації конт"оборотні активи" має важливе практичне значення. Зміна умов ролю за оборотними активами підприємства повинна належагосподарювання зумовлює необхідність уточнення сутності ти функціональним відділам бухгалтерських служб.
При здійсненні бухгалтерського контролю окремих склатаких понять, як "оборотні активи", "оборотні кошти" та "оборотний капітал", з метою забезпечення ритмічності, злагодже- дових оборотних активів на підприємствах слід розробляти
ності та ефективності діяльності підприємства. Відмітимо, що спеціальну програму перевірки із зазначенням повного пев публікаціях останніх років незначна увага приділена дослід- реліку контролюючих робіт, завдань, а також відповідальних
женню економічної сутності понять "оборотний капітал", "обо- за їх виконання виконавці. При складанні програми бухгалротні кошти" та "оборотні активи", а зосереджено увагу на уп- терського контролю слід враховувати, що вона повинна бути
равлінському та контрольному аспектах. Проведений аналіз обгрунтованою та гнучкою, тобто враховувати умови роботи
літературних джерел дозволяє виділити чотири підходи еко- об'єкта, що контролюється, тенденції його розвитку, цілі контролю та витрати часу на його проведення. При визначенні
номістів до трактування сутності оборотних активів (рис. 1).
Дослідження економічної сутності оборотних активів ви- планових витрат часу на проведення контролю необхідно
явило наявність різних підходів науковців до трактування змісту враховувати такі фактори, як обсяг документообороту,
поняття "оборотні активи". Вважаємо за доцільне під оборот- ступінь автоматизації обробки облікової інформації; спосіб
ними активами розуміти грошові кошти та їх еквіваленти, що перевірки об'єкта (суцільний чи вибірковий); період, що підляне обмежені у використанні, а також інші активи, призначені гатиме перевірці. При плануванні бухгалтерського контролю
для реалізації чи споживання протягом дванадцяти місяців з слід дотримуватися принципу гнучкості, оскільки за наявності
дати балансу або операційного циклу, якщо він більший за рік. ймовірнісних подій програма може уточнюватися або доповУ ході проведеного дослідження виявлено проблему нюватися, виходячи із конкретних обставин [4, с. 340].
Для отримання повної і достовірної інформації про опевідсутності чітко структурованої класифікації оборотних активів підприємства для раціональної організації і ведення бух- рації з оборотними активами потребує розробки методика їх
галтерського обліку. Від застосування науково побудованої внутрішнього контролю, яка передбачає визначення методів
класифікації оборотних активів та віднесення об'єктів до пев- контролю або їх сукупності, що будуть використані в процесі
ної групи залежить послідовність ведення бухгалтерського контролю оборотних активів. Визначено наступні етапи внутобліку, рівень деталізації бухгалтерської інформації, що фор- рішнього контролю витрачання оборотних активів: перевірка
мує необхідну базу щодо групи чи певного об'єкта обліку для організації обліку матеріальних цінностей; інвентаризація неуправління ними. Встановлено, що основними та достатніми завершеного виробництва; контроль витрачання матеріальдля управління є чотири ознаки класифікації оборотних активів: них цінностей зі складів та перевірка дотримання лімітів при
за економічною природою; принципами організації; видами видачі цінностей; загальної оцінки ефективності використан(елементами), передбаченими Планом рахунків; характером ня матеріальних ресурсів; перевірка стану приймально-здаджерел формування. Використання інших ознак призведе до вальних документів; з'ясування наявності норм витрачання
зростання непродуктивних витрат часу бухгалтерського пер- матеріальних цінностей та перевірка їх дотримання; викорисоналу в частині формування інформації і не сприятиме її ко- стання матеріальних цінностей на виробництві та контроль
за раціональним використанням матеріалів; контроль за втрарисності для керівного складу підприємства [5].
За результатами дослідження доведено, що практичне тою матеріальних цінностей, зумовленою крадіжками працівтілення прийнятих управлінських рішень залежить від дос- вниками підприємства, виявлення застарілих та неходових
товірності сформованого інформаційного середовища щодо матеріалів; контролю за використанням матеріалів у допомібухгалтерського обліку та внутрішнього контролю оборот- жних цехах; контроль реалізації матеріальних цінностей на
них активів на підприємствах. Контроль витрачання оборот- сторону та витрачання на соціально-культурні заходи.
4-й підхід – оборотні
засоби підприємств,
що відображаються в
активі їх
бухгалтерського
балансу;
20%

1-й підхід –
сукупність оборотних
фондів та фондів
обігу;
25%
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КОНТРОЛЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Напрями
контролю
оборотних
активів

Технологічний

Суб’єкти
контролю
оборотних
активів

Відділ технічного
контролю, інша
служба виробничого
призначення

Бухгалтерський

Бухгалтерська
служба

Адміністративний

Керівник, аміністрація, ревізійний
відділ та ін.

Функції суб’єктів
контролю
оборотних
активів
• контроль ефективності використання
виробничих запасів;
• контроль за процесом виробництва і
якістю виготовленої продукції;
• контроль відповідальності всіх ланок
виробництва за якість готової продукції
• контроль за законністю, достовірністю,
доцільністю здійснення господарський
операцій з оборотними активами та
раціональним, економним використанням
матеріальних, трудових, фінансових
ресурсів
• контроль ефективності використання
відділами підприємства оборотних активів;
• контроль за дотриманням виробничої,
фінансової дисциплін

Рис. 2. Напрями контролю оборотних активів на підприємствах
ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі методів індукції та дедукції обгрунтовано, що
під оборотними активами слід розуміти сукупність економічних благ, виражених у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які залучаються в економічний процес діяльності суб'єкта господарювання у вигляді оборотного капіталу та призначені для реалізації чи споживання протягом
дванадцяти місяців з дати балансу або операційного циклу,
якщо він триваліший за рік.
Узагальнення, порівняльний аналіз та систематизація
поглядів вітчизняних і зарубіжних авторів на класифікацію оборотних активів дозволили встановити розгалуженість класифікаційних ознак, що нівелює їх практичне
значення. З урахуванням сутності оборотних активів встановлено, що основними та достатніми для використання у
практиці облікової роботи є чотири їх ознаки класифікації:
за економічною природою; принципами організації; видами (елементами); характером джерел формування. Виділення наведених класифікаційних ознак є теоретично обгрунтованим і сприяє використанню розробленої класифікації оборотних активів у практичній діяльності підприємств.
З урахуванням визначених завдань внутрішнього контролю запропоновано розподіл обов'язків контролю за
операціями з оборотними активами між відділами і службами підприємства, що сприятиме забезпеченню керівників відповідними повними, достовірними та своєчасними даними з конкретними кваліфікованими рекомендаціями. Розроблена методика внутрішнього контролю витрачання оборотних активів передбачає виконання наступних дій: перевірку організації обліку матеріальних цінностей; інвентаризацію незавершеного виробництва; контроль витрачання матеріальних цінностей зі складів та перевірку дотримання лімітів при видачі цінностей; загальну оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів; перевірку стану приймально-здавальних документів; з'ясування наявності норм витрачання матеріальних цінностей та перевірку їх дотримання; контроль за раціональним використанням матеріалів; контроль за втратою матеріальних цінностей.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСУ
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
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TRANSFORMATION OF THE BUDGETING PROCESS AS AN INSTRUMENT TO INCREASE
EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE CONTROLLING USING OPTIMIZATION BLOCKS
У статті запропоновано трансформацію процесу бюджетування з використанням оптимізаційних блоків, як інструменту підвищення ефективності контролінгу на промисловому підприємстві та досягненні ним стратегічних цілей. На цій основі розроблено методичні засади
побудови багаторівневої економіко-математичної моделі, яка передбачає забезпечення ефективності контролінгу та результативності функціонування підприємства в мінливих умовах.
Transformation of the budgeting process as an instrument to increase efficiency of industrial
enterprise controlling and reach the strategic objectives using optimization blocks was proposed in
this article. On this basis, the methodical basics for multi-level economic and mathematical model
were created, which provides the efficiency of controlling and effective functioning of the enterprise
in changing conditions.
Ключові слова: процес бюджетування, багаторівнева економіко-математична модель, оптимізаційний блок, принцип оптимальності.
Key words: budgeting process; multi-level economic and mathematical model, optimization block, principle of
optimality.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних умовах успіх діяльності промислового підприємства, насамперед, залежить від того,
яким чином розподілені його матеріальні, фінансові,
людські та інші види ресурсів в умовах їх обмеженості та
наскільки точно враховані зовнішні та внутрішні ризики
його функціонування. Для досягнення цієї мети промислові підприємства все частіше запроваджують механізм
контролінгу та як основний його інструмент систему бюджетування, яка дозволяє раціоналізувати діяльність
підприємства та ефективно спрогнозувати фінансові показники його діяльності у майбутніх періодах в умовах
динамічності ринкового середовища, яке вимагає постійного корегування методів та параметрів управління
підприємством. Оскільки бюджетування є досить трудомістким процесом, який засновано на чисельних розра-

хунках, то застосування економіко-математичного моделювання для підвищення точності, обгрунтованості та
ефективності розрахунку показників бюджетів є особливо актуальним.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам розробки моделей функціонування механізму контролінгу на промислових підприємствах, застосуванню економіко-математичного моделювання в
якості засобу визначення оптимальних параметрів діяльності підприємства присвячено чимало наукових робіт
вітчизняних та зарубіжних вчених і дослідників, зокрема
Деменіної О.М. [1], Козуб О.В. [2], Аксентюк М.М. [3],
Пісчасова Ф. [4], Харитонової К.М. [5], Михайлова В.В.
[6].
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— "блок 5" вибір постачальників, що забезпечують
Однак, незважаючи на різноманіття питань, присвячених вирішенню проблем забезпечення ефективності виконання технології з мінімальними витратами на придфункціонування промислових підприємств на засадах бання матеріалів;
— "блок 6" оптимізація графіку ремонту обладнання;
контролінгу, проблемі моделювання системи бюджету— "блок 7" вибір джерел формування позикових
вання як основного його інструментарію, приділено недостатньо уваги, що і визначає актуальність проведення коштів;
— "блок 8" вибір напрямів на обсягів капітальних
даного дослідження.
вкладень.
Схематично трансформацію алгоритму бюджетуванПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є розробка методичних засад по- ня з використанням оптимізаційних блоків представлено
будови багаторівневої економіко-математичної моделі на рисунку 1.
Особливістю такої трансформації є багатоваріантний
функціонування механізму контролінгу на основі трансформації алгоритму бюджетування з використанням оп- підхід до прийняття управлінського рішення, тобто обов'язковим етапом його прийняття стає пошук альтернативних
тимізаційних блоків.
варіантів та напрямків розвитку промислового підприємства
з урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх чинників пряВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
мого впливу: кон'юнктури ринку ресурсів, фінансового ринДОСЛІДЖЕННЯ
Однією з основних ідей контролінгу є створення кон- ку, ринку товарів, зміни економічної ситуації тощо.
Це дає змогу здійснювати поетапну оптимізацію патуру регулювання, в якому в процесі постійного контролю рівня досягнення мети виявляються розбіжності між раметрів функціонування промислового підприємства,
запланованими і фактичними показниками. У зв'язку з визначати оптимальну політику закупівлі та збереження
цим практична реалізація контроллінгу, в першу чергу, товарів, управляти дебіторською та кредиторською заповинна бути забезпечена порівняльною інформацією боргованостями, приймати рішення з вибору оптимальпланового і фактичного характеру. При цьому планові ного варіанту технічної політики, визначати оптимальний
значення показників, що регулюються в системі контрол- бюджет інвестиційних витрат тощо. Це, у свою чергу, залінгу підприємства, на нашу думку, необхідно встанов- безпечує оптимальність бюджетного балансу.
Трансформація алгоритму бюджетування викликана
лювати в процесі бюджетування, адже вітчизняні промислові підприємства на сьогоднішній день мають не- необхідністю забезпечення ефективного функціонуванобхідність в інтегрованій методичній та інформаційній ня промислового підприємства в умовах впливу
внутрішніх та зовнішніх ризиків, тому традиційний пробазі для підтримки функцій управління.
У ході проведеного дослідження нами було виявле- цес бюджетування доповнено оптимізаційними блоками
но, що алгоритм бюджетування потребує трансформації на кожному з його основних етапів.
При цьому слід зазначити, що в результаті проведенозадля підвищення ефективності контролінгу при функціонуванні промислового підприємства та досягненні ним го дослідження було встановлено, що вихідні параметри опстратегічних цілей. Саме тому, трансформація алгорит- тимізаційних блоків (оптимальний обсяг реалізації прому бюджетування викликана необхідністю забезпечен- дукції, оптимальний резерв готової продукції, оптимальний
ня ефективного управління промисловим підприємством запас матеріалів на початок відповідного періоду тощо) є
вхідними для відповідного бюджету на кожному з етапів
в умовах впливу внутрішніх та зовнішніх ризиків.
Алгоритм передбачає створення окремих цілісних са- процесу бюджетування на промисловому підприємстві.
На рисунку 2 представлена удосконалена схема проморегулюючих елементів (бюджетів), кожен з яких відповідає за певний напрям використання ресурсів (матеріаль- цесу бюджетування з використанням оптимізаційних блоків,
них, людських, фінансових тощо) та отримання прибутку. яка розроблена авторами на основі аналізу та доповнення
Ідея трансформації процесу бюджетування як основ- системи бюджетування, яка визначена у роботі [9].
На основі аналізу факторів зовнішнього та внутрішньного інструменту планування в механізмі контролінгу полягає у тому, щоб сформувати такий механізм контрол- ого середовища, на врахуванні яких формується ефективлінгу на промисловому підприємстві, який дозволить ний механізм контроллінгу промислового підприємства,
своєчасно (оперативно) впливати на зміни (фактори впли- було встановлено фактори зовнішнього та внутрішнього
ву, ризики), відхилення показників, що сприятиме досяг- середовища, які мають прямий вплив на показники бюджетів підприємства [10]. Дослідження впливу цих факторів
ненню стратегічних цілей підприємства.
Саме тому, при розробці різних бюджетів доцільним є дало змогу вибору оптимізаційних економіко-математичвикористання економіко-математичних оптимізаційних ме- них заходів, на основі яких було розроблено методичні
тодів, сутність яких полягає в максимізації прибутку (або в рекомендації щодо побудови багаторівневої оптимізаціймінімізації витрат) при передбачуваних обмеженнях обсягів ної моделі контролінгу промислового підприємства.
Багаторівнева модель оптимізації механізму контропопиту, виробництва, рівня цін; підвищенні ефективності та
надійності функціонування підприємства. Результатом зап- лінгу є базою для формування ефективної політики упропонованого нами методичного підходу оптимізації сис- равління промисловим підприємством, яка дозволяє йому
теми бюджетування є скорегований за всіма напрямками в умовах ринкової економіки та мінливості зовнішнього
середовища досягати стратегічні цілі.
діяльності бюджет грошових коштів підприємства.
Можливість та необхідність використання багатоДля досягнення поставленої мети, процес бюджетування нами рекомендується розробляти з використанням рівневої економіко-математичної моделі оптимізації контролінгу обумовлюється тим, що підприємства в умовах
таких оптимізаційних блоків як [7]:
ринкової економіки постають перед вибором ринків, на
— "блок 1" оптимізація номенклатури продукції;
— "блок 2" управління запасами готової продукції; яких вони передбачають реалізовувати свою продукцію,
— "блок 3" вибір оптимального варіанту технічної діставати необхідні у виробництві та функціонуванні
підприємства ресурси, товари, роботи, послуги; вибором
політики;
— "блок 4" управління виробничими запасами на джерел формування позикових коштів та напрямів і обсягів капітальних вкладень тощо. Все це відповідним чискладі;
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Етапи процесу бюджетування на
промисловому підприємстві

Оптимізаційні блоки процесу бюджетування
на промисловому підприємстві

Формування вихідних даних
Оптимізація номенклатури продукції
Бюджет продажів

Бюджет виробництва
Управління запасами готової продукції
Бюджет запасів готової продукції

Бюджет продукції, яку необхідно виробити
Вибір оптимального варіанту технічної
політики
Бюджет виробничих накладних витрат

Бюджет прямих витрат на оплату праці

Бюджет використання матеріалів

Бюджет придбання матеріалів
Управління виробничими запасами на складі
Бюджет матеріалів на складі

Бюджет закупівлі матеріалів

Вибір постачальників, що забезпечують
виконання технології з мінімальними
витратами на придбання матеріалів

Бюджет витрат на збут
Оптимізація графіку ремонту обладнання
Бюджет загальновиробничих витрат
Вибір джерел формування позикових коштів
Бюджет капітальних вкладень
Вибір напрямів та обсягів капітальних
вкладень
Бюджет грошових коштів

Рис. 1. Трансформація алгоритму бюджетування
Розроблено авторами за результатами аналізу літературного джерела [8].

ном впливає на фінансову сталість підприємства, досягнення ним стратегічних цілей, що обумовлює ефективність функціонування підприємства в майбутніх періодах.
Побудову багаторівневої оптимізаційної моделі контролінгу промислового підприємства здійснено за принципом оптимальності, який полягає в тому, що оптимальне управління будується поступово, крок за кроком. На
кожному етапі оптимізується управління лише цього етапу. Разом з тим, управління на кожному етапі обирається
з урахуванням наслідків для майбутніх етапів, бо управління, яке оптимізує цільову функцію лише на даному
етапі, може призвести до неоптимального ефекту всього
процесу. Управління на кожному етапі має бути оптималь-

ним з точки зору процесу в цілому. Таке правило, сформульоване Р. Белманом, застосовується для вирішення
задач динамічного програмування [11].
У результаті моделювання багаторівневої оптимізаційної моделі вона має відповідати наступним критеріям:
— повинно бути досягнуто максимальне значення показника бюджету грошових коштів як результуючого показника процесу бюджетування;
— має бути досягнуто збалансованість активу та пасиву прогнозного балансу майбутніх періодів;
— функцією цілі на всіх етапах моделі є максимізація прибутку;
— оптимізаційна модель побудована на принципі оптимальності.
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Рис. 2. Удосконалена схема процесу бюджетування з використанням оптимізаційних блоків
Розроблено авторами за результатами аналізу літературного джерела [9].

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИСНОВКИ
У статті розроблено методичні засади побудови багаторівневої оптимізаційної моделі ефективності функціонування механізму контроллінгу, яка базується на
трансформації алгоритму бюджетування з використанням оптимізаційних блоків на кожному з етапів формування бюджету підприємства.
Обгрунтована необхідність трансформації процесу
бюджетування на основі використання на кожному з
етапів його формування оптимізаційних моделей, що, у
свою чергу, забезпечує ефективні умови функціонування підприємства у мінливих умовах; враховує фактори
прямого впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на результати діяльності підприємства; передбачає системність, безперервність, упорядкованість та поетапність процесу управління підприємством; підкреслює
цілеспрямованість впливу управління підприємством на
засадах контролінгу на досягнення ним стратегічних
цілей.
Доведено, що економіко-математичне моделювання
процесу бюджетування господарської, виробничої та
фінансової діяльності економічного суб'єкта забезпечує
виконання багатоваріантних розрахунків з метою виявлення оптимального фінансового результату при встановлених умовах обмеження фінансових, матеріальних та
трудових ресурсів.
Подальша робота передбачає реалізацію процесу
бюджетування з використанням оптимізаційних блоків у
їх взаємозв'язку та взаємообумовленості на промисловому підприємстві.
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LEGAL REGULATION OF THE ESSENCE OF CAPITAL INVESTMENT
У статті розкрито важливість капітальних інвестицій для розвитку національних підприємств
та економіки України в цілому. Узагальнено результати останніх наукових досліджень та публікацій за обраною тематикою. Встановлено, що вимоги чинних законодавчих і нормативних
документів щодо трактування сутності капітальних інвестицій є не узгодженими між собою та
суперечливими. Дано критичну оцінку визначень капітальних інвестицій, наведених у різних
нормативно-правових актах. Обгрунтовано недоцільність трактування сутності капітальних інвестицій як витрат. Уточнено визначення капітальних інвестицій з метою удосконалення їх класифікації, синтетичного та аналітичного обліку, достовірного відображення у звітності, контролю
та аналізу.
The article deals with the importance of capital investment for the development of national
enterprises and the economy of Ukraine. The results of the latest research and publications on
selected topics. It is established that the requirements of applicable laws and regulations regarding
the interpretation of the essence of capital investment is not consistent with one another and
contradictory. Given the critical evaluation of the definitions of capital investment presented in
different legal acts. Unreasonableness grounded interpretation of the essence capital investment
as an expense. Clarified the definition of capital investment to improve their classification, synthetic
and analytical accounting, fair in the reporting, monitoring and analysis.
Ключові слова: витрати, економічна вигода, інвестиції, інвестиційна діяльність, капітал, капітальні
вкладення, капітальні інвестиції, необоротні активи.
Key words: costs, economic profit, investing, investment, capital, capital investments, non-current assets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах затяжної фінансової та економічної кризи в Україні активізація інвестиційної діяльності стає
одним із пріоритетних завдань, що вимагає невідкладного вирішення на рівні держави та суб'єктів господарювання. Без розв'язання цієї проблеми стають неможливими перспективи подальшого розвитку економіки
України загалом та національних підприємств зокрема.
Це обумовлено тим, що капітальні інвестиції є одним із
найдоступніших і найперспективніших видів ресурсів на
сьогодні. З одного боку, вони мають важливе значення, обумовлене роллю, яку виконують нові та модернізовані основні засоби в процесі виробництва матеріальних благ. З іншого боку, вони виступають важливим
фактором розширеного суспільного відтворення досягнень науково-технічного прогресу, що створює підстави для росту виробництва, підвищення прибутковості
бізнесу та добробуту громадян.
З огляду на це, важливого значення набуває необхідність дослідження сучасних підходів до трактування сутності капітальних інвестицій та їх критична оцінка
з метою уточнення даної економічної категорії, узгод-
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ження вимог різних нормативно-правових актів та запровадження єдиних методичних підходів до їх оцінки і
визнання, ефективної організації обліку, контролю та
аналізу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню сутності та значення інвестицій у
світовій економічній теорії присвячені праці видатних науковців: Дж.М. Кейнса, К. Маркса, Д. Рікардо, А. Сміта
та ін. В незалежній Україні проблеми інвестування досліджувалися у роботах таких провідних вчених, як
І.О. Бланк, М.І. Бондар, Я.Д. Крупка, Т.В. Майорова,
І.М. Павлюк, К.В. Паливода, А.А. Пересада, В.Г. Федоренко.
Основні аспекти організації та методики обліку
капітальних інвестицій висвітлені у працях Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Л.М. Кіндрацької, В.О. Ластовецького,
О.А. Петрик, М.С. Пушкара, В.В. Сопка, Н.М Ткаченко
та ін. Проте у вітчизняній обліковій науці сутності капітальних інвестицій приділяється недостатньо уваги. Це
зумовлює незначну кількість наукових публікацій та ди-
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сертаційних робіт за обраною тематикою, звужує коло
досліджуваних питань і формує невиправдано одноманітний погляд на поставлену проблему.
Так, одне з перших в Україні грунтовне наукове дослідження капітальних інвестицій як фінансово-економічного явища здійснено у монографії та докторській
дисертації К.В. Паливоди (2009 р.), який детально проаналізував фінансові механізми спрямування капітальних інвестицій у розвиток житлового будівництва.
В останні роки за обраним напрямом дослідження
захищено кілька кандидатських дисертацій. У них, зокрема, розкрито окремі теоретичні, методичні і практичні
проблеми бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями, розроблено пропозиції щодо їх вирішення в умовах комп'ютеризації (Остапчук Т.П., 2004 р.); запропоновано нові методичні підходи до удосконалення обліку капітальних інвестицій у будівництво житла із застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій
(Гавриловський О.С., 2008 р.); досліджено проблеми та
обгрунтовано рекомендації з удосконалення обліку капітальних інвестицій в природоохоронні заходи гірничо-збагачувальних підприємств (Ізмайлов Я.О., 2009 р.).
Проте з огляду на важливість капітальних інвестицій
на макро- і мікроекономічному рівнях, неузгодженість
нормативних документів між собою та розмаїття існуючих наукових підходів дослідження сутності капітальних інвестицій з метою удосконалення їх обліку, контролю та аналізу залишається надзвичайно актуальним
до сьогодні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є критична оцінка сучасних підходів
до трактування сутності капітальних інвестицій на
підставі опрацювання нормативних документів та наукової літератури, уточнення визначення даної категорії
з метою удосконалення обліку, контролю і аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Історично термін "капітальні інвестиції" почав використовуватися в Україні лише впродовж останнього десятиліття, що пов'язано із розвитком і становленням
ринкових відносин. На сьогодні більше 10 законодавчих і нормативних документів регулюють правові засади та методику обліку капітальних інвестицій. Проте вони залишаються не узгодженими між собою, а інколи і
суперечать один одному (табл. 1).
Так, Законом України "Про інвестиційну діяльність"
[1] і Господарським кодексом України [2] визначено, що
"інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст
матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі
капітальних вкладень". Проте в зазначених нормативних документах продовжують вживатися застарілі терміни "основні фонди" та "капітальні вкладення", а капітальні інвестиції асоціюються в т. ч. і з приростом матеріально-виробничих запасів (тобто оборотних активів),
що є їх суттєвим недоліком.
Згідно з Податковим кодексом України [3] під капітальними інвестиціями розуміються господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших
об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Особливістю даного визначення є трактування сутності капітальних інвестицій як господарських операцій,
пов'язаних з придбанням об'єктів, що підлягають амортизації. Позитивним при цьому є уточнення та розширення об'єктів, щодо яких здійснюються капітальні інвестиції. Відтепер, вони асоціюються не лише з основними засобами, а й з нематеріальними активами. До того
ж характеристика капітальних інвестицій як господарських операцій придає певного динамізму даному визначенню, чого не було раніше.
Проте суттєвими недоліками даного визначення, з
нашої точки зору, є наступне. По-перше, капітальні інвестиції — це все ж таки не господарська операція, а капітал, що вкладається у матеріальні та нематеріальні
необоротні активи. По-друге, у даному визначенні немає
мети, заради якої здійснюється інвестування. Адже інвестиційна діяльність відрізняється тим, що суб'єкт не просто придбаває, створює чи оновлює необоротні активи,
а хоче отримати від них економічні вигоди у майбутньому. По-третє, обмеження характеристики капітальних
інвестицій операціями, пов'язаними з придбанням лише
основних засобів і нематеріальних активів є не зовсім
справедливим. Адже амортизації підлягають й інші необоротні матеріальні активи та довгострокові біологічні
активи, які виступають окремими об'єктами бухгалтерського обліку. По-четверте, придбані матеріальні та
нематеріальні необоротні активи не відразу підлягають
амортизації, а лише після їх введення в експлуатацію.
При цьому на практиці можуть виникати різні ситуації, в
тому числі і придбання основних засобів заздалегідь без
наміру їх експлуатації найближчим часом.
В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку [4] при характеристиці рахунку
15 "Капітальні інвестиції" зазначено, що він призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за
кредитом — їх зменшення (введення в дію, прийняття в
експлуатацію придбаних або створених нематеріальних
активів). При цьому складові капітальних інвестицій розшифровуються у назвах субрахунків до рахунку 15 "Капітальні інвестиції".
На нашу думку, виділення окремого рахунку для
обліку капітальних інвестицій на етапі придбання (виготовлення, створення) необоротних активів слід оцінити
позитивно. Адже на його субрахунках формується первісна або справедлива вартість об'єктів необоротних
активів до моменту їх введення в експлуатацію. Враховуючи те, що будівництво або виготовлення (створення) необоротних активів є відносно тривалим процесом
та вимагає значних фінансових ресурсів, такий рахунок
був і залишається вкрай необхідним для попереднього
групування капітальних інвестицій і достовірного формування їх первісної вартості.
У першій редакції П(с)БО 7 "Основні засоби" [5]
визначення капітальних інвестицій не було взагалі. Та
це і не дивно, оскільки більшість національних стандартів побудовані на основі МСБО і МСФЗ, в яких не
передбачено їх виділення як окремого об'єкту обліку.
Проте у ході тривалого і непростого процесу адаптації
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Таблиця 1. Трактування сутності "капітальних інвестицій" у чинних законодавчих
і нормативно-правових актах України
Джерело

Визначення

Нормативно-правове регулювання капітальних інвестицій як економічної категорії
Про інвестиційну діяльність: Закон України від
18.09.1991р. № 1560 — XII (зі змінами і
доповненнями)

Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих
запасів здійснюються у формі капітальних вкладень

Господарський кодекс України від 16.03.2003р.
№ 436-ІV (зі змінами і доповненнями)

Інвестування у відтворення основних фондів і приросту матеріально-виробничих
запасів здійснюється як капітальні вкладення

Про затвердження форм державних
статистичних спостережень зі статистики
капітальних інвестицій, основних засобів та
будівництва: Наказ Державного комітету
статистики України від 24.10.2013р. №321

Капітальні інвестиції включають інвестиції в основний капітал (основні засоби), в
інші необоротні матеріальні активи; витрати пов'язані з поліпшенням об'єкта, що
призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від
використання об'єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основних
засобів (капітальний ремонт будівель, споруд машин та обладнання); інвестиції у
необоротні матеріальні активи, а також витрати на формування основного стада

Національний стандарт №3 «Оцінка цілісних
майнових комплексів»: Постанова Кабінету
Міністрів України від 29.11.2006р. №1655 (зі
змінами і доповненнями)

Капітальні інвестиції — це інвестиції, що спрямовуються у будівництво,
виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних
активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни
діючих, і устаткування для здійснення монтажу), а також авансові платежі для
фінансування капітального будівництва

Методика розрахунку індексу капітальних
інвестицій: Наказ Державного комітету
статистики України від 25.12.2009р. №494 (зі
змінами і доповненнями)

Капітальні інвестиції — це інвестиції у придбання або виготовлення власними
силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів, термін
служби яких перевищує один рік

Нормативно-правове регулювання капітальних інвестицій в обліку
Податковий Кодекс України від 02.12.2010р.
№2755-VI (зі змінами і доповненнями)

Капітальні інвестиції — господарські операції, що передбачають придбання
будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації

План рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій та Інструкція про його
застосування: Наказ Міністерства фінансів
України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами і
доповненнями)

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання
або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів

Положення стандарт бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів
України від 08.02.2014р. №48 (зі змінами і
доповненнями)

Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи — витрати на будівництво,
реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну
(переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних
необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів,
призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються
підприємством

Методичні рекомендації з бухгалтерського
обліку основних засобів: Наказ Міністерства
фінансів України від 30.09.2003р. №561 (зі
змінами і доповненнями)

Затрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення об'єктів основних
засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в
експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями
(незавершеним будівництвом)

Методичні рекомендації щодо заповнення форм
фінансової звітності: Наказ Міністерства
фінансів України від 28.03.2013р. №433

У статті «Незавершені капітальні інвестиції» відображається вартість
незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на
будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують
первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення,
вирощування, придбання об'єктів основних засобів, нематеріальних активів,
довгострокових біологічних активів (у тому числі необоротних матеріальних
активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу)

Авторське узагальнення.

національних П(с)БО до вимог облікової практики, що
відбувалося шляхом внесення систематичних змін та
уточнення їх змісту, капітальні інвестиції поступово виокремилися в окремий об'єкт бухгалтерського обліку
(рис. 1).
Відповідно до п. 4 останньої редакції П(с)БО 7
"Основні засоби" капітальні інвестиції визначаються
як витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання
об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому
числі необоротних матеріальних активів, призначених
для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що
здійснюється підприємством. Дане визначення май-
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же повністю повторює зміст статті балансу "Незавершені капітальні інвестиції", передбачену Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності [6].
Проте дивує той факт, що в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів [7],
які прийняті у доповнення до П(с)БО 7 "Основні засоби", продовжує застосовуватися термін незавершені
капітальні інвестиції (незавершене будівництво), що
характеризуються як затрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення об'єктів основних засобів
з початку і до закінчення зазначених робіт та введення
об'єктів в експлуатацію. При цьому незрозуміло, чому
вони названі незавершеними, оскільки будь-які капі-
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тивів або збільшення зобов'язань,
які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [8]. Здійснення ж капітальних
інвестицій на відміну від витрат не
призводить до зменшення економічних вигід та власного капіталу, а
вартість витрачених грошових, матеріальних, трудових та інших ресурсів підприємства формують первісну вартість об'єкта капітальних
інвестицій і таким чином капіталізуються. Вартість введених в експлуатацію об'єктів необоротних акРис. 1. Трансформація визначення капітальних інвестицій
тивів включається до складу витрат
у П(с)БО 7 "Основні засоби"
підприємства поступово впродовж
тальні інвестиції можна вважати незавершеними. Адже періоду їх корисного використання у розмірі нарахопісля їх завершення вони трансформуються у відповідні ваної амортизації.
види введених в експлуатацію необоротних активів,
На наш погляд, капітальні інвестиції мають трактузбільшуючи їх первинну вартість.
ватися як вкладення, оскільки навіть в перекладі з лаОтже, у переважній більшості чинних норматив- тинської invetst — це вкладення, а їх сутність повинна
них документів з бухгалтерського обліку капітальні розкриватися через повну характеристику об'єктів і
інвестиції характеризуються як витрати, що не мож- суб'єктів вкладень, усіх можливих форм відтворення,
на оцінити однозначно. Адже згідно з НП(с)БО 1 "За- що вирізняє їх з поміж інших видів інвестицій, і обогальні вимоги до фінансової звітності" витрати — це в'язково кінцевої мети інвестування. Адже, з одного
зменшення економічних вигід у вигляді вибуття ак- боку, в теорії інвестування давно доведено, що будь-
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Рис. 2. Авторський підхід до розкриття сутності капітальних інвестицій
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які інвестиції здійснюються заради отримання прибутку, тобто вони є елементами не простого, а розширеного відтворення. Це особливо притаманно для капітальних інвестицій, які сприяють удосконаленню виробництва, збільшенню обсягів виготовленої продукції, виробництву нових видів продукції або розширенню ринків збуту. Звісно ж капітальні інвестиції можуть здійснюватися і у об'єкти соціального призначення, які не приносять прибутку, але мають певний соціальний ефект. Проте у будь-якому випадку вони призводять до приросту капіталу підприємства. З іншого
боку, зазначення мети у визначенні капітальних інвестицій відповідає загальній концепції визнання активів
у бухгалтерському обліку.
Виходячи з цього, згідно з авторським підходом капітальні інвестиції — це вкладення, акумульовані із
різних джерел у будівництво, придбання, виготовлення
(створення, вирощування), поліпшення (реконструкцію,
модернізацію, технічне переоснащення) основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, довгострокових біологічних активів
з метою отримання економічних вигод та приросту капіталу (рис. 2).
Таким чином, сформульоване автором визначення
капітальних інвестицій має стати основним теоретичним
підгрунтям для удосконалення їх класифікації, порядку визнання та оцінки, організації синтетичного й аналітичного обліку, достовірного відображення інформації про капітальні інвестиції у звітності підприємства,
посилення аналітичних можливостей облікових даних,
підвищення дієвості превентивного та наступного контролю за капітальними інвестиціями.

ВИСНОВКИ
1. Виділення капітальних інвестицій в окремий
об'єкт бухгалтерського обліку відбулося в процесі адаптації чинних нормативних документів до вимог облікової практики шляхом внесення систематичних змін та
уточнення їх змісту. Проте до сьогодні більшість нормативно-правових актів, що регулюють правові засади
і методику обліку капітальних інвестицій, залишаються
неузгодженими між собою або суперечать один одному. Це обумовлює необхідність уточнення сутності капітальних інвестицій.
2. Згідно з авторським підходом під капітальними
інвестиціями слід розуміти вкладення, акумульовані із
різних джерел у будівництво, придбання, виготовлення
(створення, вирощування), поліпшення (реконструкцію,
модернізацію, технічне переоснащення) основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, довгострокових біологічних активів
з метою отримання економічних вигод та приросту капіталу.
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FOREIGN EXPERIENCE ORGANIZATIONS OF EFFECTIVE ENERGY CONSERVATION
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
У статті розглянуто сучасне становище енергетичного сектору України та передумови до впровадження енергозбереження у промисловості. Визначено особливості здійснення державної
політики провідних країн у сфері стимулювання енергозбереження за допомогою адміністративних, економічних та інформаційних інструментів. Проаналізовано найрезультативніші галузеві програми з енергозбереження країн-членів Європейського Союзу. Запропоновано удосконалити систему управління енергозбереження промислових підприємств на основі впровадження аналізу результативних факторів, доопрацювання мотиваційної підсистеми та залучення циклу Шухарта-Демінга.
The article reviews the current situation of the energy sector of Ukraine and the preconditions for
implementing energy conservation in industry. The features of the state policy of the leading countries
in the field of stimulating energy saving using administrative, economic, and information instruments
are considered. The most effective sectoral energy saving programs of the European Union member
states are analyzed. Improvement of energy conservation management through the analysis of the
effective factors, modifying of the motivational subsystem and attracting Shewhart Deming cycle is
proposed.

Ключові слова: енергетичний ресурс, енергозбереження, енергетичний аудит, менеджмент, промислове підприємство.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ситуація, що склалася в енергетичному секторі
України після Революції Гідності загрожує нормальному функціонуванню усіх галузей національного господарства. За словами президента Центру глобалістики
"Стратегія ХХІ" М. Гончара, теперішнє становище в енергетичному секторі є ахіллесовою п'ятою України. Одним з головних факторів уповільнення темпів зростання національної економіки є низький рівень забезпеченості нашої держави енергоресурсами власного видобутку, що покривають потреби внутрішнього ринку лише
частково: з нафти — на 10—12%, з природного газу —

на 20—25%, з вугілля — на 85 90% [1, с. 7]. Тенденція
ж до застосування можливостей поставок енергоресурсів Російською Федерацією у якості важелів впливу
на зовнішню та внутрішню політику України взагалі ставить під загрозу функціонування найбільш енергоємних
галузей національного господарства. Ще більш поглиблюють енергетичну кризу в державі військові дії на Донбасі, у зоні яких знаходиться 83 із 155 вугільних шахт.
Так, за оцінками Міністерства енергетики та вугільної
промисловості вже на кінець 2014 року дефіцит вугілля
в Україні становитиме 8 млн т, а на кінець березня 2015
року може досягти 25 млн т. За таким умов єдиним мож-
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ливим шляхом для України є реалізація концепції розвитку національної економіки при безперервному зниженні нею обсягів енергоспоживання за рахунок провадження ефективної політики енергозбереження на
усіх рівнях господарювання.
Зважаючи на значний потенціал енергозбереження
обумовлений надзвичайно високою енергоємністю ВВП
України, яка перевищує показники розвинених країн у
2,6 рази, можна стверджувати, що його реалізація є
економічно виправданою. За оцінками Дослідницького
центру "Бюро економічних та соціальних технологій"
реалізація усього спектру заходів з енергозбереження
з приведенням рівня ефективності використання енергетичних ресурсів до середньоєвропейського дозволила б національному господарству щорічно економити
16,3 млрд дол. США [2, с. 17]. Особливо актуальним є
розвиток енергозбереження для промисловості, оскільки саме промислові підприємства є основними споживачами енергоресурсів в Україні. Крім того, через значну долю енергоресурсів у собівартості готової продукції, що становить 15—40% залежно від специфіки
промислового виробництва, економія енергетичних ресурсів навіть у межах десятих відсотка дозволяє значно підвищити рентабельність виробництва та конкурентоспроможність підприємства на ринку [3, с. 29]. Таким
чином, у сучасних реаліях пріоритетним напрямком
діяльності суб'єктів господарювання усіх рівнів є рішення проблеми організації та функціонування ефективних
механізмів енергозбереження.

АКТУАЛЬНІСТЬ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема організації системи ефективного використання енергетичних ресурсів та стимулювання енергозберігаючої діяльності порушувалася як у наукових працях вчених, так і на загальнодержавному та міждержавному рівнях у межах відповідних програм. Серед них
особливої уваги заслуговують праці таких закордонних вчених, як А. Тріані, В. Вонг, К. Танака, Д. Чепмен,
Д. Стерн, М. Браун. Слід зазначити, що і вітчизняними
науковцями опубліковано досить велику кількість досліджень присвячених енергозбереженню та енергоефективності. Найбільший науковий інтерес в цій сфері
становлять наукові праці М.А. Вознюк, О.В. Захарової,
В.В. Микитенка, Т.В. Сердюк, І.М. Сотник, О.М. Суходолі.
Переважна більшість наукових праць вітчизняних
вчених, що є основою для формування ефективної політики у сфері енергозбереження як на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремого підприємства, носить
виключно теоретичний характер. Ці дослідження направлені передусім на розробку понятійно-категорійного апарату та ієрархії цілей енергозбереження, а також
на оптимізацію інституційного апарату державного регулювання енергозбереження. Разом з тим, поступовий
вихід України на світовий ринок та пов'язана з цим проблема конкурентоздатності вітчизняної економіки вимагає дослідження і залучення найбільш вдалих елементів систем управління енергозбереженням, що застосовуються у провідних країнах світу. Враховуючи ж
важливість енергозбереження для вітчизняних промислових підприємств питання перейняття провідного дос-
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віду організації системи управління ефективним використанням енергоресурсів на мікроекономічному рівні
є вкрай актуальним.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та аналіз досвіду розвинених країн у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, а також удосконалення системи управління енергозбереження вітчизняних промислових
підприємств на його основі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Досить парадоксальним є те, що перші спроби до
розробки механізмів енергозбереження та економічного обгрунтування їх доцільності були зроблені саме в
СРСР ще у 30-ті роки ХХ століття. На жаль, застосування отриманих результатів на практиці носило виключно
формальний характер, що зберігався протягом усього
періоду існування СРСР. У результаті цього, у той час
коли після двох енергетичних криз 1973 та 1979 років
питання енергозбереження стало для провідних країн
чи не найактуальнішим, у СРСР споживання енергетичних ресурсів лише зростало. Так, наприклад, у 80-ті роки
ХХ століття споживання енергоресурсів зросло на 18%
порівняно з 1979 роком [4, с. 7]. Ця ситуація виникла у
наслідок штучного встановлення вартості енергоресурсів на внутрішньому ринку, а у результаті — значне
відставання рівня розвитку вітчизняної економіки від
провідних економік світу.
Зміна форм господарювання, що сталася після проголошення незалежності України, призвела до руйнування існуючої неефективної системи управління енергозбереження. Разом з тим, поступовий перехід до ринкових відносин зробив енергоефективність одним з головних критеріїв конкурентоздатності національного
господарства. Сьогодні система управління енергозбереженням все ще перебуває у стані трансформації, що
не може не позначитись на її ефективності. Отже, доцільним є залучення закордонного досвіду для її доопрацювання.
Сучасні закордонні вчені та політики вбачають можливість подальшого розвитку енергозбереження у посиленні інтеграційних процесів в сфері енергетичного
забезпечення потреб господарств, узагальненні та оптимізації досвіду управління системами ефективного
використання енергоресурсів, а також продовженні технічного переоснащення енергоємних виробництв. Особлива увага при цьому приділяється менеджменту з енергозбереження. Під поняттям "менеджмент з енергозбереження" доцільно розуміти особливу систему управління, що є частиною загальної системи управління суб'єктами економіки, яка направлена на підвищення їх
енергетичної ефективності шляхом зменшення витрат і
втрат енергетичних ресурсів та досягається за допомогою реалізації комплексу організаційних, економічних,
технічних та технологічних заходів. Механізм реалізації
менеджменту з енергозбереження на підприємстві базується на застосуванні основних організаційних принципів енергоефективного проектування, енергетичного
аудиту та енергетичного менеджменту. Значний економічний потенціал впровадження менеджменту з енергоз-
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береження доводять дослідження. Так, за даними ДБУ
СО "Інститут енергозбереження" ефективність заходів
реалізованих у межах загальної концепції менеджменту з енергозбереження складає 28,221 т.у.п./тис. дол.
США, тоді як заходів по технічному переоснащенню
енергоємних виробництв лише 12,646 т.у.п./ тис. дол.
США [5, с. 16].
Основою для впровадження ефективного механізму управління енергозбереження промислового
підприємства є засади державної політики у цій сфері.
Значний вплив на формування ефективного менеджменту з енергозбереження відіграють зовнішні фактори,
такі як: нормативно-правова база держави, рівень стабільності ринку енергетичних ресурсів, заходи стимулювання з боку держави та ставлення суспільства до
енергозбереження.
Державне регулювання енергозбереження. Завдяки структурній перебудові економік у країнах Північної
Америки та Західної Європи наприкінці 80-тих років ХХ
століття споживання енергетичних ресурсів скоротилося на 5% порівняно з 1979 роком. У цілому ж проведення цими країнами активної державної політики у
сфері енергозбереження протягом останніх сорока
років забезпечило їм до 40% економії ПЕР [4, с. 8].
Основою для такого ефективного функціонування механізму управління енергозбереженням розвинутих
країн є наявність оптимального правового поля. Першим
кроком до створення законодавчої бази у сфері енергозбереження стала зустріч представників урядів країн
Європейської Співдружності у грудні 1973 року в Копенгагені. На ній були обговорені шляхи розвитку енергетичних політик країн-учасниць у зв'язку з новими тенденціями на ринку енергетичних ресурсів. Це стало основою для розвитку національних законодавств країн
Європейського Співтовариства у сфері енергозбереження. Вже у 1976 році Німеччиною був прийнятий "Закон про економію енергії в будівлях", у 1980 році Францією — "Зведення законів про економію енергії", а у
1990 році Нідерландами — "Меморандум про енергозбереження".
Одночасно з становленням законодавства європейських країн у сфері енергозбереження, розвивалося і правове поле у США та Японії. Міністерством енергетики США у 1992 році розроблено комплексний документ Energy Act, що був покликаний визначити основні проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення [6, с. 25]. У 1979 році в Японії почав діяти досить
унікальний Закон "Про раціональне використання
енергії" [7, с. 2]. Він стосувався лише промислових
підприємств, які тоді споживали 70% ПЕР. Поряд з необхідністю розробки заходів по зниженню рівня споживання електроенергії Закон приписував здійснювати
раціоналізацію виробничих процесів, зменшувати втрати теплової енергії під час транспортування та мінімізувати запаси енергетичних ресурсів, що не будуть використані у короткостроковій перспективі. На підприємства, що не виконували дані вимоги накладалися штрафи.
Особливої уваги для забезпечення розвитку вітчизняної системи управління енергозбереження заслуговує Рекомендація Ради Міністрів Європейського Співтовариства від 25 жовтня 1977 року щодо раціонального

використання енергетичних ресурсів промисловими
підприємствами. В ній приводилися поради щодо поширення інформації та підвищення рівня обізнаності з питань ефективного використання енергетичних ресурсів,
закріплення у законодавстві необхідності створення
енергетичних відділів у межах організацій та проведення енергетичних обстежень. Крім того, доцільним було
б перейняття напрямів дій з енергозбереження визначених в Резолюції Ради Міністрів Європейського Співтовариства від 9 червня 1980 року, щодо розробки програм з енергозбереження.
Базовим елементом функціонування ефективного
механізму управління енергозбереженням провідних
країн залишається адміністративне управління. Воно
реалізується шляхом застосування адміністративних
інструментів впливу, що являють собою систему примусових заходів призначених для виконання законодавчо
закріплених норм та ініціатив у сфері енергозбереження. До таких адміністративних інструментів управління
відносяться: маркування, сертифікація, стандартизація,
нормування, заборона на застосування певної техніки
чи технологій. Слід зазначити, що ефективність адміністративного управління енергозбереженням у провідних
країнах значною мірою обумовлена високим рівнем законослухняності суб'єктів господарювання.
За умов ринкової економіки у провідних країнах
світу широкого застосування набув економічний інструментарій стимулювання енергозбереження, як найбільш
м'який та гнучкий по відношенню до суб'єктів господарювання. Останнім часом у цих країнах спостерігається
прагнення до надання легітимності економічним інструментам шляхом внесення змін до існуючої нормативноправової бази у сфері управління енергозбереженням.
Задля забезпечення цілей енергозбереження у світовій
практиці застосовуються такі економічні інструменти:
— диференціювання податкового навантаження;
— бюджетне та позабюджетне фінансування заходів з енергозбереження;
— пільгове кредитування;
— державні закупівлі;
— диференціювання тарифів та цін на енергоресурси і енергоефективну продукцію;
— фінансові інструменти;
— передача прав власності.
В умовах високого рівня інформатизації суспільства
особливого значення набувають інструменти інформаційної підтримки та пропаганди енергозбереження.
Вони передбачають під собою рішення цілого ряду взаємопов'язаних завдань. Надання інформаційної підтримки та пропаганда енергозбереження покликані забезпечити інформацією споживачів про вигоди економії
енергії, наявність різних технологічних рішень та типів
енергозберігаючого обладнання, послуг з реалізації
заходів по підвищенню ефективності використання
енергетичних ресурсів. Ефективність цих інструментів
у провідних країнах забезпечується шляхом поєднання
розважального, інформаційного та переконуючого
компонентів.
Значної популярності у розвинених країнах набули
заходи, що покликані стимулювати підвищення енергоефективності у промисловості. До них відносяться [8,
с. 30]:
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Таблиця 1. Негативні наслідки відхилення напруги від номінального значення
для промисловості
Галузь
промисловості

Зміна показника
відхилення
напруги

Ткацька

на кожен -1%

Целюлознопаперова

на кожен -1%
на -7%

Металургійна
на -(8-10)%

Металообробна

на -10%

Виробництво
електроніки

> +/- 2%

Наслідок
Зменшення продуктивності
механізмів та верстатів на 0,2%
Виробнича продуктивність
комбінату зменшується на 0,1%
Тривалість плавки металів в печах
опору зростає з 3 до 5 годин
Неможливо довести технологічний
процес в печах опору та
індукційних печах до кінця
Тривалість металообробки на
станках та тривалість
зварювальних робіт зростає на 20%
Зростання відсотка браку готової
продукції до 20-25%

Джерело: [12, с. 112—115].

— введення обов'язкових енергетичних аудитів, що
є необхідною умовою для виділення державних дотацій,
субсидій чи інших видів допомоги для реалізації заходів
з енергозбереження;
— впровадження обов'язкового подання звітів з
виконання планів організаційно-технічних заходів по
зменшенню споживання енергетичних ресурсів на виробництві;
— введення стандартів енергоспоживання на окремі
види технічного обладнання та технологічні процеси;
— створення сприятливого цінового режиму та надання державних дотацій для спільного фінансування
впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання.
Наразі державна політика у сфері стимулювання
енергозбереження промислових підприємств провідних
країн світу носить здебільшого вибірковий характер.
Усе частіше заходи з підвищення ефективності використання енергоресурсів здійснюються у межах окремо
обраної енергоємної галузі промисловості, групи
підприємств або навіть орієнтовані на технічне переоснащення певного технологічного процесу. Такий підхід
дозволяє максимізувати економічний ефект від виділення коштів з державного бюджету чи позабюджетних
спеціалізованих фондів Реалізація цих заходів здійснюється у межах державних рамкових програм з енергозбереження.
За оцінками фахівців, найбільш економічно ефективною програмою енергозбереження у промисловості
на державному рівні є Energy Savings Opportunity
Scheme [9], що реалізується за підтримки державного
департаменту енергетики та кліматичних змін Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Ця програма орієнтована на надання консультативної
допомоги керівникам підприємств у сфері прийняття
ефективних управлінських рішень направлених на енергозбереження та діятиме до 2030 року. Щорічно до неї
приєднуються 4400—6600 промислових підприємств
країни. Починаючи з 2015 року, очікуваний економічний ефект від її реалізації повинен у середньому щорічно складати 5,3 млрд дол. США.
Досить успішними є комплекс програм, що реалізуються державним департаментом енергетики США
(U. S. DOE). Вони передбачають проведення обов'яз-

72

кового енергетичного аудиту, спеціальне навчання для
енергоменеджерів промислових підприємств та застосування економічних механізмів стимулювання дотримання відповідних стандартів ISO. Реалізація цих заходів дозволяє у середньому зекономити 1,2 млн дол.
США для великого промислового підприємства та 165
тис. дол. США для середніх та малих підприємств [10,
с. 1].
Аналіз результативних факторів та мотивація енергозбереження. Поряд з державною політикою у сфері
енергозбереження важливим є також вплив самих
суб'єктів господарювання на формування системи ефективного використання енергетичних ресурсів. Саме на
них припадає основний тягар фінансового навантаження по реалізації заходів з енергозбереження. Так,
наприклад, згідно "Державної цільової програми
енергоефективності на 2010—2015 рр." плановий обсяг приватних інвестицій у проекти з енергозбереження в 2014 році повинні становити 86,6% усіх інвестицій
у цю сферу [11, с. 62].
Реалізація потенціалу енергозбереження промислових підприємств пов'язана з обмеженнями, що мають
місце в кожний конкретний момент часу, а саме: фінансовими, інформаційними, поведінковими, інституційними та часовими. Беручи їх до уваги можна стверджувати, що реалізація усього спектру заходів з енергозбереження є неможливою. Таким чином, доцільним є проведення аналізу факторів забезпечення енергоефективності виробництва на етапі планування з ціллю визнаТаблиця 2. Вплив факторів мотивації
на зростання результативності заходів
з енергозбереження
Фактор мотивації
Наявність внутрішньої мотивації
Підвищення рівня освіти персоналу
Підвищення професійнокваліфікаційного рівня
Поліпшення умов праці та побуту
Покращення дисципліни на
робочому місці
Удосконалення форм колективної
праці

Зростання
результативності,
%
70-80
20-30
15-20
5-30
10-15
10-40

Джерело: [13, с. 46—47].
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1. Планування
- визначення цілей та завдань;
- збір інформації про енергобаланс
підприємства;
- оцінка поточної інформації з
енергоспоживання;
- планування заходів з енергозбереження;
- формування програми з енергозбереження

2. Виконання
- проведення енергетичних обстежень;
- контролінг та моніторинг стану
енергоресурсів;
- оптимізація системи постачання
енергоресурсів;
- реалізація заходів з енергозбереження

4. Покращення
- корекція напрямів діяльності;
- усунення недоліків;
- визначення кроків з підвищення
ефективності енергоспоживання у
майбутньому

3. Перевірка
- аналіз режимів енерговикористання;
- оцінка отриманих даних;
- оформлення звітів

Рис. 1. Узагальнений механізм здійснення менеджменту з енергозбереження
на підприємстві за циклом PDCA

чення оптимального сценарію розвитку енергозбереження.
Проведення аналізу результативних факторів дає
змогу знайти недоліки в структурі енергетичного господарства підприємства, окреслити можливий економічно виправданий потенціал скорочення технологічних
витрат та втрат на стадіях транспортування і споживання енергетичних ресурсів, а також визначити шляхи для
розвитку енергозберігаючих технологій у промисловості. Найбільш значущими результативними факторами, які визначають рівень енергоефективності виробництва, є фактори забезпечення належної якості енергоресурсів та зменшення технологічно обумовлених
втрат. Наведені фактори характеризуються сукупністю
параметрів, відхилення яких від нормативних значень є
причиною виникнення додаткових витрат енергетичних
ресурсів, а значить фінансових втрат підприємств. Так,
наприклад, у таблиці 1 наведені деякі наслідки відхилення напруги від номінальних значень для різних галузей промислового виробництва.
Необхідною умовою реалізації ефективної діяльності підприємства у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності виробництва є умотивованість персоналу. Це означає, що доцільно формування системи мотивації персоналу підприємств з позицій
енергозбереження із застосуванням інструментів матеріального і нематеріального стимулювання. При цьому
ефективність такої системи визначається задіяними
факторами мотивації (табл. 2).
Слід зазначити, що при застосуванні методів матеріального стимулювання сума коштів направлених на це
не повинна перевищувати 30% загальної вартості зекономлених енергоресурсів [14, с. 74]. Обсяг загальної
економії визначається накопичувальним підсумком фактично зекономлених енергетичних ресурсів за розрахункових період, що зазвичай становить 3 чи 6 місяців.
Цикл Шухарта-Демінга. Ефективність менеджменту з енергозбереження на промислових підприємствах
провідних країн забезпечується повторюванням циклу
PDCA "Планування — Виконання — Перевірка — По-

кращення" (цикл Шухарта-Демінга). Він дозволяє динамічно удосконалювати систему управління енергозбереження за умов виконання передбачених кроків
(рис. 1).
Реалізація циклу PDCA на етапі планування та перевірки отриманих результатів найбільш доцільна в рамках енергоаудиту із залученням сторонніх кваліфікованих фахівців. Це дозволяє мінімізувати ступінь викривлення одержуваної інформації, що неминуче має місце
під час внутрішніх енергоаудитів. Слід врахувати, що
глибина отриманих результатів залежить від рівня енергоаудиту. Базового експрес обстеження достатньо якщо
частка витрат на енергоресурси на перевищує 10% від
загальних фінансових витрат підприємства. Частка витрат більше 10% робить доцільним проведення поглибленого енергоаудиту, оскільки пропозиції зроблені
енергоаудиторами, які стосуються реалізації мало затратних технічних і організаційних заходів дозволяють
знизити енерговитрати на 3—4% [15]. При частці витрат більше 15% проведення енергоаудиту є необхідністю, а його доцільність обумовлена очевидністю фінансової вигоди.

ВИСНОВКИ
Зважаючи на значну залежність української економіки від імпорту первинних енергетичних ресурсів та
постійно зростаючу їх вартість на внутрішньому ринку
можна стверджувати, що повсюдне впровадження
практик енергозбереження наразі набуло особливої
актуальності. Залучення досвіду провідних країн у
сфері ефективного використання енергетичних ресурсів дозволить перейти на новий рівень організації
систем управління енергозбереження, а у результаті
— значно зменшити енергоємність ВВП України. Основою для такої перебудови має стати досвід правового регулювання та організації державної підтримки
енергозбереження розвинених країн, передусім країнчленів ЄС. Важливим є залучення досвіду енергозбереження і на мікроекономічному рівні. Серед нього
особливої уваги заслуговує аналіз результативних
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факторів задля формування оптимального сценарію
розвитку енергозбереження. Не менш важливою для
вітчизняних промислових підприємств є організація
менеджменту з енергозбереження на основі циклу
Шухарта-Демінга, що дозволяє оперативно удосконалювати наявну систему управління відповідно до поточних вимог виробництва.
Разом з тим, додаткових досліджень вимагає мотиваційна підсистема менеджменту з енергозбереження
промислових підприємств як необхідний елемент для
забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів на виробництві. Доцільним є удосконалення
існуючих механізмів мотивації енергозбереження на
основі різнорівневого аналізу мотивів.
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THE SOCIAL COMPONENT OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT
Стаття досліджує сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства та
впливу на її соціальну складову. При цьому були використані загальнонаукові та спеціальні
методи: теоретичного узагальнення та порівняння — для уточнення наукових понять з проблем
визначення конкурентоспроможності підприємств та соціальної складової конкурентоспроможності; статистичного аналізу — для визначення, групування, порівняння, оцінки та інтерпретації
фактичних даних про залишки готової продукції на складі; системного підходу — для формування механізму мотивації працівників до підвищення конкурентоспроможності. Виявлено, що
на цей час існує єдиний підхід, який доводить, що конкурентоспроможність країни залежить
від конкурентоспроможності підприємства, що в свою чергу складається із конкурентоспроможності робочої вили. Доведено, що серед складових, що мають безпосередньо вплив на
конкурентоспроможність підприємства, особливе місце займає соціальна складова. Аналіз
існуючих підходів до формування дієвого механізму впливу на працівників, виявив можливість
впровадження заходів стимулювання працівників відділу збуту за утримання запасів готової
продукції на складі в межах допусків. Рекомендовано премії виплачувати за результатами розрахунків коефіцієнта варіації. Запропоновані заходи можуть бути рекомендовані іншим підприємствам з метою підвищення їх рівня конкурентоспроможності.
The article explores contemporary approaches to the management of enterprise's competitiveness
and impacts on its social aspect. Both general and special scientific methods were used in the study:
theoretical generalization and comparison were used to clarify the scientific concepts of the
assessment of the enterprise competitiveness and social components of competitiveness; statistical
analysis was applied to determine, group, compare, evaluate and interpret the actual data of the
warehouse balance of finished products; systems approach was used to create a motivation
mechanism for employees to increase competitiveness. It has been revealed that today there is one
uniform approach proving that the country's competitiveness depends on the competitiveness of
the enterprise, which in turn is based on the workforce competitiveness. It has been proved that the
social component is of particular importance among the components that directly influence the
competitiveness of the enterprise. Analysis of existing approaches to the development of an effective
mechanism of employee motivation showed the possibility of introducing incentives to stimulate the
sales department employees to maintain finished stocks within assigned limits. It has been
recommended to pay bonuses proceeding from the calculations of the coefficient of variation. The
technique proposed can be recommended to other enterprises with the purpose of improving their
competitiveness.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність персоналу, соціальна складова,
мотивація, стимулювання.
Key words: competitiveness, staff competitiveness, social component, motivation, incentives.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

правило, сучасні вчені-науковці розглядають технічну і
Сучасна фінансово-економічна криза, що має місце економічну складові конкурентоспроможності через
в Україні, вимагає рішучих дій щодо підвищення конку- достатньо прозорий вплив цих факторів на кінцевий
рентоспроможності як продукції, так і підприємства. Як результат — підвищення конкурентоспроможності. При
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Таблиця 1. Класифікація факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства
Зовнішні
Діяльність державних
владних структур (фіскальна
та кредитно-грошова
політика, законодавство)
Господарська кон’юнктура
(кон’юнктура ресурсних
ринків)
Розвиток суміжних та
підтримуючих галузей
(ресурсозберігаючих та
технологій глибокої
переробки)
Параметри попиту (ріст
попиту, його стабільність)

Внутрішні
Діяльність керівництва та апарату управління
підприємства (організаційна та виробнича структури
управління, професійний та кваліфікований рівень
керівництва)
Система технологічного оснащення. Обновлення
устаткування та технологій: заміна їх на більш
прогресивні, що підсилює внутрішню гнучкість
виробництва
Якість сировина, матеріалів і напівфабрикатів.
Зменшення браку готової продукції приводять до
скорочення та росту прибутку, що, в свою чергу,
дозволяє розширити виробництво
Збут продукції: його обсяг та витрати реалізації

цьому дуже часто залишається поза увагою соціальна
— зміна порядку проектування продукції;
складова, що передбачає мотивацію і стимулювання
— зміна технології виготовлення продукції, мепрацівників до зміцнення позиції підприємства у конку- тодів випробувань, системи контролю якості виготоврентному середовищі.
лення, пакування, зберігання, транспортування, монтажу;
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
— зміна цін на продукцію, цін на послуги по обслуІ ПУБЛІКАЦІЙ
говуванню та ремонту, цін на запасні частини;
— зміна порядку реалізації продукції на ринку;
Питаннями управління підприємством в умовах конкурентного середовища займалися такі вчені-економі— зміна структури та розміру інвестицій в розробсти, як В.А. Василенко, О.А. Виноградов, В.Л. Дикань, ку, виробництво та збут продукції;
— зміна структури та обсягів поставок при виробС.М. Клименко, Н.А. Охрименко, Г.С. Скудер, Т.І. Ткаченко та інші. Дослідженню соціальної складової управ- ництві продукції та цін на комплектуючі вироби;
ління конкурентоспроможністю підприємства присвя— зміна складу обраних постачальників та системи
чені роботи Д.П. Богині, Н.М. Глевацької та Г.М. Твер- їх стимулювання;
домеда, в яких авторами виділяється окреме поняття
— зміна структури імпорту і видів імпортованої проконкурентоспроможність робочої сили.
дукції.
Підтримка високої конкурентоспроможності ознаФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
чає, що всі ресурси підприємства використовуються
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
максимально продуктивно, внаслідок чого воно стає
Враховуючи результати вищезазначених дослід- більш прибутковим, ніж його головні конкуренти. Це оджень в галузі управління конкурентоспроможністю, не- ночасно передбачає, що підприємство займає стабільобхідно підкреслити, що залишається недостатньо до- не місце на ринку товарів та послуг, та його продукція
слідженою соціальна складова конкурентоспромож- користується постійним попитом. Оскільки стан рівноності, що і визначило цілі даної статті — сформувати ваги є достатньо нестабільним, керівництво підприємдієвий механізм впливу на працівників з метою підви- ства повинно вміти відслідковувати зміни, що відбуващення конкурентоспроможності підприємства.
ються в умовах господарювання, проводити відповідні
перетворення в політиці ведення виробництва та реаліВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
зації товарів [2, с. 25]. Такими перетвореннями можуть
Управління підприємством має базуватися на бути: зміна товарної політики, впровадження нових техуправлінні його конкурентоспроможністю. Це дозволяє нологій, диверсифікація виробництва, зміна організаоптимізувати стан і траєкторію розвитку підприємства ційно-правового статусу підприємства, модернізація
за комплексом різноаспектних параметрів, а не тільки форм збуту продукції, вихід на нові ринки, створення
монетарних, забезпечивши гармонійне досягнення цілей спільних виробництв тощо. Важливим моментом у проосновних зацікавлених сторін. Управління конкуренто- веденні перетворень щодо підвищення конкурентоспроможністю має спиратися на такі процеси, як аналіз спроможності підприємства є вибір їх здійснення [3, с.
зовнішнього середовища, в ході якого запропоновано 39].
визначати склад і значимість цілей зацікавлених сторін,
Визначивши фактори внутрішнього середовища
формування системи показників, аналіз конкуренто- необхідно максимізувати можливості, що відрізняють
спроможності, формування портфелю стратегій та сис- підприємство від конкурентів, оцінити рівень конкурентеми показників для кожної з них, аналіз конкуренто- тоспроможності підприємства, що дозволить перейти до
спроможності за кожною стратегією, вибір і затверд- визначення своєї ролі, положення на ринку. На цьому
ження найкращої стратегії [1, с. 39].
етапі необхідно виходити із максимізації тих можливоУ результаті аналізу конкурентоспроможності про- стей підприємства, які відрізняють його від конкурентів
дукції можуть бути прийняті такі управлінські рішення: [4, с. 56].
— зміна складу, структури матеріалів, які викорисВсі фактори, що впливають на конкурентоспротовуються (сировини, напівфабрикатів), комплектуючих можність, можна розділити на дві великі групи: внутрішні
виробів чи конструкції продукції;
та зовнішні [5, с. 77—79], що представлено у таблиці 1.
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Рис. 1. Загальні напрями вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства

До форм та методів максимізації внутрішніх можливостей належить проведення технологічної політики, що спрямована, по-перше, на постійне оновлення
виробничої бази підприємства: гнучке використання
інновацій та "ноу-хау" в технології виробництва та споживчих якостях продукції, що дозволяє підприємству
стати лідером у визначеному сегменті ринку; по-друге, на забезпечення високої якості продукції, що безпосередньо виготовляється підприємством; по-третє,
на дотримання строків постачання готової продукції
споживачам.
Прагнучи до гнучкого використання своїх внутрішніх
можливостей, підприємство повинно забезпечити собі
технологічну та економічну ефективність не нижче галузевої. Іншими словами, воно повинно найти спосіб оптимального поєднання бажаної технологічної та економічної ефективності, щоб забезпечити найкращі технологічні та економічні умови пропозиції. З огляду на це,
можна сказати, що вдосконалення системи управління
повинно здійснюватись за певними напрямами, що зображені на рисунку 1.
Наукові підходи до управління конкурентоспроможністю за останні два десятиріччя пережили більш глибокі зміни, ніж за весь попередній час свого розвитку.
Вдосконаленню управлінської практики сприяв прогрес
в організації як технологічних процесів зокрема, так і

збутової діяльності, що в теорії і практиці управління,
називається "тихою революцією" [6, с. 31].
Всім заходам щодо управління конкурентоспроможністю повинен передувати глибокий та всебічний
аналіз факторів конкурентного впливу у реальних ринкових умовах. Лише чітка оцінка діяльності підприємства та його конкурентоспроможності дозволяє ефективно застосовувати механізм покращення показників
виробничо-господарської діяльності та удосконалення
системи управління конкурентоспроможністю. Прямуючи до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей, підприємство повинно забезпечувати собі також
соціальну ефективність. Іншими словами, воно повинно знайти спосіб оптимального залучення працівників
до впровадження заходів щодо підвищення конкурентоспроможності. В сучасних ринкових умовах, що характеризуються жорсткою конкурентною боротьбою,
виграє той, хто аналізує та змагається за свої конкурентні позиції. Щоб вижити у цій боротьбі, кожне
підприємство має поставити перед собою задачу підвищення рівня конкурентоспроможності не лише своєї
продукції, а й підприємства в цілому. Саме тому можна
дійти висновку, що управління конкурентоспроможністю підприємства стає все більш важливим в умовах ринкових відносин і на сьогодні є запорукою успішної
підприємницької діяльності.

Рис. 2. Напрями підвищення конкурентоспроможності ПАТ "Марганецький завод
керамзитового гравію"
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Рис. 3. Контрольна карта коливання запасів готової продукції
у 2013 р. у ПАТ "Марганецький завод керамзитового гравію", тис. грн.

Г.М. Твердомед до складових соціального фактору
впливу на формування конкурентоспроможності робочої сили відносить соціальну значущість здоров'я, яку
можна оцінити через показники працездатності, інвалідності й смертності [7]. На наш погляд, це значно звужує можливості підприємства щодо використання мотиваційного впливу на працівників з метою підвищення
конкурентоспроможності.
Н.М. Глевацька, у свою чергу, приєднується до думки Д.П.Богині [8, с. 4] і виокремлює із загального поняття конкурентоспроможність підприємства більш
вузьке — конкурентоспроможність робочої сили. При
цьому формуванню і вдосконаленню системи заохочення Н.М. Глевацька надає першочергового значення [9,
с. 77]
Дослідження удосконалення управління конкурентоспроможністю було проведено у ПАТ "Марганецький
завод керамзитового гравію", що займається виробництвом штучних i переробкою натуральних пористих наповнювачів. Це найбільше спеціалізоване підприємство
в Україні з випуску керамзиту. Український ринок керамзиту представлений переважно продукцією вітчизняних виробників.
Нами запропоновано використання трьох основних
напрямів підвищення конкурентоспроможності, які наведено на рисунку 2.
Реалізація технічних та маркетингових заходів передбачена керівництвом підприємства та буде відбуватися за планом. На наш погляд, особливої уваги заслуговують соціальні напрями, що запропоновані в рамках
управління конкурентоспроможністю ПАТ "Марганецький завод керамзитового гравію".
Впровадження економічного стимулювання працівників пов'язано із використанням відповідних економічних важелів. У процесі розробки комплексу стимулювання на підприємстві необхідно визначитися з тим, наскільки інтенсивне стимулювання можна застосувати,
яким засобам впливу віддати перевагу (по можливості,
всі засоби впливу, що використовуються, потрібно заздалегідь випробувати й пересвідчитися, що вони підходять і забезпечують необхідні стимули), як довго вони
будуть тривати, а також, які кошти потрібно виділити
для їх проведення.
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Формування напрямів економічного стимулювання
відбувається у зовнішньому та внутрішньому середовищі. У ПАТ "Марганецький завод керамзитового гравію" взаємозв'язок між маркетинговою політикою,
фінансовим забезпеченням, організацією виробничого процесу й оплатою праці працівників спрямований
на підвищення конкурентоспроможності як продукції,
так і підприємства. Розробка та контроль за системою
оплати праці є важливим завданням в управлінні діяльністю підприємства. В залежності від класифікаційних
ознак фонд оплати праці характеризується за структурою, змістом, характером, ступенем незмінності й політикою оплати.
По-перше, при вирішенні питання щодо стимулювання працівників відділу збуту за зменшення залишків готової продукції на складі, є оцінка впливу заходів на зниження витрат підприємства і збільшення маси прибутку.
Однією з основних проблем ПАТ "Марганецький завод
керамзитового гравію" є значний обсяг залишків готової продукції та їх коливання протягом року. Саме тому
нами запропоновано заходи щодо стимулювання праціТаблиця 2. Динаміка коливань залишків
готової продукції у 2013 р. у ПАТ
"Марганецький завод керамзитового гравію",
тис. грн.
Показник
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.04.2013
01.05.2013
01.06.2013
01.07.2013
01.08.2013
01.09.2013
01.10.2013
01.11.2013
01.12.2013
Середнє значення
Верхня контрольна границя
Нижня контрольна границя
Коефіцієнт варіації
Середньоквадратичне відхилення

Залишки
готової
продукції
1282
1867
1978
2098
2575
2145
1787
2295
2141
2167
2653
2742
2144,17
2312
1712
0,189
404,82
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Таблиця 3. Прогнозована динаміка залишків готової продукції ПАТ "Марганецький завод
керамзитового гравію" у 2014 р. у тис. грн.
Показник
01.01.2014
01.02.2014
01.03.2014
01.04.2014
01.05.2014
01.06.2014
01.07.2014
01.08.2014
01.09.2014
01.10.2014
01.11.2014
01.12.2014
Середнє значення
Верхня контрольна границя
Нижня контрольна границя
Коефіцієнт варіації
Середньоквадратичне відхилення

вників за ефективне управління залишками готової продукції, що сприятиме вивільненню фінансових ресурсів і
збільшенню конкурентоспроможності підприємства.
На першому етапі побудуємо контрольну карту коливання залишків готової продукції (рис. 3). Так, середня величина залишків готової продукції (керамзит) у
2013 р. дорівнювала 2144,17 тис. грн. Верхня контрольна границя — 2312 тис. грн., нижня контрольна
границя — 1712 тис. грн. Розмах допуску прийнятий на
рівні 300 тис. грн. За межі контрольних границь протягом 2013 р. "виходило" чотири значення. Розрахований
коефіцієнт варіації дорівнює 0,189. Оскільки коефіцієнт
варіації є відносною величиною, за його значенням можна досліджувати рівень коливання окремих параметрів,
виражених різними одиницями вимірювання. Чим менше значення коефіцієнта варіації, тим більша стабільність прогнозної ситуації і, відповідно, менший ступінь
ризику. У таблиці 2 наведено динаміку коливань залишків готової продукції ПАТ "Марганецький завод керамзитового гравію" у 2013 р.

Прогноз
залишків
готової
продукції
2342
2180
2205
2058
1980
1963
2012
2060
1956
1920
1976
1950
2050,17
2446
1846
0,063
128,44

Нами пропонується впровадження системи преміювання робітників відділу збуту за дотримання залишків
готової продукції у межах допусків. Якщо коефіцієнт
варіації V ≤ 0,08 або 8%, то премія сплачується, якщо V
> 0,08 або 8%, то премія працівникам не сплачується
[10, с. 170].
Розрахунок доводить, що у ПАТ "Марганецький завод керамзитового гравію" при заданій структурі організації технології є резерв зниження залишків готової
продукції на 18,9%. За допомогою зусиль працівників
реорганізованого відділу збуту вартість залишків готової продукції може бути скорочена на 76,46 тис. грн. Цей
показник розраховується як добуток середньоквадратичного відхилення і коефіцієнту варіації (404,82*0,189
= 76,46 тис. грн.).
Визначимо економію після впровадження системи
економічного стимулювання за мінімізацію залишків
готової продукції. На рисунку 4 представлено прогнозований рівень залишків готової продукції у 2014 р. Так,
середня величина залишків готової продукції (керамзит)

2700
2400
2100

2342
2180 2205
2058

2060
1980 1963 2012
1956 1920 1976 1950

1800
1500

Залишки готової продукції

Середнє значення

Верхня контрольна границя

Нижня контрольна границя

Рис. 4. Прогнозований рівень залишків готової продукції ПАТ "Марганецький завод
керамзитового гравію" через підвищення його конкурентоспроможності у 2014 р., тис. грн.
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у 2014 р. у разі проведення стимулюючих заходів може
скласти 2050,17 тис. грн.
У таблиці 3 наведена прогнозована динаміка залишків готової продукції ПАТ "Марганецький завод керамзитового гравію" у 2014 р.
Верхня контрольна границя — 2446 тис. грн., нижня контрольна границя — 1846 тис. грн. Розмах допуску дорівнював 300 тис. грн. Якщо відділ збуту буде працювати із прогнозованою ефективністю, розрахований
коефіцієнт варіації буде дорівнювати 0,063.
Прогнозоване збільшення фінансових ресурсів за
рахунок зменшення коливання обсягів готової продукції
на складі, використовуючи дані про середнє значення
залишків готової продукції у 2013 р. та 2014 р. складе:
2144,17-2050,17 = 94 тис. грн.
Частина вивільнених фінансових ресурсів буде спрямована на винагороду та подальше стимулювання працівників відділу збуту. Рекомендовано премію працівникам відділу збуту встановити у розмірі 20% від обсягу фонду оплати праці працівників цього відділу.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проведене дослідження, можна зробити такі висновки. Підвищення конкурентоспроможності має декілька складових: технічну, організаційну,
економічну, соціальну, психологічну, юридичну (правову), комерційну тощо. I хоча всі вони утворюють
єдину систему підвищення конкурентоспроможності
підприємства, необхідна підвищена увага щодо забезпечення і використання саме соціальної складової
конкурентоспроможності. Нами запропоновано впровадження системи стимулювання працівників відділу
збуту до зменшення залишків готової продукції, позитивним наслідком чого буде збільшення фінансових
ресурсів, і як, наслідок підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Використання соціальної
складової конкурентоспроможності може бути рекомендовано іншим промисловим підприємствам України.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ
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IMPROVING FINANCIAL STATEMENTS OIL AND FAT ENTERPRISES IN PART DISPLAY
INFORMATION ABOUT MANPOWER
У статті розглянуто порядок формування фінансової звітності в частині представлення інформації про трудові ресурси олійно-жирових підприємств. З'ясовано, що законодавчо затверджені форми звітності не відображають необхідної інформації щодо трудових ресурсів на мікрота макрорівнях управління. Зокрема у звітності відсутня інформація щодо вартості трудових
ресурсів підприємства, представлення якої є надзвичайно актуальним в умовах економіки
знань. Крім того, не наводиться систематизована інформація про витрати на трудові ресурси в
розрізі етапів управління ними. Оскільки відсутність цінних даних не дозволяє в повній мірі забезпечувати інформаційні потреби користувачів та деструктивно впливає на процес прийняття
управлінських рішень, автором внесені пропозиції щодо уніфікації окремих форм фінансової
звітності та узагальнення інформації про трудові ресурси олійно-жирових підприємств відповідно до рекомендованих підходів до їх оцінки та відображення в системі рахунків обліку, основаних на концепції обліку людського капіталу.
The article discusses the procedure of forming part of the financial statements in the reporting of
workforce oil and fat businesses. It was found that legally approved reporting forms do not reflect
the necessary information regarding human resources at the micro and macro management.
Specifically, there are no reports on the cost of human resources company, whose presentation is
extremely important in terms of the knowledge economy. Also, do not give systematic information
on the cost of labor in terms of stages of management. Because of the lack of data does not allow to
fully provide the information needs of users and destructive influences decision-making, the author
of the proposals for the unification of certain forms of financial reporting and summarizing information
manpower oil and fat businesses under the proposed approaches to their evaluation and reflection
the system of accounts based on the concept of human capital accounting.
Ключові слова: олійно-жирова галузь, трудові ресурси, трудові активи, бухгалтерський облік, фінансова звітність.
Key words: oil and fat industry, human resources, labor assets, accounting, financial statements.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання фінансова
звітність покликана задовольняти інформаційні потреби різних користувачів облікових даних. Особливо потребують врахування у звітності зміни, що диктуються переходом ринкової системи до умов постіндустріального суспільства, умов, за яких людський
фактор виробництва набуває вирішального значення.

Вчені зазначають, що компанії, які можуть продемонструвати у звітності високий рівень професіоналізму своїх працівників, значно виграють на ринку, адже потенційні інвестори охоче знайомляться
зі звітами про людський капітал" [2, с. 369]. Однак
практика свідчить, що вітчизняні олійно-жирові
підприємства ні у зовнішній, ні у внутрішній формах
звітності відомості про наявні трудові ресурси не

81

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ПЕРВИННА ВАРТІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Вартість фізичних
здібностей ( K 0 )

Вартість отриманої
професійної освіти ( Е 0 )

Вартість розраховується
шляхом сумування витрат
на утримання працівника до
моменту досягнення
працездатного віку:

Вартість розраховується на основі даних про
вартість навчання та середнього балу диплому:
Е0 = С0 × k ,

К0 = T × M0
де:
Т – кількість років за
віковою категорією, років
М 0 − законодавчо
встановлений прожитковий
мінімум на одну особу за
віковою категорією, грн.

де:

Вартість накопиченого
досвіду ( Q(T ) 0 )

С 0 − ринкова вартість навчання на час

прийняття працівника в штат підприємства,
грн.;
k − коефіцієнт успішності:
Середній бал диплому
5
4
3

k
1,0
0,8
0,6

Вартість розраховується на
підставі даних про вартість
навчання, стаж роботи та
фактору досвіду:

D( T ) 0 = E 0 × Q ( T ) 0

Q(T) 0 = 1 − (1 − w ) Т0 ,
де: Е 0 − вартість
отриманих знань, грн.;
w − фактор досвіду;
Т 0 − кількість років
трудової діяльності на
момент прийняття
працівника в штат

Рис. 1. Методика оцінки первісної вартості трудових ресурсів
Джерело: [4, с. 54].

представляють, тим самим створюючи штучні бар'єри в отриманні необхідної для управлінського персоналу інформації. У зв'язку з цим питання удосконалення фінансової звітності є своєчасним та відповідає вимогам економічного середовища, в якому
функціонують сучасні підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню фінансової звітності підприємств
присвячені праці вітчизняних науковців, зокрема
Ф.Ф. Бутинця, Т.В. Давидюк, Н.М. Головай, Н.М. Королюк, С.Ф. Легенчука, М.С. Пушкаря, Л.В. Чижевської та ін. Незважаючи на грунтовні дослідження вчених, ряд питань щодо відображення у фінансовій
звітності трудових ресурсів підприємства потребують подальшого розгляду, що власне й обумовило
вибір тематики дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідницьке завдання полягає в оцінці інформаційної ємнос ті фінансов ої звітності підприємств на предмет повноти відображення інформації про трудові ресурси та розробці пропозицій
щодо удосконалення існуючих форм звітності з метою задоволення інформаційних запитів користувачів облікових даних.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Формування цілісного інформаційного забезпечення управління трудовими ресурсами неможливо
п ре дс та в ити бе з да них фіна нс ов ої з в ітнос ті.
Відсутність вихідних даних про трудові ресурси в
звітності підприємств фактично порушує задекларований в ст. 4 ЗУ № 996 IV принцип повного висвітлення [6]. Ф.Ф. Бутинець зазначав, що фінансова
звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій
та подій, здатних вплинути на рішення, які приймаються на їх основі [1, с. 25].
Сьогодні основне завдання фінансової звітності
вбачається в задоволенні інформаційних запитів користувачів стосовно оцінки майна підприємства, стану розрахункової дисципліни тощо. Однак ряд дос-
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лідників запевняє, що звітність у своєму нинішньому вигляді, не здатна задовольняти потреби ні
зовнішніх, ні внутрішніх користувачів через неповноту розкриття інформації, потрібної для макро- та
м ікрорів нів у п ра вління . "Сис те ма фіна нс ов ої
звітності, яку використовують у діловому світі, не
може відобразити всієї складності бізнесу в економіці знань, коли основна роль належить нематеріальним активам", — констатує М.С. Пушкар [8, с.
70].
Підсумовуючи вищенаведене, можна ствердно
с ка за ти, що за конода в чо п ропонов ані форм и
звітності через свою фіскальну спрямованість, законсервованість інформаційно знецінюються, дані
звітності обмежують користувачів в проведенні аналітичних досліджень та статистичних узагальнень. У
зв'язку з цим постає об'єктивна необхідність в удосконаленні існуючих форм фінансової звітності, зокрема, в частині відображення інформації про трудові
ресурси підприємств досліджуваної галузі.
З прийняттям 07.02.2013 р. Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [3] були внесені корективи у склад статей фінансової звітності.
Порядок розкриття інформації за статтями фінансової звітності регламентується Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової
звітності, затверджених Нак азом Міністерства
фінансів України 28.03.2013 р. № 433 [7].
Проведені нами дослідження передбачають визнання трудових ресурсів у складі нематеріальних активів як права на використання трудових ресурсів.
Об'єктивними передумовами для включення прав
на використання трудових ресурсів до складу нематеріальних активів підприємства є результати проведеного нами грунтовного аналізу положень МСБО
38 "Нематеріальні активи", які дають підстави стверджувати, що критерії визнання нематеріальних активів є виконуваними і щодо трудових ресурсів [5,
с. 67—69].
Обгрунтування можливості віднесення права на
використання трудових ресурсів до складу активів
підприємства закономірно викликає необхідність в
наданні їм вартісного виміру. Вважаємо, що оцінку
трудових ресурсів доцільно здійснювати за підхо-
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Рис. 2. Методика переоцінки вартості трудових ресурсів

Джерело: розроблено автором.

дом, згідно з яким їх вартість дорівнює сукупній вар- рядок розрахунку первісної вартості права на викотості трудових активів (фізичні здібності, освіта, ристання трудових ресурсів при прийнятті їх в штат
досвід та знання), якими володіють працівники. По- підприємства та переоцінки вартості, що проводитьТаблиця 1. Відображення інформації про трудові ресурси у ф. 1 "Баланс"
(Звіт про фінансовий стан)

Джерело: розроблено автором.
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Таблиця 2. Представлення інформації про трудові ресурси у ф. 5 "Примітки до річної
фінансової звітності"
ЧИННА МЕТОДИКА

ПРОПОЗИЦІЇ АВТОРА

Рахунок
обліку

Код
рядка

Назва
рядка

Рахунок обліку

Код
рядка

Назва рядка

1

2

3

4

5

6

Розділ І. Нематеріальні активи»
−

−

−

126 «Права на
виростання трудових
ресурсів підприємства»

060

061

062

−

−

−

126.1 «Права на
використання
промислововиробничого персоналу»

−

−

−

126.2 «Права на
використання
непромислового
персоналу»

−

−

−

−

−

−

Розділ ІІІ. Капітальні інвестиції
156.1
«Формування
311
промислововиробничого персоналу»
156.2 «Формування
непромислового
персоналу»

312

Права на
використання
трудових ресурсів
Права на
використання
промислововиробничого
персоналу
Права на
використання
непромислового
персоналу
Вкладення в трудові
активи промислововиробничого
персоналу
Вкладення в трудові
активи
непромислового
персоналу

Джерело: розроблено автором.

ся в результаті зміни вихідних для розрахунку показників, пропонуємо здійснювати за наступним алгоритмом (рис. 1 2).
Для відображення нововведених нематеріальних
активів в обліковій системі підприємства необхідно
розробити номенклатуру синтетичних та аналітичних
рахунків бухгалтерського обліку [5, с. 70—71].
Таким чином, рекомендований нами підхід, що
передбачає включення у склад нематеріальних активів прав на використання трудових ресурсів змінює
порядок відображення інформації у фінансовій
звітності. Кожна з форм звітності при цьому потребує трансформації через включення нових елементів
або перерозподілу інформаційних потоків між вже
існуючими статтями.
Поділяємо думку М.С. Пушкара, який зазначав,
що модель традиційного бухгалтерського обліку не
пристосована до нової економіки, а отже, необхідно або поміняти модель обліку, або компанії повинні
включити у свої звіти додаткові розділи, що розкривають особливості функціонування людського капіталу [8, с. 71].
Відповідно до НП(С)БО 1 [3] узагальнена інформація про вартість нематеріальних активів підприємства представляється у ф. 1 "Баланс" (Звіт про
фінансовий стан) в розділі І "Необоротні активи" (р.
1000, р. 1001, р. 1002), в якому наводиться залишкова вартість нематеріальних активів, їх первісна
вартість та сума накопиченої амортизації. Здавалося б, для чого вводити новий рядок у форму звітності, у якій уже передбачено для відображення
інформації про нематеріальні активи окремі статті.
Однак доцільність виокремлення для прав на використання трудових ресурсів окремого рядка зумовлене ризиками, що виникають при цьому. Так, вклю-
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чення трудових ресурсів у склад нематеріальних активів значно збільшить підсумок балансу підприємства, а враховуючи парадокси бухгалтерського обліку, деякими користувачами звітності це може трактуватися як ріст багатства підприємства, а отже, його
прибутковості. Однак в дійсності виявляється діаметрально протилежна ситуація, коли включення прав
на використання трудових ресурсів до складу активів
за інших рівних умов призведе до суттєвого зниження розрахункових показників рентабельності активів
підприємства. Тому, виокремивши окрему статтю для
трудових ресурсів, ми надамо можливість користувачам інформації при аналізі фінансової звітності коригувати вихідні дані на величину вартості прав на
трудові ресурси підприємства.
Облік прав на використання трудових ресурсів в
якості активу передбачатиме відображення їх джерела формування у складі пасиву балансу. Рахунок
капіталу використовуватиметься для обліку змін у
вартості трудових ресурсів, що відбувається внаслідок прийняття працівників на роботу, переоцінки
вартості та звільнення працюючих. Відповідно вартість такого "нетрадиційного" для сучасної облікової практики ресурсу необхідно відображати у І
розділі пасиву ф. 1. "Баланс", деталізуючи додатковий капітал підприємства (р. 1410).
Витрати на підвищення якісних характеристик
персоналу в процесі трудової діяльності на вітчизняних олійно-жирових підприємствах або одразу
списуються на поточні витрати за категорією працюючого або відображаються у складі витрат майбутніх
періодів з послідовним щомісячним списанням їх у
наступних періодах. За першого випадку інформація про вкладення взагалі не наводиться у балансі,
хіба що у складі поточних зобов'язань в частині за-

Інвестиції: практика та досвід № 23/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Відображення витрат на формування та розвиток трудових ресурсів
у ф. 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід)
та ф. 5. "Примітки до річної фінансової звітності"
ДІЮЧА МЕТОДИКА
Рахунок, на якому
відображують
інформацію про
витрати

Звіт про фінансові
результати (Звіт про
сукупний дохід)

1

2

92 «Адміністративні
витрати»

Адміністративні
витрати (р. 2130)

ПРОПОЗИЦІЇ АВТОРА
Примітки до річної
фінансової
звітності

Рахунок, на якому
пропонується
відображати
інформацію

3
4
Витрати на формування трудових ресурсів

−

99 «Витрати на
формування
трудових ресурсів»

Звіт про фінансові
результати (Звіт про
сукупний дохід)

Примітки до
річної фінансової
звітності

5

6

Інші операційні витрати
(р. 2180)

Витрати на
формування
трудових ресурсів
(р. 493)

Інші операційні витрати
(р. 2520)

Витрати на розвиток трудових ресурсів
В межах витрат, що не дали очікуваний результат
−

23 «Виробництво»

Собівартість
реалізованої продукції
91 «Загально-виробничі (товарів, робіт,
−
витрати»
послуг) (р. 2050)

23 «Виробництво»
91 «Загальновиробничі витрати»

Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, −
послуг) (р. 2050)

92 «Адміністративні
витрати»

Адміністративні
витрати (р. 2130)

−

92 «Адміністративні
витрати»

Адміністративні витрати
(р. 2130)

93 «Витрати на збут»

Витрати на збут (р.
2150)

−

93 «Витрати на збут»

Витрати на збут (р. 2150) −

Інші операційні
доходи і витрати
(р. 490)

949 «Інші витрати
операційної
діяльності»

−

В межах витрат, що дали очікуваний результат

Інші операційні
витрати
(р. 2180)

949 «Інші витрати
операційної діяльності» Інші операційні
витрати
(р. 2520)
−
−

Інші операційні витрати
(р. 2180)
Інші операційні витрати
(р. 2520)

−

Інші операційні
доходи і витрати
(р. 490)

−

−

23 «Виробництво»

−

−

−

91 «Загальновиробничі
витрати»

−

−

−

92 «Адміністра- Адміністративні витрати
тивні витрати» (р. 2130)

−

−

−

−

93 «Витрати на
збут»

Витрати на збут
(р. 2150)

−

−

−

−

949 «Інші
витрати
операційної
діяльності»

Інші операційні витрати
(р. 2180)

Інші операційні
доходи і витрати
(р. 490)

−

−

−

23, 91, 92, 93,
949

Амортизація
(р. 2515)

Права на
використання
трудових ресурсів
(р. 060)

Амортизаційні відрахування

−

Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг) (р. 2050)

−
−

Джерело: розроблено автором.

боргованості перед навчальними закладами (р.
1615), які здійснювали підготовку за умови підрядного способу, та у складі заборгованості за заробітною платою (р. 1630) та розрахунками за соціальним страхуванням (р. 1625), якщо навчання проводилось власною кадровою службою підприємства
(господарський спосіб). Втім, якби там не було, така
інформація через свою розрізненість серед декількох статей звітності та неможливості її виокремлення не представляє особливої управлінської цінності.
Взамін, кошти, вкладені підприємством в підготовку
своїх співробітників (в межах вкладень, які відповідають критеріям визнання їх активом) пропонується

розглядати як інвестиції в поліпшення трудових актив ів п ра ців ник ів , що з біль шу ють ї х п е рв існу
вартість. Таким чином, дана група витрат підлягає капіталізації з наступним включенням їх до вартості
трудових ресурсів. Тоді як група витрат на навчання
та підвищення кваліфікації персоналу, яка не принесла очікуваний результат, списується на поточні
витрати підприємства або ж відображаються в балансі у складі витрат майбутніх періодів. Систематизуючи вищевикладене, зміни у ф. 1 "Баланс" (Звіт
про фінансовий стан) представимо в таблиці 1.
Розкривати інформацію про вартість прав на використання трудових ресурсів підприємства в розрізі
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Таблиця 4. Порядок відображення інформації про трудові ресурси та витрати
на їх розвиток у ф. 3 "Звіт про рух грошових коштів"
ЧИННА
Рядок

Зміст статті відповідно до Методичних
рекомендацій №433

Рядок

Зміст статті відповідно до
Методичних рекомендацій №433

2

3

4

1

р. 3100 −
Витрачання на
оплату товарів
(робіт, послуг)

р. 3105 −
Витрачання на
оплату праці

р. 3110 −
Витрачання на
оплату відрахувань
на соціальні заходи

р. 3550 −
Зменшення
(збільшення)
оборотних активів
(в т. ч. р. 3556)

р. 3560 −
Збільшення
(зменшення)
поточних
зобов’язань (в т. ч.
р. 3561, р. 3563, р.
3564)

−

−

ПРОПОЗИЦІЇ АВТОРА

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (прямий метод)
В межах витрат, що не дали очікуваний результат
п. 4.6.13. – відображаються
п. 4.6.13. – відображаються грошові
грошові кошти, сплачені
кошти, сплачені постачальникам і
постачальникам і підрядникам
підрядникам за одержані товарнор. 3100 − Витрачання на
за одержані товарноматеріальні цінності, прийняті роботи і
оплату товарів (робіт,
матеріальні цінності, прийняті
надані послуги (в т. ч. кошти, сплачені
послуг)
роботи і надані послуги (в т. ч.
навчальним закладам за надані освітні
кошти, сплачені навчальним
послуги)
закладам за надані освітні
послуги)
п. 4.6.14 – відображаються
п. 4.6.14 – відображаються витрачені
витрачені грошові кошти на
грошові кошти на виплати працівникам
р. 3105 − Витрачання на
виплати працівникам заробітної
заробітної плати, допомоги, винагород
оплату праці
плати, допомоги, винагород (в
(в т.ч. тим, хто проводить навчання
т. ч. тим, хто проводить
персоналу)
навчання персоналу)
п. 4.6.15 – відображається сума
п. 4.6.15 – відображається сума
сплаченого єдиного внеску на
сплаченого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
р. 3110 − Витрачання на
загальнообов’язкове державне соціальне
соціальне страхування (в т. ч.
оплату відрахувань на
страхування (в т. ч. сума внеску,
сума внеску, нарахована на
соціальні заходи
нарахована на заробітну плату
заробітну плату працівників,
працівників, які навчають персонал)
які навчають персонал)
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (непрямий метод)
В межах витрат, що не дали очікуваний результат
п. 4.7.7. – відображаються
п. 4.7.7. – відображаються зміни в
зміни в оборотних активах
оборотних активах підприємства (в т. ч.
підприємства (в т. ч.
р. 3550 − Зменшення
збільшення (зменшення) витрат
збільшення (зменшення)
(збільшення)
оборотних
майбутніх періодів (витрат на
витрат майбутніх періодів
активів (в т. ч. р. 3556)
навчання працівників)
(витрат на навчання
працівників)
п. 4.7.8. – відображаються
зміни в статтях розділу балансу
п. 4.7.8. – відображаються зміни в
«Поточні зобов’язання» (в т. ч.
статтях розділу балансу «Поточні
збільшення (зменшення)
зобов’язання» (в т. ч. збільшення
поточної кредиторської
р. 3560 − Збільшення
(зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за товари,
(зменшення) поточних
заборгованості за товари, роботи,
роботи, послуги, за
зобов’язань (в т. ч. р. 3561,
послуги, за розрахунками зі
розрахунками зі страхування,
р. 3563, р. 3564)
страхування, за розрахунками з оплати
за розрахунками з оплати праці
праці в частині операцій, що пов’язані зі
в частині операцій, що
сплатою коштів на навчання персоналу
пов’язані зі сплатою коштів на
навчання персоналу
В межах витрат, що дали очікуваний результат
п. 4.7.2 а − відображається
р. 3505 − Амортизація
нарахована протягом звітного
−
необоротних активів (в. т. ч. періоду амортизація на трудові
активи працівників (права на
р. 3506 − Амортизація
використання професійних
трудових активів)
знань)
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

−

В межах витрат, що дали очікуваний результат
р. 3260 − Витрати на
придбання необоротних
п. 4.19. − в т. ч. відображаються
активів (в т.ч. на
кошти, витрачені на формування
формування трудових
трудових ресурсів
ресурсів (р. 3265))

Джерело: розроблено автором.

категорій працівників пропонуємо у І розділі "Нематеріальні активи" ф. 5 "Примітки до річної фінансової звітності". У даному розділі необхідно зазначити вартість трудових ресурсів на початок звітного
року та зміну вартості протягом періоду, що є результатом прийняття та звільнення працівників, проведення їх навчання, підвищення кваліфікації, пере-
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підготовки, нарахування амортизації, а також переоцінки вартості наявних трудових ресурсів у зв'язку із зміною показників прожиткового мінімуму, ринкової вартості професійної освіти та вартості досвіду.
Крім того, у ІІІ розділі необхідно відображати
дані про інвестиції в поліпшення трудових активів
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Таблиця 5. Порядок відображення інформації про трудові ресурси
у ф. 4 "Звіт про власний капітал"
ЧИННА СИСТЕМА ЗВІТНОСТІ
Код
рядка

Назва
рядка

Зміст статті відповідно до
Методичних рекомендацій №433

−

−

−

−

−

−

−

−

−

ПРОПОЗИЦІЇ АВТОРА
Код рядка

Назва рядка

Зміст статті відповідно до
Методичних рекомендацій
№433

10. Вкладення в трудові ресурси

4292

Дооцінка
(уцінка)
трудових
ресурсів

п. 5.8.1 − відображається сума
оцінки (уцінки) трудових
ресурсів підприємства

4293

Прийняття
(звільнення)
працівників

п. 5.1.1 а − відображається
збільшення (зменшення)
вартості трудових ресурсів
внаслідок прийняття
(звільнення) працівників

Джерело: розроблено автором.

працівників (навчання, підготовка, перепідготовка),
але які ще перебувають на стадії провадження. Узагальнені пропозиції щодо відображення інформації
про трудові ресурси у ф. 5 "Примітки до річної фінансової звітності представлено в таблиці 2.
Не виключено, що пропозиції щодо включення
додаткових статей у фінансову звітність, на яких обліковуватиметься вартість трудових ресурсів, можуть критично сприйматися як науковцями, так і
практиками. В аргументацію своєї позиції обліковці
можуть висунути те, що відображення трудових ресурсів в активі підприємства штучно завищуватиме
їх загальну величину. Втім, ми повністю погоджуємось з думкою генерального директора канадської
компанії "Convergence Digital Solutions Corporation"
Губерта Сен-онге, який, доповідаючи на ХVІ Всесвітньому конгресі бухгалтерів, запевнив, що в недалекому майбутньому частка нематеріальних активів компанії, у складі яких і трудові ресурси, складатиме щонайменше 70 %, тоді як відчутних активів
лише 30 % [2, с. 304].
Інформація про витрати на трудові ресурси
відображається у ф. 2 "Звіт про фінансові результати". Однак при впровадженні методики обліку
трудових ресурсів наводитиметься також інформація про суми амортизаційних відрахувань, що включені в собівартість виробленої продукції (р. 2050),
адміністративні витрати підприємства (р. 2130), витрат на збут (р. 2150) та інших операційні витрати
(р. 2180). Загальний обсяг нарахованої амортизації
трудових активів працівника (професійні знання) в
сукупності з амортизаційними відрахуваннями на
інші види необоротних активів відображатиметься
у ІІІ розділі "Елементи операційний витрат" ф. 2
"Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний
дохід) за витратною статтею "Амортизація" (р.
2515). Витрати на розвиток персоналу, що не дали
очікуваний результат, відноситимуться до складу
витрат відповідно до категорії працюючих та відповідатиме чинній методиці відображення інформації
у фінансовій звітності.
Витрати на формування трудових ресурсів відповідно запропонованого підходу пропонується відображати у складі інших витрат операційної діяльності

(р. 2180 та р. 2520). Крім того, витрати на трудові
ресурси необхідно деталізувати в ф. 5. "Примітки до
річної фінансової звітності", зокрема в частині витрат, що відносяться до інших операційних. Узагальнення інформації про витрати на трудові ресурси у
ф. 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) та ф. 5. "Примітки до річної фінансової звітності" наведено в таблиці 3.
Оскільки витрати на формування трудових ресурсів виокремлено зі складу інших витрат операційної діяльності та відображено окремою статтею,
то такі зміни не вплинуть на розрахунок кінцевого
показника чистого прибутку підприємства.
Потребує коригування та конкретизації інформація про витрати на трудові ресурси і у ф. 3 "Звіт про
рух грошових коштів". У звіті відображають напрямки одержання та витрачання коштів підприємства в
розрізі видів діяльності (операційної, інвестиційної
та фінансової).
Рух коштів у результаті операційної діяльності
щодо відображення господарських операцій з трудовими ресурсами узагальнюється в статтях "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" (р. 3010),
"Витрачання на оплату праці" (р. 3105) та "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" (р.
3110), в яких відображаються витрачені кошти на
навчання персоналу. Реалізація рекомендованої
методики обліку трудових ресурсів призведе до перегрупування грошових потоків між видами діяльності підприємства. За існуючої методики обліку витрати, понесені підприємством на підвищення якісних
характеристик працівників, є витратами операційної
діяльності, тоді як кошти, витрачені на навчання та
підвищення кваліфікації працівників, обліковуваних
як актив підприємства, відносяться до діяльності
інвестиційної. Крім того, кошти, що витрачені на поліпшення трудових активів працівників, але не принесли очікуваного економічного результату, відображатимуться у звіті відповідно до діючої методики.
Виходячи з викладеного, для розмежування
інформації щодо трудових ресурсів вважаємо за доцільне в р. 3265 відображати суми коштів на формування трудових активів працівників за статтею "в т.
ч. на формування трудових ресурсів".
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Складання Звіту про рух грошових коштів за непрямим методом потребує коригування інформації
за статтею "Амортизація необоротних активів" (р.
3505) у частині доповнення її даними про амортизаційні відрахування трудових активів працівників
(права на використання професійних знань), що були
нараховані за звітний період (табл. 4).
У ф. 4. "Звіт про власний капітал" систематизується інформація про величину власного капіталу
підприємства, зміни в його структурі протягом
звітного періоду. Запропоновані пропозиції щодо
удосконалення облікового забезпечення управління трудовими ресурсами підприємства передбачатиме відображення їх вартості як безоплатно отриманих активів. Для відображення трудових ресурсів
доцільно виділити окрему графу у складі додаткового капіталу, а інформацію про їх вартість наводити в розрізі вкладень на момент прийняття працівників в штат підприємства (р. 4293) та дооцінки, проведеної в процесі їх трудової діяльності (р. 4292)
(табл. 5).
Підсумовуючи зазначимо, що запропоновані рекомендації щодо удосконалення форм фінансової
звітності створять умови для відображення різнобічної та деталізованої інформації про трудові ресурси олійно-жирових підприємств, яка має значну управлінську цінність.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Цілісність обліково-інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо трудових
ресурсів досягається завдяки узагальненню даних у
фінансовій звітності підприємств. Однак аналіз
інформації, представленої у нинішніх формах фінансової звітності, свідчить про деформацію інформаційної функції звітності.
З метою посилення інформативності звітності в
ч а с тині тру дов их ре су рс ів олійно-жиров их
підприємств та адаптації даних до сучасних інформаційних потреб користувачів облікових даних запропоновано внесення змін до статей фінансової
звітностей через їх конкретизацію у відповідності до
виокремлених об'єктів обліку, що створить передумови для акумулювання інформації про трудові ресурси в усіх суттєвих управлінсько-орієнтованих аспектах.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF MILK IN AGRICULTURAL ENTERPRISES KHARKIV REGION
Проаналізовано економічну ефективність виробництва молока в сільськогосподарських
підприємствах Харківської області. Досліджено основні показники економічної ефективності
виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Харківської області. Визначено
основні напрями підвищення ефективності виробництва молока в сучасних умовах.
Analyzed the economic efficiency of milk production in agricultural enterprises in Kharkiv region.
The basic indicators of economic efficiency of milk production in agricultural enterprises in Kharkiv
region. The main directions of improving the efficiency of milk production in the modern world.
Ключові слова: економічна ефективність, ринок молока, сільськогосподарські підприємства, виробництво, реалізація, ефективність.
Key words: economic efficiency, market milk, farms, manufacturing, implementation, efficiency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Значущість молока і молочних продуктів у забезпеченні продовольчої безпеки країни, роль і значення молочного скотарства в системі сільського господарства та
вирішенні соціальних і економічних проблем на селі вимагає не тільки теоретичного обгрунтування подальшого їх розвитку, а й практичних кроків у реалізації стратегії формування ринку молочних продуктів з урахуванням світового досвіду та вітчизняних реалій. Нестабільність на продовольчому ринку України, значне
підвищення цін на продукти харчування і матеріальні ресурси для села у виробництві сільськогосподарської продукції — ознаки економічної кризи. Нині більше половини населення споживає значно менше молоко-продуктів
від встановлених фізіологічних норм. Це пояснюється
низьким рівнем купівельної спроможності та низькою
ефективністю виробництва й переробки молока. Прискорення темпів зростання виробництва молока має важливе народногосподарське значення. Молоко — найбільш
повноцінний та висококалорійний продукт харчування.
Серед усіх інших продуктів йому належить чільне місце.
Під час розгляду напрямів підвищення ефективності виробництва молока слід урахувати також головну умову
подолання збитковості галузі молочного скотарства: забезпечення його інтенсивного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розвитку і підвищення ефективності молочного скотарства, формуванню ринку молока присвячено багато наукових праць українських ученихаграрників. Серед них наукові розробки В.І. Бойка,
П.С. Березівського, В.П. Бурката, М.В. Зубця, В.Н. Зимовця, О.В. Крисального, М.І. Товкача, С.Й. Кутікова, А.А. Омельяненко, В.О. Пабата, Т.Л. Мостенської
та ін. Проте багато питань, поставленої проблеми, теоретико-методичного характеру є недостатньо дослідженими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Обгрунтувати теоретико-методологічні засади економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Харківської області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Ефективність розвитку молочного скотарства залежить від раціонального використання природних ресурсів і виробничих потужностей. У зв'язку з цим виникає необхідність у визначенні економічної ефективності
та факторів, що на неї впливають [2].
В економічній науці немає єдиної думки щодо системи показників оцінки економічної ефективності. На
розвиток молочного скотарства впливає ряд факторів,
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Таблиця 1. Економічна ефективність виробництва молока в залежності від рівня
продуктивності корів у 2013 році
Показники
Кількість підприємств у групі
Надій молока на корову в рік, кг
Теж в % до І групи
На 100 га с.-г. угідь:
поголів’я корів, гол.
згодовано коровам, ц к. од.
у т.ч. концентратів, ц к. од.
Питома вага концентратів,%
Витрачено на корову:
кормів, ц к. од.
у т.ч. концентратів, ц к. од.
виробничих засобів, грн.
Вироблено молока на 100 га с.-г.
угідь, ц
На 1 ц молока:
затрати кормів, ц к. од.
у т.ч. концентратів, ц к. од.
собівартість, грн.
одержано прибутку, грн.
Рівень рентабельності молока, %

Групи підприємств* за надоєм молока на корову в рік, кг
ІІ –
ІІІ –
ІV – вище
І – до 2000
2001–3000
3001–4000
4000
28
39
26
31
1558
2514
3523
4875
100
161
226
313
6,8
223
29
13,1

6,8
261
48
18,5

6,4
345
80
23,3

9,6
572
171
29,9

32,7
4,3
2287
106

38,2
7,1
3080
172

53,7
12,5
3740
227

59,6
17,8
5459
468

1,75
0,23
146,82

1,32
0,25
122,53

1,32
0,31
106,71

1,06
0,32
111,39

-19,32
-16,0

-0,88
-0,7

25,18
24,0

31,90
26,2

* сільськогосподарські підприємства, що звітують ф. № 50-сг.
Джерело: розраховано за даними Харківського обласного управління статистики.

результати взаємодії яких відображаються в економічній ефективності виробництва [3].
Система показників ефективності виробництва базується на ряді принципів, зокрема, максимальної
відповідності критерію ефективності та зручності у використанні. Показники економічної ефективності розраховуються відповідно до офіційних статистичних даних.
Досить поширеною є система показників, які характеризують економічну ефективність виробництва молока за затратами праці, надоєм молока на корову в рік,
витратами кормів на 1 ц молока, рівнем загальних витрат, ціною та прибутком на 1 ц молока і рівнем рентабельності його виробництва.
Підвищення майже в 1,9 рази продуктивності корів
за досліджуваний період в сільгосппідприємствах Харківської області в першу чергу забезпечується збільшенням в 1,5 рази витрат кормів в розрахунку на корову в

рік — з 30,4 до 45,8 ц корм. од. В 2,9 рази зростають
сукупні виробничі витрати на корову в рік. Але не дивлячись на це збільшується на 22 % оплата корма, майже вдвічі підвищується продуктивність праці при виробництві молока. Виробництво молока на даний час стає
прибутковим, а рівень рентабельності його зростає із
мінус 7,3 % до 15,6 %.
Для виявлення дії чинників інтенсифікації ведення
молочного скотарства на економічну ефективність виробництва молока і з'ясування певної залежності між
ними провели групування 124 сільськогосподарських
підприємств Харківської області.
Групування сільськогосподарських підприємств
Харківської області за рівнем продуктивності корів наведено в таблиці 1.
Виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь збільшилось в 2,6 рази. Затрати кормів на виробництво 1 ц молока зменшились з 1,75 до 1,06 ц корм.

Таблиця 2. Економічна ефективність виробництва молока в залежності від розміру сукупних
виробничих витрат на корову в 2013 році

Показники
Кількість підприємств у групі
Витрачено на корову:
виробничих засобів, грн.
кормів, ц к. од.
Надій молока на корову в рік, кг
Вироблено молока на 100 га
с.-г. угідь, ц
На 1 ц молока:
затрати кормів, ц к. од.
у т.ч. концентратів, ц к. од.
собівартість, грн.
одержано прибутку, грн.
Рівень рентабельності молока, %

Групи підприємств* за розміром
сукупних виробничих витрат на
корову в рік, грн.
І – до
ІІ –
ІІІ – вище
2000
2001-3000
3000
14
32
78
1271
23,2
1059
109

2537
36,1
2218
160

4669
52,7
4057
316

1,83
0,26
120,08
-3,83
-3,6

1,36
0,22
114,38
-2,87
-2,6

1,13
0,31
115,08
25,14
21,1

* сільськогосподарські підприємства, що звітують ф. № 50-сг.
Джерело: розраховано за даними Харківського обласного управління статистики.
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од., проте зросла доля концентратів з 0,23 ц корм. од. в
першій групі до 0,32 ц корм. од. у четвертій групі. Підвищення продуктивності корів супроводжується зниженням собівартості 1 ц молока майже на 25 % — з 146,82
до 113,9 грн., що в кінцевому підсумку призвело до прибутковості виробництва молока. Якщо на 1 ц реалізованого молока підприємства першої групи мали 19,32
грн. збитку, то підприємства четвертої групи одержали
31,90 грн. прибутку, а рівень рентабельності його виробництва підвищується з мінус 16,0 % до 26,2 %. Зумовлено це, насамперед, як впливом зазначених вище
факторів інтенсифікації, так і більш високою якістю молока, виробленого в сільськогосподарських підприємствах з вищим надоєм на корову.
Групування сільськогосподарських підприємств за
розміром сукупних витрат та їх вплив на показники економічної ефективності виробництва молока наведено в
таблиці 2.
Наведені залежності показників виробництва молока від загального розміру виробничих витрат, у тому
числі кормів, свідчать, що їх зростання забезпечує підвищення ефективності його виробництва.
Збільшення в розрахунку на корову в рік виробничих витрат з 1271 грн. в першій групі до 4669 грн. в третій
(в 3,7 рази), кількості згодованих коровам кормів — з
23,2 до 52,7 ц корм. од. (в 2,3 рази), позначилось на
кінцевих результатах ведення молочного скотарства.
Продуктивність корів підвищилась в 3,8 рази — з
1059 до 4057 кг молока на корову в рік, а виробництво
молока на 100 га сільськогосподарських угідь збільшилось в 2,9 рази.
Затрати кормів на виробництво 1 ц молока зменшились з 1,83 до 1,13 ц корм. од., не дивлячись на зростання долі концентратів з 0,26 ц к. од. в першій групі до
0,31 ц корм. од. у третій. Ріст сукупних виробничих витрат на корову супроводжується зниженням собівартості 1 ц молока з 120,08 до 115,08 грн. Слід відзначити
вплив росту виробничих витрат на підвищення рівня рентабельності. Якщо на 1 ц реалізованого молока підприємства першої групи мали 3,83 грн. збитку, то третьої групи мали 25,14 грн. прибутку, а рівень рентабельності
його виробництва підвищується з мінус 3,6 до 21,1 %.
Таким чином, аналіз показників виробничо-господарської діяльності підприємств дав змогу виявити основні фактори впливу на економічну ефективність виробництва молока, що дає змогу визначити напрями її
підвищення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Досліджено основні показники економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських
підприємствах Харківської області. Встановлено, що
надій молока на 100 га сільськогосподарських угідь
збільшилось в 2,6 рази, затрати кормів на виробництво 1 ц молока зменшились з 1,75 до 1,06 ц корм. од.
Продуктивність корів підвищилась в 3,8 рази — з 1059
до 4057 кг молока на корову в рік, а виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь збільшилось в 2,9 рази. Аналіз показників виробничо-господарської діяльності підприємств дав змогу виявити

основні фактори впливу на економічну ефективність
виробництва молока, що дає змогу визначити напрями її підвищення, які мають грунтуватися на підвищенні
продуктивності корів, оптимізації виробничих витрат і
зміцненні кормової бази. Також встановлено, що розвиток ринку молочної продукції залежить від обсягів
виробництва молока та стану тваринництва в країні.
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THE PROMOTION FEATURES OF WINE INDUSTRY ENTERPRISES
У статті виявлено особливості промоційної діяльності підприємств виноробної галузі з урахуванням демаркетингового регулюючого впливу держави, враховуючи які автором удосконалено класифікацію видів і форм промоції виноробних підприємств.
The article reveales the features of promotion activity of wine industry enterprises regarding to
the demarketing governance regulatory. The features makes to identify improve the classification
of types and forms of promotion wine enterprises.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах жорсткої конкуренції особливо важливим
для виробників вина та спеціалізованих торгівельних
мереж є формування стратегії просування товарів із
метою підвищення рівня лояльності споживачів та завоюванням додаткових нових сегментів ринку. Для
підприємств виноробної галузі впливовими зовнішніми
чинниками є рівень конкуренції, залежність від стану та
якості сировинної бази, а також особливостями державного регулювання стосовно виробництва, реалізації та
просування продукції виноробства. Звісно, що виробництво алкогольних напоїв завжди було бюджетонаповнюючою галуззю, особливо в таких регіонах, як АР
Крим, Херсонська, Одеська, Миколаївська області.
Тому для того, щоб розробити ефективні моделі
промоційної діяльності з урахуванням типізації споживачів продукції виноробної галузі, а також оптимізації
розподілу коштів на організацію просування продукції,
слід виявити особливості промоційної діяльності вітчизняних виробників вина та тенденції розвитку ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Здійснивши аналіз наукових доробок в галузі маркетингу виноробної продукції, дісталися таких висновків: більшість дослідників приділяє увагу стратегічним аспектам маркетингу, так в дослідженні Ю.В. Печериці удосконалено методичний підхід до кількісного
оцінювання складових процесу стратегічного аналізу,
що дозволяє узагальнити його результати та виявити
спрямованість динаміки розвитку кожної складової,
який базується на розрахунку середньозважених темпів
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зростання обраної системи показників кожного елементу процесу стратегічного аналізу. Запропонований
підхід дозволяє розрахувати інтегральні показники за
групами факторів, які досліджуються, а на їх основі —
мультиплікатори зміни кожного елементу процесу стратегічного аналізу [1].
У науковій праці О.В. Ніколюк [2] розроблено концепцію формування кластерного механізму управління
конкурентоспроможністю виноградарської галузі, яка
базується на галузево-територіальному підході, враховує інноваційний і інфраструктурний потенціал території
й господарюючих суб'єктів галузі, тісноту коопераційних зв'язків і конкурентоспроможність потенційного
ядра кластера, що забезпечує його оптимальну структуру. Питанням формування маркетингової стратегії
виноградарсько-виноробних підприємств присвячено
дослідження А.Р. Жарової, в якому зокрема сформована модель кількісної оцінки залежності попиту на виноград та продукти його переробки від споживчих характеристик [3].
Другу групу дослідників становлять ті, хто займався питаннями збуту та просування товарів в різних галузях: О.В. Ващук дослідив існуючу систему просування
продукції рослинництва до споживача, виявив її недоліки та чинники, що впливають на ефективність її функціонування, а також розробив структурну модель системи просування продукції рослинництва до споживача
з залученням логістичних гуртових (посередницьких)
підприємств — гуртівень та методику визначення місцерозташування логістичного підприємства на території
адміністративного району [4]; В.В. Писаренко в докторській дисертації запропонував організацію мережі
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вина у Китаї, США, Великобританії,
Російській Федерації збільшуються.
В Україні також спостерігаєтьКраїна
Існуючі інструменти державної підтримки
ся
тенденція
до збільшення спожиНімеччина
Субсидії, дотації за рахунок місцевого бюджету, фондів федерального
вання
вина
останніми
роками, що
(регіональних) бюджетів та фондів Євросоюзу
Італія
пов'язано із формуванням певного
Франція
Болгарія
Державні субсидії із спеціального бюджетного фонду «Землеробство», які
сегменту споживачів, які віддають
спрямовують на закладення нових виноградників та розкорчування старих
перевагу сухим та марочним винам,
насаджень, закупівлю спеціальної техніки та покриття витрат з оподаткування
мають певний рівень доходу, оскільагропідприємств
Молдова
Створено Фонд підтримки виноградних насаджень, до якого надходять кошти з
ки вино є достатньо дорогим алкодоходів, отриманих від сплати права на використання торговельних марок і від
голем, а якісна винна продукція при
сплати виробникам збору на відродження виноградарства
її помірному споживанні не завдає
Російська
50% акцизного збору з продажу алкогольних напоїв на регіональному рівні
Федерація
виділяються на розвиток виноградарства
шкоди здоров'ю людини.
Голландія
Держава відшкодовує виноробним підприємствам 50% вартості імпортованих
На вітчизняному ринку алкогоплодових саджанців перспективних сортів та компенсує 50% кредитів на
лю
на
частку виноробної продукції
будівництво холодильників
приходиться всього біля 10% споІзраїль
Експортерам аграрної продукції протягом трьох років компенсується 50%
кредитних коштів, які було використано на створення теплиць, холодильників і
живаного алкоголю, що у порівняні
багаторічних насаджень
із європейськими країнами є
Польща
Виділяється фінансова компенсація аграрним експортерам, також виноробні
мінімальним (в структурі споживанаграрні підприємства одержують по 100 тис. євро на закладення багаторічних
насаджень, придбання техніки, будівництво холодильників
ня алкоголю вино складає до 70—
80%) [7], що свідчить про потенційні
Джерело: складено автором за [8].
можливості зростання ємності укмаркетингово-збутових центрів, інтегрованих у систе- раїнського ринку вина в ракурсі зміни споживчих смаків.
Але що стосується сировинного забезпечення, пому обласної ринкової інфраструктури, основними ланками якої є: обласний маркетингово-збутовий центр; тужностей та обсягів виробництва винограду та винної
районні (міжрайонні) маркетингово-збутові центри; продукції в Україні, то у 2012 р. виробництво винограду
відділи маркетингу (збуту) суб'єктів господарювання [5]. порівняно з 2011 р. зменшилося на 16,6% за рахунок
Що стосується безпосередньо застосування інстру- скорочення посівних площ на 1,7% та зниження уроментів маркетингу при просуванні вина, то слід відміти- жайності на 11%; за I півріччя 2013 року майже на 30%
ти працю В.О. Рибінцева [6], в якій при проектуванні збільшилось виробництво високоякісних марочних вин
складових маркетингового механізму зроблено акцен- і склало 9,3 тис. дал. (за аналогічний період 2012 року
ти на формування продуктової, цінової і збутової полі- — 7,2 тис. дал.); також спостерігається незначне
тики у виноградарсько-виноробному підкомплексі краї- зменшення виробництва вина виноградного (на 6,4%);
ни, а також систематизовані елементи оформлення то- виробництво ігристих вин за цей період залишилось
вару, концепція переговорного процесу в сполученні з на рівні аналогічного у 2012 році, а вина "Шампанське
образом оферента, що являють собою філософію України" зменшилося на 7,3% з 998,5 тис. дал. до
сприйняття споживачем підприємства і вироблених ним 925,6 тис. дал. у 2013 році [8]. Таким чином, існує невинограду і вина, при цьому реклама і стимулювання обхідність державної підтримки щодо відновлення сизбуту набувають стратегічного значення при організації ровинної бази виноробства, і, як наслідок, збільшення
обсягів закладення багаторічних насаджень. Відсутність
маркетингових заходів.
якісної сировини змушує вітчизняних споживачів із середнім рівнем доходу споживати сурогати і закордонні
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Але не дивлячись на певну кількість існуючих нау- фальсифікати.
Особливості функціонування вітчизняних підприкових доробок та різноспрямованість досліджень щодо
застосування інструментів кластеризації та маркетингу, ємств-виробників вина також визначаються впливом
визначення стратегічних альтернатив розвитку галузі, глобалізаційних процесів на світовому ринку вина, а
системного визначення особливостей промоційної саме: перевиробництво вина, наявність постійних нередіяльності у виноробній галузі та дослідження тенденцій алізованих надлишків на ринку, зростаюча консолідаїї розвитку на сьогодні практично відсутні. Тому це й є ція виробників, дистриб'юторів та роздрібних торговців,
зміна споживацької поведінки. В таких умовах вітчизосновним завданням нашого дослідження.
няні виробники повинні все більшої уваги приділяти маркетинговій орієнтації на збут та просування продукції, а
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виробництво вина є однією із традиційних галузей також потребам споживачів, які мають динамічну тенвітчизняної економіки. Тенденції розвитку світового денцію до змін.
ринку вина відображаються на динаміці розвитку ринОтже, основними загрозами щодо розвитку вітчизку вина в Україні. Так, наприклад, у світі насадження няного виробництва вина є посилення позицій іноземвиноградників збільшується на нових територіях (Китай, них виробників на внутрішньому ринку України, значЧилі, Австралія) разом із скороченням на традиційних ний рівень фальсифікацій та перехід населення на
(Бразилія, Аргентина, Болгарія), а також спостерігаєть- споживання цієї неякісної продукції, неотримання укся тенденція до зниження споживання вина в тих краї- раїнськими виноградарями та виноробами коштів із
нах, де воно пов'язано із багатовіковою традицією (Іта- спецфонду, що було передбачено Законом України
лія, Бразилія, Франція), у той час як обсяги споживання "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та
Таблиця 1. Інструменти державної підтримки виноробновиноградної галузі в зарубіжних країнах
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хмелярства" до 01 січня 2013 року [9], неефективність
існуючих механізмів державної підтримки галузі.
Так, якщо проаналізувати заходи державної підтримки галузей виноградарства та виноробства у країнах Європейського Союзу, то бюджетні дотації виноробам становлять у середньому 1 євро за 1 літр виробленого вина, дотації на корчування старих виноградників і насадження нових сягають 7500 євро на кожний
гектар площі. У 2014 році обсяг підтримки виноробів
від Єврокомісії становить 1,3 млрд євро, при цьому 120
млн євро витрачено тільки на рекламу європейських вин
для захисту європейського ринку від виноробної продукції США, Австралії, Аргентини та Чилі [8].
У таблиці 1 наведені інструменти державної підтримки виноградно-виноробної галузі у зарубіжних країнах.
Уряду та державним органам влади України слід
використовувати зарубіжний досвід стосовно пільгових
режимів кредитування виноградарства та виноробства,
формування спеціального фонду державного та місцевих бюджетів із надходжень від акцизного податку, мита
на експортні вина.
Ще однією з особливостей функціонування виноробних підприємств є протиріччя між маркетинговою
стратегію та політикою самого виробника й демаркетингових заходів з боку держави, що виражається в законодавчих обмеженнях щодо реалізації, роздрібного
продажу, оподаткування та реклами продуктів виноробної галузі.
Так, наприклад, у зв'язку із набранням чинності закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України" від
31.07.2014 № 1621-VII [10] у розміри ставок акцизного
податку у частині алкогольних напоїв внесені наступні
зміни: акциз на вермути та кріплені вина збільшується з
2,86 грн. за літр до 3,58 грн. за літр, вина ігристі — з
4,16 грн. за літр до 5,20 грн. за літр, сидр і перрі (без
додання спирту) — з 0,50 грн. до 0,63 грн. за 1 літр,
вина виноградні натуральні — ставка не змінилась (0,01
грн. за літр). Тобто податковий тиск на продавців та виробників вина поступово збільшується, а невеликі агропромислові підприємства, що здійснюють повний
цикл виробництва вина, взагалі не в змозі здійснювати
оптову торгівлю внаслідок вартості ліцензії на оптовий
продаж у розмірі 500 тис. грн. на рік не залежно від
обсягів продажу, що значно гальмує розвиток виноградарства та виноробства.
Основні засади державної політики щодо регулювання оптової і роздрібної торгівлі алкогольними
напоями, забезпечення їх високої якості та захисту
здоров'я громадян визначає Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" [11], де зазначені основні норми і
правила отримання ліцензій на оптовий та роздрібний
продаж алкогольних напоїв, визначені обмеження на
продаж таких товарів, а саме: забороняється продаж
алкогольних напоїв особами, які не досягли 18 років;
у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних
закладів і закладів охорони здоров'я; у приміщеннях
спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або
спортивними товарами, а також у відповідних відділах
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(секціях) універсальних торговельних організацій; у
місцях проведення спортивних змагань; в інших місцях,
визначених органами місцевого самоврядування; з торгових автоматів; з рук та у не визначених для цього
місцях торгівлі.
Також законом України "Про рекламу" (стаття 22)
[12] внесено обмеження стосовно реклами алкогольних
напоїв у всіх засобах масової інформації, особливості
її подання у друкованих виданнях, на транспорті тощо,
але відсутні параграфи стосовно реклами в інтернеті та
відповідальності провайдерів за її надання в той період
часу, який обмежений законодавством.
Тобто сучасні економічні реалії вносять корективи
та зміни, обумовлені регуляторною дією держави щодо
організації просування продукції виноробних підприємств.
Стосовно визначення категорії "просування" в науковій думці не існує єдиного погляду та його тлумачення. Так, на думку І.В. Черемних, основним засобом маркетингової комунікативної політики є просування (англ.
"promotion" — промоція) — основна маркетингова функція, що сприяє продажу й збуту. Автор доводить, що з
одного боку, промоція — це засіб просування продукції
та послуг від виробника до споживача за допомогою
маркетингових комунікацій, які мають бути інтегровані.
З іншого — це один із видів чи засобів маркетингових
комунікацій, що викликає переважно позитивні емоції
[13]. Тобто ці засоби повинні вплинути на споживача та
залучити його до процесу купівлі продукції.
Взагалі, промоція є продуманими, спланованими та
довготривалими діями, метою яких є створення та
підтримка взаємного порозуміння між виробником та
споживачем шляхом використання позитивної інформації. Деякі автори вважають її функцією управління,
що сприяє створенню та підтримки взаємокорисних стосунків між організацією та певними групами, від яких
залежить її ефективна діяльність (успіх або поразка)
[14].
Виходячи із зазначеного, авторське тлумачення категорії "промоційна діяльність виноробних підприємств"
є таким: це комплексна програма дій, яка спрямована
на вибір пріоритетних інструментів і заходів, їх оптимальне поєднання та посилення їх інтегративного впливу на кінцевих споживачів, яка враховує особливості
комунікаційної діяльності виноробних підприємств та
конкретизує специфічні характеристики цього виду
діяльності.
Враховуючи особливості ведення бізнесу у виноробній галузі, слід визначити форми і види промоційної
діяльності, враховуючи особливого кінцевого споживача цієї продукції, яким можуть бути як юридичні особи
— ресторани, бари, кафе, готелі тощо, так і населення
— безпосередні споживачі вина, які його купують у роздрібних магазинах та в спеціалізованих торгових місцях
продажу (рис. 1).
Серед форм промоційної діяльності необхідно виділити традиційні, які можуть використовуватись будяким підприємством — промисловим, виробничим, агропромисловим тощо, оскільки вони визначають зовнішні атрибути впізнання споживачем товару та відображенням його позитивних характеристик у своїй свідомості.
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До видів традиційних форм
Види промоції
промоційної діяльності слід віднести промоцію через товар, його
зовнішній вигляд (пляшка, етикетТрадиційні
Спеціалізовані
ка, укупорка) та відображення акційних заходів на упаковці або
Форми промоції
самій пляшці. Підприємства можуть
самостійно проводити певні промоційні заходи шляхом розповЗовнішні атрибути впізнавання
Відображення якісних
сюдження друкованих матеріалів,
товару
характеристик товару
аксесуарів для покращення іміджу
продукту. Найбільш дієвим та розповсюдженим інструментом проПромоція через товар:
Дегустація:
- оформлення;
моції є реклама у різних друкова- в спеціалізованих магазинах;
- акції (знижки)
них виданнях, зовнішня, на транс- на виноробних
підприємствах;
порті та інших носіях, а особливо
типу
«шведський стіл»;
актуальною вона є в Інтернеті, де
Промоція через заходи
- на спеціалізованих семінарах
на сьогодні не діють законодавчі
підприємств:
для фахівців;
обмеження.
- прейскуранти;
- в дегустаційних залах;
Специфічною формою про- ділові папери;
- в кафе, ресторанах, барах;
- рекламні листівки;
- конкурсна дегустація;
моції вина є дегустація, що відоб- проспекти підприємства;
- тематична дегустація в
ражає якісні характеристики тоспеціалізованих клубах;
дегустаційні
бокали
та
ін.
вару, дає змогу споживачеві виз- закриті спеціалізовані
начитись із смаковими пріоритедегустаційні заходи
тами, підвищити свій рівень кульРеклама в місцях продажу:
тури споживання вина, що сприя- в магазинах роздрібного
продажу;
тиме покращенню іміджу виробПопуляризаційні заходи:
- в магазинах оптового продажу;
- популяризація культури
ника та організатора такого захо- в спеціалізованих магазинах;
споживання вина через ЗМІ та
ду.
- в кафе, ресторанах, барах
офіційні сайти виробників;
Досить наглядними та ефект- організація музеїв вина, центрів
ними є популяризаційні заходи
культури при заводах;
промоції, які сприяють підвищенню
- зйомка та показ фільмів про
Реклама поза межами магазинів
рівня загальної культури населеністорію та культуру споживання
та підприємств:
вина в країні та за кордоном;
ня через відвідування художніх га- публікації в газетах та журналах;
- еногастрономічні спектаклі,
лерей на винну тематику, музеїв,
- реклама на радіо і телебаченні;
шоу;
мастер-класів з винного етикету та
- реклама на дорожніх
- мастер-класи з винного етикету
аксесуарів, еногастрономічних
покажчиках, автомашинах й
та аксесуарів;
спектаклів, з яких споживач отриінших об’єктах;
- організація художніх галерей на
- Internet реклама
винну тематику
має знання щодо узгодження
смаків певних сортів вина із гастрономічними блюдами, фестивалів
Рис. 1. Форми і види промоційної діяльності виноробних
вина, на яких можна продегустувапідприємств
ти нові вина, прийняти участь в соДжерело: складено автором самостійно з використанням [6].
ціальних, благодійних заходах та
оформити контракти на постачання винної продукції. Застосування комбінації наведених
— стосовно просування виноробної продукції
форм промоції призведе до синергетичного ефекту від підприємствами: промоційні заходи та реалізація медіацих заходів.
планів просування вина потребують значних фінансових витрат, тому актуальним є розробка оптимізаційної
ВИСНОВКИ
моделі розподілу коштів на організацію просування, для
Таким чином, враховуючи визначені особливості, ефективної її реалізації необхідно побудувати відповідні
перспективами розвитку вітчизняної виноробної галузі промоційні канали з урахуванням типів мислення та поє такі:
треб споживачів, що дозволить підвищити попит на про— у сфері регулюючого впливу держави: удоско- дукцію, сформувати затребуваний ринком асортимент
налення законодавства стосовно реклами алкогольних товару.
напоїв в пункті Інтеренет-реклами, визначення обгрунтованих ставок акцизного податку, перегляд умов виЛітература:
дачі та вартості ліцензій на торгівлю виноробною про1. Печериця Ю.В. Стратегічний аналіз як основа
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підтримки розвитку галузі з урахуванням зарубіжного підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04
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та розвитку агропідприємств повного циклу;
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THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств здійснюється на кількох рівнях:
держави, регіону чи галузі, конкретного суб'єкта господарської діяльності. Перші два рівні становлять макрорівень управління, а останній — мікрорівень. Управління інноваціями на будь-якому рівні — це управління нестандартними процесами, перебіг яких можна прогнозувати лише
на підставі поглиблених наукових досліджень із застосуванням сучасного методологічного апарату. Домінуючим для України має стати шлях розвитку, який грунтується на стратегії нарощування інноваційного потенціалу на заздалегідь визначених державою пріоритетних напрямах
науково-технічного прогресу.
Innovation management of agricultural enterprises performed at several levels: state, region or
sector, specific business entity. The first two levels are macro level management, and the last —
micro level. Innovation Management at any level — a non-standard management processes, the flow
of which can be predicted only on the basis of in-depth research using modern methodological
apparatus. Dominant for Ukraine has become a way of development, based on the strategy of
increasing innovation potential on predetermined state priority areas of science and technology.

Ключові слова: аграрне виробництво, аграрне підприємство, інновації, інноваційна політика, інноваційний розвиток, науково-технічний прогрес, інституції, інноваційна стратегія, інноваційна інфраструктура.
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ВСТУП
Європейський вибір України та її інтеграція у високотехнологічне конкурентне середовище зумовили необхідність формування інноваційної моделі розвитку, в
якій роль головного джерела довгострокового економічного зростання відіграють наукові досягнення, які
дозволять, насамперед, підвищити конкурентоспроможність економіки нашої країни, гарантувати її економічну безпеку і гідне місце в Європі та світі за стабільних і високих темпах економічного зростання. Розуміння того, що одним із шляхів подолання кризової ситуації
в національній економіці є перерозподіл ресурсів сус-

пільства на користь ефективних, конкурентоспроможних наукоємних виробництв, приводить до необхідності
підтримки та стимулювання інноваційної діяльності
підприємств на державному рівні. Новий стратегічний
курс розвитку економіки України зорієнтований на формування інноваційної моделі національного економічного зростання, що підтверджується законодавством у
сфері інноваційної діяльності [1].
Питання формування інноваційної політики стали
об'єктом підвищеної уваги владних органів. Основна
мета полягає у створенні правової бази, загального
простору відносин, які виникають між усіма суб'єкта-
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ми національної інноваційної системи, економічних і вітчизняної науки на основі нових наукових розробок і
організаційних умов для підвищення конкурентоспро- технологій [2];
можності вітчизняної продукції аграрних підприємств
— правові, організаційні та фінансові основи ексна основі використання результатів науково-технічних пертної діяльності в науково-технічній сфері [4];
досягнень.
— правові й економічні засади запровадження та
функціонування технологічних парків, їх учасників,
дочірніх і спільних підприємств, що виконують інвесАНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
тиційні та інноваційні проекти за пріоритетними напряІ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці забезпечення інноваційного розвит- мами діяльності технологічних парків [7];
— пріоритети і напрями інноваційної діяльності, заку агропромислового виробництва, розробці механізмів
реалізації інноваційного процесу та методичних підходів провадження моделі сталого економічного зростання
до оцінки інноваційного потенціалу присвятили наукові вітчизняних підприємств, удосконалення структури їх
дослідження закордонні і вітчизняні вчені: О. Дацій, основного капіталу й інтенсивного інвестування висоВ. Дементьєв, Л. Курило, М. Малік, П. Саблук, С. Тивон- котехно-логічного виробництва [5];
— основні завдання Державного агентства Україчук, Л. Федулова, О.Шпикуляк, О. Шубравська. Значний внесок у дослідження управління інноваційною ни з інвестицій та інновацій [6].
У програмних документах Президента і Кабінету
діяльністю на макроекономічному рівні зробили А. Колот, А. Никифоров, О. Біловодська, З. Шмігельська, Міністрів України неодноразово зазначалося, що головН. Зінько, Ю. Жарков, І. Єременко, та ін. Вони розро- ним фактором стійкого економічного зростання можуть
били основні напрями формування державного управ- бути тільки науково-технічні інновації. Але недоліки в
ління інноваційною діяльністю й запропонували мето- організації й управлінні науково-інноваційними процеди та заходи для підвищення ефективності управління сами та недостатність обсягів фінансування не дали
можливості досягти поставлених цілей в інноваційній
інноваційною діяльністю на рівні держави.
Не дивлячись на певну розробленість поставленої сфері аграрної економіки.
Інноваційна політика — це складний і не позбавлепроблеми, серед дослідників відсутня єдність думок
щодо визначення сутності і механізмів управління інно- ний ризику процес, хід якого визначається вихідними
ваційним розвитком агропромислового виробництва. передумовами: технічними, фінансовими, економічниПрактично не розроблено методологічну базу та від- ми і соціальними. Можна виділити тактичні й стратегічні
сутні механізми управління інноваційною діяльністю на аспекти інноваційної політики. Заходи тактичного харакмікроекономічному рівні, що спонукає до пошуку но- теру спрямовані на підвищення якості продукції й ефеквих комплексних підходів в управлінні інноваційною тивності виробництва, а також на підвищення інноваційного потенціалу галузевого виробництва. У свою чердіяльністю підприємств.
гу, елементами інноваційного потенціалу є матеріально-технічні, фінансово-організаційні та кадрові можлиПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження теоретико-мето- вості, соціально-психологічні фактори.
Інновації, впроваджені в одному аграрному піддологічних підходів до визначення сутності і напрямів
управління інноваційною діяльністю аграрних підпри- приємстві, можуть потім поширюватися на комерційній
основі в інших організаціях. Швидкість їх поширення
ємств.
(дифузії) залежить від відносної потреби в інвестиціях і
ефективності кожної інновації. При цьому чим більше
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
організацій використовувало дану інновацію, тим вище
ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині в Україні спостерігаються позитивні зрушення втрати тих підприємств, які її не використали, і тим нижу створенні інституційної бази внутрішнього ринку інно- че темпи розвитку галузевого агропромислового виробвацій завдяки удосконаленню чинного законодавства в ництва.
Таким чином, одним із найважливіших елементів
галузі науки та інноваційної діяльності. Результатом
цього стало прийняття законодавчих актів, якими ви- концепції управління інноваційною діяльністю аграрних
підприємств і сфери аграрного виробництва у цілому є
значаються:
— правові, економічні й організаційні засади дер- розробка інноваційної політики. Головними принципажавного регулювання інноваційної діяльності в Україні, ми управління сучасною інноваційною політикою є: поформи стимулювання державою інноваційних процесів, єднання інвестиційних джерел з інноваційними рішенпередбачуються податкові амортизаційні та митні пільги нями; безперервне прогнозування інноваційної ситуації;
з метою підтримки розвитку економіки України іннова- системне впровадження новітніх технологій у взаємопов'язаних сферах підприємницької діяльності; узагальційним шляхом [2];
— заходи регулювання відносин, пов'язаних із на- нений фінансовий та техніко-технологічний аналіз реуковою і науково-технічною діяльністю, створення зультативності нововведень.
умов для підвищення ефективності наукових досліІнноваційна політика відображає важливі стратегічні
джень і використання їх результатів для забезпечення та тактичні аспекти. Перший полягає в можливості рознауково-технічного розвитку всіх сфер суспільного робки й реалізації довгострокових інноваційних прожиття [3];
ектів і програм, що забезпечують максимально ефек— стратегічні та середньострокові пріоритетні на- тивне досягнення глобальних цілей аграрних підприпрями інноваційного розвитку суспільства, реалізація ємств. Заходи тактичного характеру покликані сприяти
яких має здійснюватися за безпосередньою участю підвищенню якості продукції й ефективності виробниц-
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тва, а також зміцненню інноваційного потенціалу підприємств.
У системі економічного потенціалу аграрних підприємств важливе значення має інноваційний потенціал,
який, безумовно, є стратегічним критерієм результативності й ефективності їх функціонування. Інноваційна
політика у сучасних умовах повинна регламентувати
порядок господарської діяльності та спрямовуватися на
визначення підходів до управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств і, зокрема, її мотивації.
Формування інноваційної політики відбувається у двох
напрямах. По-перше, це орієнтація на потреби ринку і
споживачів, а по-друге — формування та зміцнення в
ресурсному потенціалі галузевого виробництва інноваційної складової.
Нині метою інноваційної політики є впровадження
інновацій у діяльність аграрних підприємств для забезпечення задоволення потреб замовників і оптимального завантаження потужностей виробництва. Інноваційна політика регламентує складну систему науково-технічної, маркетингової, управлінської, виробничої й економічної діяльності. Вона відображає ставлення керівництва до інноваційної діяльності підприємств, визначає її напрям, мету, функції і форми діяльності структурних підрозділів в області інновацій. Крім того, у межах інноваційної політики визначаються стимули і методи управління мотивацією фахівців, які займаються
розробкою і впровадженням інновацій.
Інструментом реалізації інноваційної політики є існуючий на кожному галузевому ринку аграрного виробництва продуктово-ринковий портфель, що сприяє досягненню певного рівня основних показників виробничої діяльності, підвищенню рівня продовольчої безпеки держави та її регіонів, зміцненню експортного потенціалу. Завдання і функції складових інноваційної політики досить різні внаслідок існуючих розбіжностей
інтересів структурно-галузевих складових агропромислового виробництва. У галузях аграрного виробництва
вони полягають у наступному: розробленні інноваційної політики кожної галузі агропромислового виробництва; моніторингу ситуації, що сформувалася на ринку;
здійсненні всеохоплюючого контролю за цільовим використанням інноваційних фінансових ресурсів; створенні механізмів реалізації інноваційної політики;
аналізі ефективності реалізації інноваційної політики.
При здійсненні інноваційної політики аграрні
підприємства повинні ретельного досліджувати ринок.
Розробка і впровадження інновацій є виправданими за
умов, якщо вони надають продукції у даний момент або
в перспективі те, що забезпечить йому значні конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках. Не викликає сумніву важливість питання про те, що
для кожної галузі аграрного виробництва необхідно
чітко визначити мету інновацій, оскільки залежно від неї
визначаються методи її досягнення, що дає можливість
контролювати будь-який процес, у тому числі й інноваційний, відповідно до поставлених цілей. Відсутність цілі
веде до хаотичного процесу розробки і впровадження
інновацій, перешкоджаючи виконанню комплексності
при роботі з інноваціями. Але водночас не слід порушувати раніше утворених пропорцій між існуючими елементами інноваційної політики і ресурсним потенціалом.

Досліджуючи роль держави у розвитку інноваційної діяльності у сфері агропромислового виробництва,
відокремимо основні функції державного управління
інноваційною діяльністю, до яких віднесемо державне
регулювання, координацію інноваційної діяльності в
галузевому виробництві, організацію інституційного
забезпечення цього виду діяльності, організацію, планування та контроль ресурсного її забезпечення з державних і недержавних джерел, стимулювання інноваційної активності суб'єктів, аналіз та облік об'єктів інноваційної діяльності, визначення регіональних аспектів
її регулювання у зовнішньоекономічному аспекті.
На нашу думку, для формування механізму управління інноваційною діяльністю в агропромисловому виробництві регіону необхідно розробити галузеві інноваційні стратегії та сформувати ресурсний блок інноваційного розвитку. Слід зауважити, що створення ресурсного блоку інноваційного розвитку аграрного виробництва входить у перелік завдань управління інноваційною діяльністю, а розробка даного блоку сприятиме
розв'язанню проблем фінансового, матеріального та
кадрового забезпечення. Необхідною умовою ефективної реалізації інноваційної політики є комплексний
підхід до створення і функціонування організаційноекономічного механізму державного регулювання інноваційної діяльності у сфері агропромислового виробництва.
Мікрорівень управління інноваційною діяльністю
конкретизує варіанти дій окремих суб'єктів підприємницької діяльності з пошуку шляхів розвитку ринкових
можливостей, які спираються на безупинну й послідовну розробку та виведення на ринок різного роду інновацій з метою забезпечення тривалого виживання і
стійкого розвитку в конкурентному середовищі. Інноваційному розвитку аграрного виробництва має сприяти дієвий механізм інноваційної діяльності, тому необхідним є налагодження зворотного зв'язку між зовнішнім
середовищем і регіональною аграрною економікою через систему інформаційного забезпечення, яка надходить у вигляді інформації про зовнішнє середовище і
сам об'єкт управління. Це дає можливість, на основі
об'єктивних економічних законів в управлінні інноваційною діяльністю поєднати державне регулювання та
саморегулювання економічних процесів на всіх рівнях
управління. Управління інноваційною діяльністю слід
розглядати як ієрархічну систему, що здійснюється у
взаємодії макро- та мікроекономічних рівнів. Суб'єктами управління інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві можуть бути фізичні і (або) юридичні
особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, які здійснюють в Україні інноваційну
діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні
цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію інноваційних проектів.
Таким чином, управління інноваціями — інноваційний менеджмент в агропромисловому виробництві — це
діяльність, спрямована на управління науково-технічним
прогресом у ринковому середовищі аграрної економіки. Інноваційний менеджмент розглядається як один із
напрямів стратегічного управління, здійснюваного на
вищому рівні управління галузевим виробництвом. Метою менеджменту є визначення основних напрямів нау-
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ково-технічної і виробничої діяльності сфери аграрного виробництва: розробка та впровадження нових видів
продукції та новітніх технології (інноваційна діяльність);
модернізація й удосконалення існуючих технологічних
процесів і технології, подальший розвиток виробництва традиційних видів продукції. Головна увага в інноваційному менеджменті приділяється виробітку стратегії
інноваційного розвитку і засобів, спрямованих на її реалізацію.
На нашу думку, інноваційний менеджмент у сфері
аграрного виробництва — це особлива організаційно-управлінська діяльність, спрямована на отримання високих економічних, соціальних та екологічних
результатів шляхом використання інновацій у виробничо-технологічній і реалізаційній діяльності суб'єктів
господарювання. Здійснення інноваційного менеджменту передбачає: розробку планів і програм інноваційної діяльності аграрного виробництва диференційовано за специфікою галузевих виробництв; спостереження за розробкою та впровадженням новітніх
технологій агропромислового виробництва; розгляд
програм створення нової продукції та технології; проведення єдиної інноваційної політики у галузевому
виробництві; забезпечення фінансами і матеріальними ресурсами програм інноваційної діяльності; забезпечення кваліфікованим персоналом; створення тимчасових цільових груп для комплексного вирішення
інноваційних проблем — від ідеї до виробництва продукції.
Основною метою інноваційного менеджменту є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інноваційної стратегії розвитку агропромислового виробництва на всіх етапах процесу створення нової техніки і
технології. Стратегія інновацій передбачає придбання
конкурентних переваг за допомогою створення принципово нових видів продукції або технологій для задоволення перспективного ринку. Зазначимо, що пріоритетним завданням системи інноваційного менеджменту
сфери аграрного виробництва є не максимізація прибутку підприємств від здійснення інноваційної діяльності, а забезпечення високих темпів економічного розвитку при достатньої фінансової стійкості та мінімізації
ризиків.
Дослідження механізмів управління інноваційною
діяльністю підприємств агропромислового виробництва країни показує, що сучасний стан підприємств галузі
характеризується високим рівнем зносу основних засобів, їх фізичною та моральною застарілістю. Єдиним
виходом з такого становища є переведення всіх підприємств аграрного виробництва на якісно новий рівень
функціонування за допомогою інноваційної моделі розвитку.
При побудові системи управління інноваційною
діяльністю аграрних підприємств необхідно врахувати особливості їхньої діяльності. Це висока нестабільність і залежність результатів виробництва від
погодно-кліматичних умов, мінливість усіх елементів
системи управління; зміна організаційно-правових
форм господарювання аграрних підприємств, необхідність врахування зовнішніх економічних чинників
при управлінні інноваційною діяльністю, сезонний характер діяльності.
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Для створення ефективного системи управління
інноваційною діяльністю підприємств необхідно досконало дослідити проблеми, які виникли в аграрних
підприємствах в умовах світової економічної кризи.
Основними з них є: відсутність системного підходу
на державному рівні до організації управління інноваційною діяльністю у сфері аграрного виробництва, відсутність необхідної правової та нормативної
бази інноваційної діяльності; низький рівень фінансування наукових розробок та їх впровадження;
відсутність кваліфікованих кадрів і необхідних знань
для управління інноваційною діяльністю на всіх
рівнях управління; ведення моніторингу інноваційної
діяльності.
Зазначимо, що в Україні відсутні ринкові механізми формування інноваційної інфраструктури, немає
чіткої стратегії формування ринково орієнтованої національної інноваційної системи. Тому іншою важливою
проблемою, яку слід вирішувати якомога швидше, є виважене на даному етапі поєднання ринкових методів
управління науково-технологічною діяльністю із заходами державного регулювання.
Результатом реалізації науково-технічної політики
у сфері агропромислового виробництва може стати прорив на пріоритетних напрямах, особливо у стратегічних
для економіки України, бюджетонаповнюючих галузях,
подолання технологічного відставання від провідних
країн світу і побудова партнерських відносин з ними.
Отже, ще однією важливою складовою інноваційного
розвитку може стати державна система забезпечення й
підтримки реалізації пріоритетів, від фундаментальних
розробок до участі у виробництві конкурентоспроможної продукції.
Основними завданнями активізації інноваційної
діяльності в науково-технічній та виробничій сферах
аграрного виробництва є: підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції і послуг, диверсифікація й удосконалення структури виробництва та експорту, переведення економіки на інноваційний шлях розвитку, використання передових виробничих технологій. Ключовою передумовою збільшення
конкурентоспроможності є організація управління інноваційними процесами та підтримка з боку держави. Інноваційна діяльність агропромислових підприємств полягає в цілеспрямованій реалізації інноваційної політики,
яка у свою чергу стимулює формування та зміцнення
інноваційного потенціалу підприємства.
Сучасне агропромислове виробництво являє собою
інтегровану систему і при розробці інноваційної стратегії розвитку потребує врахування всіх внутрішніх її
елементів. Відповідно, план виробничої діяльності й
розвитку галузевого агропромислового виробництва
коригується відносно планування інноваційної діяльності, а також враховує ситуацію на ринку та в економіці
держави. Це сприяє кращому координуванню роботи
кожного підприємства в період впровадження інновацій,
їх реалізації і морального зносу. При цьому передбачається проведення аналізу ефективності інновацій, що
є необхідним етапом здійснення на практиці інноваційної політики, яка значною мірою сприяє її коригуванню
й оптимізації. Така інноваційна політика гарантує аграрному виробництву постійне одержання вичерпної інфор-
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мації про стан і ефективність існуючих інноваційних процесів.
Процес формування інноваційної стратегії являє
собою циклічний процес з набором певних стадій і процедур, що має прямі та зворотні зв'язки, які використовуються для уточнення поточних планових завдань, а
також оперативного реагування на зміни внутрішнього
і зовнішнього середовища. Необхідно зазначити, що
науково-технічний прогрес є необхідною умовою розробки і впровадження інновацій, тоді як першопричини
інновації виникають згідно з вимогами ринку.
Специфіка формування інноваційної стратегії передбачає диференційовану дію внутрішніх і зовнішніх факторів. Внутрішні пов'язані з організаційною структурою
аграрних підприємств, культурою їх виробництва,
сприйнятливістю до інновацій, що знаходять своє відображення в принципах формування галузевої інноваційної політики. Зовнішні фактори (соціально-політичні,
демографічні, релігійні, технологічні й ін.) знаходять
відображення у наступних трьох принципах побудови
інноваційної політики: перевага стратегічних параметрів
при формуванні інноваційної політики, ринковість і наявність теоретичної бази.
Важлива роль стимулювання в процесі реалізації
стратегії інноваційного розвитку агропромислового виробництва полягає у здатності впливати на інноваційний процес. Відмітимо, що дуже важливу роль тут
відіграває інноваційна інфраструктура. Інноваційна інфраструктура як визначальна умова ефективної інноваційної діяльності, забезпечує фінансування інноваційних процесів (у тому числі залучення іноземних інвестицій), формування конкурентного середовища в інноваційному секторі економіки, розвиток і підтримку інноваційного підприємництва, мотивацію економічних
суб'єктів до інновацій, захист прав на інтелектуальну
власність, індивідуальний підхід до інноваційних фірм
та інноваційних проектів агропромислових підприємств.
Інноваційна інфраструктура дозволяє реалізувати
сучасну концепцію створення виробничих систем нового покоління — так званого інноваційного конвеєра,
згідно з якою відбувається процес прискореного створення і реалізації різних нововведень. Роль інноваційної інфраструктури полягає в дотриманні принципу
єдності інтелектуальної, соціальної, політичної й економічної сфер, а також управлінської, фінансово-економічної, науково-технічної, соціально-особистісної
складових. Інноваційна інфраструктура надає інформаційну, правову й організаційно-економічну підтримку
суб'єктам інноваційної діяльності.

ВИСНОВОК

Розглядаючи інноваційну діяльність як частину єдиного економічного простору, слід особливо підкреслити важливість інноваційно-інвестиційної складової. Наявність власних коштів підприємства, доступ до залучених джерел інвестиційних ресурсів для фінансування
інновацій, наявність і зацікавленість інвесторів у реалізації інновацій є найважливішими факторами успіху в
управлінні інноваційним розвитком сфери агропромислового виробництва. У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність набуває дедалі більшого значення для отримання ефективних результатів функціо-

нування агропромислового виробництва. Визначення й
оцінювання ефективності управління інноваційною
діяльністю набуває особливо важливого значення, оскільки це дозволяє виявити наявні та потенційні можливості поступового розвитку галузевого виробництва.
Необхідним елементом інноваційного розвитку підприємств аграрного виробництва є побудова нової або
модернізація існуючої системи управління інноваційною
діяльністю, підгрунтям формування й ефективного функціонування якої є обгрунтована державна інноваційна
політика.
Література:
1. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16 січня 2003 р. № 433IV // Офіційний Вісник України 2003. — № 7. — Ст.
271.
2. Закон України "Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23 березня 2000 р. №1602-ІІІ //
Офіційний Вісник України. — 2000. — № 16. — Ст. 657.
3. Закон України "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій"
від 9 квітня 2004 р. № 1676-IV // Офіційний вісник
України. — 2004. — № 18. — С. 1275.
4. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4
липня 2002 р. №40-IV // Урядовий кур'єр. — 2002. —
7 серп.
5. Закон України "Про наукову і науково-технічну
експертизу" від 10 лютого 1995 р. № 51 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: rada.kiev.ua
6. Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків"
від 15 липня 1999 р. № 991-XIV // Голос України. —
1999. — 21 верес.
7. Абібулаєв М. С. Фінансування інноваційної діяльності / М. С. Абібулаєв // Фінанси України. — 2003.
— № 6. — С. 29—33.
References:
1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of
Ukraine "On innovation activity priorities in Ukraine",
Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 7, p. 271.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of
Ukraine "On state forecasting and development programs
of economic and social development of Ukraine", Ofitsijnyj
visnyk Ukrainy, vol. 16, p. 657.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of
Ukraine "On national complex program of high technologies", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 18, p. 1275.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of
Ukraine "On innovation activity", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy,
vol. 40, p. 271.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of
Ukraine " On scientific and technical expertise", available
at: http:// rada.kiev.ua. (Accessed 05 December 2012).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of
Ukraine "On special Investment and innovation technology
parks", Holos Ukrainy.
7. Abibulaiev, M. S. (2003) "Financing innovative
activity", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 29—33.
Стаття надійшла до редакції 01.12.2014 р.

101

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 330.322:658

Л. В. Волчанська,
аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
L. Volchanskа,
graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian and economics University

ECONOMIC NATURE OF INVESTMENT AND BUSINESS CLIMATE IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES
У дослідженні визначено, що інвестиції — це накопичена раніше вартість у вигляді різних економічних активів, що залучається суб'єктами економіки в процес кругообігу засобів з метою її
примноження у майбутньому в умовах невизначеності та ризику. На інвестиційну привабливість
конкретного суб'єкта безпосередньо впливають економічні умови функціонування й розвитку
галузі сільського господарства. Через привабливість підприємства як складової частини інвестиційної привабливості галузі виявляється узагальнена характеристика щодо перспективності,
вигідності, ефективності та мінімізації ризику вкладення інвестицій.
The study determined that investment — is the still accumulated cost in a variety of economic assets
subjects of involved in the cycle of the economy means for its enhancement in the future in conditions
of uncertainty and risk. On the investment attractiveness of a particular entity directly affect the
functioning of economic conditions and development of agriculture. Due to the attractiveness of the
enterprise as part of the investment attractiveness of the industry detected generalized characteristic
of the perspectives, utility, effectiveness and minimize the risk of investment.
Ключові слова: аграрні підприємства, виробництво, засоби виробництва, інвестиції, інвестиційні ресурси, інвестиційна привабливість, регіон, ризик, капітальні вкладення.
Key words: agricultural enterprises, production, means of production, investment, investment funds, investment
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ВСТУП

залучення інвестицій в сільськогосподарське виробництво, що базуються на концепції створення вартості як
основного показника інвестиційної привабливості.
Питання відтворення капіталу, джерел формування
інвестицій та умов їх залучення в економіку досліджуються досить широко. Вагомий внесок у розвиток теорії
відтворення належить К. Марксу. Теоретичні та методологічні засади відтворення в умовах ринкових відносин розвинуті у працях Дж. Бейлі, В. Беренса, Г. Бірмана, К. Боулдінга, Д. Кейнса, Ф. Модільяні, М. Міллера, П. Самуельсона, Р. Солоу, Дж. Тобіна, І. Фішера,
Дж. Хікса, У. Шарпа та інших дослідників.
Питання дослідження економічної основи інвестиційної діяльності, оцінки економічної ефективності інвестицій та інвестиційної привабливості суб'єктів підприємництва знаходяться в центрі уваги таких вітчизняних
науковців, як І.О. Бланк, В.Г. Блохін, І.І. Вініченко,
П.І. Гайдуцький, С.О. Гуткевич, О.І. Гуторов, А.С. Даниленко, М.Д. Денисенко, М.І. Долішній, І.О. Іващук, І.В. Коваленко, Н.В. Коваль, М.І. Кісіль, Д.Ф. Крисанов,
М.Ю. Коденська, П.А. Лайко, А.П. Лайко, Т.В. Майорова, А.А. Пересада, О.В. Ульянченко та багатьох інших.
Однак, враховуючи зміни економічної ситуації функціонування сільськогосподарських підприємств і ринку капіталу, постає необхідність обгрунтування чинників
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Основними факторами виробництва сільського господарства є праця, капітал, природні та земельні ресурси, які поступово втрачають свої продуктивні якості й
потребують оновлення. Своєчасне відтворення виробничих ресурсів розглядається як необхідна умова
стійкого виробництва як у сільському господарстві, так
і в економіці у цілому. Одним із інструментів забезпечення відтворення ресурсної бази є інвестиції.
Для відновлення матеріально-технічної бази галузі
сільського господарства необхідно забезпечити надходження інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел
за рахунок підвищення інвестиційної привабливості
сільськогосподарських підприємств. Очевидно, що без
активної участі державних інститутів у формуванні ефективного механізму залучення інвестицій вирішити це
завдання сільськогосподарським виробникам неможливо. Державна інвестиційно-інноваційної політика в аграрному секторі має не лише передбачати досягнення
стратегічно важливої мети — забезпечення населення
країни якісним доступним продовольством, але і враховувати інтереси інвесторів, створювати умови для
підвищення вартості інвестованого капіталу. Ці обставини зумовлюють необхідність розробки науковоорганізаційних заходів з формування економічних умов
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їхньої інвестиційної привабливості на галузевому і рег- кантилізм, предметом дослідження якого була сфера
іональному рівнях та джерел фінансування інвестицій. обігу, середовище "породження грошей грошима", тобто зростання обсягів капіталу.
Вагомий внесок у вивчення економічної сутності та
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження теоретико-мето- ролі інвестицій на макроекономічному рівні належить
дологічних підходів до визначення сутності інвестицій американським ученим П. Самуельсону, К. Макконелу,
та інвестиційної привабливості аграрних підприємств. С. Брю, які в якості інвестицій розглядали "… затрати
на виробництво і накопичення засобів виробництва і
нарощення матеріальних запасів" [7, с. 312] та "… факРЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Економічна теорія неоднозначно трактує категорію тор підвищення національного доходу" [7, с. 316].
Особливе місце серед сучасних економічних теорій,
"інвестиції", що призводить до розбіжностей думок, висловлюваними дослідниками. Інвестиції — відносно нова які трактують інвестиційні процеси як важливу складову
економічна категорія, оскільки у плановій економіці ви- економічної політики, відводиться кейнсіанській теорії.
користовували поняття "капітальні вкладення", під яким Так, Дж. Кейнс у праці "Загальна теорія зайнятості, відсотрозуміли сукупність витрат на відтворення основних ка і грошей" зазначає, що інвестиції — це "… поточний
фондів, включаючи витрати на їх ремонт. При цьому кап- приріст цінності майна внаслідок виробничої діяльності
італьні вкладення розглядались у двох аспектах: як еко- даного періоду", …"та частина прибутку за певний період,
номічна категорія і як процес, пов'язаний з рухом гро- що не була використана для споживання" [5, с. 33]. Отже,
шових ресурсів. Як економічна категорія капітальні вкла- представники неокласичного підходу визначили об'єктивні
дення є системою грошових відносин, пов'язаних із ру- та суб'єктивні (схильність населення до заощаджень, спохом вартості, авансованої в довгостроковому порядку у живання) чинники інвестиційної діяльності, а також видіформування основних фондів — від моменту виділення лили нові об'єкти дослідження: структура капіталів, оптимальні розміри капіталів з урахуванням вичерпності регрошових коштів до моменту їх відшкодування.
Однак інвестиції — ширше поняття, ніж капітальні сурсів і часового фактору інвестування, ціновий фактор
вкладення, оскільки включає в себе крім вкладень у споживання інвестиційних ресурсів.
Наступним етапом у розвитку економічної теорії інвевідтворення основних фондів вкладення в оборотні активи, різні фінансові активи, в окремі види нематеріаль- стування була розробка механізмів державного регулюних активів. Капітальні вкладення — дещо вужче понят- вання інвестиційної діяльності через використання фінантя, оскільки їх можна розглядати лише як одну із форм сових і грошово-кредитних методів економічної політиінвестицій. Відомо, що капітальні вкладення — це реальні ки (М. Фрідман, В. Ойкен. Л. Ерхард, Ф. Хайек), а також
інвестиції, що вкладаються в основний капітал (в основні аналіз інвестиційної діяльності в ринкових умовах (І.
засоби), зокрема витрати на придбання цілісних майно- Фішер, Д. Йоргенсон). Варто наголосити, що у вітчизняній
вих комплексів, на нове будівництво, розширення, рекон- економічній літературі до 80-х років минулого століття
струкцію і технічне переозброєння підприємства, прид- термін "інвестиції" практично не використовувався у вивбання машин, устаткування, інструменту, інвентарю, про- ченні питань відтворення, а набув поширення в наукововедення проектно-дослідницьких робіт та інші витрати, му обігу з початком ринкових перетворень в економіці.
Економічна природа інвестицій зумовлена законоякі підвищують вартість основних засобів.
Як економічна категорія капітальні вкладення визна- мірностями процесу розширеного відтворення і полячалися як система грошових відносин, що зумовлена ру- гає у використанні частини накопичених вільних грошохом вартості, авансованої у довгостроковому порядку в вих коштів, що направляються на збільшення кількості
основні фонди від моменту виділення коштів до моменту та якості всіх елементів системи продуктивних сил сусїх реального відшкодування. Однак основним об'єктом пільства. Наявність різних підходів до дефініції еконодослідження капітальні вкладення виступали "…як про- мічної категорії "інвестиції" у сучасній економічній літецес руху вартості, авансованої у розширене відтворення ратурі значною мірою пояснюється широтою сутнісних
основних фондів" [9, с. 15]. За такого підходу основним сторін цієї складної економічної категорії. Під інвестипитанням, на якому зосереджували увагу науковці, було ціями (від лат. investire — одягати, оточувати; investition
вивчення структури джерел фінансування капітальних — вкладення) розуміють вкладення капіталу в об'єкти
вкладень, формування договірних відносин учасників підприємницької чи іншої діяльності з метою отриманінвестиційного процесу та роль банків як установ, які ня прибутку або досягнення позитивного соціального
ефекту. Зазначимо, що за вітчизняним законодавством
кредитують і фінансують капітальні вкладення.
Подальшими досягненнями в трактуванні сутності інвестиції можуть бути в грошовій або матеріальній
інвестицій слід вважати публікації в економічній літера- формах, формі майнових прав та інших цінностей, які
турі таких авторів, як М. І. Кісіль [6], О. П. Чернявський мають грошову оцінку і вкладаються в об'єкти підприє[10], які вводили до складу капітальних вкладень вит- мницької та (або) іншої діяльності з метою отримання
рати на формування оборотних фондів. На наш погляд, прибутку і (або) досягнення іншого ефекту.
це є доцільним, оскільки основні виробничі фонди не
До майнових та інтелектуальних вкладень належать:
можуть нормально працювати без оборотних засобів. грошові кошти, цільові банківські вклади, паї та різноВивченню теоретичних і практичних засад інвестування манітні цінні папери; матеріальні цінності, рухоме та
присвячено багато робіт учених-економістів. Так, у су- нерухоме майно; майнові права й інтелектуальні цінчасній літературі стверджується, що за своїм змістом ності; сукупність технічних, технологічних, комерційних
теорії інвестицій виникли ще у ХVІ—ХVІІ ст. — соціаль- та інших знань, що оформлені у вигляді технічної докуно-економічна теорія торгових інвестицій — мер- ментації; права користування землею, водою, ресурса-
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ми, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші
майнові права і цінності.
На нашу думку, таке визначення є більш вичерпним
за змістом і розкриває сутність інвестицій, але дещо
проблематично погодитися з твердженням про досягнення соціального ефекту. Адже тоді інвестиціями можна вважати будь-яке фінансування соціальних заходів
як на макро-, так і на мікрорівні — відповідно виплати
при народженні дитини, пенсійні виплати, інші соціальні
заходи; премії робітникам, оплата подарунків до свят,
обладнання кімнат відпочинку на підприємстві й інші
заходи, які дають позитивний соціальний ефект. Тому
вважаємо, що більш точним із позиції економічної теорії
є розуміння інвестицій як вкладення з метою отримання прибутку, що в подальшому використовується інвестором для реалізації різних цілей.
Узагальнення наукових праць вітчизняних науковців
дозволило встановити, що нині існує кілька підходів до
трактування інвестицій. Так, С. В. Мочерний зазначає,
що "… інвестиції — це довготермінові вкладення капіталу в різні сфери та галузі народного господарства в
середині країни та за її межами з метою привласнення
прибутку" [3, с. 63]. На думку Н.О. Титаренко, термін
"інвестиції" має два визначення: фінансове та економічне. За фінансовим визначенням, інвестиції — це всі
види активів, вкладених у господарську діяльність з
метою одержання доходу [8, с. 127]. У цьому контексті
придбання цінних паперів, вкладення коштів на
банківські рахунки та в об'єкти колекціонування (твори
мистецтва, монети, коштовності) є інвестиціями.
Залежно від рівня використання інвестиційних ресурсів в економіці виділяють кілька підходів до визначення "інвестиції":
1. Макроекономічний — інвестиції є частиною сукупних витрат на рівні економіки, що визначає структуру, темпи зростання та конкурентоспроможність економіки на світовому ринку.
2. Мікроекономічний — інвестиції розглядаються як
процес створення засобів виробництва і людського капіталу з метою отримання прибутку від виробництва.
3. Фінансовий — суть інвестицій визначається в
обміні вартостями між сьогоднішніми поточними витратами та майбутніми вигодами при придбанні фінансових або реальних активів.
Однак, незважаючи на наявні термінологічні відмінності, всі автори розглядають інвестиції як економічну категорію, хоча в поєднанні з технологічними, соціальними, екологічними та іншими аспектами їх реалізації. Отже, інвестиції є суб'єктом економічного управління і підлягають вивченню й аналізу на мікро- і макрорівні будь-якої економічної системи.
Серед існуючих підходів щодо тлумачення економічної категорії "інвестиції" можна виділити такі: "витратний", згідно з яким інвестиції — це витрати на відтворення основних і оборотних фондів, і "ресурсний", відповідно до якого інвестиції — це вкладення грошових коштів
для придбання різних видів майна та цінностей.
Узагальнюючи вищезазначені підходи до категорії
"інвестиції", можна виділити наступні їх ознаки: вони виступають потоком (інтервальна величина), а не запасом (статична величина); є елементом ринкових відносин, формування їх ціни здійснюється на основі співвідношення по-
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питу та пропозиції; спроможні приносити дохід (прибуток);
додають суб'єктно-об'єктний характер відносинам; мають
цільове призначення; не гарантують оперативної віддачі,
тобто існує часовий лаг між витрачанням ресурсів і отриманням ефекту; отримання ефекту в майбутньому має характер вірогідності, що зумовлено наявністю ризику при
вкладенні капіталу; забезпечують зростання вартості майна; є необхідною умовою економічного зростання.
Отже, в широкому значенні інвестиції є засобами,
що вкладаються в об'єкти підприємницької і непідприємницької діяльності з метою отримання певного ефекту в майбутньому, або інакше — це накопичена раніше
вартість у вигляді різних економічних активів, що залучається суб'єктами економіки в процес кругообігу засобів з метою її примноження у майбутньому в умовах
невизначеності та ризику. У вузькому значенні інвестиціями можна вважати засоби, що направляються на
відтворення або збільшення капіталу з метою одержання прибутку в майбутньому.
Зазначимо, що інвестиції утворюють двоспрямовану систему потоків засобів. Один потік забезпечує формування ресурсів, їх залучення із фондів накопичення
підприємств і населення, а інший — розміщення цих засобів в об'єкти, з урахування рівня їх привабливості.
Обидва потоки мають важливе значення і не можуть бути
диференційованими за вагомістю, оскільки кожний із них
є продовженням іншого, що характеризує інвестиційний
процес як безперервний кругообіг засобів в економіці.
Принципово важливим для ухвалення рішення про
інвестування є визначення "ціни" відмови від нинішнього споживання. При вкладенні засобів у розвиток виробництва інвестора цікавить не будь-який за величиною результат. Приріст капіталу внаслідок інвестування повинен бути достатнім, щоб з тим: 1) задовольнити
мінімально прийнятні з позиції суспільства запити інвестора; 2) відшкодувати втрати від інфляції в майбутньому періоді (за рахунок прибутку на вкладені інвестиції);
3) винагородити інвестора за ризик можливої втрати
частини доходу від настання непередбачуваних несприятливих обставин. Інвестиції необхідні для забезпечення нормального функціонування підприємства в майбутньому, тобто дозволяють забезпечити: розширення виробництва; запобігання моральному та фізичному зносу основних фондів і підвищення технічного рівня виробництва; поліпшення якості продукції; здійснення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; досягнення інших цілей підприємства.
Необхідно зазначити, що "інвестиційна привабливість" як особлива економічна категорія розглядається економістами та фахівцями органів управління на
макро- і мікрорівнях, а також на рівні галузі в цілому й
окремого господарюючого об'єкта (підприємства). Поряд із терміном, "інвестиційна привабливість" використовуються споріднені категорії: "привабливість бізнесу";
"привабливість можливостей", "привабливість інвестицій", "привабливість галузі", "привабливість продуктової пропозиції", "привабливість стратегії" і т.д.
Серед науковців поширена думка, що інвестиційну
привабливість доцільно розглядати по вертикалі: країна, регіон, галузь, підприємство, інвестиційний проект.
При цьому інвестиційна привабливість характеризується через поєднання ознак, засобів, можливостей, що
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зумовлюють у сукупності потенційний платоспроможний попит на інвестиції в країні, регіоні, галузі і т.д. Залежно від часового горизонту аналізу, управління і прогнозування вона може бути поточною і перспективною.
Вважаємо, що такий підхід ускладнює процедуру ідентифікації чинників привабливості, їх кількісну та якісну
оцінку, оскільки той чи інший об'єкт інвестування внаслідок дії регіональних і галузевих особливостей, географічного положення та інших чинників матиме різну
інвестиційну привабливість.
Поділяємо слушність думки про те, що інвестиційна
привабливість регіону є об'єктивними передумовами для
інвестування і кількісно виражається в обсязі капітальних
вкладень, які можуть бути залучені в регіон, з урахуванням сформованого у ньому інвестиційного потенціалу і
рівня інвестиційних ризиків. Інвестиційна привабливість
регіону — поняття віртуальне, оскільки бажане не завжди
відповідає дійсності. Оцінюючи інвестиційну привабливість
певного регіону, рейтингові агентства враховують не лише
природний і виробничий потенціал, наявність трудових і
фінансових ресурсів, але й отримані (як правило, в результаті опитувань) оцінки політичної ситуації в ньому, рівень
корупції чиновників, судового захисту підприємництва на
території тощо. Причому думки опитуваних можуть бути
полярними залежно від їх особистого досвіду взаємодії із
структурами державної влади.
Для інвесторів, що приходять в регіон, важливі не
декларативна, а реальна підтримка (особливо на етапі
становлення бізнесу), рівень компетентності чиновників,
з якими інвесторові доведеться контактувати, передбачуваність дій органів влади. Отже, поняття інвестиційна
привабливість регіону розглядається як сукупність багатьох об'єктивних ознак, засобів і обмежень, що зумовлюють можливість залучення інвестицій в регіон. Як
зазначає О.В. Бражко, інвестиційна привабливість у загальному сенсі — це інтегральна характеристика, достатня соціально-економічна, організаційно-правова,
морально-психологічна і суспільно-політична зацікавленість суб'єкта інвестиційної діяльності вкладати свої
кошти у той або інший об'єкт [1, с. 18].
В. М. Хобта обгрунтовує положення про те, що "інвестиційна привабливість підприємства як об'єкта інвестування є важливим показником, під яким слід розуміти
його інтегральну характеристику з точки зору наявного
стану, можливостей розвитку, обсягів і перспектив отримання і розподілу прибутку, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства, ділової активності та рентабельності. Вона поєднує у собі дані про
ступінь очікуваної дохідності, ризикованості та ліквідності потенційного капіталовкладення" [11, с. 322].
Інвестиційна привабливість підприємства формується на кількох щаблях. Це рівень держави, регіону, галузі та безпосередньо підприємства. Визначити, який із
визначених рівнів з точки зору впливу на інвестиційну
привабливість є домінантним, а який менш важливий —
досить складно. З ієрархічної точки зору найвищим є
рівень факторів, що формують державну компоненту
інвестиційної привабливості, далі розміщені чинники,
що обумовлюють привабливість регіону та галузі, яка
ієрархічно знаходиться на тому ж рівні, що й регіон.
Нижній щабель формують фактори інвестиційної привабливості підприємства.

На наше переконання, інвестиційна привабливість
підприємства характеризується ефективністю використання ресурсного потенціалу майна, платоспроможністю, фінансовою стійкістю, його спроможністю до економічного зростання, підвищення прибутковості капіталу, техніко-економічного рівня виробництв, якості та
конкурентоспроможності продукції. Інвестиційну привабливість підприємства необхідно розглядати через
перспективність, вигідність, ефективність і мінімізацію
ризиків інвестиційних вкладень у його розвиток.
Оцінку інвестиційної привабливості підприємства на
рівні регіону здійснюють територіальні органи державної влади і, відповідно, її критеріями є: місце підприємства на регіональному ринку, вплив на соціально-економічний розвиток регіону, відношення територіальних
органів державної влади до досліджуваного об'єкта і
т.д. Така оцінка дозволяє формувати ефективну регіональну інвестиційну політику. Інвесторами, як правило,
виступають регіональні органи державної влади або
великі фінансово-кредитні компанії, які залучають інвесторів через гарантії з боку держави. Інвестиційна привабливість підприємств на рівні галузі визначається з
огляду на необхідність відділення галузевих підприємств, здатних самостійно здійснювати відтворювальний процес, від підприємств, що потребують дотацій з
боку держави або пільгового кредитування процесів
оновлення виробництва. Дана характеристика дозволяє
будувати інвестиційну стратегію розвитку галузі.
Отже, кожному об'єкту інвестиційного ринку притаманна власна інвестиційна привабливість. Інвестиційна привабливість підприємства, крім врахування власного потенціалу, формується під впливом галузі, регіону та країни. У свою
чергу, сукупність підприємств утворює галузь, яка впливає
на інвестиційну привабливість цілого регіону, а із привабливості регіонів формується привабливість країни.
Поняття "інвестиційна привабливість" має в економічній літературі ряд подібних виразів: "інвестиційний
клімат", "інвестиційний імідж". Так, на думку Н.В. Ігошина, "інвестиційний клімат — це сукупність політичних,
економічних, соціальних і юридичних умов, що максимально сприяють інвестиційному процесу; можливості,
рівні для вітчизняних і іноземних інвесторів; однакові
за привабливістю умов для вкладення капіталів у національну економіку" [4, с. 56].
Складовими інвестиційної привабливості прийнято
виділяти: інвестиційний потенціал та інвестиційний ризик.
Так, Головатюк В. М. зазначає, що інвестиційний потенціал регіону — це сукупність наявних у регіоні чинників
виробництва і сфер вкладення капіталу, тобто це
кількісна характеристика, що враховує основні макроекономічні характеристики, насиченість території факторами виробництва (природними ресурсами, робочою
силою, основними фондами, інфраструктурою і т. д.),
споживчий попит населення та інші показники. Також
"інвестиційний потенціал" розглядають як сукупність інвестиційних ресурсів, складових тієї частини накопиченого
капіталу, яка представлена на інвестиційному ринку у
формі потенційного інвестиційного попиту, що має можливість перетворитися на реальний інвестиційний попит і
забезпечує задоволення матеріальних, фінансових та
інтелектуальних потреб відтворення капіталу [2, с. 114].
Отже, інвестиційний потенціал характеризується сукуп-
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AREAS OF IMPROVING THE TRAINING PROCESS OF EXPERTS IN THE SPHERE OF CIVIL
PROTECTION
Аналіз тенденцій розвитку природних, техногенних, екологічних небезпек і загроз та їх прогноз на перспективу свідчить, що на території України найближчими роками зберігатиметься
високий рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, що ставить проблему запобігання їх виникненню і ліквідації на рівень найбільш актуальних завдань органів державного управління у сфері цивільного захисту. Для виконання цього завдання потрібні цілеспрямована державна політика та інструмент її реалізації — єдина державна системи цивільного захисту.
У науковій статті за результатами порівняльної статистики виникнення надзвичайних ситуацій
за останні роки проведено аналіз діяльності єдиної державної системи цивільного захисту,
розглянуто проблемні питання підготовки керівних кадрів системи цивільного захисту, запропоновано комплексне застосування прогресивних форм і методів навчання з метою досягнення слухачами якісного засвоєння навчального матеріалу під час функціонального навчання в
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.
Analysis of trends in natural, man-made, environmental hazards and threats development and their
outlook for the future shows that in Ukraine for the next few years high risk of emergency situations
of different nature will continue that makes the problem of preventing their occurrence and elimination
the most urgent task of the administration in the field of civil protection. To perform this task a
deliberate government policy and its implementation tool that is a unified state system of civil
protection is considered essential.
Based on the results of comparative statistics of emergencies in recent years the analysis of the
activities of the unified state system of civil protection has been conducted, challenges in leadership
training in the civil protection system have been examined, complex application of advanced
techniques and methods of teaching students during qualitative functional training at the Institute of
Public Administration in the Sphere of Civil Protection are proposed.

Ключові слова: державне управління, цивільний захист, надзвичайна ситуація, функціональне навчання, інформаційні технології, методи навчання.
Key words: public administration, civil protection, emergency, functional training, information technology, methods
of teaching.
На сучасному етапі розвитку суспільства основною метою державної політики у сфері цивільного
захисту є забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави в цілому від можливого виникнення та наслідків надзвичайних ситуацій.

У статті 4 Кодексу цивільного захисту України визначено, що цивільний захист — це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від
надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким
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Рис. 1. Динаміка змін кількості загиблих
та постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій

ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період [1].
Для реалізації цієї важливої функції головною
складовою державної політики у сфері цивільного
захисту є створення і функціонування єдиної державної системи цивільного захисту.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ
ЗВ'ЯЗОК ІЗ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Аналіз діяльності єдиної державної системи цивільного захисту свідчить, що завдання, які визначені для неї Кодексом цивільного захисту України, в
основному виконуються, що підтверджується такими даними.
Статистика виникнення надзвичайних ситуацій в
Україні за останні чотири роки свідчить про зниження загальної кількості надзвичайних ситуацій, а в 2013
році у порівнянні з 2012 роком загальна кількість надзвичайних ситуацій зменшилася на 32,5%. Крім того,
зареєстровано зниження кількості загиблих і постраждалих у надзвичайних ситуаціях на 16% та майже
1% відповідно, що наведено на рисунку 1. Це свідчить
про ефективність організаційних та практичних запобіжних заходів єдиної державної системи цивільного
захисту [2].
У той же час, аналіз результатів практичної діяльності органів управління і сил цивільного захисту
свідчить про існуючі недоліки в організації оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Причини цих недоліків, у більшості випадків, криються у
відсутності достатнього досвіду та необхідних знань
у деяких керівників різних ланок управління системи цивільного захисту. Тому наразі актуальним питанням є пошук шляхів удосконалення навчання
фахівців сфери цивільного захисту.
Дослідження виконано в межах програми наукової та науково-технічної діяльності п.7 пріоритетних напрямів наукових досліджень інституту державного управління у сфері цивільного захисту (пп.
5.2 — науково-методологічні підходи до вивчення
проблем державного управління у сфері цивільного захисту) та тісно пов'язане з Концепцією подальшого розвитку системи цивільного захисту (наказ
ДСНС України від 15.08.2014 № 466 "Про схвалення Концепції подальшого розвитку системи цивільного захисту").
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Дослідженню проблемних питань підготовки керівних кадрів системи цивільного захисту приділялася увага науковцями.
Малеваном О.Ю., Переверзіним Ю.П. проведено
аналіз системи підготовки кадрів у сфері цивільного
захисту, визначено її стан, структурні компоненти,
особливості та напрями подальших досліджень [3].
Домбровська С. М., Ромін А. порушили проблеми формування та реалізації державної політики у
сфері захисту щодо підготовки нової генерації
фахівців, довели необхідність формування основ
взаємодії між центральними органами влади та спеціалізованими навчальними закладами з метою реалізації завдань цивільного захисту [4].
Садковий В.П. провів аналіз основних державних механізмів управління та вдосконалення підготовки фахівців, розглянув специфічні ознаки та загальні функції державного освітянського менеджменту [5].
Куценко М.А. дослідив особливості якості освіти та якості підготовки кадрів у системі цивільного
захисту, визначив фактори, що впливають на якість
підготовки кадрів для служби цивільного захисту,
дав оцінку економічним складовим підвищення
якості навчання та запропонував загальну методику
оцінки якості підготовки кадрів для системи цивільного захисту України [6].
Барило О.Г., Потеряйко С.П. розглянули можливість
застосування перспективних методів навчання з метою
розвитку у слухачів творчого мислення [7].
Але питанню комплексного застосування прогресивних форм і методів навчання, з метою досягнення слухачами якісного засвоєння навчального матеріалу під час функціонального навчання, приділено
недостатньо уваги. Тому такі форми і методи навчання потребують додаткового дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На підставі результатів попередніх наукових
праць дослідити напрями удосконалення процесу
функціонального навчання слухачів в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідимо можливі шляхи підвищення якості
функціонального навчання за двома складовими:

Інвестиції: практика та досвід № 23/2014
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перша — застосування сучасних інформаційних технологій у процесі навчання, друга — покращення
безпосередньо методики викладання за рахунок застосування прогресивних методів навчання та удосконалення професійної підготовки викладачів.
На даний час у нашому суспільстві інформаційні
технології набули швидкого розвитку та застосування. Аналіз наукових досліджень, досвіду функціонального навчання свідчить, що використання інформаційних технологій дозволяє більш ефективно провадити навчальний процес завдяки можливості зберігати, обробляти та використовувати значні обсяги
інформації за необхідною тематикою, забезпечувати легкий доступ до інформації, передавати її на
значні відстані, підвищувати ефективність управлінської діяльності [8].
Серед переваг застосування інформаційних технологій можна відзначити швидкий доступ до необхідних джерел інформації, широкий її спектр та економію часу на добування інформації, її обробку та
використання. Як недолік слід відмітити той факт,
що поряд із корисною інформацією розміщується
часом і неякісна, а інколи і просто шкідлива (віруси
і т. ін.) для користувача інформація, програми тощо.
На думку М. Козяра та О. Зарічанського, електронні підручники і навчальні посібники об'єднують переваги традиційних підручників і можливості комп'ютерних технологій. Автори вважають, що серед різноманітних мультимедійних програмних продуктів найбільшого поширення набули електронні посібники та
комп'ютерні навчальні системи, які порівняно з друкованими підручниками, курсами на аудіо-, відеокасетах
та іншими джерелами мають потужні можливості розгалуження і дають змогу слухачам безпосередньо залучитися до її опрацювання. Крім того, вищезазначені
технології мають ефективні засоби оцінки і контролю
процесу засвоєння знань і набуття навичок тими, хто
навчається. У той же час, використання електронних
підручників, методичних та довідкових матеріалів, що
розміщені на Web-сервері навчального закладу, значно підвищує можливості самостійної роботи слухачів
та дозволяє впроваджувати методи дистанційного навчання під час проведення практичного і теоретичного
навчання, самостійної роботи [8].
За умов активного використання мережі Інтернет як єдиного комунікаційного середовища інформаційні матеріали набувають підвищеного попиту у
слухачів, які отримують освіту за допомогою дистанційної форми навчання. Це потребує якісного вдосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, що базується на електронних інформаційних ресурсах бібліотеки.
На сучасному етапі впровадження нових інформаційних технологій в інформаційно-бібліотечні процеси стає найважливішим фактором розвитку навчального закладу, його конкурентноздатності на
ринку освітніх послуг, необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців.
Керуючись вищезазначеним, в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту першим
кроком до автоматизації бібліотечного сервісу стала робота над створенням електронного каталогу,

що був створений за допомогою автоматизованої
бібліотечної системи УФД/Бібліотека, розробником
якої є Український фондовий дім. Це український
інформаційний продукт, який використовується у
багатьох вищих навчальних закладах України та в
бібліотеках установ, організацій інших відомств.
Програма має сучасний інтерфейс, орієнтована на
роботу в комп'ютерній мережі великої кількості користувачів. Вищезазначений електронний каталог
включає всі види наявних видань співробітників
Інституту: підручники, посібники, наукові статті, дисертації, автореферати дисертацій, що дозволяє науковим, науково-педагогічним працівникам, слухачам Інституту мати можливість використовувати базу
електронного каталогу для підготовки до занять, у
здійсненні наукових досліджень тощо.
Одним із напрямів підвищення ефективності навчального процесу є застосування перспективних методів навчання, що спрямовуються на індивідуалізацію та розвиток творчих якостей у слухачів. Так, за
результатами досліджень науковців, застосовування проблемного методу та методу аналізу конкретних ситуацій у повній мірі сприяють розвитку творчих здібностей у слухачів [7].
Оголошення проблеми викликає у слухачів зацікавленість, поштовх до пошуку її вирішення. Завдання викладача на цьому етапі "запустити" творчий процес у слухачів щодо вирішення даного проблемного
питання. Саме проблемне питання має бути обгрунтованим і пов'язаним із практичною діяльністю
органів управління та сил цивільного захисту. Після
оголошення проблемного питання викладач надає
можливість слухачам висловити своє бачення щодо
його вирішення і методом бесіди обговорити усі запропоновані шляхи, розкрити їх позитивні сторони,
недоліки та обгрунтовано зупинитися на найбільш
раціональному напрямі, або запропонувати інший.
Наведемо приклад. Проблемним питанням під час
реагування на надзвичайну ситуацію є своєчасне
прибуття на місце події та розгортання сил цивільного захисту у відповідній зоні. Відомо, що переміщення сил цивільного захисту у зону надзвичайної ситуації здійснюється за етапами: збір особового складу, завантаження та переміщення на автомобілях, інших транспортних засобах у зону надзвичайної ситуації та їх розгортання. Існують різні способи
переміщення та розгортання сил цивільного захисту у зоні надзвичайної ситуації: одночасний, послідовий та комбінований. Рішення щодо визначення способу переміщення сил приймає керівник робіт з урахуванням прибуття та своєчасного виконання поставлених завдань. Тому можливим шляхом вирішення
даного проблемного питання може бути врахування
наявних засобів пересування, існуючих маршрутів.
Крім того, скорочення часу на пересування можливо досягти, застосовуючи комбінований спосіб та раціональну побудову похідного порядку, відрядження у зону надзвичайної ситуації оперативної групи у
передовому ешелоні побудови похідного порядку з
метою розвідки обстановки, вибору районів розгортання та виконання першочергових робіт щодо рятування людей.
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За висновками науковців сутність методу аналізу конкретних ситуацій полягає у тому, що викладач
моделює декілька сценаріїв розвитку надзвичайної
ситуації та надає можливість слухачам для кожного
сценарію прийняти свій варіант рішення. У ході заняття ці варіанти обговорюються, слухачі обгрунтовують обрані варіанти рішень, а викладач спрямовує розумову діяльність слухачів на прийняття
найбільш оптимального рішення у даній ситуації. За
необхідності викладач пояснює теоретичні положення керівних документів [7].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВА
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Узагальнюючи вищевикладене, слід відмітити,
що напрямами удосконалення процесу функціонального навчання слухачів в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту вбачаються у комплексному застосуванні таких заходів, а саме:
— застосування дистанційної форми навчання та
інформаційно-комунікативних технологій;
— застосування ефективних методів проведення занять таких, як проблемний метод та метод аналізу конкретних ситуацій, що забезпечує прищеплення творчого мислення у слухачів, допомагає їм
найбільш якісно засвоїти навчальний матеріал;
— удосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників шляхом обміну знаннями, досвідом, підвищення кваліфікації під час проходження практики в органах державного та регіонального управління, проведення наукових досліджень з проблематики цивільного захисту.
Подальшим напрямом наукових досліджень із вищерозглянутої проблематики вбачається впровадження у навчальний процес елементів командноштабних навчань (ігор) за найбільш характерними
сценаріями виникнення та розвитку надзвичайних
ситуацій.
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STATE REGULATION OF SCIENTIFIC AND LEGAL EXPERTISE IN THE UKRAINIAN SOVIET
SOCIALIST REPUBLIC IN THE 20'S EARLY 30-IES OF XX CENTURY
У статті аналізується історичний період розвитку і становлення науково-судової експертизи
Української Соціалістичної Радянської Республіки у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття.
Наголошено, що судова експертиза підвищує доказову силу матеріалів справи, забезпечує
встановлення об'єктивної істини і відіграє важливу роль у розробці і практичному впровадженні
наукових методів і методик дослідження матеріалів при розслідуванні злочинів і судовому розгляді справ. Доведено, що відсутність конкретного організаційного порядку у координації діяльності в УСРР та неодноразові зміни в системі державного управління (перехід із 4-на 3-ступеневу, а з часом і 2-ступеневу систему управління, пов'язаний з ліквідацією губерній, зміною
адміністративно-територіального устрою), не визначеність у підпорядкуванні, також не сприяли покращенню організації роботи Кабінетів науково-судової експертизи. Встановлено, що для
забезпечення процесу фундаментального спрямування реформування управління державою,
і науково-судовою експертизою зокрема, потрібні були висококваліфіковані кадри.
This article analyzes the historical period of development and the formation of a scientific and
forensic examination of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in the 20's — early 30-ies of XX century.
It is noted that forensic examination increases the evidentiary force of the case, provides for the
establishment of objective truth and plays an important role in the development and practical
implementation of scientific methods and techniques of research materials in the investigation of
crimes and court cases. It is proved that the absence of a specific organizational order in coordinating
activities in the USSR and repeated changes in the system of state governance (transition from 4-to
3-speed, and over time, and 2-speed control system associated with the liquidation of the provinces,
the change of the administrative-territorial structure), with no certainty in submission also did not
contribute to improving the organization of the work of the Offices of scientific and forensic
examination. Set that to ensure the fundamental process of reforming the government, and scientific
and judicial review in particular, need to have qualified personnel.
Ключові слова: історія, розвиток і становлення, держава, державне регулювання, науково-судова експертиза, судово-експертна діяльність.
Key words: history, development, government, government regulation, scientific and forensic examination,
forensic activity.

регулювання діяльності та його організаційної побуПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Концептуальне дослідження еволюції державного дови.
Досліджуючи невідомі або малодосліджені проблемеханізму управління свідчить, що ефективне функціонування державного органу залежить від правового ми державної політики, яка здійснювалась через ме-

111

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ханізм партійного, відомчого і контрольного управління, об'єктом дослідження є ідеї, положенні в основу управління діяльністю науково-судової експертизи, нормативно-правові акти, що регулювали діяльність в цій
сфері, організаційна побудова цих органів та їх функції,
ефективність механізму управління залежно від історичних умов і концепцій, але завжди з єдиною метою —
забезпечення істини у правосудді.
Приділяючи велику увагу питанням боротьби з правопорушеннями, особливо зі злочинністю, із використанням наукових методів та застосуванням науково-технічних засобів реформувалися нові фундаментальні основи державного управління в економічній, соціальній,
політичній сферах, але насамперед — у правосудді.
Більшість проблем управління науково-судовою експертизою, висвітлених в статті, розкриваючи окремі аспекти діяльності та проблематики реалій управління в
сфері судової експертизи, складу її органів управління,
організаційної структури, не втративши актуальності, і
досі залишаються не вивченими або мало дослідженими. І це викликає постійну дискусію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
окремі статті, що періодично з'являлися в наукових публікаціях, зокрема історичні віхи розвитку і становлення
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, не висвітлювали
досить складний історичний період розвитку і становлення науково-судової експертизи Української Соціалістичної Радянської Республіки у 20-х — на початку
30-х років ХХ століття.
Тому сьогодні існує нагальна потреба консолідації
зусиль науковців в галузі наук з державного управління
щодо ознайомлення громадськості із сторінками історії
розвитку і становлення науково-судової експертизи Української Соціалістичної Радянської Республіки у 20-х
— на початку 30-х років ХХ століття.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування функції компетенції і правового статусу державного механізму управління науково-судовою експертизою у 20-х — на початку 30-х
років ХХ століття. Ця стаття є спробою усунути прогалини, що існують у дослідженні започаткування нової
сторінки в реформуванні управління науково-судовою
експертизою в Україні у 20-х — на початку 30-х років
ХХ століття.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
По новаторські переосмислюючи і аналізуючи еволюційні процеси, які супроводжувались, починаючи із
функціонування власного національного парламенту —
Центральної Ради, від прийняття ІІІ Універсалу, коли
вперше в історії незалежної України з проголошенням
Української Народної Республіки, чітко визначалося,
що тільки Україна є суб'єктом творення, формування
та здійснення незалежної державної політики [1], і не
можуть залишатися поза сферою наукового опрацювання питання управління, і управління діяльністю науково-судової експертизи зокрема.
У 20-х — на початку 30-х років ХХ століття в Українській Соціалістичній Радянській Республіці (УСРР),
яка отримала назву в березні 1919 року на III Всеукраїнському з'їзді Рад у Харкові, і змінила її на "Українська
Радянська Соціалістична Республіка" (УРСР) лише із
прийняттям Конституції1937 року, почали зароджуватись
ключові елементи системи державного управління.

112

Відзначаючи історичну особливість, попередньо всі
губернські відділи юстиції керувалися циркуляром Народного комісаріату юстиції УСРР ч. 56/185 від 13 жовтня 1921 року, за яким Народний комісаріат юстиції
УСРР рекомендує повідомити всім губернським трибуналам і народним судам надсилати зазначені речові докази в такому порядку: судові установи Харківської,
Донецької, Полтавської і Кременчуцької губерній — в
Харківський інститут судово-медичної експертизи при
Медичній академії, судові установи Київської, Волинської, Подільської і Чернігівської губерній — у Київський
кабінет НСЕ при губернському відділі юстиції, судові
установи Одеської, Катеринославської, Миколаївської
і Запорізької губерній — в Одеський Кабінет НСЕ при
губернському відділі юстиції.
У зв'язку з організацією Державної прокуратури
відбулася чергова хвиля змін: ВУЦВК 6 вересня 1922 року
ухвалив постанову про скасування губернських відділів
юстиції та їх повітових уповноважених, встановивши, що
ці органи мають ліквідовуватися в міру утворення органів
прокурорського нагляду.
Відсутність конкретного організаційного порядку у
координації діяльності в УСРР та неодноразові зміни в
системі державного управління (перехід із 4 — на 3-ступеневу, а з часом і 2-ступеневу систему управління, пов'язаний з ліквідацією губерній, зміною адміністративно-територіального устрою), не визначеність у підпорядкуванні, також не сприяли покращенню організації роботи Кабінетів науково-судової експертизи. Київський
та Одеський КНСЕ, які знаходилися в підпорядкуванні
губернських відділів юстиції, після їх ліквідації, з 1 жовтня 1922 року вже підпорядковувалися Київській і
Одеській губернським прокуратурам.
Однак із введенням нових змін, "Загальний нагляд
та керівництво біжучої оперативної діяльності кабінетів
на місцях переводили Губпрокурори в межах артикулу
12 Положення про прокуратуру [2]. А в організаційному відношенні Кабінети керувалися виключно розпорядженнями та поясненнями НКЮ по відділу Судового Устрою та Догляду" [3, параграф 8].
У сподіваннях, що модернізація управління подолає
існуючий хаос у суспільстві, на принципах соціальної
справедливості, рівності і демократії забезпечить
стабільність і порядок, за народної підтримки та переходу до триступеневої системи управління, тобто скасування губерній, 12 квітня1923 року друга сесія ВУЦВК прийняла постанову "Про новий адміністративно-територіальний поділ України": в УСРР замість 102 повітів, що ділилися на 1989 волостей, було створено 53 округи, які ділилися на 706 районів. Так, у Волинській губернії — 3 округи (Житомирська, Коростенська, Шепетівська); Донецькій губернії — 7 округ (Бахмутська, Луганська, Маріупольська, Старобільська, Таганрозька, Шахтинська,
Юзівська); Катеринославській губернії — 7 округ (Бердянська, Запорізька, Катеринославська, Криворізька,
Мелітопольська, Олександрійська, Павлоградська);
Київській губернії — 7 округ (Бердичівська, Білоцерківська, Київська, Малинська, Уманська, Черкаська, Шевченківська); Одеській губернії — 6 округ (Балтська, Лисаветградська, Миколаївська,Одеська, Першомайська,
Херсонська), Подільській губернії — 6 округ (Вінницька, Гайсинська, Кам'янецька, Могилівська, Проскурівська, Тульчинська); Полтавській губернії — 7 округ (Золотоніська, Красноградська, (Костянтиноградська), Кременчуцька, Лубенська, Полтавська, Прилуцька, Роменська); Харківській губернії — 5 округ (Богодухівська,
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Ізюмська, Куп'янська, Сумська, Харківська); Чернігівській
губернії — 5 округ (Конотопська, Ніжинська, НовгородСіверська, Сновська, Чернігівська).
Правове регулювання управління науково-судовою
експертизою із 1922 року юридично було оформлено
єдиним правовим простором Цивільним, Кримінальним,
Земельним, Цивільно-процесуальним, Кримінальнопроцесуальним Кодексами, Кодексом законів про працю УСРР, та іншими. І саме судова реформа 1922 року
стала стрижневою основою комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності органів правосуддя.
Положенням про судоустрій УСРР, затвердженим
ВУЦВК 16.ХІІ 1922р., замість двох паралельних систем
— народних судів і революційних трибуналів — створювалася єдина трирівнева система судових установ: народний суд, губернський суд, Найвищий Суд УСРР та
його колегії. Лише тимчасово зберігалися і спеціальні
суди: військові трибунали, військово-транспортні трибунали, особливі трудові сесії нарсудів, земельні комісії,
арбітражні комісії. А із затвердженням 13 вересня 1922
року ВУЦВК УСРР Постанови "Про введення в дію Кримінально-процесуального кодексу", закладаючи фундамент демократизації кримінального процесу, статтею 62
вперше законодавчо визначено такий вид доказів як
висновки експертів і якщо у суду або слідчого виникали
сумніви проведення експертизи вважалось обов'язковим (ст. 67). Ці запровадження були новою віхою на
шляху становлення правосуддя в Україні: запровадивши суттєві зміни у поглядах на судового експерта як на
"наукового суддю", із використанням науково-судової
експертизи як джерела доказів, визнано висновки судової експертизи одним із доказів по кримінальній
справі.
Суттєвим у науково-практичному значенні підходів
до управління стало нормативне врегулювання Постановою Всеукраїнського Центрального Виборчого Комітету "Про невтручання адміністративних органів в
діяльність судових установ": "Всім Губвиконкомам мати
найстрогіший контроль за тим, щоб ніякі адміністративні
органи не вмішувалися в діяльність органів, підвідомчих Н.К.Ю. Осіб, що порушують таку постанову, притягувати до суду Ревтрибуналу по всій строгості Революційних законів", голова ВЦВК Петровський [4].
Серед нормативно-правових актів, спрямованих на
поглиблення реформи, "дня 10 липня 1923р." Головою
Ради Народних Комісарів України Х.Раковським, керуючим справами Раднаркому Сологубом та Секретарем
РНК Стрелковим також затверджено прийняте Постановою Ради Народних Комісарів України (протокол РНК
№37/247, п.3) "Положення про Кабінети Науково-Судової Експертизи", оголошене в "Вістях ВУЦВК" [5] і
серед Декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому в частині 26 Офіційного видання Народного комісаріату юстиції УСРР "Збірник узаконень та Розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України", артикул 384 [6].
Для науковців-дослідників генези судової експертизи, як і управління судово-експертною діяльністю, без
відповіді залишилося питання: чому в архівних історичних та наукових джерелах за щораз різними є відомості
про однойменну законодавчу та адміністративну регламентацію діяльність Київського, Одеського та новоствореного Харківського Кабінетів НСЕ — чи то Крайових,
чи то Обласних. Лише гортаючи архівні офіційні видання "Збірника узаконень та Розпоряджень Робітниче-Селянського Уряду України", який із 1919 по 1934 рр. ви-

давався в перший рік російською мовою, із 1920 року
— російською і українською мовами у Харкові, а з 1934
року — у Києві, передплатною вартістю 22 1/2 коп. золотом за кожний примірник по курсу Котирувальної
Комісії, можна дослідити ланцюг і зауважити: друкувався їх зміст одночасно двома найпоширенішими в Україні
мовами — українською та російською. Із прийняттям
Конституції УРСР 1937 і на підставі постанови РНК УРСР
від 16 серпня 1938 року видання перетворено на
"Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української
Радянської Соціалістичної Республіки".
"Життя, як ми бачимо на досвіді, приводить до фактичної переваги російської мови. Вважаючи, що в сучасних умовах російська мова перестала бути засобом пригнічення в руках привілейованих класів, робітничо-селянський уряд України визнав за потрібне зосередити
увагу держави на поширення знання української мови.
Для досягнення зазначеної мети, Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів
постановили загальні засади: мови всіх національностей,
що є на території України, проголошуються рівноправними, тому вважати за найпоширеніші на Україні обидві
мови — українську та російську а, як переважаючу для
офіціальних зносин, українську мову" [7]. Тобто оголошення всіх документів публічно-правного характеру проводилося двома найбільш поширеними мовами.
Відповідно, на затверджене РНК УРСР 10 липня
1923 р. Положення [5], НКЮ республіки видано Інструкцію Крайовим Кабінетам Науково-Судової Експертизи
[8], і у цьому ж Офіційному виданні нормативний документ одночасно мав іншу назву російською мовою "Инструкция Областным Кабинетам Научно-Судебной Экспертизы". Так, із 1923р. отримали свою законодавчу
регламентацію діяльності Київський, Одеський і новостворений Харківський Краєві Кабінети Науково-Судової Експертизи. Одночасно, введеною в дію Інструкцією
"встановлюється такий район діяльності Кабінетів:
а) Харківський Кабінет відає справами, що виникають та переводяться на Харківщині, Полтавщині й Донеччині;
б) Київський — справами, що виникають і переводяться на Київщині, Чернігівщині і Волині;
в) Одеський — справами, що виникають і переводяться на Одещині, Поділлі і Катеринославщині" [8].
Рада Народних Комісарів постановила: заснувати "для
провадження різного роду науково-технічних дослідів у
судових справах, у складі Секцій: хімічних і фізико-хімічних
дослідів; судово-медичних, макро — й мікроскопічних
дослідів; судово-фотографічних дослідів; ідентифікації
особи (дактилоскопія, піроскопія, антропометрія й інші)"
[6, п.1]. Утримувалися Кабінети Науково-Судової Експертизи, підпорядковані Відділові прокуратури Народного
комісаріату юстиції, за кошторисом НКЮ. Загальне керівництво й догляд за діяльністю Кабінетів на місцях здійснювали Губпрокурори [8, п. 4].
Проведення "коренізації" управління — формування апарату з осіб корінних національностей, сприяло веденню біжучого діловодства, архіву та звітності Кабінетів:
всіх книг інвентарних та матеріальних, належно пронумерованих, прошнурованих та припечатаних печатками
Губпрокурора українською та російською мовами; грошову книгу нумерував, прошнуровував та припечатував
своєю печаткою, губ. фінвідділ [8, параграфи 9, 10].
Поширюючи українізацію всього державного апарату, в центральних і губерніальних органах суду,
слідства, доводу та розшуку і нотаріату вводиться міша-
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не діловодство обома найбільш поширеними мовами —
українською та російською — сповіщала Постанова
ВУЦВК і РНК УСРР "Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української
мови" від 1 серпня 1923 р., підписана. Головою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Петровським та Головою Ради Народних Комісарів Раковським [7, п.17 ]. Діловодство Кабінетів НСЕ, як і всіх
держорганів, реорганізовувалося у відповідності з додержанням існуючих правил: задля забезпечення управлінської роботи Кабінети мали свою гербову печатку (гумову й сургучну), а також штампи, встановлені НКЮ параграфом 35 "Положення про Кабінети НСЕ" від 10 липня 1923 року [5, параграф 35, 6, параграф 34].
Враховуючи складність експертних досліджень та
велике завантаження експертів поточною роботою, Постановою РНК, підписаною 7 серпня 1923 року від імені
Голови Ради Народних Комісарів Чубара, Керуючого
Справами Раднаркому Солодуба, т.в.о. Секретаря РНК
Зоріна, артикулом 465 оголошено "Штати Кабінетів Науково-Судової Експертизи" з 1 жовтня 1923 року: "в
містах Києві і Одесі по 12 чол.; в місті Харкові — 15 чол.
Всього додатковий штат НКЮ в Кабінетах Науково-Судової Експертизи — 39 чол." [9].
Говорити на суді належало тією мовою, якою провадилося судочинство, проте звинувачені, ушкодженні,
свідки, експерти і поняті були вправі говорити рідною
мовою. Однак "з наданням чинності цьому декретові
ніхто з тих громадян, хто не володіє обома найбільш
поширеними мовами, не може бути прийнятий на службу в державну установу. Приймати на державну службу
осіб, що не володіють українською мовою можна виключно зі спеціального в кожному випадкові зареєстрованого дозволу в центрі — народного комісара та керівників центральних установ, а в губерніях і округах —
губвиконкому й голокрвиконкому, з доконечним зобов'язанням для кожного вивчити українську мову протягом 6 місяців з дня вступу на службу" [7]. Параграфом 1
затвердженої Народним Комісаром Юстиції УСРР
М.Скрипником "дня 30-го листопаду 1923 року"
Інструкції Крайовим Кабінетам Науково-Судової Експертизи серед основних завдань Кабінетів визначались
викриття злочинів та всіляких слідів, що можуть сприяти до встановлення злочину, до викриття винуватця та
вияснення невинуватості підозрюваного, а також для
підмоги органам слідчої влади та доповіді при переведенні чинностей, що потрібують особливого технічного
досвіду й засобів, що є під зарядом Кабінету" [8].
У відповідь, для забезпечення належного виконання службових обов'язків, експертам поширено повноваження: "треба поставити в умови, що цілком забезпечують їхню самодіяльність та ініціативу в усіх стадіях
судового процесу й гарантують цілковиту незалежність
їхньої діяльності, узагальнень та висновків, та інші" [8,
Параграф 28 а]. У Кабінетах НСЕ, як і в помешканнях
завідувачів Кабінетів повинні бути телефони, а їхні номери подаються до відому місцевому Губсудові, Губпрокуророві, Начальникові Кримінального Розшуку та
ДПУ для оповіщення [8. Параграф 16]. Організація експертної роботи була вкрай незадовільною: співробітники кабінету з червня 1922 р. не отримують заробітну плату і за відсутності реактивів та хімічного посуду змушені
користуватися обладнанням інших державних установ,
а інколи навіть проводити дослідження у себе дома. Багато приладів у кабінеті не працюють у результаті того,
що під час тимчасової окупації Києва у травні — червні
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1920 р. польські солдати позабирали найбільш цінні деталі. Приміщення Кабінету знаходяться в аварійному
стані, бо не ремонтувалися майже 10 років, тобто з моменту відкриття установи, писав 5 березня 1923 р. Керуючий Київським Кабінетом в доповідній записці Київському губернському прокурору М.В. Михайлику) [10].
Поганим було не лише постачання і матеріальна база,
низькою була кваліфікація працівників юстиції: переважна більшість працівників суду та слідства зовсім не
знайомі з методами судової експертизи, не вміли працювати з речовими доказами, які підлягають дослідженню, не вміють правильно поставити запитання експертам та "...обнаруживают полное незнание, что можно
ожидать от исследования" [10]. Значною перешкодою
в роботі установ науково-судової експертизи залишалося перевантаження робітників через невідповідність
штатів дійсній потребі й тому контингенту штатних одиниць, що встановлено розписом переведення досліджень провадиться з деякою повільністю і більшість
справ перебуває більше часу, що не може не відбитися
негативно на роботі судово-слідчих органів [11]. Так,
час невимовно вимагав підвищення рівня і поліпшення
якості експертиз. Висновки експертів вимагали більшої
обгрунтованості і переконливості, оснащення сучаснішим обладнанням та укомплектуванням експертних установ спеціалістами різних галузей науки і техніки.
Управління судово-експертною діяльністю також
по-особливому було ускладнено низькою фаховою
підготовкою осіб, які її призначали. Для забезпечення
процесу фундаментального спрямування реформування управління державою, і науково-судовою експертизою зокрема, потрібні були кваліфіковані кадри, а їх не
вистачало. Все це було відголоском минулого: в умовах перманентного і гострого дефіциту освічених
фахівців-управлінців особовий склад органів управління формувався за рахунок робітників, селян "висуванці",
прискореного їх навчання, що визначило своєрідність
формування радянської бюрократії — управлінської
еліти.
На виконання Постанови РНК УСРР від 26.XII 1922
організовувались короткострокові юридичні курси для
підготовки кадрів до роботи в нових умовах. Народні
судді обиралися лише із числа осіб, лояльних до режиму: які мали не менше 2 років стажу відповідальної політичної роботи в робітничо-селянських громадських,
професійних або партійних робітничих організаціях або
3 роки стажу практичної роботи в органах радянської
юстиції на посаді, не нижчій ніж народного слідчого. І,
як насідок, в своїх зверненнях до науково-судової експертизи судово-слідчі органи й особливо органи міліції
невміло додержувались встановлених правил щодо
відібрання, переховування та надіслання речових доказів, не надсилають при вимогах докладного резюме
у справі, неправильно ставили питання, що підлягали
розв'язанню й не надсилали повністю всіх необхідних
для переведення дослідження матеріалів, що перешкоджало в експертній роботі [12]. А 2-а Сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету ІХ-го скликання "Про революційну законність", вислухавши доповідь
Народного Комісара Юстиції та Генерального Прокурора Республіки, ствердила: загальне зміцнення Радянської влади, розвиток виробничих сил країни, зріст політичного та культурного рівня трудящого люду — все
це є запорука успішного усвідомлення масами революційної законності. Разом з тим, зміцнюючи і вкорінюючи принципи революційної законності, необхідно
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збільшити дальшу діяльність, скеровану на розвиток
допоміжних органів юстиції (нотаріат, інститут науково-судової експертизи та ін.). Поставити перед НКВС
завдання підвищити їх культурний рівень [12].
Так, 18 вересня 1925 р. Радою Народних Комісарів
затверджено Поставу "Про аспірантів при кабінетах науково-судової експертизи", підписану Заступником Голови Ради Народних Комісарів УССР Сербиченко, заступником Керуючого Справами Совета Ради Народних
Комісарів УССР Яворським. Тому з метою поповнення
кадрів науково-судової експертизи науковими силами,
шляхом спеціальної підготовки осіб зі спеціальною вищою освітою, при Харківському, Київському і Одеському Крайових кабінетах науково-судової експертизи
запроваджено по 3 посади аспірантів. Правила участі в
конкурсі затверджувалися Народним Комісаріатом
Юстиції за погодженням із Народним Комісаріатом Освіти. На свою роботу в кабінетах протягом 3 років, аспіранти отримували винагороду в розмірі ставки техніків,
а після успішного проходження аспірантури отримували кваліфікацію ученого судового лаборанта. Обов'язковою умовою було подальше проходження служби в
Кабінетах науково-судової експертизи по своїй спеціальності не менше 3-х років. Примітка: Відступити від
цього правила можливо лише із дозволу Народного
Комісара Юстиції [13].
З цікавістю через десятиріччя можна зачитуватися
ідеями В.І. Фаворського з листа, адресованого Київському Губернському прокурору в серпні 1923 року, які
не зможуть втратити своєї актуальності у багатогранності інтеграційних підходів для науково обгрунтованої
моделі управління експертними знаннями: "Способи
здійснення злочинів безперервно удосконалюються і
видозмінюються, пристосовуючись як до умов життя,
так і до методів експертизи. Є потреба у їх удосконаленні, щоб боротьба із злочинністю задовольняла вимоги моменту" [14].
ВИСНОВКИ
Переваги організаційних засад і правового регулювання радянського типу управління у хронологічний період 20-х — початку 30-х років ХХ століття, обмежений
у 1923—1925 роки рамками неповського реформаторства, торкнулись і управління науково-судовою експертизою в державному механізмі Української Соціалістичної Радянської Республіки як процесу реалізації державної виконавчої влади. Тому потреби в удосконаленні
методів експертизи для боротьби із злочинністю, в державному управлінні судово-експертною діяльністю з
плином часу лише невпинно зростають.
Перспективою подальших розвідок даної проблематики є поширення співпраці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз у сфері міжнародного співробітництва.
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BASE PRINCIPLES AND ELEMENTS OF ANTICORRUPTION POLICY IN UKRAINE

Розкрито нормативно-правові та інституційні механізми і особливості запобігання й боротьби з корупцією як соціальним явищем. Визначено заходи щодо усунення причин і умов, сприяючих поширенню корупції в органах державної влади і управління. Зокрема з'ясовано принципи та елементи антикорупційної політики в країні.
Legal and institutional mechanisms and features to prevent and fight corruption as a social
phenomenon are solved. The measures to address the causes and conditions that contribute to the
spread of corruption in government and administration are defined. In particular, revealed the
principles and elements of anticorruption policy in the country.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основною метою антикорупційної політики в Україні
є виявлення та подолання соціальних передумов і
наслідків корупції, викриття корупційних діянь, обов'язкова відповідальність винних у їх вчиненні. Стратегічним
напрямом запобігання передумовам корупції та їх нейтралізації є послідовна демократизація всіх сфер суспільного життя, розвиток громадянської свідомості та активності у загальному контексті побудови демократичної держави [1]. Демократизація, відкритість влади, прозорість та зрозумілість для населення державних рішень,
діяльності управлінського апарату, розвиток грома-
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дянського суспільства — найважливіші важелі подолання корупції.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню причин,умов, особливостей запобігання та протидії корупції знайшли своє відображення у наукових працях таких українських та російських авторів, як
Л.В. Багрій-Шахматов, M.B. Буроменський, А.В. Гайдук,
В.І. Гладкіх, Л.Д. Гаухман, А.І. Долгова, О.О. Дудоров,
Д.Г. Заброда, В.С. Зеленецький, О.Г. Кальман, М.І. Камлик, В.В. Лунєєв, В.Д. Малков, М.І. Мельник, Є.В. Невмер-

Інвестиції: практика та досвід № 23/2014
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жицький, С.С. Рогульський та інші. Однак ще багато зна- тичного співробітника правоохоронних органів недостатній
чущих аспектів цієї проблеми залишаються поза увагою для гідного рівня життя. Підвищення рівня життя співробінауковців.
тника правоохоронних органів — процес тривалий, держава не здатна швидко і ефективно забезпечити таке зроМЕТА СТАТТІ
стання. Низький рівень життя державних службовців все
Метою статті є дослідження основних принципів та еле- ще є найсильнішим чинником, що підтримує корупцію [4,
ментів запобігання та протидії корупції з метою визначення c. 19].
конструктивних пропозицій щодо вирішення проблеми коЩо стосується моральних мотивів, то сучасна Україна
рупції в Україні.
характеризується сильною деформацією цивільної і правової свідомості. По суті, громадянин сам вирішує: вступати
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
або не вступати у корупційні відносини. Населення, що звикОдним з найбільш гострих питань є питання корупції в ло до систематичних неправомірних поборів з боку чиноворганах державної влади і управління, нею, в тій чи іншій ників, не може поступати інакше й сприймає хабар як нормірі, страждає практично уся система державного управлі- му.
ння. Незначна кількість кримінальних справ по хабарництву
Рівень корупції у нас доки не лише не знижується,
свідчить лише про високу міру латентності цих злочинів. По- але і продовжує зростати. Наприклад, сьогодні хабар
ширенню цього негативного явища, значною мірою сприяє досить часто маскується не лише під "подарунки", "споннедосконалість нашого законодавства, зокрема господарсь- сорську допомогу" і "виконання робіт", але і під премію
кого. Величезна кількість законів, відомчих інструкцій, на- за "хорошу роботу", "надання послуг особливої важликазів тощо, які часто суперечать один одному, створюють вості", "консультацію", "лекцію", "поради", "маркетинчималі труднощі для самих чиновників і позбавляють всякої гове обслуговування" тощо. Тому в наступі на корупцію
можливості розібратися в законодавстві населення. Багато мають бути намічені і здійснені принципово нові в якісзаконів у своєму тексті містять формулювання двозначного ному відношенні кроки, тобто такі, які раніше ніколи і
характеру, що дозволяють чиновникам тлумачити їх у своїх ніде не здійснювалися. Тут потрібні свої стратегія і такінтересах [2, с. 195].
тика, сили і засоби, методи і прийоми. При розробці неСистема заходів запобігання і протидії корупції, пе- обхідних для подолання корупції заходів важливо усе ж
редбачена Законом, складається із окремих суб'єктів, які розібратися в тому, якими конкретно особливостями
беруть участь у запобіганні, виявленні, а в установлених характеризується це явище на нинішньому етапі розвитвипадках — у здійсненні заходів щодо припинення коруп- ку країни. Відповідь на це питання може дати нам заційних правопорушень, відновленні порушених прав чи гальні представлення і про заподій корупції, що, у свою
інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держа- чергу, може дозволити встановити і досить ефективні
ви, а також в інформаційному і науково-дослідному за- заходи її подолання [5, c. 37].
безпеченні здійснення заходів щодо запобігання і проДля того, щоб сформувати новий рівень правової свідотидії корупції.
мості, буде потрібен час. Історія, традиції, менталітет — усі
Суб'єктами, які здійснюють вказану діяльність, є [3, c. ці чинники не можна виключати. Але є ще одна сторона, за
12]: уповноважені підрозділи органів державної влади; яку безпосередньо повинні відповідати самі громадяни. Це
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самовря- не лише неприйняття самого факту корупційних стосунків,
дування; підприємства, установи, організації незалежно від але і діяльність по виявленню корумпованих чиновників,
підпорядкованості та форми власності, їх посадові особи, а серйозне ставлення до виборів в органи державної влади.
також громадяни, об'єднання громадян за їх згодою.
Треба підходити до цього дуже відповідально, з розумінЗакон покладає обов'язок на посадових і службових ням того, що від людей, яких ми вибираємо, значною мірою
осіб органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх залежить добробут того району, тієї області, краю, на рівень
структурних підрозділів у разі виявлення корупційного пра- яких вони обираються.
вопорушення чи одержання інформації про вчинення такоПрактичні результати в боротьбі з корупцією може дати
го правопорушення працівниками відповідних органів місце- і ротація державних службовців. Стабільні колективи дервого самоврядування, юридичних осіб у межах своїх повно- жавних органів у разі прийняття ними рішення про допусважень уживати заходів щодо припинення такого правопо- тимість корупційної діяльності виводять це явище на органрушення та негайно письмово повідомляти про його вчинен- ізований рівень. Схильному до використання посадових поня спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії ко- вноважень чиновникові потрібний час на те, щоб оглядітися
рупції.
в колективі, виявити передбачуваних спільників. Тоді, коли
Відповідний орган, який виявив корупційне правопору- зв'язки між учасниками корупційної змови налагодяться,
шення, повинен уживати заходів щодо припинення такого хтось із спільників піддається ротації, що розриває злочинні
правопорушення лише у тому випадку, коли належні повно- зв'язки. Наприклад, багато міст мають на своїй території
важення входять до кола його компетенції. У іншому випад- декілька підрозділів державних органів влади, відповідно,
ку зазначений орган зобов'язаний негайно письмово повідо- немає ніяких перешкод для переводу співробітників. Для ромити про вчинення корупційного правопорушення спеціаль- тації державних службовців є і обмеження. В першу чергу,
но уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, яки- це заміна фахівців вузького профілю. По-друге, сам орган
ми є [3, c. 12]: органи прокуратури; спеціальні підрозділи з державної влади може бути обмежений по кількості співроборотьби з організованою злочинністю Міністерства бітників в штаті. Посади державної служби можуть бути одивнутрішніх справ України; органи податкової міліції; орга- ничні. Це особливо стосується невеликих населених пунктів.
ни з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Останнім часом все частіше зустрічаються думки про бюСлужби безпеки України; органи Військової служби право- рократизацію економіки нашої держави. Цю тенденцію часпорядку у Збройних Силах України. Невжиття відповідних то пов'язують із корупцією: чим більше держави в економіці,
заходів у разі виявлення корупційного правопорушення тяг- тим більше можливостей для корупції. Хоча, скорочення
не за собою відповідальність, передбачену статтею 172-9 втручання держави в економіку не завжди дає позитивний
КУАП ( Кодексом України про адміністративні правопору- результат [4, с. 20].
шення від 7 грудня 1984 року, № 8073-X).
Для усунення причин і умов, сприяючих поширенню коСлужбовці правоохоронних органів знаходяться в рупції в органах державної влади і управління, необхідно
підвищеній зоні ризику. Легальний дохід середньостатис- здійснити наступні заходи [2, с.196]:
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— провести ревізію законів і підзаконних актів. Скоротити їх кількість до необхідного мінімуму, усунути наявні
протиріччя, двозначність формулювань, передбачити в самому законі конкретну відповідальність за невиконання;
— створити населенню необхідні умови для ознайомлення з найбільш важливими нормативними актами. Зобов'язати міністерства і відомства публікувати в засобах масової інформації підзаконні акти, що зачіпають інтереси широких верств населення;
— забезпечити дотримання принципу колегіальності в
усіх випадках ухвалення життєво важливих для населення
рішень, передбачити можливість оскарження цих рішень у
вищестоящі органи і суд;
— переглянути, у бік підвищення, оплату праці працівників апарату представницької та виконавчої влади;
— відбір кандидатів в органи державної влади і управління здійснювати на конкурсній основі при ретельному вивченні не лише професійних, але і особистих якостей претендента;
— обмежити імунітет від правосуддя представників законодавчої і виконавчої влади;
— посилити роботу правоохоронних органів по боротьбі
з корупцією, попередньо створивши для цього необхідні
умови, зокрема, передбачивши в новому законодавстві можливість використання необхідних додаткових засобів і методів доказу цієї категорії злочинів, що найбільш складно
виявляється.
Провідним принципом усієї антикорупційної політики
має бути постійне підвищення ризиків, вартості втрат і рівнів
нестабільності для залучених до корупції державних посадовців, представників бізнесу і громадян. В іншому разі корупція сприйматиметься в суспільстві як малоризикована і
високодохідна діяльність в тому сенсі, що саме корупційні
стосунки дозволяють надійно і швидко вирішувати проблеми. Протидія корупції за допомогою заборони відповідних
дій або великих штрафів за їх здійснення, включаючи зміну
правових норм, є і буде малоефективним в силу можливостей обходу заборон, невиконання цих правових норм або їх
використання в особистих або корпоративних інтересах,
тбто у корупційних цілях.
Цей провідний принцип може бути реалізований в наступних трьох основних блоках напрямів антикорупційної
діяльності, які могли б сприяти зниженню рівня корупції в
цілому і в деяких областях [6, c. 88]:
— зміна свідомості чиновників, бізнесменів і громадян,
формування негативного відношення і негативних оцінок
корупції;
— припинення корупційних дій і покарання за них із
застосуванням правоохоронних, адміністративних і громадських процедур;
— формування умов, що перешкоджають корупційним
діям і сприяють здійсненню діяльності чиновників, бізнесменів і громадян без вступу у корупційні відносини.
Кожен з цих блоків напрямів буде дієвим тільки в системі з іншими. Зміна свідомості чиновників, бізнесменів і
громадян нічого не дасть, якщо умови їх діяльності постійно породжуватимуть корупцію. Те ж саме можна вказати
для жорстких заходів припинення корупційних дій і покарання корупціонерів. При збереженні умов, що породжують корупцію, корупційні прояви ставатимуть все більш витонченими, а правоохоронна система встигатиме присікати
тільки ті з них, що є менш значущими і добре відомими.
Розуміння корупції як системної неефективності державного управління призводить до висновку про ті, що протидіяти корупції можна за допомогою рішення деяких конкретних проблем громадян, прямо з корупцією не пов'язаних: подолання бідності, скорочення тіньової економіки,
розривів в прибутках, забезпечення передбачуваності дій
держави і підвищення на цій основі рівня довіри до нього.
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Рішення цих проблем відповідає конституційним правам і
свободам громадян й оголошеним цілям державної політики. У цьому сенсі протидія корупції може статі чинником
розвитку в Україні таких норм сучасної демократії, як правова держава, верховенство закону, дотримання прав і свобод громадян тощо.
Громадянська участь розуміється як участь громадян і
структур громадянського суспільства в управлінні державою
і співтовариством, в якому вони живуть. Формами громадянської участі можуть бути участь громадян і структур громадянського суспільства в підготовці, прийнятті, виконанні і
контролі виконання рішень органів влади, державного і муніципального управління. У ситуації широкого поширення корупції, системи державного і муніципального управління, а
також підприємницькі структури виявляються не здатними
здійснювати взаємний контроль своєї діяльності, а також
приймати рішення в інтересах суспільства і держави, а не в
корпоративних і особистих. Тільки активність і постійний тиск
громадян, громадянського суспільства на державне і муніципальне управління, а також на бізнес можуть дозволити
чиновникам, підприємцям і громадянам поступово відмовитися від застосування корупційних практик у своїй діяльності.
Найважливішими принципами здійснення взаємодії держави, недержавних установ і громадян в протидії корупції
являються наступні [6, c. 89]:
— формування коаліцій громадянського суспільства,
бізнесу і уряду для протидії корупції, в яких повинні формуватися концепції і стратегії реформ в умовах відповідальності один перед одним;
— саме уряд повинний виявити волю до протидії корупції. Без такої явно вираженої політичної волі ніякі зусилля
громадянського суспільства і бізнесу в протидії корупції не
будуть ефективними. Але такої волі у уряду не з'явиться без
активного і ефективного лобіювання громадянами і їх асоціаціями своїх інтересів;
— усі антикорупційні програми і проекти повинні супроводжуватися постійним проведенням соціологічних, економічних і політичних досліджень, стратегічним прогнозуванням і плануванням. Інакше велика вірогідність не зниження, а зростання рівня корупції в результаті реалізації цих
програм і проектів;
— ринок і конкуренція засновані на досягненні особистої користі і власної зацікавленості їх учасників. Найбільш
ефективними стали корупційні механізми конкурентної боротьби і досягнення ефективності в бізнесі. Тому для ведення ефективної антикорупційної діяльності потрібне включення моральних і моральних категорій в оцінку діяльності держави, бізнесу і некомерційної сфери;
— реформи по можливості не повинні формувати нові
ринки корупційних послуг і спрямовувати корупційні фінансові потоки. Такі дії призводять до нових корупційних проявів, для вибудовування протидії яким стануть у потребі додаткові ресурси, в першу чергу часові. В період певної безконтрольності і відсутності ефективної протидії корупція
буде тільки посилюватися.
Важливу роль в протидії корупції можуть грати структури громадянського суспільства, тобто групи громадян, неурядові, некомерційні і громадські організації, профспілки,
ділові асоціації, незалежні аналітичні центри, благодійні,
релігійні організації тощо.
Найважливішою умовою ефективності антикорупційної
діяльності є встановлення партнерських стосунків державних, некомерційних і суспільних структур в протидії корупції.
У протилежному випадку влада намагатиметься вирішувати
свої проблеми в умовах постійного зростання корупції в усіх
своїх структурах, а громадянське суспільство — займатися
власними програмами, обмеженими мізерними людськими
і фінансовими ресурсами. Шанс на зниження рівня корупції
у черговий раз буде упущений. Вирішальними умовами для
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встановлення партнерства державних, некомерційних і громадських організацій є встановлення хоч би приблизної
рівності їх позицій, а також прагнення до відкритого діалогу і постійної взаємодії у виробленні варіантів рішень і їх
реалізації. Громадянське суспільство найефективніше, якщо
держава бачить в ньому не ворога, а союзника в антикорупційній діяльності.
Звертаючись до експертного аналізу, варто виокремити п'ять базових елементів, здатних знизити рівень корупції
в країні.
Перший елемент — це підвищення підзвітності з боку
політичного керівництва. Під політичною підзвітністю маються на увазі обмеження, що вводяться для посадовців організаціями і закладами, які мають право на санкції до них, що
дозволяє відстежувати дії, рішення і особисті інтереси посадовців. Прозорість на основі жорсткого громадського
контролю є одним з найефективніших заходів нагляду за
посадовцями. У політичній сфері запобіганню корупційних
діянь сприятиме політичне структурування суспільства,
зміцнення політичних партій, формування уряду на базі
однієї партії чи блоку партій, підвищення їхньої відповідальності перед суспільством за наслідки діяльності уряду. Разом із тим процес формування політичних партій не повинен стати ще одним напрямом корупційної діяльності. Тому
необхідно розробити й прийняти такі нормативно-правові
акти, які забезпечували б прозорість фінансування політичних партій, відкри-тість використання коштів під час виборчих кампаній.
Другий елемент — зміцнення інституціональних обмежень, тобто розподіл повноважень влади і створення перехресних обов'язків з нагляду між державними установами
на основі безпристрасного і незалежного суду.
Третій елемент — розвиток громадянського суспільства
зі встановленням тісного діалогу між державою і суспільством. Без залучення громадськості не можна поолати корупцію, оскільки на нижчих рівнях управління корупція малочутлива до імпульсів влади, що йдуть згори. Тому, реалізовуючи програму боротьби з корупцією, влада повинна
активно залучати до цього широкі громадські круги, а також засоби масової інформації.
Четвертий елемент — відкритість засобів масової інформації (ЗМІ). Незалежні ЗМІ вносять важливий вклад в боротьбу з корупцією, розкриваючи і розголошуючи посадові
зловживання і освітлюючи антикорупційну програму. Суттєвим моментом забезпечення відкритості влади в Україні є
становлення й розвиток незалежної преси. У будь-якій демократичній державі ефективне функціонування владних
структур неможливе без незалежної преси — своєрідної
"опозиції" до влади, соціального інституту. У розвинутих цивілізованих країнах засоби масової інформації є одним із
найпотужніших антикорупційних соціальних інститутів: встановлення і оприлюднення журналістами фактів зловживання владою з боку державних чиновників здебільшого стає
початком кінця їхньої кар'єри.
П'ятий елемент — конкурентний приватний сектор.
Створення конкурентного приватного сектора слугує фундаментом для формування несировинного сектора економіки, дозволивши динамічніше розвиватися малому і середньому бізнесу без ризику пригнічення великими корпораціями і корупційними перепонами.
Багато міжнародних антикорупційних угод зобов'язали
держави вживати широкі заходи для попередження корупції.
До їх числа відносяться: підтримка високих стандартів поведінки для державних службовців, створення прозорих
систем закупівель і фінансового управління, недопущення
конфліктів інтересів, вимога фінансового розкриття особистих активів, формування ефективних систем і процедур
підзвітності усередині і поза органами влади, надання доступу до урядової інформації тощо.

ВИСНОВКИ
Завдання формування организаційно-економічного
механізму протидії корупції стає питанням національної безпеки. Суб'єктом реалізації діяльності організаційно-економічного механізму протидії корупції виступають державні
органи усіх трьох гілок влади різного рівня з пріоритетною
роллю законодавчої влади. Об'єктом впливу цього механізму виступають окремі прояви корупції, корумповані представники влади.
Головною метою антикорупційної політики має являтися демонтаж ще досить потужної корупційної системи, що
склалася в країні. Далі повинна відбутися зміна загальних
пріоритетів державної політики: на перше місце повинні ставитися не вузькокорпоративні, а загальні інтереси більшості
громадян. Антикорупційна діяльність держави може бути
ефективною тільки за умови її системності. Саме тому ми
говоримо про антикорційну політику як систему взаємозв'язаних приорітетів і заходів боротьби з корупцією, що включають політичні, організаційні, економічні, ідеологічні і правові компоненти.
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ACTUAL PROBLEMS OF COOPERATION OF MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE
AS A CUSTOMER OF ARMAMENT AND MILITARY TECHNIQUE WITH NATIONAL
DEFENSIVE-INDUSTRIAL COMPLEX
У даній статті автор надає пропозиції щодо підвищення ефективності взаємодії Міністерства оборони України з національним оборонно-промисловим комплексом. Одним з основних показників,
що характеризують роль та участь оборонно-промислового комплексу у забезпеченні потреб Збройних Сил будь-якої країни, є співвідношення обсягів закупівлі власними збройними силами озброєння та військової техніки, що виробляються підприємствами національного оборонно-промислового комплексу (у грошовому вимірі), з обсягами продажу зброї іноземним замовникам. В умовах проголошеного керівництвом держави курсу на інтеграцію України до Європейського союзу держава
може одержати позитивний ефект від створення промислових кооперацій з компаніями країн Європейського союзу, в рамках розвитку військово-технічного співробітництва. Незважаючи на складні
та болючі процеси реформування оборонної сфери, українська оборонна промисловість спроможна виконувати завдання з переозброєння та створення нових зразків техніки і зацікавлена у визначенні Міноборони перспективних потреб. Створення внутрішнього ринку та здійснення замовлень
оборонним відомством є одним з ключових чинників збереження та розвинення потенціалу оборонної промисловості.
In this article an author gives suggestions in relation to increase of efficiency of co-operation of Ministry
of defense of Ukraine with a national defensive-industrial complex. One of basic indexes that characterize
a role and participation of national defensive-industrial complex in providing of necessities of Armed
Forces of any country is correlation of volumes of purchase by own military powers of armament and
military technique, that produced by the enterprises of national defensive-industrial complex (in the money
measuring), with the volumes of sale of weapon to the foreign customers. In the conditions of proclaimed
by guidance of the state of course on integration of Ukraine to the European union the state can get a
positive effect from creation of industrial co-operations with the companies of countries of the European
union, within the framework of development of military-technical collaboration. Without regard to the
difficult and sickly processes of reformation of defensive sphere, Ukrainian defensive industry is able to
execute a task from a rearmament and creation of new standards of technique and interested in
determination of perspective necessities of Ministry of Defense. Internal market creation and realization
of orders a defensive department are to one of key factors of maintenance and development of potential
of defensive industry.

Ключові слова: Міністерство оборони України, Збройні Сили України, озброєння та військова техніка,
національний оборонно-промисловий комплекс.
Key words: Ministry of Defence of Ukraine, Armed Forces of Ukraine, armament and military technique, national
defensive-industrial complex.

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

Міністерства оборони України з національним оборонно-промисловим комплексом. Та обставина, що
не вдалося своєчасно залучити в збройний конфлікт,
що спалахнув, необхідну кількість озброєння та
Події останніх місяців з усією очевидністю висв- військової техніки, свідчить про наявність злободенітили серйозні недоліки в організації взаємодії них проблем як в оборонному плануванні, так і в дер-
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жавному управлінні оборонно-промисловою сферою.
По-перше, цим фактом поставлена під сумнів дієвість існуючої системи мобілізаційної підготовки в
тій її частині, яка стосується своєчасного залучення
потрібної кількості виробничих потужностей для випуску озброєння, що бракує, і ремонту техніки, що
отримала ушкодження в ході бойових дій.
По-друге, при формальній присутності в Міністерстві оборони і Генеральному штабі Збройних
Сил України усіх класичних інструментів оборонного планування боєготовність та боєздатність української армії у критичний момент виявилася недостатньою.
По-третє, численні експерименти з вибором варіанту структури оборонно-промислового комплексу так і не призвели до прийнятного результату і оборонна промисловість продовжує являти собою формування, про істинні можливості якого в сучасних
умовах можна тільки догадуватися.
Залишивши перші два аспекти на розгляд фахівцям в області оперативного мистецтва, звернемо увагу на ті невирішені питання вітчизняної оборонної
промисловості, які не дозволяють суттєво підвищити ефективність її взаємодії з оборонним замовником.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
На цей час вітчизняних наукових розробок щодо
дослідження проблем взаємодії Міністерства оборони України з національним оборонно-промисловим
комплексом майже не існує. Є лише низка аналітичних звітів фахівців органів державного управління
та громадських організацій у даному напрямі. Однак
вони значною мірою стосуються окремих питань
функціонування ОПК. До таких фахівців слід віднести Горбуліна В.П., Сіренко В.Є., Бадрака В.М., Барановську І.В., Бегму В.М., Грека В.Г., Свергунова
О.О., Скурського П.П., Сунгуровського М., Смірнова В.О., Шевцова А.І. та ін. [1—7].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
У даній статті автор cтавить за ціль надати пропозиції щодо підвищення ефективності взаємодії
Міністерства оборони України з національним оборонно-промисловим комплексом

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Відомо, що оборонно-промисловий комплекс України (ОПК) сформувався під впливом таких чинників:
— розпад Радянського Союзу, виділення з його
військово-промислового комплексу (ВПК) оборонних підприємств, розташованих на території Украї-

ни, їх перепідпорядкування органам виконавчої влади нової незалежної держави;
— відхід від звичних методів керівництва оборонно-промисловою діяльністю, організація нової
управлінської інфраструктури;
— відсутність дієздатної нормативно-правової
бази діяльності ОПК в Україні, необхідність її створення "з нуля";
— перехід від планових принципів управління
економікою до ринкових;
— істотна зміна номенклатури продукції, що продиктована новими політичними реаліями, у тому
числі у вигляді зменшення об'ємів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, товарного
випуску виробів, пов'язаних із стратегічним озброєнням (його складовими частинами);
— виникнення відносної технологічної замкнутості оборонної промисловості України, що стала наслідком розриву стійких господарських зв'язків в
глобальній системі науково-технічної і виробничої
кооперації ВПК СРСР;
— утворення істотного надлишку виробничих
можностей, проектні параметри яких свого часу
розраховувалися на задоволення потреб усього колишнього Союзу, а в незалежній Україні потреби в
деяких видах військової продукції значно скоротилися або зовсім зникли;
— штучне приниження проблеми забезпечення воєнної безпеки держави, що знайшло свою
прояву в залишковому принципі фінансування технічного оснащення української армії, а отже, і життєдіяльнос ті вітчизняної оборонної промисловості.
Проведений Сіренком В.Є. аналіз досягнутих національним ОПК результатів дає можливість констатувати, що завдання формування ОПК як системного утворення, за роки незалежності України до кінця
не вирішені, а наслідки розпаду ВПК колишнього
Союзу остаточно не подолані. Слід об'єктивно визнати, що системоутворюючі чинники, які свого часу
сформував ВПК, в Україні відсутні, тобто ОПК являється комплексом лише за назвою, але не по суті.
Міркування про те, що кожне окреме узяте підприємство здатне самостійно і успішно провести адаптацію своєї діяльності до нових умов без системної
модернізації усієї оборонної промисловості в цілому, виявилися глибоко помилковими.
Ці обставини вимагають вжиття найрішучіших заходів з реформування вітчизняної оборонної промисловості з метою придбання нею якісно нового
вигляду, який забезпечить еластичну сприйнятливість до запитів Збройних Сил, їх максимальне
задоволення і досягнення рівня науково-технічної і
господарської діяльності, сумірного із загальновизнаними у світі показниками.
З цієї причини на сучасному етапі є актуальними
наступні напрями реформування вітчизняної оборонної промисловості:
— структурна перебудова оборонної промисловості, перетворення її в системне утворення у вигляді багатогалузевого комплексу шляхом впровадження системноутворюючих чинників;
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— створення дієвої та ефективної системи державного управління оборонною промисловістю, що
побудована на принципово нових організаційних
принципах, симбіозі галузевих і програмно-цільових
методів та забезпечує необхідний рівень військової
безпеки держави, укріплення позицій України на
світовому ринку озброєнь, посилення значення оборонно-промислового комплексу у соціально-економічному розвитку країни;
— оптимізація експериментальних та виробничих
п оту жнос те й оборонних п ідп риє м с тв шля хом
здійснення їх реструктуризації, диверсифікації виробництва озброєння та військової техніки (ОВТ),
створення дієздатної системи виробничої і науковотехнічної кооперації;
— корінне підвищення ефективності функціонування оборонної промисловості шляхом модернізації та технічного переозброєння існуючої матеріально-технічної бази, впровадження новітніх форм
організації виробничого та науково-дослідного процесу;
— розвиток внутрішнього виробництва і подолання технологічної залежності від країн СНД
шляхом пере ходу до політик и внутрішньої технологічної замкнутості, "українізації" виробництва основних матеріалів та компле ктуючих виробів;
— вдосконалення законодавчої та нормативної
бази функціонування оборонної промисловості, розробка і впровадження системи відповідних державних стандартів та технічних регламентів, їх гармонізація з законодавством Європейського Союзу та
іншим міжнародним законодавством.
Мається на увазі розроблення та впровадження
нормативних актів, що регламентують порядок (у
мирний час та особливий період окремо):
— розробки, випробувань, постановки на озброєння та серійне виробництво нових зразків ОВТ,
їх подальшого технічного обслуговування;
— здійснення різних видів ремонту ОВТ;
— прийняття на озброєння, технічного обслуговування, ремонту і модернізації ОВТ, що надходить
за імпортом;
— використання, технічного обслуговування і ремонту ОВТ, що надходить за лізингом або надано в
оренду;
— спільної з іноземними партнерами розробки і
виробництва ОВТ;
— організації виробництва ОВТ за ліцензіями,
що купуються за кордоном;
— організації виробництва ОВТ за офсетними
схемами тощо.
Корінній перебудові підлягає існуюча система
мобілізаційної підготовки, у тому числі такі її розділи:
— формування вірогідних мобілізаційних планів
та завдань для промислових підприємств, порядок
їх затвердження і оновлення;
— створення і організація зберігання мобілізаційних резервів та непорушних запасів;
— створення необхідних мобілізаційних потужностей, порядок підтримання їх готовності;
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— організація імпортних закупівель сировини,
матеріалів та комплектуючих виробів у випадках,
коли можливість їх виготовлення у країні відсутня;
— порядок переходу промисловості на виконання мобілізаційних завдань в особливий період
тощо.
У зв'язку з великою важливістю порушених питань, зазначені перетворення мають бути здійснені
в максимально стислі терміни. Забезпечення ЗС України ОВТ повинно здійснюватися на основі визначених ГШ ЗС України потреб в ОВТ для виконання
бойових завдань під час проведення АТО, а на середньострокову та довгострокову перспективу — на
основі обрису ЗС України та їх системи озброєння
на період до 2025 року (СОБ) за рахунок виробничих можливостей оборонної промисловості України
та закупівлі за кордоном.
Серед можливих шляхів забезпечення ЗС України потрібним ОВТ, крім власного виробництва, слід
розглядати і такі:
— розробка та виробництво зразків ОВТ у співробітництві з іншими країнами;
— ліцензійне виробництво систем озброєння іноземного виробництва (в тому числі з використанням
практики офсетних угод);
— придбання зразків ОВТ в інших країнах (в тому
числі з використанням механізму лізингу).
Найпривабливішим шляхом є розробка і виробництво найскладніших зразків ОВТ у співробітництві
з іншими країнами. Спільне виробництво ОВТ в кооперації з іншими країнами забезпечує, при однозначному зменшенні витрат на створення ОВТ, збереження науково-технічного і виробничого потенціалів
ОПК, надає можливість розвивати його пріоритетні
напрями, сприяє міжнародній інтеграції у сфері воєнно-технічної політики та прискорює процес адаптації до світових умов і стандартів.
Розглядаючи проблемні питання щодо технічного оснащення ЗСУ, необхідно зазначити про загальну проблему морального старіння існуючих на даний
час на озброєнні підрозділів ЗСУ зразків ОВТ. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом закупівлі
існуючих вітчизняних зразків, що були розроблені в
останні роки підприємствами оборонної промисловості України та відповідно прийняті на озброєння
ЗСУ.
При відсутності вітчизняних наробок та існуванні
потенційної можливості щодо розроблення зразків
ОВТ з бойовими властивостями на рівні кращих закордонних аналогів, необхідно здійснення наукового обгрунтування вимог до них, розробки відповідного ТТЗ на ДКР та забезпечення необхідного рівня
фінансування за рахунок Державного оборонного
замовлення.
Так, для бронетанкової техніки та озброєння
існують як варіанти модернізації, так і радикальної
заміни морально застарілих зразків на нові з поліпшеними характеристиками.
Для стрілецького озброєння можлива як модернізація існуючих зразків, так і закупівля нового
стрілецького озброєння вітчизняного виробництва
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(Казенне НВО МВС України "Форт") після проведення дослідної експлуатації.
Актуальне питання щодо оптико-електронних засобів розвідки, спостереження та прицілювання.
Існує можливість модернізації існуючих засобів шляхом встановлення електронно-оптичних елементів
закордонного виробництва, а також розробка нових
зразків.
Щодо екіпіровки бійця. В Україні подібних комплексних розробок не проводилося. Тому на найближчу перспективу доцільна закупівля іноземних
комплектів та відкриття відповідної ДКР щодо розробки вітчизняних моделей. Також потребує вивчення питання розробки легко броньованих транспортних засобів різного призначення для забезпечення,
в першу чергу, підрозділів спеціального призначення.
Щодо бойових літаків МіГ-29, Су-25, Су-27 та
вертольотів армійської авіації Мі-24П, Мі-8, необхідно зазначити про наявність можливості модернізації існуючих зразків за першим та другим варіантом.
Перший — спрощений варіант модернізації МіГ29, який вже реалізований на підприємствах вітчизняного ОПК. Другий варіант досить складний, але
ефективний, який буде реалізовуватись у майбутньому. Він передбачає надання літаку можливості використання нових керованих АЗУ класу "повітряземля" і "повітря-повітря".

ним співробітництвом в інтересах забезпечення воєнної безпеки України. — К.: ІПНБ, НАОУ, 2005. —
228 с.
2. Борохвостов В. Військово-технічне співробітництво з країнами Заходу // Україна-НАТО. —
2005. — № 3 (7). — С. 27—33.
3. Смірнов В. О. Актуальні проблеми формування і реалізації військово-технічної політики України
в контексті європейської і євроатлантичної інтеграції
// Смірнов В.О. [та ін.]; За заг. ред. В.П. Горбуліна. — Вип. 6. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. —
240 с.
4. Баскаков В.В. Развитие военно-технического
сотрудничества на основе использования принципов
программно-целевого планирования / В.В. Баскаков, А.В. Осетров // Вестник Академии Военных
наук. — 2008. — № 2 (23). — С. 111—114.
5. Військово-технічне співробітництво: шляхи
удосконалення: монографія / В.О. Смірнов, В.М.
Бегма, О.М. Рябець, В.В. Томчук; За заг. ред. В.О.
Смірнова. — К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2010. — 216 с.
6. Бегма В. М. Ринок озброєнь: проблеми маркетингу продукції військово-технічного призначення: монографія. — К.: НІПМБ, 2001. — 118 с.
7. Смірнов В. О. Система військово-технічного
співробітництва Республіки Польща / В.О. Смірнов,
С.В. Смірнова, О.В. Кісєльов, І.В. Борохвостов //
Зб. наук. праць / ЦНДІ ОВТ ЗС України. — Вип. 19.
— К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2008. — С. 117—122.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

References:
1. Behma, V.M. Zahorka, O.M. Kosevtsov, V.O. and
Shemaiev, V.M. (2005), "Strategic management of
military-technical cooperation in the interests of
ensuring the military security of Ukraine", NAOU, Kyiv,
pp. 228.
2. Borokhvostov, V. (2005), "Military-technical
cooperation with Western countries", Ukraina-NATO,
Kyiv, pp. 27—33.
3. Smirnov, V.O. (2005), "Actual problems of formation and implementation of military-technical policy
of Ukraine in the context of European and Euro-Atlantic
integration", Yevroatlantykinform, Kyiv, vol. 6, pp.
240.
4. Baskakov, V.V. Osetrov, A.V. (2008), "The
development of military-technical cooperation based
o n p r i n c i p l e s o f p ro g r a m p l a n n i n g " , V e s tn y k
Akademyy Voennykh nauk, Kyiv, vol. 2 (23), pp.
111—114.
5. Smirnov, V.O. Behma, V.M. Riabets', O.M. and
Tomchuk, V.V. (2010), "Military-technical cooperation:
the way of perfection: the Monographу", TsNDI OVT
ZSU, Kyiv, pp. 216.
6. Behma, V.M. (2001), "The arms market: the
problem of ma rk e tin g of produ c ts of milita ry technical purpose: the Monography", NIPMB, Kyiv,
pp. 118.
7. Smirnov, V.O. Smirnova, S.V., Kisiel'ov, O.V. and
Borokhvostov, I.V. (2008), "The system of militarytechnical cooperation of the Republic of Poland",
TsNDI OVT ZSU, Kyiv, vol. 19, pp. 117—122.
Стаття надійшла до редакції 15.11.2014 р.

Таким чином, необхідно зазначити, що у разі
відповідного фінансування, існує можливість щодо
прискорення як темпів розроблення нових і модернізації існуючих зразків ОВТ, так і відповідного постачання їх у війська. Оборонна промисловість України має для цього необхідний потенціал майже за
всією номенклатурою ОВТ та спроможна у найближчій перспективі або розробити, або провести
модернізацію існуючого ОВТ. Однак навіть на середньострокову перспективу необхідні будуть більш
суттєві фінансові витрати через відсутність в Україні
потужностей з розроблення певних типів ОВТ, наприклад, бойових літаків та зенітно-ракетних комплексів. Адже, якщо навіть нехтувати моральним старінням таких зразків, максимум через десять років
вони будуть виключені зі складу ЗСУ через фізичне
старіння. Незважаючи на складні та болючі процеси
реформування оборонної сфери, українська оборонна промисловість спроможна виконувати завдання з переозброєння та створення нових зразків техніки і зацікавлена у визначенні Міноборони перспективних потреб. Створення внутрішнього ринку та
здійснення замовлень оборонним відомством є одним з ключових чинників збереження та розвинення
потенціалу оборонної промисловості.
Література:
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ROLE OF GOVERNMENT IN FORMULATING PROGRAMS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
UNDER GLOBALIZATION

Розглянуто роль держави у формуванні програм соціально-економічного розвитку регіонів
України в умовах глобалізації. В сучасних умовах становлення ринкової економіки України все
більшу роль відіграє розробка програм розвитку, які враховують територіальні соціально-економічні диспропорції регіонів, що вимагає чіткого визначення принципів регіонального поділу,
аналізу умов і факторів формування ринку. У статті досліджується роль держави в поступовій
інтеграції регіонів України в світову економіку, визначена необхідність цього процесу.
Role of the state in the formation of programms of social-economical development of the regions
of Ukraine under the conditions of globalization. The article investigates the role of the state in the
progressive integration of the regions of Ukraine into the global economy, motivates the necessity
of this process. The mechanism of designing programms of the development of the regions under
the conditions of globalization, its aim and structure are represented.
Ключові слова: держава, регіон, соціально-економічний розвиток, глобалізація, регіональні програми.
Key words: state, region, socio-economic development, globalization, regional programs.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

проте, аналізуючи інтеграцію України в транснаціональну економіку, слід відзначити її нерівномірний характер [1]. У процесі глобалізації економіки реально беруть участь лише великі промислові міста, а абсолютним флагманом є Київ, середні і невеликі провінційні
міста практично повністю виключені зі сфери уваги
транснаціонального капіталу, що не дає можливість залучати фінансові ресурси світового капіталу, а в
сільській місцевості вплив глобальних процесів наближений до нуля.
Для рівномірної участі всіх територій країни в інтеграційному процесі необхідно створення державної
програми соціально-економічного розвитку регіонів в
умовах глобальної економіки. Відмітимо, що реалізація великих інвестиційних проектів і програм можлива
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
лише в деяких регіонах України в рамках соціальноПроцес глобалізації світової економіки з кожним економічного розвитку цих регіонів. Крім того, інвесроком посилюється і постійно розширює свої кордони, тиційні та організаційні проблеми проекту не можуть
Глобалізація економічної діяльності є однією з головних тенденцій в розвитку сучасного світу, що величезним чином впливає не лише на економічне життя, але
й тягне за собою політичні (внутрішні і міжнародні), соціальні і навіть культурно-цивилізаційні наслідки. Ці наслідки все більше відчувають на собі практично всі країни і серед них, звичайно, Україна, яка цілком усвідомлено, активно і цілеспрямовано рухається в напрямку
інтеграції в світову економіку. Тому приєднання до цього процесу має не лише теоретичне, але і суто практичне, і причому надзвичайно важливе, значення для України, для її зовнішньоекономічної, а в більш широкому значенні — всієї економічної політики.
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бути вирішені поза підтримкою регіональних властей,
в тому числі і фінансової, а також без використання
законодавчих і податкових інструментів адміністрації
регіону.
Коректно сформовані і прийняті регіональними
законодавчими та виконавчими органами України
економічні, інвестиційні та соціальні пріоритети можуть дозволити створити інвестиційним проектам не
лише необхідну підтримку (податкові пільги, захист
інтересів інвестора), а й забезпечення гарантіями
відповідного рівня (регіонального, державного).
Отже, програми розвитку регіонів можуть представити реальний механізм реформування економіки регіону.
Однак програми соціально-економічного розвитку
регіонів, що розробляються і реалізуються сьогодні мають ряд недоліків, що не дозволяють оптимально використовувати фінансовий, ресурсний і організаційний потенціали регіону, можливості інвестиційних механізмів,
технологій та інструментів. У результаті ці програми не
можуть реально сприяти залученню в регіон додаткових інвестиційних ресурсів і не можуть використовувати позабюджетні джерела фінансування регіональних
програм.
Основними недоліками існуючих підходів є, по-перше, відсутність єдиної методичної бази при розробці регіональних програм та їх концепцій.
По-друге, низький методичний рівень аналізу, планування і прогнозування регіонального бюджетного
процесу, регіональних ринків, що проводяться без урахування фактора забезпечення економічної безпеки
регіону.
По-третє, відсутність системного підходу у формуванні законодавчої бази розвитку регіону.
По-четверте, відсутність зв'язку програм розвитку
бюджетоутворюючих підприємств, їх інвестиційних проектів і програм з інвестиційними та фінансовими регіональними пріоритетами, інтересами та тенденціями розвитку соціальної сфери України.
По-п'яте, відсутність інформаційного супроводу
процесу реалізації програм соціально-економічного
розвитку, в тому числі на основі використання сучасних
інформаційних технологій, створення позитивного
іміджу програми як в регіоні, для мобілізації внутрішніх
ресурсів, так і за кордоном, для залучення стратегічних
партнерів і потенційних інвесторів в економіку регіону.
Весь спектр цих проблемних питань стримує інтеграційні
процеси щодо входженню регіонів України у глобальну економіку.
Для кожного регіону України механізм реалізації
програм соціально-економічного розвитку є індивідуальним. Однак методики створення таких механізмів
можуть бути загальними, засновані на ефективному
досвіді, а також на загальноекономічній ситуації в державі та регіоні [2].
Стратегічні цілі програми соціально-економічного
розвитку будь-якого регіону України, це передусім забезпечення стабільного і збалансованого розвитку економіки регіону на основі найбільш ефективного використання його ресурсного потенціалу, в тому числі раціонального природокористування [3]. Для цього передусім необхідно законодавче забезпечення програми

розвитку регіону, що враховує вимоги міжнародних
інвестиційних інститутів. Крім того, необхідна структурна перебудова організаційно-виробничої інфраструктури регіону відповідно до вимог глобалізації світової
економіки [4].
Виходячи з вищезазначеного, структуру регіональної програми соціально-економічного розвитку повинні
формувати такі основні елементи:
1. Оцінка стану регіональних ринків промислових і
продовольчих товарів, експортного потенціалу. Крім
традиційного аналізу стану економіки регіону, вкрай
необхідне проведення досить глибоких регіональних
маркетингових досліджень таких, як стану ринків продукції та послуг, вироблених в регіоні, так й їх імпорту. Такі дослідження дозволяють: визначити можливі
масштаби і потенційні перспективи розвитку діючих виробництв та створення нових, оцінити експортний потенціал регіону, можливості його розвитку і на цій основі виявити можливі обсяги залучення додаткових
кредитних ресурсів, визначити основні напрями міжнародного інвестиційного співробітництва та стратегічних партнерів. Масштаби такого регіонального маркетингу визначаються сформульованим адміністрацією
регіону завданням і наявністю ресурсів на дослідження.
2. Основою побудови структури програми соціально-економічного розвитку регіону, а також формування механізмів її реалізації є бюджетний процес,
його аналіз, планування і прогнозування розвитку. Оскільки саме аналіз стану бюджетного процесу дозволяє виділити підприємства, програми, розвиток яких
повинен бути пріоритетним для адміністрації, та має
забезпечуватися бюджетною підтримкою і скласти
основу інвестиційних програм. Планування та прогнозування регіонального бюджетного процесу дає необхідну базу для формування соціальних програм і
планування їх ресурсної забезпеченості. Такий аналіз
дає можливість створити систему податкових пільг
для бюджетно і соціально значущих підприємств та
їх програм.
Результати аналізу соціально-економічної ситуації
в регіоні, бюджетного процесу, а також регіональний
маркетинг повинні дозволити чітко визначити економічні
пріоритети і намітити шляхи забезпечення їх реалізації
[5].
3. Оцінити соціально-демографічну ситуацію в регіоні, соціальні програми та пріоритети. Крім загальноприйнятих аспектів аналізу соціально-економічного становища регіону: чисельність, статева структура, міграція, рівень життя, основні джерела і рівень доходів, купівельна спроможність, рівень і структура витрат і споживання, рівень безробіття, необхідно в рамках програм
розвитку регіонів відображати: соціальні пріоритети
регіону, що дозволить в умовах дефіциту ресурсів зосередитися на основних соціальних проблемах, а також
створить організаційні та податкові стимули розвитку.
Наявність достовірного аналізу тенденцій соціальнодемографічного розвитку регіону дозволить потенційним інвесторам, розробникам і тим хто реалізує програми розвитку регіону, прогнозувати напрями руху ринків,
визначати свої інтереси і крім цього, сприяти розширенню кола потенційних інвесторів.

125

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
4. Одним з важливих джерел залучення додаткових
інвестиційних ресурсів є міжнародні, міжрегіональні
зв'язки. Розширення зв'язків відповідає нинішнім перетворенням в Україні, тенденціям залучення нашої держави до європейських інтеграційних процесів. Отже,
розвиток міжрегіональної співпраці — це один із шляхів
до стабільного економічного розвитку.
5. Важливим елементом інфраструктури регіону
повинна бути організація взаємодії регіональних банків
із зарубіжними банками і фінансовими компаніями, пошук зарубіжних стратегічних партнерів і потенційних
інвесторів. Тому створення у Європі привабливого
іміджу українського регіону, як надійного ділового партнера, враховує і захищає інтереси інвестора та сприяє
зміцненню співробітництва.
6. У комплекс програм щодо забезпечення реалізації розвитку регіону входить і програма кадрового
забезпечення, основним завданнями якої є організація
системи підвищення кваліфікації перепідготовки та стажування персоналу всіх ланок, зайнятих у реалізації
програми розвитку регіону.
7. Інформаційно-рекламний та організаційний супровід програми соціально-економічного розвитку регіону, який може бути виділено в окрему регіональну
програму, наприклад "Інвестиційний потенціал регіону",
це передусім, цілісна система інформаційно-аналітичних проектів про економічну та інвестиційну ситуацію в
регіонах України, про найбільш привабливі інвестиційні
пропозиції, про діяльність фінансових інститутів, комерційних структур та інших суб'єктів інвестиційного ринку, а також про економіко-географічний, політичний,
демографічний, екологічний та соціальний стан.
Найбільш важливим напрямом інформаційного супроводу програм соціально-економічного розвитку регіонів є проекти на динамічному ринку Internet-послуг.
Такі проекти дають можливість за допомогою Internet
створити єдиний інформаційний простір, який демонструє потенціал регіону, а також середовище спілкування, просування та реалізації регіональних проектів і програм.
Варто наголосити на тому, що до складу програми
соціально-економічного розвитку, повинні входити такі
основні елементи: інформаційно-рекламні, тіле, відео,
друковані матеріали про регіон, галузі, фірми, про регіональних політичних діячів. Вагомим важелем у реалізації соціально-економічних програм є презентації регіону зарубіжним стратегічним партнерам, цільові поїздки представників зарубіжних регіональних адміністрацій і ділових кіл, потенційних інвесторів в регіони України, організація та участь у виставках і ярмарках в
регіонах України та за кордоном.
Комплекс узгоджених і взаємопов'язаних заходів
дозволяє створити механізми практичної реалізації
програми соціально-економічного розвитку регіону та
входження його в процес світової інтеграції. Крім того,
необхідне усвідомлення того, що в умовах глобалізації
світової економіки стирається грань між організаційними, фінансовими, інвестиційними, законодавчими
механізмами реалізації програм. Вони все більше виступають у вигляді комплексу взаємопов'язаних і взаємозалежних рішень. Таким чином, програму соціально-економічного розвитку регіону правильніше нази-
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вати інтегрованою системою цільових програм розвитку регіону.

ВИСНОВКИ
У разі грамотної реалізації соціально-економічної
регіональної політики, на всіх рівнях державної влади,
відбудеться входження в світовий процес глобалізації
не тільки великих міст, але і провінцій України, без розвитку яких неможливо процвітання країни в цілому.
Інтенсифікація процесу глобалізації дасть можливість
залучення світових фінансових ресурсів у сільську
місцевість і покладе початок повноцінного входження
України у світовій інтеграційний процес. Роль держави
у формуванні регіональної політики та її реалізації,
вкрай велика, і багато в чому тільки від неї залежить,
коли і на яких умовах Україна зможе повноцінно брати
участь у глобальних процесах розбудови єдиної світової економіки.
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ВСТУП
Наявність інфраструктурного забезпечення являє собою один з визначальних елементів забезпечення стійких
умов розвитку всіх економічних процесів у державі. Одним з ключових параметрів соціально-економічних перетворень, що характеризують якість, у країнах з перехідною економікою є рівень розвитку в них інфраструктури. Недостатня теоретична розробленість проблеми
фінансування інфраструктури регіонів у вітчизняній економічній літературі є однією з причин недостатньої ефективності впровадження реформ в Україні.

Тим часом саме інститути ринкової інфраструктури
виступають провідниками ринкових відносин перехідної
економіки. Інфраструктура, від рівня розвитку якої залежить ефективність функціонування всіх його елементів
та їх загальної взаємодії, є однією з найважливіших складових сучасного ринкового господарства.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сучасна інфраструктура розвинутих країн є найважливішою підсистемою ринкової економіки за масштабами, обсягами й характером залучених ресурсів, а також
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за рівнем впливу на динаміку та структуру ВНП, функціонування господарчих систем в цілому, особливо в умовах переходу до постіндустріального суспільства. Як самостійна підсистема вона властива всім національним і
регіональним моделям ринкового господарства, тому актуальним є її теоретичне системне усвідомлення та практичні дії, спрямовані на зростання її ефективності. Адже
метою статті є визначення місця та ролі інвестиційнофінансової інфраструктури в інфраструктурному забезпеченні розвитку регіонів країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження економічної інфраструктури на сучасному етапі розвитку держави та регіонів відбивається у
значній кількості наукових розробок. Різноманіття
підходів, що відображені в науковій літературі, відповідає багатоаспектності підходів до забезпечення умов
економічного розвитку.
Розглянемо підходи, що існують в літературі відносно визначення понятійного апарату інфраструктури.
Аналіз досліджень радянської епохи показав, що найбільша увага тоді приділялася проблемам розвитку соціальної інфраструктури, в першу чергу питанням забезпечення і нормування рівня її фінансування, окупності
капітальних вкладень в об'єкти соціальної інфраструктури, питанням моделювання [1; 2; 3; 4]. Не менш глибоко пророблені проблеми розвитку виробничої інфраструктури. Вказаний аспект досліджувався здебільшого в
напрямі аналізу ефективності використання виробничого потенціалу як супутнє питання [5]. Окремі дослідження присвячені питанням розвитку інфраструктурно-територіального комплексу [6].
Аналіз сучасних досліджень свідчить, що на сьогоднішній день спостерігається зміна концептуальнотеоретичного підходу до визначення інфраструктури в
частині виділення інфраструктури товарного ринку, а також дослідження інфраструктури систем: найбільше уваги приділено соціальній і фінансовій системам. Досліджуються окремі питання функціонування інфраструктури на мікрорівні — інфраструктура виробничих комплексів. Досить глибоко пророблені питання географії
інфраструктури. Можна виділити роботи, що відображають підходи окремих шкіл дослідження інфраструктури
України на сучасному етапі [8; 9; 10; 11].
О.М. Іваницька [7] визначає інфраструктуру як концептуальне поняття, для якого характерною є неможливість чітко визначити її початок і кінець, просторове
чи часове обмеження. Вона зрощується з основними елементами, які становлять сферу її впливу, входить у технологічний процес, що обслуговує і, таким чином, стає
органічною частиною і системи, і процесу.
Сталим є визначення інфраструктури як категорії, що
визначає сферу послуг, яка організаційно і матеріально
забезпечує основні ринкові процеси виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних благ, а також фінансово-економічну діяльність, пов'язану з цими
процесами. Зокрема в "Економічній енциклопедії" за редакцією С.В. Мочерного виділено поняття інфраструктури як "комплексу галузей народного господарства
(сфери матеріального і нематеріального виробництва),
які обслуговують промисловість і сільське господарство"
[12, с. 702], а також ринкової інфраструктури.
Під інфраструктурою також розуміють комплекс виробничих і невиробничих галузей, що забезпечують
умови відтворення, під інфраструктурою ринку — установи, фірми, компанії всіх видів власності, що забез-
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печують взаємодію між суб'єктами ринкових відносин
[13].
Найбільша частина досліджень з теорії інфраструктури з'явилася в кінці 60-х — на початку 70-х років
XX ст. Серед них слід відзначити роботи Р. Йохимсона,
Є. Симоніса, Ж. Штолера, В. Михальського, Д. Рея та ін.
У вказаних роботах спостерігається суттєве розширення меж поняття інфраструктура, яка, за їх словами, охоплює не тільки галузі транспорту, зв'язку та матеріальнотехнічного забезпечення, а й невиробничу галузь, інституціональну інфраструктуру з нотаріатом, органами юстиції, охорони порядку та ін. Згідно з цією теорією інфраструктура охоплює ті основні потужності, без яких функціонування виробництва неможливе. Вона охоплює всі
суспільні послуги.
Проте докладний аналіз теоретичних джерел засвідчує застосування традиційних підходів до розуміння
природи інфраструктури як допоміжної, другорядної
економічної категорії, що гальмують просування вітчизняної науки не тільки в розумінні інституціональної суті
самої ринкової системи, але й у забезпеченні органів
влади рекомендаціями щодо здійснення відповідної економічної політики.
При розгляді суті інфраструктури одним з важливих
моментів є визначення місця і встановлення функцій
інфраструктури в ринковій системі країни.
Так, на думку російських економістів В.П. Федька і
Н.Г. Федька, "при визначенні меж інфраструктури і вичленовуванні її із системи суспільного виробництва неприпустимо розглядати інфраструктуру як арифметичну
суму галузей, які обслуговують економіку. Тільки комплекс галузей і видів діяльності, що мають функціонально єдине призначення і мають певні ознаки, може вважатися інфраструктурою" [14].
Американський економіст П. Розенштейн-Родан
включав до інфраструктури "базові галузі економіки
(енергетику, транспорт, зв'язок), розвиток яких передує
більш швидкоокупним і прямопродуктивним інвестиціям" [15].
X. Зінгер також виділяв "прямопродуктивний капітал" і капітал "накладний" — "overhead capital". На його
думку, в країнах, що формують систему ринкових відносин, інвестиції в інфраструктуру повинні сприяти зростанню національного доходу, який надалі повинен стимулювати зростання інвестицій. Подібної думки дотримувався і П. Самуельсон, зазначаючи, що держава свідомо йде на інвестиції в інфраструктуру, оскільки "збільшення суспільного допоміжного капіталу" ("social
overhead capital") створює "невідчутні вигоди, від яких
не можна чекати грошових прибутків для приватних інвесторів [16].
Значна частина зарубіжних і вітчизняних дослідників,
конкретизуючи природу інфраструктури, доходить думки про те, що найбільш істотною ознакою вказаної категорії є її роль у створенні загальних передумов відтворювального процесу, загальних умов зростання суспільного виробництва і прогресу.
Поняття економічної інфраструктури припускає розподіл досліджуваного об'єкта на два блоки: блок процесів основної діяльності і блок забезпечення — інфраструктури. Ключовою характеристикою блоку основної
діяльності є створення якого-небудь продукту (надання
якої — небудь послуги), що характеризується економічною корисністю. Блок забезпечення — інфраструктури
— орієнтований на створення продукту (надання послуги), що забезпечує допоміжну функцію для розроблення і реалізації продукту блоку основної діяльності.
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замінити категорію інститут та його сутність лише на
"види діяльності та підприємства". Так, А.А. Ткач
досліджує базисні інститути ринкової інфраструктури. Він розглядає питання генезису підходів до системи інституційних атрибутів, які є "іншою сентенцією базисних економічних інститутів", і виділяє два
Регіональна
основні інститути — інститут прав власності й
трансакційних витрат [120].
Аналіз літературних джерел дозволив сформуДержавна
вати схематичну модель, що відбиває диспозицію
методологічних платформ визначення сутності
інфраструктури в літературних джерелах (рис. 1).
Виходячи з вищевикладених визначень, можна
Виробнича
дійти висновку, що інфраструктура, по-перше, покликана забезпечувати оборот ресурсів і товарів на
Рис. 1. Схема визначення сутності інфраструктури ринку, по-друге, вона впливає на соціально-економічний розвиток держави та регіонів.
Запропоновано особисто автором.
Звідси можна зробити наступний висновок, що
Інфраструктура створює умови функціонування, що ха- інфраструктура регіону — це сукупність організаційно-прарактеризуються найбільшою значущістю для суб'єкта вових форм, а також підприємств, організацій та установ,
в цілому. Система державного управління, система ви- які забезпечують комплексний розвиток регіону на основі
робництва доданої вартості й система фінансового за- використання ефективної системи взаємодій всіх учасників.
безпечення цих процесів на рівні держави формують Інфраструктура створює необхідні умови і можливості для
систему інфраструктурного забезпечення.
реалізації наявного економічного потенціалу регіону.
Різноманіття думок про сутність інфраструктури дозЩо стосується об'єкта дисертаційного дослідження,
воляє зробити висновок про те, що інфраструктура — а саме: інвестиційно-фінансової інфраструктури, то до
це система функціональних елементів і відносин, що за- теперішнього часу в економічній літературі були розгбезпечують реалізацію індивідуальних і колективних лянуті окремо такі категорії, як інвестиційна інфраструкінтересів групи економічних суб'єктів. У процесі реалі- тура і фінансова інфраструктура.
зації інтересів інфраструктура створює умови існування
Інвестиційну інфраструктуру визначають як компі розвитку, регулює та обслуговує економічні зв'язки.
лекс підприємств і організацій, діяльність яких спрямоВивчаючи питання про склад інфраструктури, треба вана на розвиток і підтримку позитивного інвестиційносказати наступне. Кожен з науковців, який досліджує заз- го клімату на території регіону. Деякі вчені в поняття інвеначене економічне явище, згоден з тим, що інфраструк- стиційної інфраструктури включають найбільш значущі
тура складається із сукупності інститутів, операцій та галузі економіки, установи і засоби, які безпосередньо
ринків, але виокремлює свої специфічні складові еле- забезпечують процес безперебійного здійснення інвесменти. При цьому кожен з дослідників даної проблеми тицій. Інші розуміють під фінансовою інфраструктурою
вирішує самостійно, з точки зору якого підходу аналізу- один з основних елементів економічного простору, який
вати інфраструктуру — галузевого, макроекономічно- забезпечує реалізацію відносин між економічними субго, інституціонального, тощо.
'єктами в частині розподілу і перерозподілу створеного
Так, згідно з макроекономічним підходом, В.М. Со- в суспільстві продукту і частини національного багатства.
болєв говорить, що до загальноприйнятих елементів слід
Поняття "інвестиційно-фінансова інфраструктура" є
додати нормоутворення і законоприйняття, ментальність, відносно новим и поки що широко не вжівається. Катевідокремити інформаційні мережі й інститути, що їх за- горія інвестиційно-фінансова інфраструктура найбільш
безпечують. При цьому слід розрізняти інститути загальні, повно відображає сукупність і взаємодія всіх суб'єктів
спеціального характеру й приватні; інститути, що взаємо- інвестиційно-фінансової сфери, що забезпечують
діють з товарними, грошовими потоками чи ринком праці найбільш ефективне функціонування економіки.
та ін. [17]. Цей автор суттєво доповнює і уточнює роботу
Виходячи з цього, під інвестиційно-фінансовою
В. Кокорєва, який відокремлює лише три рівні інфраст- інфраструктурою регіону розуміємо сукупність взаєморуктури: матеріальні мережі, операції з експлуатації цих пов'язаних і взаємодоповнюючих систем і відповідних
мереж, інфраструктурні ринки [18].
їм організованих і керуючих підсистем, що забезпечуУ свою чергу дослідження Н.М. Внукової містять те- ють вільний доступ до фінансових ресурсів, спрямоваоретичне узагальнення концептуальних підходів до виз- них на ефективний комплексний розвиток регіону.
начення поняття інфраструктури. Розглядаючи питання
Інвестиційно-фінансова інфраструктура комплексного
складу інфраструктури, вона робить висновок, що в уза- розвитку регіонів, як і сам комплексний розвиток регіонів, є
гальненому визначенні маємо включати до складу інфра- динамічною системою, функції і завдання якої безперервно
структури лише види діяльності та підприємства різних розширюються і змінюються відповідно до основних тенорганізаційно-правових форм [19]. Такий висновок ав- денцій розвитку країни, змін настроїв та побажань основних
тор робить на основі семантичного аналізу складових, суб'єктів ринку — емітентів та інвесторів. Тим не менш, залиякі були встановлені шляхом аналізу структурного скла- шаються основні функції, які виконує інвестиційно-фінансоду різних визначень: елементи, інститути, державні, ко- ва інфраструктура комплексного розвитку регіонів. На основі
мерційні, приватні підприємства, галузі, служби, суспільні синтезу різних функціональних властивостей інфраструктуоб'єднання, організації тощо. Вона відмічає, що "… таке ри та з огляду на цільове спрямування інфраструктури продосить рідко виокремлюване поняття, як інститут, може понується виділяти такі її основні функції (рис. 2).
На наш погляд, інвестиційно-фінансова інфраструкбути опущене…". У той же час з точки зору інституціонального підходу, виключити зі складу інфраструкту- тура, перш за все, має забезпечувати відповідні умови,
ри інститути зовсім неможливо, а також неможливо надавати необхідну інформацію щодо ефективної та раСоціальна
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Функції інвестиційнофінансової інфраструктури

Організаційна

Створення умов для комплексного
розвитку регіонів

Фінансове регулювання

Формування фінансових можливостей
для інвестування

Фінансове забезпечення

Мобілізація фінансових ресурсів

Інформаційна

Налагодження прозорого
інформаційного простору для
комплексного розвитку регіонів

Контрольна

Посередницька

Полегшення форм контролю за
діяльністю суб’єктів комплексного
розвитку регіонів
Сприяння реалізації інтересів
учасників інвестиційно-фінансової
інфраструктури

Рис. 2. Базові функції інвестиційно-фінансової інфраструктури
Запропоновано особисто автором.

ціональної роботи фінансово-кредитного сектора. Отже, туру забезпечення формування доданої вартості, інфравона має виконувати відповідні функції для забезпечен- структуру фінансово-кредитного обігу, інфраструктуру
ня певного циклу.
сектора державного управління регіоном, частини соціального сектора, що забезпечує формування трудовоВИСНОВКИ
го потенціалу, сектора охорони здоров'я, культури, наТаким чином, проведене у науковій статті досліджен- уки й інформаційного сектора. При цьому розгляд інфраня дало змогу сформулювати наступні висновки, а саме: структури повинен враховувати загальні основи циклічПо-перше, у сучасних дослідженнях поняття інфра- ності відповідного сектора.
структури достатньо глибоко розкриті в напрямі її інстиПо-четверте, функціонування державного механізтуційних засад. Однак проблеми її дієвості, а найголов- му регіону своїм головним призначенням має забезпеніше, забезпечення засад розвитку певної економічної чення ефективності економічних та суспільно-правових
системи з позицій процесного та потокового підходів, відносин в регіоні. Комплекс інфраструктурних функцій,
як правило, розглядаються серед другорядних та суп- що реалізуються на регіональному рівні, включає в себе
ровідних питань. При цьому питання економічного роз- два взаємопов'язані блоки: блок фінансового забезпевитку потребують визначення саме з позицій економіч- чення функціонування і розвитку регіону та блок адміної динаміки, оскільки, на нашу думку, зіставлення ди- ністративно-правового регулювання та управління.
намічних категорій, якою є і категорія розвитку, і стаПо-п'яте, фінансове забезпечення функціонування ретичних категорій, що проявляються в інституційному й гіону виконує значне коло інститутів фінансово-кредитфункціональному аналізі системи інфраструктури, не ної інфраструктури. Воно охоплює установи регіону, що
завжди дають змогу сконцентруватися на питаннях їх забезпечують обіг грошових коштів, цінних паперів та їх
взаємодії та прискорення розвитку.
похідних, реалізацію фінансово-кредитних відносин та пеПо-друге, аналіз теоретичних досліджень в області рерозподіл частини створеної доданої вартості.
формування і регулювання розвитку інвестиційно-фінанПо-шосте, надійне функціонування ІФІ засновуєтьсової інфраструктури регіонів показав, що цьому питан- ся на узгодженості трьох передумов:
ню приділялася і приділяється досить пильна увага, при
1) на розробці і запровадженні механізмів правовоцьому в літературних джерелах останніх 20—30 років про- го забезпечення (законодавча база);
стежується істотне вдосконалення концептуального ба2) на формуванні розгалуженої мережі різноманітчення самої сутності інвестиційно-фінансової інфраструк- них установ та інституцій (організаційна фінансова
тури. Однак розмаїтість концептуального бачення сутності інфраструктура);
інвестиційно-фінансової інфраструктури та дослідження
3) на ефективному використанні відповідного інструїї елементного складу в різних авторів створює дилему: з ментарію, за допомогою якого забезпечується реалізаодного боку, існує загальне розуміння сутнісних основ ція функцій фінансів (інструментальне наповнення).
інвестиційно-фінансової інфраструктури, й у той же час
Вважаємо, що тільки на основі такого системного
відсутнє досить повне розуміння її функціонального і підходу можливе отримання відповідних результатів та
структурного складу відповідно до вимог сучасного ета- досягнення намічених цілей.
пу економічного розвитку України та її регіонів.
По-третє, відправним пунктом розроблення системи
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SECURITY PRIORITIES OF THE CURRENT FOREIGN POLICY OF UKRAINE

У статті розглянуто безпекові пріоритети сучасної зовнішньополітичної діяльності України.
Зазначено, що з проголошенням Україною державної незалежності, зовнішньополітичний курс
держави грунтувався на принципі позаблоковості. Доведено, що принцип позаблоковості не
передбачав участь України у будь-яких військово-політичних союзах, а також відмову від інтеграції до найефективнішої у світі системи колективної безпеки, створеної в рамках Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Встановлено, що в умовах військової агресії Російської Федерації
на суверенну територію України, нагальною потребою національної безпеки держави є зміна
позаблокового статусу та повноцінна інтеграція у європейські та євроатлантичні безпекові
структури. Розкрито сутність трьох безпекових пріоритетів сучасної зовнішньополітичної діяльності України.
Іn the article the questions of security priorities of the current foreign policy of Ukraine. Stated
that with the proclamation of Ukraine's independence, foreign policy of the state was based on the
principle of non-alignment. It is proved that the principle of non-alignment did not provide for Ukraine's
participation in any military-political alliances, and the refusal of the integration to the most effective
in the world of the collective security system established under the North Atlantic Alliance (NATO). It
was established that in terms of the military aggression of the Russian Federation on the sovereign
territory of Ukraine, the urgent need for national security is changing neutral status and full integration
into European and Euro-Atlantic security structures. The essence of the three security priorities of
modern foreign policy of Ukraine.

Ключові слова: безпекові пріоритети, військова інтервенція, європейські та євроатлантичні безпекові
структури, зовнішньополітична діяльність, Північноатлантичний альянс (НАТО), позаблоковий статус.
Key words: security priorities, military intervention, European and Euro-Atlantic security structures, foreign policy,
the North Atlantic Alliance (NATO), the non-aligned status.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З проголошенням Україною державної незалежності, зовнішньополітична діяльність країни була спрямована на ствердження її ролі і місця в системі міжнародних відносин як впливової європейської держави,
важливого геополітичного гравця та ключового суб'єкта
міжнародної безпеки.
З самого початку існування української держави
було проголошено принцип позаблоковості, що не передбачав участь України у будь-яких військово-політич-
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них союзах. Проголошена державою політика позаблоковості на сьогодні не отримала офіціального міжнародно-правового статусу та не дозволила залучити
міжнародні політико-дипломатичні механізми щодо гарантування суверенітету та територіальної цілісності
України. Слід констатувати, що дотримання принципу
нейтралітету та позаблоковості у зовнішньополітичної
діяльності за сучасних умов державності стало суттєвою перешкодою щодо отримання Україною додаткових військово-політичних гарантій забезпечення дер-
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жавного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів, які надаються державам-учасникам військово-політичних союзів.
Отже, рішення про позаблоковий статус обмежило дипломатичні можливості України щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності та призвело до
посилення політичного, економічного, інформаційного та силового тиску Російської Федерації на Україну.
Так, у лютому 2014 року Російська Федерація анексувала частину державної території України: Автономну
Республіку Крим та місто Севастополь та почала активно дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію у
південно-східних регіонах держави. Наразі триває неприхована військова інтервенція РФ на суверенну території України у Луганській та Донецькій областях.
Ці дії Росії є грубим порушенням засадничих принципів
міжнародних відносин, вони підривають основи правопорядку у світі, порушують права та свободи людей
та загрожують безпеці всього Європейського континенту.
Актуальність наукової публікації щодо визначення
безпекових пріоритетів сучасної зовнішньополітичної
діяльності України зумовлена введенням в дію Рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 27
серпня 2014 р. "Про невідкладні заходи щодо захисту
України та зміцнення її обороноздатності", затвердженого Указом Президента України від 24 вересня 2014 р.
[1], яким чітко визначено стратегічні пріоритети зовнішньополітичної діяльності України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить,
що нагальним питанням формування та впровадження
зовнішньополітичного курсу України присвятили свої
наукові розробки такі вітчизняні вчені: В. Бакуменко,
В. Бодров, В. Борденюк, В. Вакуленко, І. Грицяк,
Ю. Кальниш, О. Кілієвич, В. Князєв, І. Козюра, С. Кравченко, І.Кравчук, О. Лебединська, В. Луговий, В. Майборода, С. Майборода, І. Надольний, Н. Нижник, О. Оболенський, О. Оржель, А. Пойченко, Н. Протасова,
В. Ребкало, В. Рижих, І. Розпутенко, В. Романов, О. Романюк, С. Серьогін, Г. Ситник, В. Скуратівський, Ю. Сурмін,
В. Трощинський, А. Чемерис та ін.
Водночас, не применшуючи вклад вітчизняних дослідників у теоретичні та прикладні основи формування
зовнішньополітичної діяльності України, існує необхідність наукового пошуку шляхів вирішення зовнішньополітичних проблем та вдосконалення зовнішньополітичної діяльності України, а саме розкриття змісту
безпекових пріоритетів сучасної зовнішньополітичної
діяльності України.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити зміст безпекових пріоритетів сучасної зовнішньополітичної діяльності України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз зовнішньополітичної діяльності України дає
підстави стверджувати, що зовнішньополітичний курс
держави передбачав реалізацію принципу позаблоковості. Зазначений принцип визначав офіційний зовнішньополітичний курс держави, що не передбачав участь
України у будь-яких військово-політичних блоках та

альянсів. Поряд з проголошеною політикою позаблоковості держава запроваджувала послідовну зовнішню
політику, що мала за мету забезпечити додаткові
військово-політичні гарантії щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості державного кордону України. Крім того, укладено низку галузевих угод та документів міжнародно-правового характеру, згідно з якими здійснюється співробітництво з
безпекових питань між Україною та США і Європейським Союзом.
Зазначимо, що Україна постійно прагнула розширювати формат взаємовідносин із Північноатлантичним
Альянсом (далі — НАТО) як одним із ключових геополітичних "гравців" у світі. Так, у 1994 році Україна стала
першою країною Співдружності Незалежних Держав,
що приєдналась до програми НАТО "Партнерство заради миру" [2]. Завдяки успішної реалізації цієї програми Україна, продемонструвала прагнення взяти участь
у забезпеченні євроатлантичної безпеки, надаючи
підтримку миротворчим операціям під керівництвом
НАТО на Балканах.
Так, починаючи з середини 90-х років минулого століття НАТО і Україна беруть активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру та розв'язанні
спільних проблем безпеки. Зокрема, 9 липня 1997 року
в Мадриді Президент України та глави держав і урядів
НАТО підписали Хартію про Особливе партнерство між
НАТО та Україною, яка стала офіційною інституційною
основою для відносин між НАТО та Україною. Хартія є
основним політичним документом, який регулює відносини України з НАТО. Цим політичним документом зафіксовані зобов'язання між НАТО та Україною розвивати відносини особливого і ефективного партнерства,
яке сприятиме більшій стабільності і просуванню
спільних демократичних цінностей у Центрально-Східній
Європі [3].
Зазначимо, що Хартія про Особливе партнерство
між НАТО та Україною розширила формат залучення
військово-політичної допомоги держав-членів НАТО
для захисту суверенітету, незалежності, територіальної
цілісності та недоторканості державного кордону України. У подальшому, керівництвом держави було визначено пріоритетне завдання щодо забезпечення особливого партнерства між Україною і Північноатлантичним Альянсом.
Але, у 2010 році поличною владою на чолі із колишнім Президентом України Віктором Януковичем
було здійснено кардинальні зміни як у зовнішньополітичній стратегії України, так і в механізмах її імплементації. Так, Верховною Радою України було прийнято
Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики" від 1 липня 2010 р. №2411-VI [4], яким було
визначено принцип позаблоковості як стратегічний пріоритет зовнішньої політики держави. У відповідності до
принципу позаблоковості, Україна відмовилась від розширення формату та подальшої співпраці із однією із
найефективнішої у світі системи колективної безпеки,
створеної в рамках Північноатлантичного Альянсу.
Отже, на законодавчому рівні закріплений позаблоковий статус держави, знята перспектива вступу до Організації Північноатлантичного договору, домінуючим у
зовнішній політиці став російський вектор.
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Відтак, Україною було втрачено можливості отримати додаткові гарантії забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності
державних кордонів, які надаються державам-учасникам військово-політичних союзів.
Таке суперечливе бачення майбутнього держави
суттєво підвищило рівень зовнішніх викликів і загроз
національній безпеці країни, стало першопричиною
скорочення та гальмування військово-політичного
співробітництва держави з провідними світовими безпековими структурами, зокрема, загальмувало
військово-політичне співробітництво України з НАТО,
що негативно вплинуло на обороноздатність держави
та спроможність протистояти іноземній військовій агресії.
Наслідки цього політичного рішення, на нашу думку, стало каталізатором військової інтервенції Російської Федерації на суверенну територію України. Грубо
порушуючи засадничі принципи міжнародного втручання щодо поваги до суверенітету, територіальної цілісності та мирного (безконфліктного) урегулювання
міждержавних відносин, 1 березня 2014 року Рада Федерації Федеральних Зборів Росії ухвалила рішення
щодо можливості використання збройних сил Російської Федерації на території України. А вже 21 березня
2014 року російською стороною було прийнято Федеральний конституційний закон Російської Федерації
"Про прийняття до Російської Федерації Республіки
Крим та створення у складі Російської Федерації нових
суб'єктів — Республіки Крим та міста федерального
значення Севастополя" [5].
Також всупереч усім міжнародним договорам, Статуту ООН та основоположним нормам і принципам
міжнародного права Російська Федерація надає активну організаційну, військову, матеріально-технічну та
фінансову підтримку сепаратистським та екстремістським угрупованням що здійснюють свою злочинну
діяльність у південно-східних регіонах України. Так, з
серпня 2014 року збройні сили Російської Федерації
розпочала пряму військову інтервенцію на суверенну
територію України у Луганській і Донецькій областях із
залучення потужного військового угруповання сил та
засобів.
Ці дії Росії є кричущим порушенням усіх засадничих принципів міжнародних відносин, підривають основи безпеки на Європейському континенті, порушують
права та свободи людей, що проживають на території
України. Військові дії Російської Федерації на території
України, сприяння сепаратизму та тероризму в східному регіоні України, призводять до загибелі українських
військових та цивільних громадян, дестабілізують політичну та економічну ситуацію в Україні.
Зазначимо, що сучасна військово-політична ситуація в Україні є суттєвою загрозою для національної
безпеки, що може призвести до втрати державою юридичного титулу на частину державною території. Водночас, міжнародно-правові механізми виявились недостатніми щодо протидії військовій агресії РФ. Так,
Президентом України Петром Порошенком, оцінюючи низьку ефективність міжнародних безпекових механізмів зазначається, що: "…міжнародно-правові механізми були безсилі запобігти агресії щодо України.
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Ми підкреслюємо важливість пошуку ефективних політико-дипломатичних механізмів та рішення як підтримати мир і стабільність у світі в різних багатосторонніх
форматах — НАТО, Європейського Союзу, Об'єднаних Націй [6].
Отже, керівництвом держави визначено що основним пріоритетом зовнішньополітичної діяльності України в умовах військової агресії РФ є необхідність запровадження комплексу політико-дипломатичних заходів,
що передбачають залучення провідних міжнародних
безпекових інституцій для врегулювання військового
протистояння та набуття в перспективі додаткових
міжнародних гарантій забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.
Крім того, Президент України Петро Порошенко,
активно вживає відповідні політико-дипломатичні заходи із врегулювання військового протистояння на Донбасі, зокрема, він зазначає що: "…за короткий проміжок
часу міжнародні переговори продемонстрували потужний запит на мирне політико-дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі" та важливість консолідованої
рішучої підтримки нашої держави з боку держав-членів
Європейського Союзу та Великої сімки у зв'язку з триваючою агресією з боку Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях" [7].
Установлено, що сьогоднішня військово-політична
ситуація, в якій опинилася Україна, вимагає пошуку
шляхів вирішення зовнішньополітичних проблем та
вдосконалення зовнішньополітичної діяльності України, спрямованої на забезпечення широкої політико-дипломатичної підтримки з боку провідних світових країн
та впливових міжнародних безпекових організацій прагненням України забезпечити свій суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість державного кордону. Тому необхідною складовою політико-дипломатичних заходів є рішуче засудження військової інтервенції
Російської Федерації на суверенну територію України
та підтримка Мирного плану Президента України Петра
Порошенка щодо врегулювання військового протистояння на Донбасі.
Необхідно вважати основним стратегічним напрямом реалізації органами виконавчої влади державної
політики у сфері національної безпеки і оборони забезпечення готовності сектору безпеки і оборони,
економіки та суспільства до відбиття збройної агресії
проти України. Стратегічні підходи до цього процесу
закладено в рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 р. "Про невідкладні
заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності", затвердженого Указом Президента України
від 24 вересня 2014 року, де пріоритетним національним інтересом України у сфері зовнішньополітичної
діяльності у 2014 та наступних роках є дальший розвиток відносин стратегічного партнерства України з США,
ЄС та НАТО, зокрема:
— з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
— зі Сполученими Штатами Америки на основі
Хартії Україна — США про стратегічне партнерство від
19 грудня 2008 року;
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— з НАТО на основі Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 року, та Декларації про доповнення цієї Хартії, підписаної 21 серпня
2009 року [1].
Перший безпековий пріоритет сучасної зовнішньополітичної діяльності України спрямований на розвиток
стратегічного партнерства між Україною і Європейським Союзом на основі укладеної Угоди про асоціацію
між Україною і ЄС. Саме європейська інтеграція є на
сьогодні безальтернативним зовнішньополітичним курсом держави як запорука зміцнення її міжнародних позицій, набуття додаткових гарантій забезпечення територіальної цілісності, суверенітету та недоторканості
державного кордону.
Сутність зазначеного пріоритету полягає у необхідності здійснення Україною комплексу політико-дипломатичних й інших превентивних заходів, спрямованих
на:
— набуття повноправного членства України у
Європейському Союзі, що забезпечить додаткові політичні та економічні гарантії національній безпеці України;
— забезпечення політико-дипломатичної підтримки країн Європейського Союзу мирним ініціативам України щодо врегулювання військово-політичного протистояння у Луганській і Донецькій областях;
— засудження дії Російської Федерації щодо посягання на суверенітет та територіальну цілісність України з боку країн ЄС та введення додаткових санкцій по
відношенню до потенційного агресора;
— забезпечення міжнародного моніторингу з боку
європейських країн за режимом "припинення вогню" на
Донбасі;
— розширення формату роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що здійснює контроль за
безпекою українсько-російського державного кордону;
— імплементація спільних з Європейським Союзом міжнародних проектів і програм, що спрямовані
на убезпечення українсько-російського державного
кордону, протидію переміщенню через кордон важкої військової техніки, озброєння та терористичних
угруповань.
Таким чином, перший безпековий пріоритет сучасної зовнішньополітичної діяльності України являє собою комплекс політико-дипломатичних заходів, що
спрямований на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами Європейського Союзу за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права для набуття додаткових гарантій забезпечення територіальної цілісності, суверенітету та недоторканості державного кордону України.
Другий безпековий пріоритет сучасної зовнішньополітичної діяльності України передбачає розвиток
стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки на основі Хартії Україна —
США про стратегічне партнерство від 19 грудня 2008
року [8].

Сутність зазначеного пріоритету полягає у розширенні формату військово-політичного співробітництва
між Україною і США як ключової гарантії суверенітету
та територіальної цілісності України.
Встановлено, що в умовах військової інтервенції
Російської Федерації на суверенну територію України
для захисту суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканості державного кордону України українсько-американське військово-політичне співробітництво
передбачає виконання таких стратегічних завдань, а
саме:
— отримання Україною спеціального статусу основного союзника США поза НАТО, що дозволить суттєво
зміцнити позиції держави з питань протидії військової
інтервенції з боку РФ;
— надання Сполученими Штатами Америки політико-дипломатичної підтримки прагненням України до
мирного урегулювання військового протистояння на
Донбасі;
— залучення американської військової, консультативної та технічної допомоги для належного інженерно-технічного захисту українсько-російського державного кордону;
— імплементація українсько-американських спільних ініціатив з протидії поширення тероризму (у тому
числі ядерному) та засобів тероризму, екстремізму та
контрабанді зброї і боєприпасів через українсько-російський державний кордон.
Таким чином, другий безпековий пріоритет сучасної зовнішньополітичної діяльності України являє собою комплекс політико-дипломатичних заходів, що
спрямований на розширення формату військово-політичного співробітництва між Україною і США як ключової гарантії підтримки суверенітету та територіальної
цілісності України.
Третій безпековий пріоритет сучасної зовнішньополітичної діяльності України передбачає розвиток стратегічного партнерства з НАТО на основі Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією
Північно-Атлантичного договору, підписаної 9 липня
1997 року, та Декларації про доповнення цієї Хартії,
підписаної 21 серпня 2009 року.
Сутність зазначеного пріоритету полягає у необхідності розширення формату стратегічного партнерства
України з Північноатлантичним Альянсом та набуття
повноправного членства у ньому. На нашу думку, розширення формату такого стратегічного партнерства
суттєво посилить позиції України у протистоянні
російській інтервенції, та дозволить ефективно реформувати національний сектор безпеки і оборони.
Сьогодні позаблоковий статус України не відповідає її національним інтересам та створює потенційну
загрозу державному суверенітету та територіальної
цілісності. Тому, необхідно відмовитись від позаблокового статусу держави та законодавчо закріпити цей курс
шляхом:
— забезпечення повноправного членства України і
Північноатлантичному Альянсі та євроатлантичних безпекових структурах;
— поглиблення постійного політичного діалогу між
Україною і Північноатлантичним Альянсом з питань реформування сектору безпеки і оборони України;
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— надання військової, політичної, консультативної,
експертної та фінансової допомоги Україні для забезпечення ефективного захисту суверенітету та територіальної цілісності держави;
— забезпечення військово-політичної підтримки
Україні з боку НАТО для відновлення контролю над
частиною українсько-російського державного кордону
та протидії терористичним, екстремістським та терористичним угрупованням;
— участі України у заходах, що впроваджуються
НАТО для забезпечення миру та стабільності у регіоні.
Таким чином, третій безпековий пріоритет сучасної
зовнішньополітичної діяльності України являє собою
комплекс політико-дипломатичних заходів, що спрямований на зміну статусу України як позаблокової держави, розширення формату співпраці з Північноатлантичним Альянсом та набуття повноправного членства у ньому.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що зовнішньополітична діяльність України була спрямована на
ствердження її ролі і місця в системі міжнародних відносин як впливової європейської держави, важливого геополітичного гравця та ключового суб'єкта міжнародної
безпеки. З самого початку існування української держави було проголошено принцип позаблоковості, що не
передбачав участь України у будь-яких військово-політичних союзах. Прийняття політичного рішення про
позаблоковий статус обмежило дипломатичні можливості України із захисту суверенітету і територіальної
цілісності, призвело до посилення політичного, економічного, інформаційного та гуманітарного тиску Російської Федерації на Україну, а також стимулювало повномасштабну військову агресію проти України.
Зазначимо, що керівництвом держави основним
пріоритетом зовнішньополітичної діяльності визначено
необхідність впровадження комплексу політико-дипломатичних заходів, що передбачають залучення провідних міжнародних інституції для урегулювання
військового протистояння та набуття Україною додаткових міжнародних гарантій забезпечення суверенітету та територіальної цілісності.
Установлено, що зазначені заходи передбачають
розширення формату співпраці України з Європейським
Союзом, отримання додаткової військово-політичної
підтримки від США та забезпечення членства держави
у Північноатлантичному Альянсі.
Перспективою подальших розвідок даної проблематики є, на наш погляд, проведення подальших наукових досліджень з питань вдосконалення зовнішньополітичної діяльності України в умовах військової інтервенції з боку Російської Федерації.
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CURRENT CHALLENGES AND THREATS TO NATIONAL SECURITY OF UKRAINE
IN THE SPHERE OF SECURITY OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER
У статті здійснено аналіз сучасного стану українсько-російського державного кордону. Виявлено безпосередні виклики і загрози національній безпеці України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону. Встановлено, що упродовж 2014 року військово-політична обстановка на українсько-російській ділянці державного кордону динамічно змінювалась
від прогнозованої в Чернігівській, Сумській областях, до напруженої в Харківській та критичної
в Донецькій, Луганській областях. Наголошено, що поряд з військовою агресією Російської
Федерації на суверенну територію України, російська сторона активно підтримує терористичні,
екстремістські та сепаратистські угруповання, що здійснюють свою діяльність у південносхідних регіонах України, насамперед у межах Луганської та Донецької областей. Доведено
про необхідність врегулювання питань договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону та відновлення контролю над лінією українсько-російського державного кордону на всій його протяжності.
The article presents the analysis of the current state of Ukrainian-Russian state border. Identified
immediate challenges and threats to national security of Ukraine in the sphere of security of the
Ukrainian-Russian state border. It is established that during the 2014 military-political situation on
the Ukrainian-Russian state border between dynamically changed from the forecast in Chernihiv,
Sumy region, to tense in Kharkiv and critical in Donetsk and Luhansk regions. It is noted that in addition
to military aggression of the Russian Federation on the sovereign territory of Ukraine, Russia actively
supports terrorist, extremist and separatist groups operating in the South-Eastern regions of Ukraine,
primarily within the Lugansk and Donetsk regions. Proven about the need to resolve the issues of the
legal registration of the Ukrainian-Russian state border and regain control of the line of the UkrainianRussian state border throughout its length.
Ключові слова: безпека державного кордону, військова інтервенція, відновлення державного кордону,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У березні 2014 року Росією проведено спеціальну військову операцію з анексії частини державної
території України — Автономної Республіки Крим та
міста Севастополь. За сприянням Москви з квітня
2014 року відбувається критичне загострення ситуації у межах Луганської та Донецької областей, руйнування лінії українсько-російського державного
кордону та прикордонної інфраструктури, захоплення прикордонних підрозділів, обстріли і мінування
прикордонних районів. Отже, сучасний стан безпеки українсько-російської ділянки державного кордону характеризується військовою інтервенцією
Російської Федерації на суверенну територію України.

Зазначимо, що відновлення контролю за українсько-російським державним кордоном, надійна його охорона та оборона є стратегічними пріоритетами політики національної безпеки України.
Необхідність ефективної реалізації цього стратегічного завдання зумовлено Рішенням Ради національної
безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року "Про
невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення
її обороноздатності", затвердженого Указом Президента України від 24 вересня 2014 року, в якому передбачено комплекс заходів із забезпечення охорони та оборони українсько-російського державного кордону його
інженерно-технічного облаштування, захисту населення прикордонних районів та відновлення контролю над
раніше захопленою ділянкою державного кордону [2].
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Також Президент України Петро Порошенко під час
відвідування Окремої комендатури охорони Державної
прикордонної служби України 7 жовтня 2014 року, заявив про "…необхідність перекриття кордону, аби запобігти проникненню військової техніки, озброєнь, найманців"[1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
теоретичним та практичним розробкам питань забезпечення безпеки державного кордону України присвячені
роботи науковців: О.А. Біньковського, М.М. Литвина,
Б.М. Марченка, А.В. Махнюка, О.Г. Мельникова, А.В. Мисика, В.О. Назаренка, Б.М. Олексієнка, В.М. Серватюка, А.С. Сіцінского, В.К. Плешка, П.А. Шишоліна та ін.
У свої наукових працях авторами здійснено комплексний аналіз і узагальнення знань у галузі національної
безпеки щодо захисту національних інтересів України
на державному кордоні.
Водночас, нагальною потребою є проведення подальших наукових досліджень щодо вдосконалення механізмів державного управління у сфері безпеки державного кордону в умовах військової інтервенції з боку
Російської Федерації.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати сучасний стан безпеки українсько-російського державного кордону та охарактеризувати зміст актуальних викликів і загроз національній безпеці України у цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З набуттям Україною державної незалежності наша
держава здійснювала розбудову спільної ділянки державного кордону із Російською Федерацією базуючись
на принципах добросусідства, створення максимально
сприятливих умов для перетинання кордону жителями
прикордонних регіонів, не порушення соціальних та
родинних зв'язків і розвитку регіонального співробітництва без будь-яких проявів мілітаризму та відчуженості. Спільний кордон з Росією був одним із найпрозоріших, де були створенні комфортні умови для громадян України і Російської Федерації щодо його перетину. Саме це сприяло подальшій розбудові на українсько-російському державному кордоні пунктів пропуску та розвитку прикордонної інфраструктури.
Водночас, упродовж 2014 року військово-політична
обстановка на українсько-російській ділянці державного кордону динамічно змінювалась від прогнозованої в
Чернігівській, Сумській областях, до напруженої в
Харківській та критичної в Донецькій, Луганській областях. Також канали руху з тимчасово окупованої території
АР Крим використовується Російською Федерацією як
плацдарм для забезпечення контрабандою (зброї, боєприпасів, засобів диверсій та терору) терористичні, екстремістські те сепаратистські організації для дестабілізації
суспільно-політичної ситуації на сході України.
Аналіз сучасного стану безпеки українсько-російського державного кордону свідчить, що безпосередніми викликами і загрозами національній безпеці України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону є:
— нарощування Росією поблизу кордонів України
угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідно-
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шення сил, що склалися та загроза прямої військової
інтервенції Російської Федерації на суверенну територію України;
— діяльність сепаратистських, терористичних та екстремістських угруповань у прикордонних районах Донецької та Луганської областей;
— незавершеність договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону та не
урегульованість питань щодо дотримання його режиму;
— недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної стабільності.
Ключовою загрозою національній безпеці України
у сфері безпеки українсько-російського державного
кордону є нарощування Росією поблизу кордонів України угруповань військ (сил) та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося та загроза прямої військової інтервенції Російської Федерації на суверенну територію України.
Сутність цієї загрози полягає у тому, що російська
сторона, порушуючи попередні домовленості із мирного (безконфліктного) урегулювання ситуації у Луганській і Донецькій областях, продовжує зосереджувати військові ударні угруповання на прикордонних з
Україною територіях. З великою ймовірністю можна
стверджувати, що такі дії російської сторони спрямовані на подальшу ескалацію військового протистояння
в регіоні, зокрема, продовження озброєних провокацій
на кордоні та підготовку озброєного вторгнення в Україну підрозділів Збройних Сил Російської Федерації у
прикордонні райони держави. Також існує потенційна
загроза захоплення підрозділами Збройних Сил Російської Федерації як частини державного кордону України так і захоплення військових містечок та місць розташування прикордонних підрозділів Державної прикордонної служби України.
Встановлено, що на цей час внаслідок військової
інтервенції Російської Федерації та проросійських екстремістських угруповань на ділянці українсько-російського державного кордону втрачено контроль над 180
кілометрами українсько-російського державного кордону, захоплено та знищено місця розташування прикордонних підрозділів Державної прикордонної служби України, зокрема: управління Луганського прикордонного загону Державної прикордонної служби України; відділи прикордонної служби Луганського прикордонного загону: Бірюкове, Дякове, Краснодон, Станічно-Луганське, Дар'їно-Єрмаковка, Северо-Гундарівський, Свердловськ, а також відділ прикордонної служби
Донецького прикордонного загону — Дмитрівка; пункти пропуску через українсько-російський державний
кордон: Довжанський, Ізварине, Маринівка, Червонопартизанськ, Новоазовськ, Мілове, Червона могила,
Красноталівка, Успенка.
Суттєвою загрозою національній безпеці України у
сфері безпеки українсько-російського державного кордону є діяльність сепаратистських, терористичних та
екстремістських угруповань у прикордонних районах
Донецької та Луганської областей.
Сутність цієї загрози полягає у тому, що за повної
підтримки Росії проросійські злочинні угруповання намагаються взяти під контроль спільні ділянки держав-
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ного кордону з Російською Федерацією та всю інфраструктуру прикордонних підрозділів України, для самостійного проведення окремих процедур прикордонномитного контролю на самопроголошених квазідержавних утвореннях на частині державної території України. На жаль, Прикордонна служба ФСБ та інші відповідальні органи Російської Федерації сприяють незаконному переміщенню через українсько-російський державний кордон озброєних організованих формувань та
бойовиків на територію України, порушуючи при цьому
взяті на себе договірні зобов'язання закріплені в Угоді
між Україною та Російською Федерацією ст. 8 "Про
співробітництво і взаємодію з прикордонних питань" від
3 серпня 1994 року що передбачає, зокрема, здійснення узгоджених заходів на державних кордонах для припинення тероризму, незаконного переміщення зброї та
інших предметів контрабанди, незаконного в'їзду на
території сторін і виїзду за їх межі [3].
Отже, неприховано ігноруючи свої зобов'язання та
фактично спонсоруючи міжнародний тероризм, Прикордонна служба ФСБ Російської Федерації не чинить
жодних перешкод для злочинців і далі пропускає через
кордон у напрямку України зброю та бойовиків.
Зазначимо, що Україна та міжнародне співтовариство категорично засуджує факти грубого порушення
Російською Федерацією режиму українсько-російського державного кордону, які не припиняються, попри всі
законні вимоги міжнародного співтовариства і української влади та вимагає від російської сторони припинити
зухвале порушення всіх можливих норм міжнародного
права та міждержавних відносин.
Безпосереднім викликом і загрозою національній
безпеці у сфері безпеки українсько-російського державного кордону є незавершеність договірно-правового оформлення українсько-російського державного
кордону та не урегульованість питань щодо дотримання його режиму.
Сутність цієї загрози полягає у тому, що на сьогодні
не проведено демаркацію сухопутної ділянки українсько-російського державного кордону, а також не
здійснено делімітацію морських просторів між Україною і Російською Федерацією у Азовському і Чорному
морях і Керченській протоці. Наявність неврегульованих проблемних питань, пов'язаних із незавершеністю
договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону та недосконалість договірно-правової бази у цій сфері стримує врегулювання правових засад забезпечення його режиму і облаштування, ускладнює ефективну протидію транснаціональним
загрозам та може бути використана Російською Федерацією для спроб анексії частини державної території
України.
Актуальною загрозою національним інтересам і
національній безпеці України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону є недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення
міжнародної безпеки та глобальної стабільності.
Сутність цієї загрози полягає у тому, що на сьогодні
наявні міжнародні політико-дипломатичні механізми
гарантування захисту суверенітету та територіальної
цілісності України виявились не здатними ефективно
протистояти військовій інтервенції Російської Федерації

на суверену територію іншої держави. Сьогодні Росія,
яка є однією із країн-гарантів територіальної цілісності
України, здійснює повномасштабну військову агресію
по відношенню до нашої держави, а також надає потужну військово-технічну підтримку терористичним, сепаратистським та екстремістським угрупованням на сході
країн.
На даному етапі малоефективною, подекуди відсутня взагалі робота Спеціальної Моніторингової Місії
ОБСЄ, що має здійснювати моніторинг ситуації на українсько-російському державному кордоні та сприяти
припинення військового протистояння у регіоні, за результатами Мінських домовленостей. Зокрема, непоодинокими є факти використання персоналу Спеціальної
Моніторингової Місії ОБСЄ терористичними угрупованнями у Луганській і Донецькій областях для реалізації
свої злочинних намірів.
Також суттєвим фактором що стримує процес забезпечення безпеки українсько-російського державного кордону є відсутність комплексної військово-технічної допомоги Україні з боку провідних світових безпекових організації. Для прикладу, задекларовані ОБСЄ
ще у квітні 2014 року поставки Україні безпілотних
літальних апаратів для контролю та моніторингом ділянки українсько-російського державного кордону на сьогодні залишаються лише декларативними намірами цієї
впливової міжнародної організації.
Досліджуючи сучасний стан безпеки українськоросійського державного кордону та виклики і загрози
національній безпеці України у цій сфері, нами запропоновано авторське визначення поняття "безпека українсько-російського державного кордону". Отже, безпека українсько-російського державного кордону — це
стан процесу забезпечення безпеки українсько-російського державного кордону, що визначає ступінь захищеності особистості, суспільства і держави від військової
інтервенції та терористичних загроз, являє собою комплекс організаційних, політичних, військових, інженерно-технічних та спеціальних заходів що реалізуються
шляхом координації та взаємодії між органами виконавчої влади всіх рівнів до компетенції яких віднесено
функції, пов'язані з охороною та обороною державного кордону, і зумовлюються пріоритетністю національних інтересів і національної безпеки України, всебічним
аналізом глобальних викликів та загроз у сфері безпеки українсько-російського державного кордону та необхідністю вжиття своєчасних адекватних заходів з їх
мінімізації.
Встановлено, що процес забезпечення безпеки українсько-російського державного кордону передбачає:
— засудження Україною та міжнародною спільнотою фактів грубого порушення Російською Федерацією
режиму державного кордону, які не припиняються, попри всі законні вимоги міжнародного співтовариства та
української влади;
— створення цілісної системи охорони та оборони
українсько-російського державного кордону, яка передбачає застосування військових, інженерно-технічних
та спеціальних заходів, спрямованих на недопущення
прориву через державний кордон військової техніки,
військових банд та груп, а також інших озброєних порушників державного кордону;
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— організацію оперативно-службової, оперативнорозшукової, контррозвідувальної, розвідувальної та
службово-бойової діяльності у сфері безпеки українсько-російського державного кордону щодо виключення
можливості раптового нападу на прикордонні підрозділи та забезпечення необхідних умов для оборони та
захисту прикордонних підрозділів та прикордонної
інфраструктури держави;
— застосування інформаційних, контролюючих та
обмежувально-запобіжних засобів, устаткування, систем, пристроїв, приладів тощо, задля підвищення живучості пункту пропуску на державному кордоні;
— забезпечення інженерно-технічного захисту українсько-російського державного кордону шляхом облаштування фортифікаційних позицій та інженерних
споруд, опорних пунктів, позицій для ведення вогню,
захисту особового складу і техніки, їх маскування тощо;
— прогнозування і оцінювання джерел, цілей та характеру викликів, ризиків та загроз у сфері безпеки українсько-російського державного кордону.
Враховуючи безпосередні виклики і загрози національній безпеці України у сфері безпеки українськоросійського державного кордону є необхідність вдосконалення механізмів державного управління у цій
сфері та упровадження Україною комплексу державноуправлінських заходів що спрямовані на:
1) захист суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканості українсько-російського державного
кордону на всій його протяжності;
2) створення ефективної комплексної системи щодо
охорони і оборони державного кордону з Російською
Федерацією;
3) виявлення та припинення спроб незаконного переміщення зброї, боєприпасів, засобів терору та диверсії, ліквідація каналів транскордонної злочинності;
4) недопущення незаконної зміни суміжною державою лінії спільного державного кордону;
5) врегулювання проблемних питань договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону на всій його протяжності;
6) протидія терористичним, екстремістськім та сепаратистським проявам на українсько-російському державному кордоні;
7) забезпечення режиму українсько-російського
державного кордону та прикордонного режиму;
8) створення розгалуженої системи інженерно-технічного захисту українсько-російського державного
кордону;
9) ужиття комплексних політико-дипломатичних заходів із мінімізації прикордонних інцидентів та конфліктних ситуацій на державному кордоні з Російською
Федерацією.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що надійна
охорона та оборона українсько-російського державного
кордону, а також відновлення контролю за тимчасово захопленою лінією державного кордону є стратегічними
пріоритетами політики національної безпеки України.
Доведено, що основними чинниками, що суттєво
впливають на сучасний стан безпеки українсько-російського державного кордону є загрози збройних прово-
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кацій та військової інтервенції з боку Російської Федерації, зокрема, переміщення на територію України
членів терористичних угруповань, зброї, боєприпасів,
засобів диверсій та терору з території Російської Федерації та з окупованої території АР Крим.
На підставі проведеного аналізу сучасного стану безпеки українсько-російського державного кордону визначено, що безпосередніми викликами і загрозами національній безпеці України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону є: нарощування Росією поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь, які
порушують співвідношення сил, що склалося та загроза
прямої військової інтервенції Російської Федерації на суверенну територію України; діяльність сепаратистських,
терористичних та екстремістських угруповань у прикордонних районах Донецької та Луганської областей; незавершеність договірно-правового оформлення українськоросійського державного кордону та не урегульованість
питань щодо дотримання його режиму; недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення
міжнародної безпеки та глобальної стабільності.
Перспективою подальших розвідок даної проблематики, є, на наш погляд, проведення подальших наукових пошуків щодо вивчення кращого світового досвіду формування та реалізації державної політики у сфері
безпеки державного кордону в умовах військової інтервенції з боку інших держав.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для ефективної модернізації національної економіки на
основі розвитку інноваційних технологій необхідною складовою є використання можливостей запровадження європейського досвіду і практики у стимулюванні і підтримці інновацій.
Державна інноваційна політика повинна бути направленою,
перш за все, на стимулювання науково-технічної діяльності з
метою широкого втілення наукових досліджень і винаходів у
кінцевий виробничий результат, а саме: нові конкурентоспроможні види продукції, технологічні процеси та організаційні
рішення.
На жаль, у сучасних складних економічних умовах, у яких
наразі перебуває Україна, продовжує заглиблюватися розрив
зв'язків та дієвість основного інноваційного циклу: наукові дослідження — прикладні дослідження — конструкторські розробки — впровадження у виробництво — реалізація. Також у
зв'язку із вкрай складною ситуацією, яка існує на сході України обмеженим є фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рахунок коштів державного
бюджету.
Як слушно зазначає В.С. Бакіров, підприємства реального сектору економіки мають дуже низький попит на результати науково-технічної діяльності у зв'язку із браком власних
коштів, високою вартістю нововведень, економічними ризика-

ми та тривалими термінами окупності, відсутністю розвиненої
нормативно-правової бази для здійснення інноваційної діяльності, включаючи заходи щодо її державної підтримки, слабкістю коопераційних зв'язків між науковими організаціями, установами освіти та виробничими підприємствами, на рівні підготовки наукових кадрів під конкретні напрями інноваційної
діяльності, з певною інформацією про нові технології та можливі ринки збуту інноваційного продукту, а часто й з повною
відсутністю інформації на підприємствах щодо наявності інноваційних розробок, які існують у наукових установах та організаціях [1].
Саме ці причини стримують належне зростання розвитку
економіки, виробництва, можливість запровадження сучасних
технологій та розробок, застосування нових видів конкурентно-спроможної інноваційної продукції.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Позитивним є досвід провідних країн-членів ЄС, в яких
основними фінансовими механізмами для підтримки інновацій,
досліджень та розробок є Структурні фонди, Рамкові програми ЄС, які сфокусовані, в основному, на дослідженнях та розробках, та новостворена Рамкова програма інновацій (РПІ) [3].
Підтримка інноваційної діяльності у країнах-членах ЄС
зазвичай здійснюється у відповідності до національних серед-
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ньо- і довгострокових стратегій розвитку науки, технологій та
інновацій, які визначають пріоритетні напрями, обсяги та механізми державного фінансування даної сфери (наприклад,
такими стратегіями володіють Німеччина, Великобританія, тобто країни, які або вже є визнаними лідерами в інноваціях, або
активно наближаються до цього статусу).
Позитивним є досвід Великобританії, який спрямований
на підтримку інноваційних компаній. Наприклад, монетизація
збитків дозволяє підприємствам відкласти використання пільг
на майбутнє або відняти частину витрат з бюджету.
Реалізація політики стимулювання наукових досліджень
та комерціалізації прикладних розробок у Франції відбувається через такі інструменти, як: податковий кредит на дослідницькі витрати (CIR). Вони є фіскальним заходом, який спрямований на стимулювання дослідницької діяльності, що стосується витрат підприємств на науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи (НДДКР). Його зміст полягає в тому,
що підприємство може вирахувати певний відсоток витрат на
дослідження з суми податку на прибуток. Цей податковий кредит розраховується на базі всіх витрат на НДДКР.
У Франції з 2008 р. і до цього часу податковий дослідницький кредит залежить виключно від обсягу витрат на
інноваційну діяльність. Він складається з двох частин: перша
частина — 30 % від загальних витрат на науково-дослідні роботи, якщо сума зазначених витрат не перевищує 100 млн євро,
та 5 % на перевищену суму витрат на науково-дослідні роботи. Тобто якщо підприємство витратило на науково-дослідні
роботи 150 тис. євро, то за 100 млн євро воно отримає податковий дослідницький кредит в розмірі 30 млн євро, а за решту
50 млн євро йому буде надано 2,5 млн євро. Звідси сумарна
величина податкового дослідницького кредиту становитиме
32,5 млн євро, тобто на цю суму підприємства можуть зменшити розмір нарахованих податків або отримати зазначені кошти впродовж трьох років [4].
Так, у провідних країнах-членах ЄС з розвиненою економікою сума податкового відшкодування покриває 40% усіх
витрат при здійсненні НДДКР у перший рік, 35% — у другий
та 30% — у наступні роки (у сумі до 100 млн євро) та 5% зверх
цього ліміту; якщо НДДКР здійснюються спільно з державними лабораторіями, то сума податкових виплат розраховується
за системою подвійного обліку (до 12 млн євро витрат, вказаних у субконтракті) [7].
На основі аналізу цих показників можна зазначити, що
податкове відшкодування на здійснення НДДКР у Франції
може покривати 80% усіх витрат у перший рік, 70% — у другий та 60% — у наступні роки. Немає верхнього ліміту витрат
для надання до податкового відшкодування, який розраховується з річного обсягу всіх витрат на здійснення НДДКР (зарплата, виплати соціального страхування, операційні витрати на
амортизацію, патенти тощо).
Також у Франції діє програма "Молоде інноваційне
підприємство" (JEI). Господарюючі суб'єкти, що отримали статус JEI, звільняються на три роки від усіх податків на прибуток,
протягом наступних двох років податок зменшується на 50%.
Крім того, для них скорочено податки на землю та нерухомість
протягом семи років, професійні податки й корпоративні платежі по системах соціального страхування стосовно персоналу, задіяного у науково-дослідних проектах компаній (загальна сума пільги становить 15—20% заробітної плати без вирахування податків (проти 42% у середньому) [7].
Взагалі, французька податкова політика орієнтована на
підтримку "молодіжного" інноваційного підприємництва. Так,
було запроваджено Програму "Молоде університетське
підприємство" (Jeune entreprise universitaire — JEU) з метою
стимулювання створення фірм вченими, що здійснюють дослідження у вищих навчальних закладах та дослідницьких установах.
В Угорщині діє інша система оподаткування. Так, компанії
зобов'язані сплачувати інноваційний податок в розмірі 0,3%,
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який розраховується з тої самої бази, що і місцеві податки.
Проте витрати на науково-дослідні роботи, які здійснюються
безпосередньо фірмою віднімаються з податкової бази. Малі
підприємства звільняються від сплати інноваційного податку.
У європейській практиці використовуються наступні основні форми податкової підтримки компаній, що здійснюють
науково-дослідних та дослідно-конструкторські роботи
(НДДКР):
— податкові кредити, що представляють собою відстрочку зі сплати деяких видів податків на певний період, який може
досягати декількох років;
— прискорена амортизація обладнання, обчислювальної
техніки та інших основних засобів, придбаних для реалізації
інноваційних проектів;
— підвищувальні коефіцієнти (в середньому 1,5) до поточних витрат на НДДКР, що дозволяють скоротити базу для
нарахування корпоративного податку на прибуток;
— податкове звільнення, що дає можливість компаніям
не платити зовсім або платити в меншому розмірі окремі податки, в основному соціальні [7].
Крім перерахованого вище, у багатьох країнах-членах ЄС
для малих і середніх інноваційних компаній діє спеціальний
податковий режим зі зниженими ставками. Наприклад, у
Франції такі підприємства звільнені від сплати більшості податків протягом перших трьох років з моменту отримання
відповідного статусу, а в четвертий і п'ятий роки вони можуть
сплачувати їх у розмірі 50% від базових (компанії повинні відповідати таким критеріям: термін існування менше восьми років,
число співробітників не більше 250 осіб, річна виручка не
більше 50 млн євро, прямі витрати на НДДКР не менше 15%
загальної суми поточних витрат, частка венчурних фондів і
фізичних осіб в капіталі не менше 75%).
Необхідно підкреслити, що вищезазначені заходи науково-технічної та інноваційної політики та джерела її фінансування є можливими для країн ЄС, у яких є розвинені національні
інноваційні системи, ефективний державний сектор наукових
досліджень (ВУЗи, державні дослідницькі центри, механізми
трансферу технологій), наявні конкурентоспроможні фірми та
фінансові інституції (банки, венчурний капітал).
Таким чином, при адаптації вищезазначених схем фінансової допомоги та обсягів такої допомоги необхідно брати до
уваги рівень розвитку науково-технічної та інноваційної систем.
Наприклад, в Іспанії регіональна науково-технічна та інноваційна політика використовується задля того, щоб усунути
розрив між національними та міжнародними інноваційними
програмами. Це призвело до обмеженого фінансування проектів регіональними органами влади для індивідуальних учасників. Тож, "вертикальні стратегії" отримують більше сприяння, ніж дослідницькі програми, фокусуючись на розбудові власних потужностей регіону, які часто перетворюються у абсолютно нові сучасні дослідницькі інститути та технологічні центри.
Так, у дев'яти країнах ЄС взагалі відсутні податкові стимули для інноваційного розвитку. Це Кіпр, Данія, Естонія, Латвія,
Литва, Люксембург, Словаччина, Німеччина та Швеція. На
відміну від них, Франція, Великобританія, Португалія, Іспанія,
Чехія, Австрія, Ірландія, Бельгія та Італія використовують, у
більшій чи меншій мірі, податкове стимулювання інновацій [5].
Однак недостатня координація та ускладненість зв'язків
між національним та регіональним рівнями існує у багатьох
країнах, незалежно від їх конституційного устрою, включаючи Австрію, Німеччину, Іспанію, Болгарію, Грецію, Ірландію,
Португалію, Швецію, Польщу та Чеську республіку. Складнощі
виникають у відносинах між різноманітними міністерствами
(наприклад, Міністерством освіти та Міністерством економіки)
та регіональними органами влади. На кінець, фрагментація
системи досліджень та розробок та постійне створення нових
національних агенцій робить науково-технічну та інноваційну
систему ще більш складною для управління [3].
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Теоретичний аналіз особливостей фінансування науки та
інноваційної сфери в економічно розвинених країнах та країнах, які успішно використовують цей досвід, дозволив визначити, що форми та інструменти державної підтримки наукової
та інноваційної діяльності повинні постійно переглядатися з
метою оновлення та оптимізації.
Також хочемо зазначити, що важливою особливістю, характерною саме для країн з розвинутою економікою, є те, що
першочергова увага приділяється формуванню фінансового
механізму, який дозволяє полегшити комерціалізацію одержуваних наукових знань (зокрема, за рахунок грантових програм на проведення початкових досліджень і розробок); розширюється практика створення цільових державно-приватних
венчурних фондів, які інвестують кошти в стартап-компанії.
Як слушно зазначає С.М. Щегель, податкові ініціативи
щодо НДДКР є одним із ключових елементів державної політики стимулювання інноваційних процесів. Вони сприяють самостійному прийняттю рішень компаніями щодо фінансування проектів у сфері НДДКР, на відміну від надання субсидій на
дослідження і розробки, коли уряди та їх фондові установи
самі встановлюють пріоритети серед компаній, галузей технологій та секторів. Однак розроблення цих схем вимагає обережного прийняття рішень, які стосуються зниження податків,
включення правомірних витрат (наприклад, ставок амортизації), адекватного визначення НДДКР, регулювання діяльності
офшорних НДДКР, а також вирішення інших питань. Їх розгляд і врахування часто ускладнюють схеми державного регулювання, а також схеми діяльності компаній як користувачів
такої політики, знецінюючи деякі з переваг цих схем, насамперед їхню прозорість та простоту.
Також при використанні позитивного зарубіжного досвіду необхідним є врахування національних особливостей різних
країн. Адже в умовах різних типів економік (за масштабом,
рівнем розвитку та забезпеченості ресурсами) застосування
одних й тих самих методів податкового стимулювання може
призвести до абсолютно різного результату [7].
У зазначеній сфері державної підтримки для України є як
значні потенційні можливості, так і ризики забезпечення конкурентоспроможності та технологічної безпеки низки галузей національної економіки. З одного боку, країни ЄС використовують достатньо широке коло інструментів державної підтримки
дослідницьких проектів, розроблення інновацій та їх комерціалізації, які по своїй суті полягають у створенні спеціальних режимів економічної діяльності для зайнятих такою діяльністю.
А з іншого боку, застосовуються достатньо жорсткі вимоги та інструменти захисту технологічної конкурентоспроможності національних виробників. На підтримку досліджень та
інновацій в ЄС спрямовуються значні ресурси, що в середньому складають 2% всього ВВП країн ЄС [8].
Таким чином, до 2020 р. передбачено досягнути рівня інвестування у сферу наукових розробок, досліджень та впровадження інновацій в середньому в обсязі 3% [9].
Враховуючи значно нижчий фінансовий потенціал України
на сьогодні доцільно посилити роботу у напрямі долучення України до інституцій та механізмів державного стимулювання інновацій, які застосовуються в ЄС. Це дозволить вирішувати завдання підвищення технологічного рівня вітчизняної економіки,
розвитку національної інноваційної системи та інноваційної активності підприємств, які є одними з пріоритетних у сфері забезпечення економічної та національної безпеки держави [6].
Сучасна політика стимулювання інноваційної діяльності в
Україні має бути посилена застосуванням швидких та дієвих
економічних інструментів таких, як спеціальні режими економічної діяльності (СпРЕД) у формах технологічних парків та
наукових парків. Тим більше, що зазначений інструментарій
застосовується також і в країнах ЄС [2].
Аналізуючи теоретичний матеріал провідних науковців,
чинні нормативно-правові документи та матеріали центральних органів виконавчої влади, а також позитивний досвід країн-

членів ЄС необхідним є запровадження наступних заходів, що
спрямовані на забезпечення ефективного розвитку науки та
науково-технічної сфери держави.
1.1 Удосконалити законодавство з питань науково-дослідної діяльності, розробити дієві заходи з поліпшення її матеріально-технічного та фінансового забезпечення:
— На законодавчому рівні запровадити поетапне
збільшення фінансування наукових досліджень з поступовим
наближенням до показників Європейського Союзу; важелі
залучення коштів реального сектору економіки для фінансування наукових досліджень; розвиток грантової системи, створення фондів, що надають гранти для фінансування наукових
досліджень, у тому числі і на основі дольового фінансування
бюджетних коштів та коштів суб'єктів господарювання; податкові, кредитні, фінансові стимули використання результатів
наукових досліджень, у тому числі проведення конструкторсько-технологічних, дослідно-конструкторських робіт, передачі
результатів досліджень до промисловості за рахунок дольового фінансування підприємствами та коштів державного бюджету;
— розробити Закон України "Про технологічне брокерство" — з метою створення вітчизняного ринку інтелектуальних продуктів та ринкових механізмів взаємодії науки з бізнесом;
— розробити Закон України "Про державну охорону інтелектуальної власності", що має сприяти збільшення інвестицій
у високотехнологічні галузі економіки;
— прийняти нормативно-правові акти, що уточнюють правові основи діяльності Національної та галузевих академій наук;
— внести пропозиції в частині підвищення статусу наукового працівника, визначення його прав на результати наукової
та науково-технічної діяльності;
— з метою економічного стимулювання діяльності наукових організацій та бізнесу внести зміни до законодавства в частині освоєння результатів наукової та науково-технічної діяльності.
1.2. Опрацювати питання стосовно можливості запровадження в структурі обласних бюджетів обов'язкової статті видатків на сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку регіонів.
1.3. Запровадити нові підходи (критерії) до оцінки якості
науково-дослідної роботи кожного наукового (науково-педагогічного) працівника, кафедри (лабораторії, відділу), факультету чи інституту. Запровадження єдиної системи оцінювання
результатів науково-дослідної діяльності буде сприяти розвитку змагальності та здорової конкуренції між навчальними закладами та науково-дослідними установами.
1.4. Відповідно до досвіду країн Європейського Союзу запровадити довгострокове планування діяльності у науковотехнічній сфері через прийняття Верховною Радою України стратегій наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку,
а Кабінетом Міністрів України — планів розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності на кілька років.
1.5. Запровадити системи малих грантів для підтримання
публікацій українських науковців у наукових виданнях світу,
що мають високий рейтинг.
1.6. Проводити постійний моніторинг впровадження результатів наукової і науково-технічної діяльності, аналіз недоліків та розробка заходів щодо їх усунення.
1.7. Розробити пропозиції щодо удосконалення механізму фінансового та матеріально-технічного забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери в Україні, в т.ч. стимулювання праці працівників закладів освіти та науково-дослідних установ України. При цьому фінансування діяльності закладів освіти та науково-дослідних установ має здійснюватись
відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність", інших законодавчих та нормативно-правових актів
України шляхом визначення суми коштів окремим рядком
бюджету відповідного державного органу України.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ВИСНОВКИ
Узагальнення результатів досліджень вітчизняного та
європейського досвіду інноваційної співпраці різномасштабних суб'єктів дозволило сформулювати основні напрямки
ефективного розвитку такого партнерства:
— державна політика у сфері інноваційної діяльності повинна бути спрямована на стимулювання та підтримку міжнародної співпраці малих та великих підприємств, створення сприятливих інституціональних умов для трансферу технологій та
венчурного інвестування;
— з метою формування інноваційної інфраструктури взаємодії різномасштабних суб'єктів господарювання слід не лише
сприяти наявним партнерським зв'язкам, але й заохочувати
активний пошук нових бізнес-партнерів як в межах національної економіки, так і за кордоном (створення центрів субконтрактації, франчайзингу, аутсорсинга);
— запровадити нові підходи (критерії) до оцінки якості
науково-дослідної роботи кожного наукового (науково-педагогічного) працівника, кафедри (лабораторії, відділу),
факультету чи інституту. Запровадження єдиної системи
оцінювання результатів науково-дослідної діяльності буде
сприяти розвитку змагальності та здорової конкуренції між
навчальними закладами та науково-дослідними установами;
— відповідно до досвіду країн Європейського Союзу запровадити довгострокове планування діяльності у науковотехнічній сфері через прийняття Верховною Радою України
стратегій наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку, а Кабінетом Міністрів України — планів розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності на кілька
років.
Подальша практика інноваційної співпраці між різномасштабними суб'єктами господарювання на основі державної
підтримки здатна забезпечити підвищення рівня ефективності
інноваційної діяльності, скорочення витрат і ризиків щодо створення нового продукту, а також посилення конкурентної позиції за рахунок взаємного інформаційного та ресурсного обміну.
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FORMATION OF PUBLIC OPINION IN TERRITORY MANAGEMENT DURING EMERGENCY
SITUATIONS
У статті автор розглядає особливості формування громадської думки при управлінні розвитком територій в умовах надзвичайних ситуацій, аналізує змістовну сторону елементів механізму громадської думки.
In the article the author analyzes the features of the formation of public opinion in territory
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

МЕТА СТАТТІ

Як відомо, формальна модель процесу управління
базується на основних принципах кібернетики, відповідно до яких управління являє собою форму взаємодії
специфічно організованих, складних, сполучених один
з одним матеріальних утворень — керуючого і керованого, які окремо такими не є. При цьому управління полягає в тому, що суб'єкт своїми спрямованими, як правило, інформаційними впливами контролює стан керованого об'єкта, спонукає його змінити свої параметри
для досягнення наперед заданих суб'єктом результатів.
В свою чергу, об'єкт діє на суб'єкт і сприяє виконанню
його ролі в процесі управління, що досягається за допомогою створення зворотного зв'язку, як правило,
інформаційного. Формування громадської думки є формою інформаційного впливу в державному управлінні,
а сформована громадська думка, в свою чергу, впливає на суб'єктів управління за допомогою механізму
зворотного зв'язку, дозволяючи, зокрема, оцінювати
соціальну базу і визначати потенційну ефективність
прийнятих рішень.

Метою статті є аналіз проблеми формування громадської думки при управлінні розвитком територій в
умовах надзвичайних ситуацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання формування громадської думки розглядаються в працях багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, зокрема таких, як А.І. Бобилєв, А.А. Возьмитель, Ю.И. Дерюгін, В.С. Коробєйніков, М.А. Шабанова та ін. Проте проблема формування громадської
думки саме при управлінні розвитком територій та в
умовах надзвичайних ситуацій потребує детальнішого
висвітлення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Можна констатувати, що громадська думка — це
той унікальний духовний феномен, який здатний розривати соціальну цілісність і з'єднувати роз'єднані
спільноти, розпалювати ворожнечу і встановлювати
громадський спокій. Не випадково громадська думка
відігравала і відіграє значну роль у розвитку соціуму,
що підтверджується досвідом як вітчизняної, так і
світової історії.
Події кінця 2013—2014 року показали, що і в Україні громадська думка стала одним із дієвих та головних чинників суспільного розвитку. При цьому суб'єкти
громадської думки мають широкі можливості прилюдно її виражати, вимагати врахування громадської думки при виробленні і прийнятті різноманітних політичних,
економічних та інших рішень. Розвиваються різноманітні функції громадської думки. У практиці соціального управління та самоврядування знаходять вираження вже не тільки експресивна і контрольна функції громадської думки. Вона все більше реалізує свої оцінювальні, критичні, контрольні, консультативні, директивні
функції. Набирає силу поведінкова, вольова компонента громадської думки.
Також події останніх років наочно продемонстрували і той факт, що ігнорування громадської думки послаблює престиж органів влади та керівників держави,
лідерів політичних і громадських організацій, породжує
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серйозне соціальне напруження, конфлікти, призводить
до того, що громадська активність в окремих випадках,
а особливо в надзвичайних ситуаціях може носити деструктивний характер.
Тому досить актуальним є розгляд можливостей
формування та впливу громадської думки не тільки стосовно до таких традиційних сфер як політична та економічна ситуація, проведення виборів тощо, але й щодо
її ролі та місця в управлінських взаємодіях, спрямованих на розвиток території в умовах НС.
Безперечно, громадська думка завжди важлива, але
в умовах соціально-політичного загострення ситуації в
країні (окремому регіоні) або в умовах НС вона повинна привертати до себе особливо пильну увагу з боку
владних структур. Думка людей в таких ситуаціях є важливим індикатором оцінки як того, що відбувається, так
і ефективності дій органів влади.
Як показують дослідження [1; 4], представники
різних соціальних груп по-різному поводяться в надзвичайних ситуаціях. Одні проявляють пасивність і чекають
допомоги, інші активно включаються в боротьбу за
ліквідацію наслідків, треті — прагнуть будь-якою ціною
уникнути всіх неприємностей і втрат, які неминуче з'являються в результаті НС.
Тому сьогодні, коли загроза зростання кількості НС,
в тому числі і військового характеру, в Україні неухильно зростає, виникає гостра необхідність вивчення особливостей прояву і функціонування громадської думки
на територіях, що потрапили під вплив НС, вивчення та
прогнозування реальної картини реакції населення на
ті чи інші ситуації через механізм формування і функціонування громадської думки. А наявність відповідних
методик використання цього соціального феномена під
час надзвичайних ситуацій має допомогти органам влади і органам державного управління приймати кваліфіковані рішення в екстремальних умовах, що супроводжують НС.
Що являє собою поняття "громадська думка"? Аналізуючи різні широко прийняті визначення цього поняття, на наш погляд, доцільно зупинитися на такому:
громадська думка — це прояв масової і групової свідомості, в якій відбивається ставлення соціальних
спільнот до явищ суспільного життя і один до одного
[2].
Однак кажучи про громадську думку в умовах надзвичайних ситуацій, на наш погляд, слід скорегувати це
поняття наступним чином: громадська думка в умовах
надзвичайних ситуацій — це прояв масової і групової
свідомості, в якій відбивається ставлення соціальних
спільнот до ситуації, що склалася і що виражається у
вироблених і розповсюджуваних оцінках, судженнях,
емоціях і поведінкових установках.
У початковий період НС громадська думка має, як
правило, деструктивний характер [5], основою чого є
повна (значна) соціально-психологічна неготовність
населення до адекватного сприйняття того, що сталося. Пояснюється це наступними причинами [3]:
— раптовістю і унікальністю будь-яких надзвичайних ситуацій;
— слабкою підготовкою переважної більшості населення до раціональних дій у разі надзвичайної ситуації;
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— емоційною нестійкістю, зумовленою, зокрема,
директивними формами управління в умовах порушення звичайних каналів управління;
— нестачею конкретної інформації і одночасно,
свого роду, інформаційної анархією, що визначає часто стихійну і нерозумну поведінку багатьох людей;
— низьким порогом критичності до відомостей (чуток) у більшості населення, особливо до відомостей з
неперевірених джерел інформації.
На останньому пункті необхідно зупинитися докладніше. Чутки, тобто інформація, достовірність якої не
встановлена, грають в НС особливу роль. На жаль, чутки часто стають, принаймні, на певний час, найпоширенішим засобом комунікації. Саме вони на початковій
стадії НС пояснюють людям значення ситуації, яка їм
незрозуміла, і допомагають їм підготуватися до необхідних дій, причому далеко не завжди правильно. Тому
важливо, щоб органи влади проводили профілактику
чуток, контролювали їх і використовували в інтересах
справи.
Розглянемо змістовну сторону елементів механізму громадської думки, відповівши на кілька важливих
питань: В чому полягає особливість громадської думки в умовах НС? Хто і що є об'єктом і суб'єктом формування громадської думки в умовах НС? Що являють
собою засоби формування громадської думки? В якому середовищі відбувається формування громадської
думки?
Мабуть, головною специфічною особливістю громадської думки в умовах НС, як показують дослідження, є те, що при оцінці природних або техногенних катастроф відбувається звуження діапазону розподілу
громадської думки. Це проявляється в наявності суджень, оцінок, дій, що мають різну полярність і, при
цьому, як правило, відсутня нейтральна позиція. Це,
безперечно, є важливим чинником, який необхідно
враховувати при вивченні та формуванні відповідної
громадської думки.
Іноді об'єктом формування громадської думки в
умовах НС вважають все населення території, що опинилась в НС. Однак, на наш погляд, такий підхід є занадто спрощеним, він правомірний лише на початковому етапі НС, коли необхідно відразу ж сформувати у
населення адекватне ставлення до неї. Але через деякий час доводиться "добудовувати" громадську думку,
ознакою необхідності чого є невідповідність думки певної частини населення не тільки про причини, характер
і наслідки НС, але, що більш важливо в нашому випадку, про рішення та дії органів влади, що виконуються
для управління територією і її розвитком. У такій ситуації
головним об'єктом формування громадської думки та
управлінської діяльності в цілому стає та частина населення, ставлення якої не відповідає вимогам реальної
обстановки, а також ті дії та умови, які не дають ефективних результатів мотивації поведінки населення.
Суб'єкт формування громадської думки є головною
дійовою особою в механізмі формування необхідної
громадської думки в різних ситуаціях. Як і об'єкт, суб'єкт
формування громадської думки в умовах НС має свою
відмітну ознаку. Такою ознакою є "необхідна підготовленість" окремої людини чи управлінської структури
(органу влади) до формування правильної і адекватної
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громадської думки, тобто наявність у них чіткої, ясної і
добре усвідомленої мети, переконаності в необхідності
чинити тільки так, а не інакше.
Суб'єкт громадської думки здійснює формуючий
вплив на об'єкт завдяки відповідним засобам. Якщо
врахувати, що відмітною ознакою засобів виступає
цілеспрямованість їх впливу, то стане ясно, що засобами формування є лише тільки ті, які може використовувати суб'єкт для досягнення наміченого результату.
При цьому для формування адекватної громадської думки в умовах НС в якості основного засобу можуть бути використані позитивні носії громадської
думки, що представляють собою сукупність індивідів
або соціальних груп, які в даний час дотримуються
адекватної, правильної думки. Причому найбільш вдалим варіантом є той, коли позитивні носії громадської думки одночасно є і так званими "виразниками
громадської думки". Цією категорією позначається
найбільш соціально-активна частина суб'єкту громадської думки або певних соціальних інститутів,
організацій, що формують, виражають і розповсюджують громадську думку в різних, в тому числі і надзвичайних, ситуаціях [6].
Розглядаючи механізм формування громадської
думки, необхідно також відзначити, що важливий вплив
на неї має середовище, в якому відбувається цей процес. Маючи справу з надзвичайними ситуаціями, слід
розуміти, що вони вже спочатку не сприяють формуванню адекватної громадської думки щодо того, що відбувається на території. Певною мірою знизити негативний
вплив "ненормальних" умов життєдіяльності на формування громадської думки можуть тільки швидкі, чіткі і
грамотні дії представників органів влади та управління,
насамперед місцевих, але цього далеко не завжди буває
достатньо. Вирішення цієї проблеми в нашій країні полягає, на наш погляд, в організації дієвої системи цивільної оборони, що включає, в тому числі, і навчання
населення правилам дії та поведінки в умовах екстремальних і надзвичайних ситуацій. Відсутність відповідних знань і навичок призводить до жертв серед населення, які можна було б уникнути (яскравим прикладом
цього є невиправдано велика кількість жертв серед мирного населення під час проведення АТО на території
Донецької та Луганської областей).
Тому видається доцільною реалізація багаторівневої системи підготовки населення, яка б включала такі
підсистеми:
1. Навчання та підготовки школярів до правильних
дій в умовах НС. При цьому особливу увагу необхідно
звертати на формування у свідомості дітей та підлітків
загостреного почуття особистої та колективної безпеки, прищеплення навичок розпізнання та оцінки небезпек, а також безпечної поведінки в екстремальних і надзвичайних ситуаціях, вдома, на вулиці, на природі тощо.
2. Навчання та підготовки студентів до правильних
дій в умовах НС. Це передбачає, зокрема, і формування умінь здійснювати управлінські дії населенням в умовах НС як у мирний, так і воєнний час, вироблення умінь
розробляти і здійснювати заходи щодо захисту населення і територій від наслідків НС різного характеру.
3. Підготовки та підвищення кваліфікації педагогічного та професорсько-викладацького складу, який

навчає учнів і студентів, щодо поінформованості про дії
в умовах НС.
4. Навчання керівників та спеціалістів місцевих
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Головну увага тут необхідно звернути на їх
підготовку до практичного виконання своїх функціональних обов'язків в умовах НС, вмінню аналізувати й
оцінювати обстановку, приймати грамотні та адекватні
рішення в рамках існуючих повноважень. Причому особливий акцент при навчанні необхідно зробити на виробленні умінь з формування громадської думки населення території в умовах НС.
5. Навчання робітників, службовців, працівників
сільського господарства, а також населення, не зайнятого у сферах виробництва та обслуговування. Головну
увага тут необхідно звернути на моральну і психологічну підготовку до вмілих і рішучих дій в екстремальних
ситуаціях, вироблення чіткого розуміння НС, характерних для місць їх проживання, можливих реальних масштабів та наслідків від них, почуття високої відповідальності за свою особисту підготовку та підготовку сім'ї до
захисту від НС і дії в умовах НС.
6. Організації проведення навчань, навчальних занять та навчальних тривог, на яких, разом з відпрацюванням інших питань, вивчати і відпрацьовувати проблеми формування та управління громадською думкою в
умовах НС.
Деякі з цих складових прописані в Кодексі цивільного захисту України, однак, там вони не ув'язані в єдину
систему та визначені швидше декларативно, ніж змістовно. Створення та впровадження такої системи здатне,
на наш погляд, істотно знизити негативний вплив середовища на формування громадської думки в умовах НС.
При здійсненні вивчення громадської думки та її
використання в нестандартних ситуаціях необхідно позначити інтегративну категорію, що розкриває сутність
і специфіку даного феномена. В якості такої категорії,
що системно описує сутність громадської думки, його
роль в екстремальних і надзвичайних ситуаціях, можна
розглядати "солідарність оціночних суджень" [7], оскільки зміст цієї категорії включає в себе ряд основних
характеристик громадської думки: поширеність, стабільність і стійкість, функціональність, наявність і авторитетність його суб'єктів.
Поширеність громадської думки є кількісною характеристикою, що показує, яка частина населення на території, що знаходиться в умовах НС, розділяє адекватну ситуації думку. Необхідно мати на увазі, що поширеністю адекватної громадської думки на певній території
і в країні в цілому значною мірою визначається моральна сила народу, що особливо важливо, коли населення
переживає важкі часи.
Коли зміст громадської думки, сформованої про
будь-яку ситуацію на території, протягом довгого часу
не зазнає істотних змін, то кажуть, що він володіє стабільністю і стійкістю. І тут завдання всіх суб'єктів формування громадської думки полягає в тому, щоб, не
дивлячись ні на які ситуації, стабільність і стійкість
адекватної громадської думки носила позитивний характер.
Розглядаючи сутність і специфіку змісту громадської думки, закономірності її функціонування, не можна
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не зупинитися і на тих функціях, які вона реалізує на
конкретному соціальному рівні, особливо в умовах надзвичайних ситуацій.
Перш за все, громадська думка в таких ситуаціях
виступає як управлінський фактор. У цьому сенсі громадська думка виконує аналітичну, оцінну і конструктивну функції. Коли виникають НС, які безпосередньо
зачіпають життєві інтереси і потреби людей, реальних
соціальних груп і спільнот, то вони починають розглядатися, усвідомлюватися, аналізуватися людьми, які
прагнуть побачити наслідки їх впливу на себе і оточуючих. Ця аналітична діяльність носить масовий характер,
тому відбувається своєрідна громадська експертиза
надзвичайної ситуації, яка проводиться паралельно з
науковою експертизою. Цінність такої експертизи полягає в тому, що вона здійснюється з самих різних позицій, обумовлених різним соціальним досвідом людей,
рівнем їх знань, їх соціальним і службовим статусом
тощо. До управлінських функцій громадської думки
відноситься і функція контролю.
Громадська думка в надзвичайній ситуації виступає
і як регулюючий фактор. Вона відповідним чином впливає на особистість, соціальні групи і спільноти. Переважаючі судження й оцінки в колективі, в групі, серед населення виступають як певний і вельми стійкий елемент
середовища, а середовище робить сильний регулюючий вплив на поведінку і діяльність людини в умовах
екстремальних і надзвичайних ситуацій.
Розглядаючи громадську думку як соціальний феномен, важливо виділити і її прогностичну функцію або
функцію соціального прогнозування. Вивчаючи громадську думку з тієї чи іншої проблеми, пов'язаної з НС,
можна визначити вектор, характер, якісну і кількісну
сторони соціального явища. Виходячи з цього, можна
спрогнозувати можливий характер розвитку подій при
виникненні тієї чи іншої соціальної дійсності, що має як
позитивний, так і негативний вектор розвитку, і вже після
цього рекомендувати конкретні пропозиції для органів
влади і управління.
Всі дії та зусилля, що вживаються для формування
громадської думки в умовах НС, повинні бути спрямовані на досягнення головної мети: перевести населення
з категорії пасивного об'єкта допомоги в активний
суб'єкт, що усвідомлено і грамотно діє в умовах НС.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Узагальнюючи проведений аналіз ролі громадської
думки в системі управління попередження та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, можна зробити наступні висновки.
По-перше, громадська думка є потужним засобом
регулювання соціальної поведінки населення в умовах
ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф.
По-друге, на відміну від звичайних соціальних процесів, під час надзвичайних ситуацій відбувається звуження діапазону розкиду громадської думки, громадська думка поляризується, а нейтральна, невизначена позиція втрачає значимість.
По-третє, велике значення в справі формування
адекватної громадської думки під час надзвичайних
ситуаціях має професійна підготовка і морально-психо-
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логічна готовність населення до дій в умовах природних і техногенних катастроф.
По-четверте, на сьогоднішній день існує протиріччя
між об'єктивною необхідністю вивчення і використання громадської думки в надзвичайних ситуаціях і реальним станом справ. Громадська думка часто залишається незатребуваним фактором управління і, як правило,
ігнорується посадовими особами.
Вивчення дієвості громадської думки в надзвичайних ситуаціях вимагає проведення подальших серйозних досліджень і на їх основі вироблення більш ефективних методик і рекомендацій з питання формування
та управління громадською думкою під час НС.
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Немає хвороб, що мають показання до санаторно-курортного лікування, які не можна було б лікувати на курортах України.
Е.О. Колесник

ВСТУП
Взаємодія суспільства та армії, політичного та військового керівництва в державі є суттєвим чинником національної безпеки, що обумовлює необхідність вироблення ефективних алгоритмів та результативних підходів
до такої взаємодії з боку військової та цивільної частин
суспільства загалом та органів державного управління
зокрема.
Завуальована агресія Російської Федерації, проміжним фіналом якої є анексія Криму та ескалація
військово-політичного протистояння в прикордонних регіонах свідчать про необхідність вироблення власної позиції щодо міжнародного досвіду цивільно-військових
відносин, демократизації та професіоналізації армії [5].
З лютого місяця 2014 в Україні виникла необхідність
в етапній та заключній реабілітації поранених, які отримали бойові травми (вогнепальні поранення) в результаті
проведення АТО на Сході нашої країни.
Автор повністю поділяє думку тих дослідників, які
стверджують, що Україна має колосальні природні ресурси, які можна використовувати з метою охорони здоров'я
населення. Так, нині в Україні природні лікувальні ресурси
використовують понад 700 санаторно-курортних закладів,
в яких щорічно лікується біля 1 млн людей [1; 3; 4; 9].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як свідчить здійснений автором системний аналіз
літературних джерел за темою дослідження, виділяють
чотири періоди реабілітації поранених з вогнепальними
ранами [7].
Першим і найважливішим періодом, паралельно з
своєчасним наданням першої допомоги на полі бою та
якісним транспортуванням поранених у лікувально-профілактичні заклади, фахівці вважають первинне хірургічне втручання. Це пов'язано з тією умовою, що, сучасна
вогнепальна зброя викликає одночасно, як правило, багатокомпонентне ушкодження судин, нервів, кісток,
м'язів, шкірного покриву, що призводить без відповідного високоспеціалізованого хірургічного лікування до
стійкої втрати працездатності, каліцтв і глибокої інвалідності військовослужбовців.
Другий період починається після первинної операції
і передбачає виконання заходів, які сприяють заживанню вогнепальної рани і формування первинної кісткової
мозолі.
Третій період включає комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення функцій всього організму, повне зрощення переломів і повноцінне функціонування кінцівки.
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Четвертий період, який наступає після зняття іммобілізації, спрямований на остаточне відновлення боє- і працездатності військовослужбовців, їх професійну адаптацію, а у випадку інвалідності — на їх професійну переорієнтацію і соціальну реабілітацію.
Історично склалося так, що на санаторний етап реабілітації поранені з ушкодженням кінцівок направлялися
в основному впродовж третього і четвертого періодів. У
більш ранні періоди санаторно-курортна реабілітація
практично не проводилася. І ще одна особливість: у період, який передував анексії Російською Федерацією Криму, санаторно-курортна реабілітація військовослужбовців здійснювалася в умовах Центру медичної реабілітації, що розташовувався в Саках [6].
На сьогоднішній день такої можливості для реабілітації українських військовослужбовців, на превеликий
жаль, немає.
Саме тому автор пропонує створити на базі санаторію Черче, що знаходиться в Рогатинському районі ІваноФранківської області Центр реабілітації українських
військовослужбовців, які отримали поранення під час
АТО.
Офіційно про цілющі властивості черченського болота широкий загал дізнався лише у 1905 р. Але місцеві
жителі застосовували грязі у своєму лікуванні ломоти спини, рук та ніг задовго до цього. Самолікування відбувалося у найпростіший спосіб: нагрівали у відрах рідку болотяну масу, заливали її в бочку й занурювали туди хворого. Сеанс грязетерапії тривав до тих пір, доки не припинявся біль [8].
Відомий дослідник опільського краю письменник Р.
М. Коритко стверджує: "…побутує припущення, що лікувальні вартості черчанських джерел відкрили монахи з
монастиря св. П'ятниці. …На перших порах місцевими
грязями лікувалися лише черчани і жителі навколишніх
сіл, але згодом географія хворих значно розширилася.
Відомо, що у 70—80 рр. ХІХ ст. до Черча з'їжджалися
люди з різних кутків Галичини і навіть з-за кордону.
…Майже кожен господар, що мешкав поблизу джерела,
мав у стодолі дві — три бочки, в яких купав хворих. Хоч
купання проводилося без будь-яких лікарських приписів,
хворі, як правило, одужували. Бувало, що навіть безнадійно немічні люди після черчанських купелів поверталися до активного життя. …хитріші черчани почали возити
грязь до Рогатина і продавали по три корони за бочку.
Аби придбати лікувального болота, до Рогатина з'їжджалися хворі й з інших повітів. Такий промисел практично
тривав аж до Першої світової війни" [2, с. 16].
Згодом чудодійними грязями зацікавилися і лікарі,
які відправили їхні зразки на експертизу до Відня. Лабораторні дослідження австрійських вчених підтвердили:
болотяні джерела містять великі домішки сірководню й
придатні для лікування, зокрема, ревматизму, подагри,
ішіасу, різних жіночих недуг [8].
Вже цитований вище Р.Ф. Коритко у своїй книзі " Історія санаторію "Черче" розповідає таке: "Сенсаційним
відкриттям зацікавилися багаті віденські підприємці й запропонували сільській громаді досить вигідні для співпраці
умови. Вони зобов'язувалися своїм коштом збудувати в
Черчі санаторій і через 30 (згодом термін скоротили до 27)
років експлуатації передати його в розпорядження села.
Черчани тільки повинні були скласти гроші на будівництво
дороги. …Проте справа заснування купелевого закладу просувалася мляво. …Боязнь фронтових дій змусила віденських підприємців обрати тактику вижидання. А невдовзі вибухнула війна, і всім здалося, що ідею черчанського санаторію доведеться похоронити назавжди…" [2, с. 18].
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Від спілки "мінеральний живець "Черче" до курорту
"Черче" (основні етапи становлення та розвитку оздоровниці)
1 березня 1929 р. у Львові було офіційно зареєстровано Спілку з обмеженою відповідальністю "Мінеральний живець "Черче", а 21 липня того ж року відбулося
офіційне відкриття живця. Хоча, як стверджують архівні
джерела, перший лікувальний сезон у Черчі відкрився у
травні 1927 р. і впродовж перших двох неофіційних сезонів у черчанському живці оздоровилось 350 хворих. Та
найголовнішим, як наголошує Р. Коритко, було те, що
лікування давало добрі результати — майже всі хворі вилікувались [2, с. 20].
"За Польщі"
Історичний період, що обмежений 1929—1939 рр.,
був етапом становлення та активної розбудови живця. У
цей час директором мінерального живця у Черчі був Левко Лепкий.
Першою, буквально на очах, виросла двоповерхова будівля, яку назвали "Палаткою", де й розмістилися
всі найголовніші служби курорту. В ці ж роки завершилося будівництво пансіонатів "Роксолана", "Надія",
"Учительська спілка" ("Оселя"), "Туринівка", "Віта",
"Амата".
Черчанські пансіонати проектували архітектора зі
Львова, а зводили їх місцеві майстри та будівельники з
інших сіл Рогатинського повіту. Загальне керівництво забудовою здійснював рогатинський інженер Микола
Дарміць.
Особливою гордістю живця був чудовий парк,
що виріс на місці колишніх боліт. "Річ у тім, — зазначає Р. Коритко, — що дуже нелегко виростити дерево
на борованому грунті. Боровина, мов смола, спалює
коріння, і дерево неодмінно гине. Тож для вирощення
дерева на тонкому шарі чорнозему, що покриває боровину, потрібно було затратити чимало зусиль. Про
це дуже точно висловився очевидець вирощення парку Роман Купчинський. Він писав: "Довкола "Палатки"
та інших будинків живця — правдивий ліс дерев. Кожне з них має свою історію, мало що не своє ім'я —
скільки вони грошей та труду коштували. Примусити
що-небудь рости на боровинному грунті — це неабияка штука" [2, с. 56].
Шанували у живці й квітники. Квіти тут вирощували
не лише задля краси, а й для того, щоб вони своїм запахом очищували випари сірководню.
На високому рівні в живці було організовано культурно-розважальне обслуговування, організатором мистецького життя курорту був Левко Лепкий. Відпочивальники та гості оздоровниці ніколи не нудьгували. У Черчі
часто відбувалися концерти, вистави, вечорниці, розважальні вечори, різні конкурси, а кожної суботи та неділі
на березі ставка грав оркестр під керівництвом Леоніда
Яблонського. Левко Лепкий спеціально для свого ансамблю складав жартівливі пісні під ритм фокстроту, танго
чи вальсу. Їх співали всі — і музиканти, і гості, і сільські
хлопці з дівчатами, що ввечері приходили до парку. "Тоді,
— як писав у своїх спогадах Р. Осінчук, — зорі на небі
танцювали та з усміхом споглядав на землю місяць" [2,
с. 50].
Встановлено, що в досліджуваний період керівництво спілки "Мінеральний живець "Черче" не забувало й про
рекламу курорту. Автор мав можливість познайомитися
з цікавим документом — рекламним буклетом "Mineraknyzdroj Czerze", що видрукуваний у 30-х роках минулого століття польською мовою (його фотокопія подана у розділі "Ілюстративний матеріал"). Варто звернути
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увагу на те, що рекламодавці вже тоді наголошували:
"Сама природа обдарувала надра Черча для найкориснішого розвитку".
Функціонування оздоровниці в досліджуваний період приносило відчутні прибутки до спілчанської каси, що,
в свою чергу, давало можливість керівництву закладу будувати нові будівлі, удосконалювати методи лікування,
дбати про комфорт побуту та дозвілля відпочивальників.
Так, за 1931 р. основний капітал спілки зріс на 20000 доларів США. У 1935 р. у живці побувало на 27% відпочивальників більше, ніж впродовж попереднього року, що
зумовило зростання доходу на 42%. Але найвагомішим
здобутком було те, що кожного літнього сезону майже
всі хворі якщо не одужували повністю, то обов'язково
відзначали покращення у стані свого здоров'я.
Свідченням високого авторитету лікування у живці
було й те, що на курорті впродовж 1934 — 1936 рр. було
проведено три з'їзди українських лікарів в яких брали
активну участь і їх зарубіжні колеги.
Головними лікарями курорту в цей час були: Рунге
("Фізик", 1929 р.), Остап Прийма (1929 — 1931 рр.), Іван
Владичин (1931 — 1932 рр.), Роман Осінчук (1932 — 1939
рр.) та Роман Турко. Окрім названих вище гордістю живця були лікарі Лев Чаплинський, Петро Онуфрик, Олександр Лаврівський, Григорій Дмитрів та Лонгин Мельник
Їм постійно надавали висококваліфіковану допомогу такі
відомі галицькі медики як професор Мар'ян Панчишин,
лікарі Тит-Євген Бурачинський, Кость Воєвідка, Іван Куровець та Максим Музика [2].
Черчанська оздоровниця в 1939—1990 рр.
З вересня 1939 р. живець "Черче" був перейменований у санаторій і перейшов у власність профспілок. Директором оздоровниці було призначено полковника
НКВС Михайла Рудомінського. Після його призову на
війну санаторій очолила Фріда Яківна з Києва (її прізвище встановити не вдалося).
Першою обновою санаторію було встановлення на
його території гіпсових фігур Леніна і Сталіна.
Практично оздоровниця за нового керівництва функціонувала тільки рік — з червня 1940 р. по червень 1941
р.
У серпні 1941 р. було зроблено спробу відновити
діяльність санаторію. Про це повідомила повітова газета
"Рогатинське слово": "Живець "Черче" відчинений до
вжитку лікувальців з дня 12 серпня 1941 р. В понеділок,
середу, п'ятницю і суботу пополудні — боровинові і
сірчані купелі, в інші дні перед полуднем — тільки
сірчані..." [2, c, 129].
Однак оздоровниця у воєнних умовах функціонувати не змогла: хворі боялися їхати до Черча, німецька влада чинила різні перешкоди, час від часу в санаторних будинках на нічліг поселялися німецькі вояки, залишаючи
після себе потрощені меблі та вибиті вікна.
Весною 1944 р. у приміщеннях санаторію розмістився німецький прифронтовий штаб. Саме у цей час великої шкоди зазнав парк курорту: для маскування від літаків
німці рубали дерева, розкопували насипні вали, рили ями
і траншеї.
Після відступу німців на санаторій накинулися місцеві
жителя, виносячи все, що тільки можна було взяти руками. Найавторитетніший дослідник історії черчанської оздоровниці Р. Коритко стверджує, що "Люди брали не
тому, що ними керували якісь грабіжницькі пориви. А з
усвідомлення, що санаторне добро стає нічийним. А раз
так, то добру гріх пропадати…" [2, c. 130].
До липня 1947 р. санаторій пустував і з дня в день
руйнувався.

25 липня 1947 р. Рада Міністрів УРСР прийняла постанову "Про встановлення в Черчі курорту", але перші
хворі сюди прибули ще на початку місяця. Їх налічувалося 150 осіб — майже всі вони були інвалідами війни, які
хворіли на кістковий туберкульоз.
Першим директором і головним лікарем став Андрій
Юзвенко. Після нього впродовж кінця 40-х — другої половини 80-х рр. ХХ ст. санаторій послідовно очолювали
Генрієта Прокопчук, Олександр Мац і Петро Грицюк. З
кінця 80-х років минулого століття до 2004 р. головним
лікарем санаторію був Ярема Самотулка. Хоча вони і намагалися щось робити, але їхні можливості в плані покращення роботи оздоровниці були мінімальні. Генрієті
Прокопчук, правда, вдалося спрямувати використання
санаторію за своїм призначенням — у ньому ликувалися
хворі з вадами опорно-рухового апарату.
Десь на початку 70-х років минулого століття санаторій почав занепадати: нищився парк, почали зникати
окремі будівлі, забруднювалися джерела, занечищувався став, то тут, то там з-під землі пробивалися водні нори,
які розтікалися в різні боки і заболочували грунт. За будинками і парком майже не було догляду, бо держава на
це не відпускала грошей. Внаслідок такої безгосподарності оздоровниця втрачала свою привабливість. Запанував принцип: руйнувати — не будувати і навіть не ремонтувати. Спершу радянська влада зруйнувала каплицю. Ікони та іконостас люди врятували і віднесли до церкви. У 1983 р. була зруйнована вілла Богдана Лепкого
"Богданівка". Непоправимої шкоди зазнав парк курорту
[2, c. 135].
І все ж за радянських часів, хоча санаторій з року в
рік все більше і більше руйнувався, у ньому постійно лікувалося чимало хворих з усіх кінців тодішнього СРСР. Так,
протягом року оздоровниця приймала до 2500 хворих,
потужність ліжкового фонду досягла рівня 350 ліжок. А
в літні місяці санаторій працював у дві зміни, що забезпечувало стаціонарне лікування 700 осіб, не враховуючи
хворих, які користувалися курсівками.
Не дивлячись на важкі фінансово-економічні умови
того часу, керівництву оздоровниці все-таки вдалося
дещо зробити: здано в експлуатацію новий будинок —
"клуб-їдальню" з двома залами і сценою; збудовано
спальний корпус на 156 місць; до колишнього пансіонату
"Оселя" добудовано крило, що розширило кількість
місць для хворих; змонтовано невеликий, усього на 25
осіб, металево-дерев"яний будиночок, який зимою добре зберігає тепло; наприкінці 80-рр. навкруг санаторію
встановлено чавунну огорожу і реконструйовано танцювальний майданчик [2, c. 135—138].
Курорт "Черче" за новітньої історії України (1991—
2014 рр.)
Після здобуття Україною незалежності черченський
курорт, який входить до Прикарпатського відділення Акціонерного Товариства "Укрпрофоздоровниця", пережив
чи не найбільший занепад за всю свою історію. Справа в
тому, що держава поступово перестала вкладати в нього
кошти, віддаючи перевагу іншим оздоровницям. А це, у
свою чергу, призвело до того, що довго не вдавалося завершити будівництво котельні, пральні, очисних споруд.
Впродовж 90-х років минулого століття та на початку ХХІ століття діяльність санаторію здійснювалась на основі сезонного циклу функціонування. Такі умови стали
причиною того, що у "Черче" все менше і менше приїжджало хворих, серед пацієнтів оздоровниці переважали діти з чорнобильської зони.
Як свідчить статистика, за перші п'ять років незалежності України на курорті пролікувалося понад 19 тис. хво-
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рих і пройшли оздоровлення 500 дітей із чорнобильської зони. У цей час, як зазначалося вище, оздоровницю
очолював Ярема Самотулка.
Починаючи з 2004 р. з призначенням на посаду головного лікаря курорту "Черче" М.Р. Падучака, санаторій,
за оцінкою дослідників "Хоч з трудом, з нервами, нерідко
і в суперечках, але почав спинатися на обидві ноги. …було
обладнано і запущено нову котельню, …частково було
проведено ремонт дахів і водовідливів. …у 2005—2006
рр. проведено повну заміну водоканалізації та опалювальної системи першого корпусу, здійснено капітальний
ремонт його першого поверху, приймального відділення, повністю замінено меблі, відкрито пральню, реконструйовано продуктовий склад під лікувально-діагностичний корпус, вдосконалено лікувальні умови у бальнеогрязелікарні, замінено вікна в клубі та їдальні. …Але зауважимо, що…керівництво санаторію відчувало і відчуває
чимало труднощів, постійно має клопоти з фінансуванням, за ним числиться кредиторська заборгованість у сумі
понад 500 тис. гривень" [2, c. 148—150]. Поступово оновлений санаторій "Черче" почав повертати собі втрачену
славу.
Одним з найцінніших духовних здобутків оздоровниці є те, що пощастило відбудувати і відродити сакральну пам'ятку Божу святиню-каплицю, що була зруйнована після Другої світової війни.
У автора не виникає сумнівів у тому, що систему реабілітації військовослужбовців України, які отримали вогнепальні поранення в умовах АТО, на базі санаторно-курортних лікувально-профілактичних закладів буде створено. Вже сьогодні перед військово-медичною службою
ЗС України ставиться питання щодо підвищення ролі санаторно-курортних закладів у проведенні етапної реабілітації поранених і хворих, відновлення працездатності
та боєздатності військових спеціалістів, у першу чергу тих
із них, хто несе бойову вахту та бере участь у виконанні
завдань щодо відновлення конституційного порядку на
Сході України. У цьому плані надзвичайно важливим є
пошук нових науково обгрунтованих форм санаторнокурортної реабілітації та вироблення механізмів держаного управління щодо підвищення її ефективності.
Перспективними напрямами подальших досліджень
вважаємо наступні: з'ясування ролі та місця військових
санаторіїв у територіальній системі медичного забезпечення, можливість здійснення санаторно-курортної реабілітації в ранні терміни після отримання ушкодження,
вироблення критеріїв оцінки ефективності санаторно-курортної реабілітації тощо.
ВИСНОВКИ
1. Виявлено, що у зв'язку з багаторічною миролюбною державною політикою, Україна виявилась не готовою до цілої низки проблем, які виникли внаслідок
військових подій у Східних регіонах держави.
2. Доведено, що на сьогоднішній день в Україні відсутні можливості для якісної реабілітації військовослужбовців, які отримали вогнепальні поранення під час проведення АТО.
3. Обгрунтована доцільність створення на базі санаторію "Черче" Центру реабілітації українських військовослужбовців, які отримали поранення під час АТО.
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