
ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 24 грудень 2015 р.
Журнал засновано у січні 2002 року.

Виходить 2 рази на місяць.

ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Головний редактор:

Клименко Л. П.,
ректор Чорноморського державного

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

України

Заступники головного редактора:
Федоренко В. Г.,

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

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

тету імені Петра Могили

Відповідальний секретар:
Кучеренко Г. Б.

Члени редакційної колегії:
Антонова Л. В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
обліку і аудиту Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
Бакуменко В. Д., д.держ.упр., професор, проректор з нау(
кової роботи Академії муніципального управління
Бистряков І. К., д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ
«Інститут економіки природокористування та сталого роз(
витку НАН України»
Великий Ю. В., д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту
Чорноморського державного університету імені Петра Мо(
гили
Горлачук В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорно(
морського державного університету імені Петра Могили
Дацій Н. В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри Ака(
демії муніципального управління
Дацій О. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії му(
ніципального управління
Денисенко М. П., д.е.н., професор, професор кафедри Киї(
вського національного університету технологій та дизайну
Анджей Стельмах, доктор політичних наук, професор, за(
відуючий кафедрою політичних систем Університету імені
Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Тадеуш Валлас, доктор політичних наук, професор, декан
факультету політичних наук та журналістики Університету
імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Джерзі Бабяк, доктор політичних наук, професор, заступ(
ник декану факультету політичних наук та журналістики
Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Завізєна Н. С., д.е.н., доцент, провідний науковий співробі(
тник відділу стратегії сталого розвитку та інвестиційно(інно(
ваційної політики Науково(дослідного економічного Інсти(
туту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Івашова Л. М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
Академії митної служби України
Кальниш Ю. Г., д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри пар(
ламентаризму та політичного менеджменту Національної
академії державного управління при президентові України
Коваль Г. В., д.держ.упр., завідувач кафедри, професор ка(
федри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорно(
морського державного університету імені Петра Могили
Кузьменко О. Б., д.е.н., професор, заступник декана Чорно(
морського державного університету імені Петра Могили
Плеханов Д. О., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри дер(
жавної служби Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафедри Пол(
тавського університету економіки та торгівлі
Сиченко В. В., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри
Дніпропетровського державного аграрного университету
Сорока С.В., д.держ.упр., професор кафедри місцевого са(
моврядування, регіонального розвитку та політичної аналі(
тики Чорноморського державного університету імені Пет(
ра Могили
Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний депутат
України
Федоренко С. В., доцент кафедри інформаційних систем і
технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва Украї(
ни, к.т.н., доцент
Чорна Л. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри мене(
джменту та адміністрування Вінницького торговельно(
економічного інститут Київського національного торговель(
но(економічного університету
Шамрай В. О., д.держ.упр., професор, професор кафедри
Академії праці та соціальних відносин © ІНВЕСТИЦІЇ:  ПРАКТИКА ТА ДОСВІД, 2015

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

Передплатний індекс: 23892

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

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

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

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

Засновники:
Чорноморський державний університет імені

Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

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

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

рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  28,4.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №2412/3.

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

Тел. (044) 537(14(34

Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
державного університету імені Петра Могили 24.12.15 р.

Підписано до друку 24.12.15 р.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

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

ЕКОНОМІКИ
(наказ Міністерства освіти і науки України № 747

від 13.07.2015)



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

ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 24 грудень 2015 р.
ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Головний редактор:
Клименко Л. П.,

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

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

України

Заступники головного редактора:
Федоренко В. Г.,

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

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

тету імені Петра Могили
Бистряков І. К.,

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

НАН України»

Відповідальний секретар:
Кучеренко Г. Б.

Члени редакційної колегії:
Антонова Л. В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Антонов А. В., д.держ.упр., доцент кафедри соціальної робо(
ти, управління і педагогіки Чорноморського державного уні(
верситету імені Петра Могили
Бакуменко В. Д., д.держ.упр., професор, проректор з науко(
вої роботи Академії муніципального управління
Беглиця В. П., д.держ.упр., доцент, проректор з наукової робо(
ти Чорноморського державного університету імені Петра Мо(
гили
Великий Ю. В., д.е.н., профессор Чорноморського державно(
го університету імені Петра Могили
Горлачук В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорно(
морського державного університету імені Петра Могили
Дацій Н. В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії
муніципального управління
Дацій О. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії
муніципального управління
Анджей Стельмах, доктор політичних наук, професор, заві(
дуючий кафедрою політичних систем Університету імені Ада(
ма Міцкевича (м.Познань, Польща)
Тадеуш Валлас, доктор політичних наук, професор, декан фа(
культету політичних наук та журналістики Університету імені
Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Джерзі Бабяк, доктор політичних наук, професор, заступник
декану факультету політичних наук та журналістики Універ(
ситету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Євтушенко О. Н., д.політ.н., професор, завідувач кафедри
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політич(
ної аналітики Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Завізєна Н. С., д.е.н., доцент, провідний науковий співробіт(
ник відділу стратегії сталого розвитку та інвестиційно(іннова(
ційної політики Науково(дослідного економічного Інституту
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Івашова Л. М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Ака(
демії митної служби України
Кальниш Ю. Г., д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парла(
ментаризму та політичного менеджменту Національної ака(
демії державного управління при президентові України
Коваль Г. В., д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафед(
ри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморсько(
го державного університету імені Петра Могили
Кузьменко О. Б., д.е.н., професор, заступник декана Чорно(
морського державного університету імені Петра Могили
Плеханов Д. О., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри дер(
жавної служби Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафедри Полтавсь(
кого університету економіки та торгівлі
Сиченко В. В., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпро(
петровського державного аграрного университету
Сорока С. В., д.держ.упр., професор кафедри місцевого само(
врядування, регіонального розвитку та політичної аналітики
Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний депутат України
Шамрай В. О., д.держ.упр., професор, професор кафедри Ака(
демії праці та соціальних відносин © ІНВЕСТИЦІЇ:  ПРАКТИКА ТА ДОСВІД, 2015

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

Передплатний індекс: 23892

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

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

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

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

Засновники:
Чорноморський державний університет імені

Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

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

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

рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  28,4.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №2412/3.

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

Тел. (044) 537(14(34

Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
державного університету імені Петра Могили 24.12.15 р.

Підписано до друку 24.12.15 р.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(наказ Міністерства освіти і науки України № 1528

від 29.12.2014 )



У НОМЕРІ:

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
№ 24 грудень 2015 р.

Економічна наука
Гончаренко О. В., Самілик Т. М.
Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва ............................................. 7

Котляревський Я. В., Караїм М. М., Ратушняк Ю. В.
Ієрархічне впорядкування зовнішніх загроз як основа застосування антикризових технологій
в управлінні економічною безпекою машинобудівного підприємства .................................................................................. 11

Омельчук В. О.
Динаміка доступності житла для громадян України у 2011—2014 роках ............................................................................ 16

Шпак Л. О.
Аналіз зовнішнього середовища та структури туристично(рекреаційного комплексу
України ..................................................................................................................................................................................................... 21

Гайдуцький І. П.
Ідентифікація низьковуглецевості та інвестиційної привабливості національних
економік .................................................................................................................................................................................................... 26

Белінська С. М., Токар М. А.
Удосконалення процесу державного регулювання інвестиційної діяльності .................................................................... 33

Бороденко Т. М.
Особливості акцій корпоративних інвестиційних фондів: вітчизняний досвід .................................................................. 37

Пєтухова О. М., Хмара Н. О.
Удосконалення вхідного контролю в системі якості машинобудівного підприємства .................................................... 41

Зеркаль А. В.
Перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпоративної
культури ................................................................................................................................................................................................... 45

Попова І. А., Сєрєбряк К. І.
Модернізація інформаційної інфраструктури задля активізації міжрегіонального
співробітництва ...................................................................................................................................................................................... 49

Горбань В. Б.
Трансформація імперативних підходів до процесу планування в енергетичній сфері
України ..................................................................................................................................................................................................... 53

Дешевенко Л. П.
Економічна діяльність підприємств туристичної галузі ............................................................................................................ 60

Рогозян Ю. С., Плетньов М. В.
Угода про міжрегіональне співробітництво: основні принципи та розробка проекту .................................................... 64

Гавриленко А. С.
Концептуальні засади регіонального ровзитку ........................................................................................................................... 69

Лаврук В. В.
Формування напряму економічної модернізації тваринництва в розвитку аграрного сектору
національної економіки ....................................................................................................................................................................... 72

Міщук Є. В., Чала С. В.
Особливості формування організаційної структури управління на малому
підприємстві ............................................................................................................................................................................................ 76

Лапін О. В., Кхаірі Мохаммед Амір
Інноваційні системи формування фінансових ресурсів підприємств України ................................................................... 80

Котіна Г. М., Степура М. М., Батюта А. Ю.
Альтернативні технології бюджетного забезпечення територіального розвитку:
імплементація світового досвіду у вітчизняну практику ........................................................................................................... 84

Гальперіна Л. П., Лук'яненко Л. І., Яценко А. Ю.
Фінансові чинники стратегій ТНК на глобальному ІТ(ринку .................................................................................................. 89

Гаджиевa A. A.
Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике ........................................................................................ 95

Аллазов М. И.
Регулирование рынка ценных бумаг Азербайджана на современном этапе ....................................................................... 98

Сітковська Н. Р.
Теоретичні аспекти утворення та розвитку кластерних структур в Україні .................................................................... 101



У НОМЕРІ:

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
№ 24 грудень 2015 р.

Економічна наука
Танасієва М. М.
Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства ....................................................... 105

Серьогіна Н. В.
Фінансові аспекти розвитку державно(приватного партнерства у будівництві
та реконструкції регіонального дорожнього господарства ................................................................................................... 115

Дерун А. М.
Фінансові результати діяльності великих, середніх і малих підприємств України ......................................................... 121

Могилат М. Г.
Оцінка інтенсивності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств України ................. 128

Холявка Л. Ю.
Процесно(аналітична модель удосконалення використання інтелектуального потенціалу підприємства ............. 134

Державне управління
Коврегін В. В.
Державні механізми економічної підтримки інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України ......... 139

Долот В. Д.
Економічні відносини охорони здоров'я як макроекономічна корпорація
(до проблеми державного управління здоровоохоронною сферою) .................................................................................. 142

Соколова О. М.
Механізми державного регулювання санаторно(курортної реабілітації поранених з вогнепальними
переломами довгих трубчатих кісток (за матеріалами літературних джерел російських авторів) ............................ 145

Данишенко О. С.
Питання набуття міжкультурної компетентності: американський підхід ......................................................................... 148

Відлер О. М.
Порівняльно(правовий аналіз міжнародних договорів у сфері міграційної політики щодо забезпечення
дотримання прав людини .................................................................................................................................................................. 154

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ



INVESTYTSIYI: PRAKTYKA TA DOSVID
№ 24 / 2015

CONTENTS:

Еconomy
Goncharenko O., Samilyk T.
INSTITUTIONAL SUPPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL

PRODUCTION .......................................................................................................................................................................................................................7

Kotliarevskyy Y., Karayim M., Ratushniak Yu.
HIERARCHICAL ORDERING OF EXTERNAL THREATS AS A BASIS FOR THE USE OF TECHNOLOGY

IN CRISIS MANAGEMENT ENGINEERING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY ..................................................................................... 11

Omelchuk V.
THE DYNAMICS OF HOUSING AFFORDABILITY FOR CITIZENS OF UKRAINE IN 2011—2014 YEARS ............................................... 16

Shpak L.
ANALYSIS OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX STRUCTURE AND ENVIRONMENT

IN UKRAINE ....................................................................................................................................................................................................................... 21

Gaidutskiy I.
IDENTIFYING NATIONAL ECONOMIES AS LOW(CARBON AND INVESTMENT ATTRACTIVE .......................................................... 26

Belinska S., Tokar M.
IMPROVEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY STATE REGULATION PROCESS ......................................................................................... 33

Borodenko T.
FEATURES OF SHARES OF CORPORATE INVESTMENT FUNDS: DOMESTIC EXPERIENCE .................................................................. 37

Pietukhova O., Khmara N.
IMPROVEMENT OF INPUT CONTROL IN THE SYSTEM OF MACHINE(BUILDING ENTERPRISE'S

QUALITY ............................................................................................................................................................................................................................. 41

Zerkal A.
THE PROSPECTS OF IMPROVING THE QUALITY OF PERSONNEL MANAGEMENT THROUGH THE PRISM

OF THE CORPORATE CULTURE ................................................................................................................................................................................. 45

Popova I., Seriebryak K.
MODERNIZATION OF INFORMATIONAL INFRASTRUCTURE TO ENHANCE THE INTERREGIONAL

COOPERATION ................................................................................................................................................................................................................. 49

Horban V.
TRANSFORMATION OF IMPERATIVE APPROACHES TOWARDS PLANNING PROCESSES IN THE ENERGY SECTOR
OF UKRAINE ...................................................................................................................................................................................................................... 53

Deshevenko L.
ECONOMIC ACTIVITIES OF TOURISM INDUSTRY ESTABLISHMENTS ....................................................................................................... 60

Rohozyan Y., Plietnev M.
AGREEMENT ON INTERREGIONAL COOPERATION: FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND PROJECT ................................................ 64

Gavrylenko А.
CONCEPTUAL BASIS REGIONAL DEVELOPMENT .............................................................................................................................................. 69

Lavruk V.
FORMATION TOWARDS ECONOMIC MODERNIZATION OF LIVESTOCK IN AGRICULTURAL SECTOR NATIONAL

ECONOMY .......................................................................................................................................................................................................................... 72

Mіschuk Е., Chala S.
FEATURES OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT IN A SMALL

BUSINESS ............................................................................................................................................................................................................................ 76

Lapin A., Hairi Mohammad Amir
FORMATION OF INNOVATIVE COMPANIES IN UKRAINE FINANCIAL RESOURCES ............................................................................ 80

Kotina H., Stepura M., Batuta А.
ALTERNATIVE BUDGET TECHNOLOGY OF LOCAL DEVELOPMENT: THE WORLD EXPERIENCE

IMPLEMENTATION IN DOMESTIC PRACTICE ...................................................................................................................................................... 84

Galperina L., Lukianenko L., Yatsenko A.
FINANCIAL FACTORS OF THE STRATEGIES THE TNC FOR THE GLOBAL IT(MARKET ....................................................................... 89

Hajiyeva A.
TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND THEIR ROLE IN WORLD ECONOMY ....................................................................................... 95

Allazov M.
MARKET REGULATION OF AZERBAIJAN SECURITIES AT THE PRESENT STAGE ................................................................................... 98

Sitkovska N.
THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CLUSTER STRUCTURES IN UKRAINE ........................................................... 101



INVESTYTSIYI: PRAKTYKA TA DOSVID
№ 24 / 2015

CONTENTS:

Еconomy
Tanasiieva M.
ACCOUNTING FOR ENVIRONMENTAL COSTS IN OPERATING ACTIVITIES FORESTRY ................................................................... 105

Serohina N.
FINANCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC(PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE CONSTRUCTION
AND RECONSTRUCTION OF THE REGIONAL ROAD SECTOR ....................................................................................................................... 115

Derun A.
FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITY OF THE BIG, MEDIUM AND SMALL ENTERPRISES OF UKRAINE ......................................... 121

Мogylat M.
THE EVALUATION OF INTENSITY OF LAND RESOURCES' USING AT AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE ............. 128

Kholiavka L.
THE PROCESSING ANALYTIC MODEL OF PERFECTING USE OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE ..... 134

Рublic administration
Kovrehin V.
STATE MECHANISMS OF ECONOMIC SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS OF UKRAINE ..................................................................................................................................................................................... 139

Dolot V.
ECONOMIC RELATIONS HEALTH AS MACROECONOMIC CORPORATION (THE ISSUE OF GOVERNANCE OF HEALTH) .... 142

Sokolova O.
MECHANISMS OFREGULATIONSANITATION HEALTH REHABILITATION WOUNDED FROM GUNSHOT FRACTURES

OF LONG TUBULAR BONES (MATERIALS FOR THE LITERATURE OF RUSSIAN AUTHORS) ............................................................. 145

Danyshenko О.
THE ISSUE ON THE ACQUISITION OF INTERCULTURAL COMPATANCE: AMERACAN APPROACH ............................................. 148

Wydler O.
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL TREATIES IN THE SPHERE OF MIGRATION

POLICY TO ENSURE RESPECT FOR HUMAN RIGHTS ....................................................................................................................................... 154

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ



7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
Важливість значення інститутів й інновацій для еко!

номічного розвитку країни в сучасних реаліях так чи іна!

кше може вважатися безперечним і емпірично підтверд!

УДК 351:338.432

О. В. Гончаренко,
д. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрноMекономічний університет
Т. М. Самілик,
к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрноMекономічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Goncharenko,
dr.sc.(econ.), associate professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics,
Dnepropetrovsk state agrarian university
T. Samilyk,
PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics,
Dnepropetrovsk state agrarian university

INSTITUTIONAL SUPPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL
PRODUCTION

Досліджено інституціональні засади й концептуальні підходи до формування політики та
реалізації інноваційного розвитку агропромислового виробництва.

Доведено, що основною проблемою низької інноваційної активності в аграрній сфері є
відсутність комплексного інституціонального забезпечення інноваційного процесу, що не доз#
волило сформувати сприятливе інноваційне середовище. Встановлено, що основними завдан#
нями, які потребують вирішення в процесі переходу до інноваційного розвитку агропромисло#
вого виробництва є відтворення наукового потенціалу, стимулювання розвитку агроінновацій,
підтримка сприятливого інноваційного середовища, формування інноваційної інфраструкту#
ри, розробка заходів регіональної інноваційної політики.

Обгрунтовано, що перспективи інноваційного розвитку агропромислового виробництва ви#
значаються спроможністю інституціонального регулювання забезпечити результат від реалізації
агроінновацій на різних рівнях організації та здатністю інституціональних механізмів адаптува#
ти регулюючі впливи. Доведено, що визначені пріоритети інноваційного розвитку та відповід#
не концептуальне забезпечення мають знайти своє відображення в розробці і реалізації Дер#
жавної цільової програми інноваційного розвитку агропромислового виробництва.

Studied institutional principles and conceptual approaches to policy development and
implementation of innovative development of agricultural production.

 It is proved that the main problem of low innovation activity in the agricultural sector is the lack of
institutional support integrated innovation process that are not allowed to form a favorable innovative
environment. It was established that the main tasks that need to be addressed in the transition to
innovative development of agricultural production is the reproduction of scientific potential and
stimulate ahroinnovatsiy support a favorable environment for innovation, the formation of innovative
infrastructure, development of regional innovation policy measures.

Proved that perspectives of innovation development of agricultural production are determined by
the institutional capacity to provide regulation ahroinnovatsiy result of the implementation at different
levels of organization and ability institutional mechanisms to adapt regulatory influences. Proved
that priorities of innovative development concept and related software should find expression in the
design and implementation of State Target Program of innovative development of agricultural
production.

Ключові слова: агропромислове виробництво, інновація, інноваційний розвиток, інноваційна політика,

стратегія.

Key words: agricultural production, innovation, innovative development, innovation policy, strategy.
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Комплексне завдання обгрунтування ефективних на!

прямів інституціональної економічної політики особливо

актуальне в контексті інноваційної модернізації агропро!

мислового виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Методологічні засади інституціонального регу!

лювання було розвинуто працями провідних науковців:

Т. Веблена, В. Дементьєва [1], В. Маєвського [8], В. Ма!

карова [9], В. Полтеровича [12], Р. Нельсона, С. Уінтера

[11], Й. Шумпетера [15]. В аграрній сфері методологію

інституціоналізму для обгрунтування концептуальних по!

ложень інноваційного розвитку використовували І. Кос!

тирко [7], П. Саблук, М. Малік, С. Тивончук, Л. Федулова,

О. Шпикуляк [6;10;13]. Дослідженню проблем інновацій!

ного розвитку, інституціонального забезпечення стиму!

лювання інноваційного процесу в агропромисловому вироб!

ництві присвятили наукові дослідження видатні вітчизняні

вчені: А. Балян, О. Дацій, Л. Курило, О. Шубравська [2; 14].

У той же час низькі темпи поширення інновацій в аг!

ропромисловому виробництві, необхідність визначення

концептуальних засад формування інноваційного розвит!

ку, пошук шляхів виходу з інституціональної пастки, що

перешкоджає інноваційному процесу в аграрній сфері, —

зумовлює подальше вивчення проблем, що стосуються

методологічних основ інституціональних трансформацій

та інструментів їхньої реалізації; особливостей інституці!

онально!структурних змін в аграрній сфері; розвитку кон!

цептуальних підходів до формування інноваційної політи!

ки розвитку агропромислового виробництва.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є обгрунтування інституціональних за!

сад й концептуальних підходів до формування політики

та реалізації інноваційного розвитку агропромислового

виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
Формування засад інноваційного розвитку аграрно!

го сектору визначено одним із стратегічних пріоритетів,

який має втілюватись в цілеспрямованій державній по!

літиці з конкретизацією за визначеними імперативами.

Разом з тим, дієвий механізм активізації розвитку інно!

вацій в аграрній сфері так і не було сформовано. Прий!

няті рішення з визначеними заходами стимулювання інно!

ваційного розвитку економіки, попри їх численне обго!

ворення експертним середовищем та під час парламен!

тських слухань і в Комітетах Верховної Ради, в переважній

більшості не виконувались, а заходи із фінансування,

пільгового оподаткування чи цільового кредитування до!

сить часто скасовувались. Заходи, які приймалися в інно!

ваційній сфері, не стали інструментом реалізації іннова!
ційної політики через те, що не були узгоджені з визначе!

ною інноваційною стратегією розвитку й прийнятою дов!
гостроковою програмою інноваційного розвитку, се!
редньостроковими планами і програмами, якими були б
визначені горизонтальні, галузеві програми, обсяги фінан!
сування, індикатори досягнення програмних цілей і ме!

ханізми забезпечення інноваційних змін.

Основною проблемою низької інноваційної актив!

ності в аграрній сфері можна визнати відсутність комп!

лексного інституціонального забезпечення інноваційно!

го процесу, що не дозволило сформувати сприятливе

інноваційне середовище. Основними проявами такого

стану стали: фрагментарний характер підтримки іннова!

ційної діяльності, несформованість єдиної організаційної

основи інноваційної інфраструктури, відсутність цілісності

інноваційного процесу, імітаційний характер інноваційної

поведінки товаровиробників. Окрім того, відсутні умови

для поширення інноваційного підприємництва та малого

інноваційного бізнесу, а система освіти не орієнтована на

сприяння інноваційному розвитку.

Обмежене використання програмно!цільового під!

ходу позбавляє координації управлінських впливів на

інноваційну активність виробників, а впроваджувані на!

уково!технічні програми не забезпечують організаційно!

правову базу взаємодії інноваційних суб'єктів. Фінансу!

вання прийнятих державних програм перебуває на низь!

кому рівні і навіть ці кошти використовуються вкрай не!

ефективно. До державних програм майже не залучені

галузева й вузівська наука, аграрні підприємства. Внас!

лідок неналежного інституціонального забезпечення не

отримали поширення мережеві структури, які б забезпе!

чили взаємодію наукових установ, фінансових структур,

виробників на регіональному рівні. Окремі інноваційні

центри та технопарки не сприяють цілісності інфраструк!

турної підтримки. Нерозв'язаними залишаються пробле!

ми розвитку інтелектуального капіталу. В даній сфері зни!

зилась патентна активність, скорочується кількість роз!

роблених й впроваджених інноваційних продуктів і тех!

нологій, залишається на низькому рівні інформаційна

забезпеченість ринку інтелектуальної власності.

Означені проблеми потребують розробки відповідно!

го регулюючого інструментарію та врахування пріоритет!

них заходів при обгрунтуванні цільових орієнтирів стра!
тегії інноваційного розвитку агропромислового виробниц!

тва. До пріоритетних заходів, які мають бути враховані

при розробці стратегії необхідно віднести: забезпечення

умов для функціонування базисних інститутів економіки,

що впливають на інституціональне середовище іннова!

ційного розвитку; розробка програмних заходів держав!

ної інноваційної політики та оптимізація інструментарію

галузевого й територіального регулювання; забезпечен!

ня взаємодії держави, комерційних структур, виробників

у формуванні й реалізації інноваційної політики; викори!

стання інструментів підтримки і стимулювання розвитку

інновацій, формування й підтримки інноваційної інфрас!

труктури, комунікацій, інформаційного забезпечення.

Основними завданнями, які потребують вирішення в про!

цесі переходу до інноваційного розвитку агропромисло!

вого виробництва є відтворення наукового потенціалу,

стимулювання розвитку агроінновацій, підтримка сприят!

ливого інноваційного середовища, формування іннова!

ційної інфраструктури, розробка заходів регіональної

інноваційної політики.

При розробці і реалізації стратегічних імперативів ма!

ють бути дотримані такі принципи: врахування інтересів

держави, ринкових суб'єктів, наукових установ при реа!

лізації інноваційних пріоритетів; впорядкування процедур

надання й забезпечення рівного доступу до державного

фінансування; врахування світового досвіду й орієнтація

на міжнародні стандарти; забезпечення умов для функ!

ціонування базисних інститутів економіки, які визначають

стимули до конкуренції, обмеження монополізму, стиму!

лювання розвитку науки.

Важливим аспектом при розробці стратегії іннова!

ційного розвитку є розробка й експертиза державних про!
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

грам інноваційного розвитку та оцінка їх реалізації

із залученням всіх суб'єктів інноваційного проце!

су. Формування механізмів координації діяль!

ності, узгодження пріоритетів, викладених у стра!

тегічних імперативах державної політики, сприяє

повнішому використанню потенціалу держави,

ринку, виробників та активізації всіх наявних ре!

сурсів для реалізації інноваційного розвитку.

Реалізація стратегічних імперативів обумовлює

запровадження системних заходів стратегічного уп!

равління інноваційним розвитком і формування

норм стратегічного планування. До таких документів

слід віднести концепцію і стратегію інституціональ!

ного регулювання інноваційного розвитку агропро!

мислового виробництва, в межах яких визначають!

ся цільові орієнтири інноваційного розвитку та роз!

робляються державні програми. В рамках держав!

них програм деталізується механізм реалізації стра!

тегії, визначаються заходи й джерела фінансуван!

ня. Регіональні стратегії інноваційного розвитку аг!

ропромислового виробництва мають концептуаль!

но відповідати програмним документам, які нале!

жать до вищих статусів. Система інституціонально!

го регулювання потребує посилення зворотних

зв'язків, що сприятиме зміцненню акцентів у ро!

зумінні природи інноваційного розвитку агропро!

мислового виробництва, де інновації є не кінцевою

метою, а засобом досягнення конкурентоспромож!

ності. Аналіз інвестиційно!інноваційного процесу в

агропромисловому виробництві дозволяє сформу!

вати цільові пріоритети розвитку (рис. 1), які можуть

бути закладені в концепцію й стратегію інноваційного роз!

витку агропромислового виробництва.

Відповідно до визначених стратегічних цілей іннова!

ційного розвитку його інституціональне регулювання

може здійснюватись у три етапи:

1. Інституціональне забезпечення інноваційного роз!

витку, під час якого інститут агроінновацій через активі!

зацію притаманних йому функцій забезпечить адаптацію

агровиробників до формальних норм, які визначають

інноваційний розвиток; буде забезпечена інституціональ!

на дієвість створеної інноваційної інфраструктури, зап!

рацюють мотиваційні інструменти інноваційної політики;

інноваційний процес набуде цілісності; інноваційна

діяльність агровиробників буде забезпечена фінансови!

ми ресурсами з різних джерел.

2. Реалізація пріоритетів інноваційного розвитку на

рівні галузі й регіонів. На даному етапі надзвичайно важ!

лива роль має відводитись інноваційній інфраструктурі,

яка забезпечить нерозривність стадій інноваційного про!

цесу. В той же час активні регулюючі імпульси і підтрим!

ка держави, спрямовані на розвиток інновацій в регіональ!

ному і зональному розрізі та на рівні стратегічних вироб!

ництв, мають сприяти підвищенню інвестиційного забез!

печення інноваційного розвитку агровиробництва.

3. Перехід на інноваційний розвиток галузі, масове

зростання інноваційної активності агровиробників. На да!

ному етапі при досягненні всіх попередніх завдань регу!

лювання інституціональний вплив має концентруватись

тільки на підтримці стабілізуючої й адаптаційної функції

інституту в напрямку сприяння поширенню найбільш по!

трібних агроновацій.

Визначені пріоритети інноваційного розвитку та відпо!

відне концептуальне забезпечення мають знайти своє

відображення в розробці і реалізації Державної цільової

програми інноваційного розвитку агропромислового ви!

робництва, де будуть враховані державні, регіональні,

інфраструктурні, фінансові, виробничі суб'єкти іннова!

ційного процесу в агропромисловому виробництві. Про!

грамні цілі мають системно здійснюватись в економічній

сфері, інвестиційному, інфраструктурному, кадровому й

інформаційно!консультативному забезпеченні сільсько!

господарських товаровиробників, стимулюванні розвит!
ку фундаментальної науки та інтелектуального капіталу,

мінімізації ризиків інноваційної діяльності. Програма інно!

ваційного розвитку агропромислового виробництва має

відповідати за структурою і логічними компонентами дію!

чим чи новим нормативно!правовим актам і виходити з

визначених пріоритетів інноваційного розвитку та верти!

кальної інтегрованості організаційної структури управлі!

ння агропромисловим виробництвом. Основоположним

принципом започаткування переходу на інноваційний роз!

виток має бути принцип інституціональної системності.

Розробка та реалізація концепції і стратегії інновацій!

ного розвитку агропромислового виробництва повинні ви!

ходити з ключових методологічних імперативів, які забез!

печать їх відповідність еволюційним умовам та дієздатність.

До таких імперативів віднесемо зокрема: 1) первинність

інституціональних інновацій, які сформують умови для реа!

лізації пріоритетів інноваційного розвитку; 2) інституціональ!

ну системність в реалізації програмних цілей, що забезпе!

чить вертикальну інтегрованість структури регулюючих за!

ходів та розвиток інфраструктури, яка буде спрямована на го!

ризонтальні взаємодії суб'єктів інноваційного процесу; 3) оп!

тимальне поєднання економічного, соціального і екологіч!

ного ефектів від запровадження регулюючих впливів; 4) за!

безпечення етапності в реалізації програмних цілей іннова!

ційного розвитку; 5) підтримка інтеграційних і кооперацій!

них об'єднань в аграрній сфері; 6) первинність розвитку кон!

курентоспроможного агропромислового виробництва.

ВИСНОВКИ
Основним спрямуванням реалізації концепції інсти!

туціонального регулювання в аграрній сфері мають стати
перетворення інноваційної моделі поведінки сільськогос!

Цільові пріоритети інноваційного розвитку агропромислового 
виробництва 

1. Формування умов для інноваційного розвитку через 
інституціональне забезпечення розвитку інновації при активній 
підтримці держави 

2. Стимулювання інноваційного розвитку агропромислового 
виробництва за допомогою дифузії первинних і вторинних 
інновацій при активній взаємодії державних інститів і 
сільськогосподарських товаровиробників, розвитку державно-
приватного партнерства, інфраструктурної підтримки 
 

3. Забезпечення безперервності інноваційного процесу через 
відновлення єдності його етапів, перехід на інтерактивну модель, 
встановлення імперативності постійного трансферу інновацій 

4. Забезпечення інституціональної системності інноваційного 
процесу в агропромисловому виробництві та досягнення високих 
темпів інноваційного розвитку 

Рис. 1. Цільові пріоритети інноваційного розвитку
агропромислового виробництва
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подарських товаровиробників в домінуючу, стимулюван!

ня конкуренції як основного мотиву для поширення інно!

ваційної діяльності, кадрова й інвестиційна підтримка

інноваційного розвитку, формування умов і запроваджен!

ня інструментів, які стимулюють інноваційні перетворен!

ня, зокрема, податкового, монетарного, тарифного, мит!

ного спрямування. Комплексне інституціональне забез!

печення інноваційного розвитку має реалізувати стимули

до інноваційної діяльності й поширення інновацій, що, в

свою чергу, сприятиме інноваційній модернізації агропро!

мислового виробництва.

Перспективи інноваційного розвитку агропромисло!

вого виробництва визначаються спроможністю інституці!

онального регулювання забезпечити результат від реалі!

зації агроінновацій на різних рівнях організації та здатн!

істю інституціональних механізмів адаптувати регулюючі

впливи. При цьому мають бути враховані фактори фор!

мального й неформального середовища інституту.

Реалізація стратегічних імперативів обумовлює за!

провадження системних заходів управління інноваційним

розвитком і формування норм стратегічного планування

за допомогою розробки й реалізації концепції та стра!

тегії інституціонального регулювання інноваційного роз!

витку агропромислового виробництва, в межах яких виз!

начаються цільові орієнтири інноваційного розвитку і роз!

робляються державні програми. В рамках державних

програм деталізується механізм реалізації стратегії, виз!

начаються заходи й джерела фінансування. Регіональні

стратегії інноваційного розвитку агропромислового ви!

робництва мають концептуально відповідати програмним

документам, які належать до вищих статусів.
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ІЄРАРХІЧНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ
ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЯК ОСНОВА
ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ
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МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
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HIERARCHICAL ORDERING OF EXTERNAL THREATS AS A BASIS FOR THE USE
OF TECHNOLOGY IN CRISIS MANAGEMENT ENGINEERING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

Вітчизняні підприємства працюють у складно прогнозованих умовах ведення господарської
діяльності, що актуалізує пріоритетність вирішення проблеми забезпечення їх безпеки для
уможливлення ефективного функціонування та стійкого розвитку. Важливою складовою про#
цесу забезпечення економічної безпеки підприємства є визначення та ідентифікація ключових
зовнішніх та внутрішніх загроз. Узагальнення інформації щодо пріоритетності впливу сукуп#
ності зовнішніх загроз на економічну безпеку машинобудівних підприємств сприяло, шляхом
застосування методу парних порівнянь, їх ієрархічному впорядкуванню та побудові відповід#
ної моделі. З'ясовано, що пріоритетної уваги в процесі гарантування економічної безпеки ма#
шинобудівного підприємства потребують зовнішні загрози пов'язані із рівнем розвитку націо#
нальної економіки та обсягами державного фінансування. Отримані результати є підгрунтям
для формування методичного забезпечення застосування антикризових технологій в управлінні
економічною безпекою машинобудівного підприємства.

Domestic enterprises are operating in hard for forecasting conditions for business activities
that stipulates the priority of solving the problem of their safety to enable further efficient
functioning and sustainable development. An important component of ensuring the economic
security is the definition and identification of key external and internal threats. Compile
information on the priority of the aggregate impact of external threats to the economic security
of the machine#building enterprises, supported by applying the method of paired comparisons,
influenced on sufficient hierarchical organizing and building the corresponding model. It was
found that priority attention in the process of ensuring economic security of machine#building
enterprises is to be focused on external threats related to the level of development of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вітчизняні підприємства працюють у динамічному сере!

довищі, в умовах нестабільної економічної ситуації, зроста!

ючої конкуренції, низького рівня рентабельності тощо. На

сьогодні першочерговим завданням для багатьох з них є

проблема виживання, для вирішення якої виникає не!

обхідність в удосконаленні управління економічною безпе!

кою. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, з урахуван!

ням умов функціонування підприємств в Україні, є застосу!

вання антикризових технологій.

СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ
Розробці питань щодо підтримки достатнього рівня еко!

номічної безпеки підприємства багато уваги приділяють

вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: зокрема:

Л. Абалкін, В. Абрамов, В. Андрійчук, О. Барановський,

О. Білорус, З. Варналій, О. Власюк, В. Воротін, Т. Васильців,

В. Горбулін, Є. Олєйніков, Г. Пастернак!Таранушенко,

В. Пономаренко, В. Прохорова, М. Єрмошенко, Я. Жаліло,

О. Захаров, О. Ляшенко, В. Мунтіян, Н. Реверчук, Ю. Ус,

О. Черняк, М. Швець, Л. Шемаєва, С. Шкарлет, В. Шликов,

O. Шляйфер та інші.

Досить широкий спектр поглядів на різні аспекти засто!

сування антикризових технологій в управлінні підприєм!

ством окреслений у працях учених!економістів І. Ансоффа,

С. Беляєва, А. Градова, П. Друкера, Г. Іванова, А. Грязновой,

А. Ковальова, Е. Короткова, В. Кошкіна, В. Кузіна, М. Мес!

кона, Е. Мінаєва, В. Панагушина, Л. Планкетта, Н. Родіоно!

Ключові слова: економічна безпека, машинобудівне підприємство, загроза, парні порівняння.

Key words: economic security, machine building enterprise, threat, paired comparison.

вої, Е. Уткіна, Р. Фостера, Й. Шумпетера. Серед українських

економістів!дослідників даної проблеми О. Амосов, О. Аре!

ф'єва, М. Білик, М. Бойко, В. Василенко, Н. Гавкалова,

Л. Кальніченко, А. Колос, О. Кузьмін, Л. Лігоненко, Н. Па!

шута, О. Пушкар, Н. Сабліна, В. Савчук, Н. Скворцов,

С. Слава, О. Терещенко, Н. Туленков, О. Тридід, Н. Чебано!

ва, А. Чернявський, І. Школа й інші.

Віддаючи належне науковій та практичній значущості

праць провідних учених, слід зазначити, що у вітчизняній

літературі й практиці господарювання машинобудівних

підприємств недостатньо досліджені важливі питання забез!

печення їхньої економічної безпеки. Переважає вибірково!

фрагментарний підхід до зазначеної проблеми, який не доз!

воляє її вирішити. Отже, питання необхідності удосконален!

ня теоретико!методичної бази застосування антикризових

технологій в управлінні економічною безпекою підприємств

є актуальним.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є ієрархічне впорядкування зовнішніх заг!

роз економічній безпеці машинобудівних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ
Проведені теоретико!методичні дослідження з метою

доведення пріоритетності застосування антикризових тех!

нологій в управління економічною безпекою машинобудів!

них підприємств [1; 2] спонукали до ієрархічного впорядку!

вання зовнішніх загроз.

Виділено сукупність ключових зовнішніх загроз для еко!

номічної безпеки машинобудівних підприємств, що наведені

у таблиці 1.

Поставлене завдання вирішимо з допомогою методу

парних порівнянь, що був запропонований Т. Сааті [3], а та!

кож грунтуючісь на роботах [4; 5].

Для ознайомлення з суттю методу, розглянемо довіль!

ну скінченну множину елементів (загроз) .

Особі, що приймає рішення (ОПР), на основі якісних

міркувань відносно переваги будь!якого елемента множи!

Важливість
(ранг) Визначення 

1 Елементи рівноцінні 
3 Один елемент дещо переважає інший
5 Один елемент переважає інший 
7 Один елемент значно переважає інший
9 Один елемент абсолютно переважає інший

2, 4, 6, 8 Значення, що відображають проміжні 
судження 

Таблиця 2. Шкала відносної важливості
елементів

Таблиця 1. Перелік ключових зовнішніх загроз
економічній безпеці машинобудівних

підприємств

Позначення Назва загрози 

z1 кон’юнктура світових товарних ринків 

z2 обсяги державного фінансування 

z3 рівень концентрації виробництва 

z4 
рівень кооперації із зарубіжними 
товаровиробниками 

z5 рівень міжнародної конкурентоспроможності 

z6 рівень та обсяг підготовлених трудових ресурсів 

z7 платоспроможність населення 

z8 розвинутість інфраструктури 

z9 
рівень розвитку високотехнологічного 
виробництва 

z10 рівень розвитку національної економіки 

national economy and government funding.
The results are the basis for the formation of
methodological support for  the use of

developed approach in managing anticrisis
toolkit for economic security of investigated
enterprises.
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ни   С щодо іншого елемента цієї множини, необхідно кож!

ному елементу   присвоїти певну вагу  , де

(1).

У процесі порівняння двох довільних елементів  і  з

множини С, ОПР використовує шкалу відносних важливос!

тей елементів (табл. 2).

Наведемо приклад суджень ОПР. Якщо існує підстава

наявності значної переваги загрози   над  , то отримуємо

ранг рівний 7, і навпаки —   значно переважає , ранг на!

буває значення  .
Результат парних порівнянь загроз з множини  — по!

будова матриці парних порівнянь  , довільний

елемент якої є оцінкою відносної переваги елемента , по!

рівняно з елементом  . Очевидно, що

,  ,   для усіх  (2).

Матрицю А називають узгодженою (  ), якщо

  для усіх  (3).

Якщо елемент   у   разів кращий за  , то і вага 

повинна бути у   разів більшою, ніж вага  . У такому разі

відповіді ОПР повністю узгоджені між собою. Узгоджена

матриця парних порівнянь має такий вигляд:

(4).

В узгодженій матриці

 для усіх  (5).

Властивість узгодженості матриці  означає також лінійну

залежність усіх рядків (стовпців) цієї матриці. Довільний і!й

( ) рядок матриці  можна отримати з першого рядка

за допомогою множення першого рядка на число .

Власним вектором узгодженої матриці   є

(6),

що відповідає єдиному, відмінному від нуля, власному

числу  . "Т" позначає матрицю, утворену в резуль!

таті унарної операції транспонування початкової матриці:

заміни її стовпчиків на рядки.

(7),

Сума елементів j!го стовпця:

  (8).

Нормалізовану матрицю отримуємо після нормування

елементів матриці , за допомогою ділення кожного еле!

мента  на суму елементів   j!го сто!

впця :

(9).

Матриця парних порівнянь A розміром 2x2 завжди уз!

годжена.

У процесі заповнення матриці парних порівнянь

(10).

ОПР може допускати помилки, що спричиняють неуз!

годженість A.

1. Порушення транзитивності:

, що із  не випливає

(11).

2. Порушення узгодженості елементів матриці:

, що  (12).

Нормалізована матриця N, утворена з матриці A за до!

помогою ділення кожного елемента  на суму

елементів j!го стовпця  , набуває такого вигля!

ду:

(13).

Зазвичай матриця A є неузгодженою, тому елементи до!

вільного рядка нормалізованої матриці N можуть не збіга!

тися, на відміну від  

(14).

У цьому випадку елемент  отримає таку вагу:

(15)

Нерівність  очевидна, оскільки .

Співвідношення  також справджується, ос!

кільки

 A B C D E F G H I J K
1 Матриця парних порівнянь (A) 
2  z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10

3 z1 1 1/3 1 3 4 2 5 1/2 1 1/4 
4 z2 3 1 2 6 7 5 8 1 4 1
5 z3 1 1/2 1 4 5 3 6 1 2 1/3
6 z4 1/3 1/6 1/4 1 1 1 2 1/5 1/2 1/7
7 z5 1/4 1/7 1/5 1 1 1/2 1 1/6 1/3 1/8
8 z6 1/2 1/5 1/3 1 2 1 3 1/4 1 1/6
9 z7 1/5 1/8 1/6 1/2 1 1/3 1 1/7 1/4 1/9
10 z8 2 1 1 5 6 4 7 1 3 1/2
11 z9 1 1/4 1/2 2 3 1 4 1/3 1 1/5
12 z10 4 1 3 7 8 6 9 2 5 1
Рис. 1. Частина інтерфейсу програми Excel

з матрицею парних порівнянь (A).
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   (15).

Для неузгодженої матриці важливо об!

числити індекс узгодженості, за яким визна!

чають рівень довіри до результатів парних

порівнянь.

Після побудови матриці парних по!

рівнянь A і обчислення координат вектора

ваг   визначають най!

більше власне число   матриці A, яке відповідає влас!

ному вектору  . Що ближче  наближається до k, то

краще узгоджені між собою судження ОПР щодо відносної

переваги елементів  .
Відповідно до методу парних порівнянь вводиться по!

няття індексу узгодженості. Коефіцієнт узгодженості мат!

риці A:

(17),
де  .
Стохастичний коефіцієнт узгодженості матриціA:

(18).

Стохастичний коефіцієнт узгодженості RI визначається

емпіричним шляхом як середнє значен!

ня коефіцієнта CI для великої вибірки

згенерованих випадковим чином матриць

парних порівнянь A. Зауважимо, що

(19).

Якщо індекс узгодженості

(20),
то результати парних порівнянь заг!

роз ОПР вважаються задовільними. У

протилежному випадку рівень неузгодже!

ності матриці буде високим, ОПР потрібно

уточнити ранги шкали відносної важли!

вості елементів матриці парних порівнянь.

Обчислення згідно з методом парних порівнянь (1) —

(20) проводимо у програмі для роботи з таблицями Microsoft

Excel.

Вводимо елементи матриці парних порівнянь (A) у діа!

пазоні B3:K12 (рис. 1).

Розраховуємо суми елементів стовпців матриці парних

порівнянь (Sj) за формулами, наведеними на рисунку 2.

У результаті отримуємо значення, представлені на ри!

сунку 3 (діапазон B16:K16).

Формули для обчислення значень нормалізованої мат!

риці парних порівнянь (N), наведено на рисунку 4.

У результаті отримаємо наступну матрицю з порахова!

ними нормалізованими значеннями, зображену на рисунку

5 (діапазон B20:K29).

На основі наведених на рисунку 6 формул у діапазоні

B32:B41 обчислено вектор ваг (w
k
), а результат зображено

на рисунку 7.

Згідно з методом парних порівнянь на завершення об!

числюють найбільше власне число, коефіцієнт узгодженості

та перевіряють рівень неузгодженості матриці парних по!

рівнянь. Необхідні формули наведено на рисунку 8, а ре!

зультати обчислення у програмі Excel представлено в діапа!

зоні D31:D36 на рисунку 9.

A B C … K
14 Суми елементів стовпців матриці парних порівнянь (Sj)
15 S1 S2 … S10

16  =SUM(B3:B12) =SUM(C3:C12) =SUM(K3:K12)

Рис. 2. Формули для обчислення суми
елементів стовпців матриці парних порівнянь

(S
j
) у програмі Excel

 A B C D E F G H I J K
14 Суми елементів стовпців матриці парних порівнянь (Sj)
15 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

16 13,283 4,718 9,450 30,500 38,000 23,833 46,000 6,593 18,083 3,829

Рис. 3. Частина інтерфейсу програми Excel із значеннями
обчислених сум елементів стовпців матриці парних

порівнянь (S
j
)

A B C … K
18 Нормалізована матриця парних порівнянь (N) 

19  z1 z2 

… 

z10 

20 z1 =B3/B16 =C3/C16 =K3/K16 

21 z2 =B4/B16 =C4/C16 =K4/K16 

…
 

29 z10 =B12/B16 =C12/C16 … =K12/K16 

Рис. 4. Формули для обчислення значень
елементів нормалізованої матриці (N)

у програмі Excel

 A B C D E F G H I J K
18 Нормалізована матриця парних порівнянь (N) 
19 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10

20 z1 0,075 0,071 0,106 0,098 0,105 0,084 0,109 0,076 0,055 0,065
21 z2 0,226 0,212 0,212 0,197 0,184 0,210 0,174 0,152 0,221 0,261
22 z3 0,075 0,106 0,106 0,131 0,132 0,126 0,130 0,152 0,111 0,087
23 z4 0,025 0,035 0,026 0,033 0,026 0,042 0,043 0,030 0,028 0,037
24 z5 0,019 0,030 0,021 0,033 0,026 0,021 0,022 0,025 0,018 0,033
25 z6 0,038 0,042 0,035 0,033 0,053 0,042 0,065 0,038 0,055 0,044
26 z7 0,015 0,026 0,018 0,016 0,026 0,014 0,022 0,022 0,014 0,029
27 z8 0,151 0,212 0,106 0,164 0,158 0,168 0,152 0,152 0,166 0,131
28 z9 0,075 0,053 0,053 0,066 0,079 0,042 0,087 0,051 0,055 0,052
29 z10 0,301 0,212 0,317 0,230 0,211 0,252 0,196 0,303 0,276 0,261

Рис. 5. Частина інтерфейсу програми Excel із значеннями
обчислених елементів нормалізованої матриці парних

порівнянь (N)

 A B 
31 Ваги (wk) 
32 w1 =SUM(B20:K20)/10 
33 w2 =SUM(B21:K21)/10 

…
 

41 w10 =SUM(B29:K29)/10 

Рис. 6. Формули для обчислення значень
елементів вектора ваг (w

k
) у програмі Excel

A B 
31 Ваги (wk) 
32 w1 0,084 
33 w2 0,205 
34 w3 0,116 
35 w4 0,033 
36 w5 0,025 
37 w6 0,044 
38 w7 0,020 
39 w8 0,156 
40 w9 0,061 
41 w10 0,256 

Рис. 7. Значення обчислених у програмі Excel
елементів вектора ваг (w

k
)
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У результаті дослідження отримано вектор ваг загроз,

на основі якого побудовано модель пріоритетності впливу

ключових зовнішніх загроз на економічну безпеку машино!

будівних підприємств (рис. 10).

ВИСНОВОК
Як підсумок, потрібно підкреслити, що із усієї сукупності

зовнішніх загроз нами були виділені лише найбільш суттєві

десять, які в подальшому, шляхом застосування методу пар!

них порівнянь, ієрархічно впорядковані. Отриманий резуль!

тат є усередненим для більшості вітчизняних машинобудів!

них підприємств, відтак, може бути використаний як певний

орієнтир при розроблені та реалізації антикризових техно!

логій.

Протидіяти визначеній сукупності загроз на рівні окре!

мого суб'єкта господарської діяльності є складно, але взя!

ти до уваги та застосовувати при розробленні захисних ан!

тикризових програм — доцільно.
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D 
31 Найбільше власне число матриці парних порівнянь (kmax)
32 10,225
33 Коефіцієнт узгодженості матриці парних порівнянь (CR)
34 0,016
35 Рівень неузгодженості матриці парних порівнянь 
36 Задовільний.

Рис. 9. Результати обчислень k
max

, CR і рівня
неузгодженості матриці парних порівнянь

Ієрархія загроз економічній безпеці 
машинобудівного підприємства

Рівень розвитку національної економіки

Обсяги державного фінансування

Розвиненість інфрастурктури

Рівень концентрації виробництва

Кон'юнктура світових товарних ринків

Рівень розвитку високотехнологічного вир -ва

Рівень та об єми підготовки трудових ресурсів

Кооперація із зарубіжними товаровиробниками

z10 1-й рівень

2-й рівень

3-й рівень

4-й рівень

5-й рівень

6-й рівень

7-й рівень

8-й рівень

z2

z3

z8

z1

z9

z6

z4

9-й рівень

10-й рівень

Рівень міжнародної конкурентоспроможності

Платоспроможність населення

z5

z7

Рис. 10. Модель пріоритетності впливу ключових
зовнішніх загроз на економічну безпеку машинобудівних

підприємств

Рис. 8. Формули для обчислення найбільшого
власного числа, коефіцієнта узгодженості
та перевірки рівня неузгодженості матриці

парних порівнянь

 D
31 Найбільше власне число матриці парних порівнянь (kmax)
32 =SUM(MMULT(B3:K12;B32:B41)) 
33 Коефіцієнт узгодженості матриці парних порівнянь (CR)
34 =((D32-10)*10)/((10-1)*(1,98*(10-2))) 
35 Рівень неузгодженості матриці парних порівнянь
36 =IF(D34>0,1; "Високий, особі, що приймає рішення

слід перевірити елементи матриці"; "Задовільний") 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема доступності житла для громадян Украї!

ни залишилась у спадок нашому суспільству з часів

УРСР і за роки незалежності лише поглибилась.

З року в рік зменшується кількість сімей і одиноких

громадян, які отримують житло з числа тих, котрі пере!

бувають на квартирному обліку, тобто знижується со!

ціальна доступність житла. Так, у 2014 році житло отри!

мали 3000 сімей та одиноких громадян, що перебували

на квартобліку, а це удвічі менше, ніж у 2013 році.

У наукових публікаціях українських авторів оцінки

доступності житла здійснюються рідко.

Дана стаття є продовженням двох раніше опубліко!

ваних статей автора: у журналі "Інвестиції: практика та

досвід" (2010 р., №17 [1]), а також у збірнику наукових

праць "Формування ринкових відносин в Україні" (2011

р., №12 (127) [2]).

Цікавим і важливим як з наукової, так і з практичної

точок зору є постійний моніторинг доступності житла в

Україні, який не здійснюється.

УДК 332.82

В. О. Омельчук,
д. е. н., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики,
Національна академія державного управління при Президентові України

ДИНАМІКА ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА ДЛЯ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У 2011—2014 РОКАХ

V. Omelchuk,
Ph.D. in economics, Professor of Social and Humanitarian Policy
of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE DYNAMICS OF HOUSING AFFORDABILITY FOR CITIZENS OF UKRAINE
IN 2011—2014 YEARS

У статті проаналізовано динаміку доступності житла для громадян України у 2011—2014 ро#
ках. Досліджено соціальну та комерційну доступність житла. Уточнено авторську методику ви#
значення комерційної доступності житла. Визначено фактичні значення соціальної та комер#
ційної доступності житла у 2011—2014 роках та тенденції їх динаміки. Встановлено, що фак#
тична результуюча траєкторія у 2011—2014 роках вказує на те, що комерційна доступність житла
у цей період різко понизилась і напрям цієї траєкторії фактично збігається з напрямом макси#
мального зменшення доступності житла для громадян України.

The article analyzes the dynamics of housing affordability for citizens of Ukraine in 2011—2014
years. The social and commercial housing affordability was studied. The author specifies the method
for determining the commercial availability of housing. The actual values and commercial availability
of social housing in the years 2011—2014 and trends of their dynamics were defined. It was
established that the actual overall trajectory in the years 2011—2014 indicates that the commercial
availability of housing decreased sharply in this period and the direction of this trajectory actually
coincides with the tendency to maximum reduction of housingavailability for the citizens of Ukraine.

Ключові слова: доступність житла, іпотечний кредит, житлова проблема.

Key words: housing affordability, mortgage credit, housing problem.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Житловій проблемі в Україні присвячено значну

кількість наукових досліджень [3; 4; 5].

Фахівці одностайні: доступність житла в нашій дер!

жаві вкрай низька у порівнянні з розвиненими країна!

ми.

При цьому слід зазначити, що фактичні оцінки до!

ступності житла для різних категорій громадян України

здійснюються дуже рідко.

Найчастіше автори ототожнюють доступність жит!

ла з його вартістю [6]. Але житло є одним з найдорож!

чих товарів і придбання житла з одномоментною повною

сплатою його вартості не тільки в Україні, а і у світовій

практиці є частіше винятком ніж правилом.

У більшості випадків при придбанні житла громадя!

ни користуються іпотечним кредитуванням та різнома!

нітними програмами державної підтримки.

При отриманні іпотечного кредиту на придбання

житла враховується не тільки можливість громадянина
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(домогосподарства) обслуговувати іпотечний кредит, а

також і такий важливий елемент, що визначає мож!

ливість доступу до житла, як наявність суми грошових

коштів, достатньої для сплати початкового внеску.

Початковий внесок громадянина (аванс) на придбан!

ня житла також є значною величиною (від 30% до 50%

вартості житла) і виступає обмежувальним фактором

доступності житла.

Існують різні методологічні підходи щодо визначен!

ня доступності житла.

На думку колективу авторів у складі С.Р. Хачатря!

на, Е.Ю. Файермана, Р.Л. Федорової та А.Н. Кирило!

вої, в основі формування комерційного та соціального

попиту на житло лежать різні базові концепції задово!

лення житлових потреб [7]. Тому необхідно окремо ви!

діляти соціальну та комерційну доступність житла.

Поняття соціальної доступності житла вводиться

стосовно тих категорій громадян, які через низькі до!

ходи не можуть без державної підтримки вирішити на!

явну у них проблему невідповідності їхніх житлових умов

прийнятим у суспільстві мінімальним житловим стандар!

там.

Загальноприйнятим індикатором соціальної доступ!

ності житла є частка громадян, які отримали житло про!

тягом року у загальній

кількості громадян, які потре!

бують соціального житла.

Під комерційною доступн!

істю житла розуміють, як пра!

вило, доступність іпотечних

кредитів, для якої різними ав!

торами розроблено ряд показ!

ників [8].

ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ

У даному дослідженні пла!

нується здійснити комплексну

оцінку доступності житла для

громадян України у 2011—

2014 роках з метою визначен!

ня динаміки цього показника,

виявлення причин негативних

тенденцій та розроблення

практичних рекомендацій для

підвищення рівня як соціаль!

ної, так і комерційної доступ!

ності житла.

Цією статтею автор започатковує постійний моніто!

ринг доступності житла для громадян України в продов!

ження двох своїх попередніх публікацій [1, 2].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Переважна більшість дослідників під доступністю

житла розуміє можливість придбання такого житла гро!

мадянами. Очевидно, що доступність житла прямо про!

порційна доходам громадян і обернено пропорційна

вартості житла.

Слід також зазначити, що для того, щоб житло роз!

глядалось як товар, воно має задовольняти ряд вимог.

В Україні у сільській місцевості існує значна кількість

доступного за цінами житла. Але більшість громадян не

розглядає це житло як потенційно доступне власне жит!

ло, бо воно не задовольняє вимоги щодо географічно!

го розташування, відносно якості, відносно відповід!

ності санітарно!технічним нормам.

"Соціальним житлом" називають житло, призна!

чене для задоволення житлових потреб осіб, які не

мають житла та не в змозі власними зусиллями забез!

печити себе житлом у зв'язку зі складними життєви!

ми обставинами і яке надається у постійне або тимча!

Рік 

Кількість сімей та 
одинаків, які 
перебували на 

квартирному обліку 
на кінець року, тис. 

Кількість сімей 
та одинаків, які 
одержали житло 
протягом року, 

тис. 

Питома вага громадян, 
які отримали житло у 
загальній кількості тих, 

хто перебуває на 
квартирному обліку, % 

Умовна тривалість 
перебування на 

обліку до 
отримання житла, 

роки 
1990 2638 235 8,91 11,23 
1995 2411 82 3,40 29,40
2000 1765 32 1,81 55,16
2005 1323 20 1,51 66,15
2010 1139 11 0,97 103,55 
2011 1084 7 0,65 154,86 
2012 1022 7 0,68 146,00 
2013 808 6 0,74 134,67 
2014 657 3 0,46 219,07 

Таблиця 1. Динаміка соціальної доступності житла в Україні протягом 1990—2014 років

Джерело: розраховано автором згідно з [10].
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Рис. 1. Коефіцієнт соціальної доступності житла для громадян
України у 1990—2014 роках
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сове користування на платній або безоплатній основі

у випадках та в порядку, передбачених законодав!

ством [9].

Розглянемо, як змінилась соціальна доступність жит!

ла для громадян України протягом 1990—2014 років.

Соціальну доступність житла, як і в попередніх до!

слідженнях, будемо визначати по питомій вазі сімей та

одиноких громадян, які перебували у житловій черзі і

отримали житло протягом року у загальній кількості чер!

говиків (табл. 1).

Більш наочно динаміку соціальної доступності жит!

ла для громадян в Україні у 1990—2014 роках показа!

но на рисунку 1.

Аналізуючи дані, які наведено в таблиці 1 та на ри!

сунку 1 слід відзначити, що соціальна доступність житла

в Україні була низькою у всі роки незалежності. Адже не

можна вважати прийнятним середній термін перебуван!

ня в житловій черзі майже 30 років (1995 рік), не кажучи

вже про 154 роки (2011 рік) і 219 років (2014 рік). Особ!

ливо слід наголосити, що коефіцієнт соціальної доступ!

ності житла для громадян в Україні стрімко падав почи!

наючи з 1990 року до 2010 року, а у 2011—2014 роках

досяг критично низького рівня. Така ситуація свідчить про

те, що держава в останні роки фактично відсторонилася

від проблеми забезпечення соціальної доступності жит!

ла і не виробила сучасних ефективних механізмів вирі!

шення житлової проблеми громадян, які перебувають на

квартирному обліку.

Здійснимо тепер аналіз комерційної доступності

житла, оскільки переважна більшість громадян поліпшує

житлові умови, використовуючи ринкові механізми. Для

цього використаємо два показники, які описані в мето!

диці, розробленій у [1].

Перший показник розраховуватиметься за дещо

модифікованою формулою:

 (1),

де Т — період накопичення початкового внеску в

роках;

V
p
 — початковий внесок при придбанні житла по іпо!

течній схемі в грошових одиницях. Даний показник за!

лежить від такого параметру іпотечної схеми, як частка

іпотечного кредиту у вартості житла (LTV);

СД — фактичні доходи в середньому на місяць у

розрахунку на одне домогосподарство (сім'ю) в Україні

в гривнях;

2 — коефіцієнт, який визначає, що частка платежів

по іпотечному кредиту в доходах позичальника складає

50%;

12 — кількість місяців у році.

Другий показник є індексом доступності житла за

іпотечною схемою ІД і розраховується за наступною

формулою:

(2),

де I
m
 — дохід, необхідний для отримання і обслуго!

вування довгострокового іпотечного кредиту.

Таким чином, доступність житла по іпотечній схемі

буде характеризуватись точкою, координати якої відпо!

відатимуть індексу доступності за іпотечною схемою та

мінімальному періоду, необхідному для накопичення

суми першого внеску при придбанні житла за іпотечною

схемою.

Через те, що системних даних щодо реальних цін

на житло в Україні в наукових і статистичних джерелах

практично не існує проаналізуємо найбільш розвинутий

ринок житла м. Києва.

Як джерело інформації щодо цін на житло було ви!

користано дані, розміщенні на сайті Асоціації ріелторів

України за 2011—2014 роки. При цьому використову!

вались ціни на соціальне житло, які приблизно у півто!

ра рази нижчі, ніж на житло класів А, В і С.

Перед розрахунками комерційної доступності жит!

ла опишемо зміни, які відбулися у сфері житлового

іпотечного кредитування в Україні у 2011—2014 роках.

Слід зазначити, що кількість первинних іпотечних

кредиторів значно зменшилась. Значно зменшились

92880 84132 84564 80838
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Рис. 2. Динаміка цін на квартиру площею 54 кв. м.

у Оболонському районі м. Києва у 2011—2014 роках
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також обсяги іпотечного кредитування громадян на

придбання житла. Погіршились умови іпотечного кре!

дитування, тобто підвищились реальні відсоткові став!

ки по іпотечним кредитам, зменшились терміни креди!

тування, зменшилась питома вага іпотечного кредиту у

вартості житла та посилились вимоги до позичальників

щодо ліквідності застави та рівня їх доходів.

У 2014 році після різкого обвалу курсу гривні по

відношенню до долара США виникли величезні пробле!

ми у позичальників, які до того взяли в банках іпотечні

кредити, номіновані в доларах США та

іншій іноземній валюті.

Програма рефінансування іпотечних

кредитів Державною іпотечною устано!

вою, за допомогою якої громадяни мог!

ли отримати іпотечні кредити під 18%

річних у гривні, була різко скорочена.

Так, у 2013 році ДІУ рефінансувала лише

603 іпотечних кредити на всю Україну, а

за 5 місяців 2014 року лише 186 кредитів.

Програми молодіжного житлового

кредитування за рахунок коштів держав!

ного бюджету України у 2014 році прак!

тично було згорнуто.

Розглянемо ще одну тенденцію, яка

впливає на доступність житла — дина!

міку цін на житлову нерухомість. На ри!

сунку 2 наведено динаміку цін на со!

ціальне житло, а саме на квартиру пло!

щею 54 кв. метри в Оболонському рай!

оні м. Києва у 2011—2014 роках.

У вказаний період відбулось суттєве

зниження цін на житло, номінованих у

доларах США, але в гривнях ціни після

деякого зниження у 2012—2013 роках

різко зросли у 2014 році внаслідок

стрімкого росту курсу долара США по

відношенню до гривні.

Перейдемо до розрахунку комерційної доступності

житла (табл. 2).

Для більшої наглядності траєкторія комерційної

доступності житла в м. Києві у 2011—2014 роках наве!

дена на рисунку 3.

Як бачимо, з рисунка 3 траєкторія доступності житла у

2011—2012 роках набула позитивного напряму, але вже у

2012—2013 роках доступність суттєво знизилась і у 2013—

2014 роках траєкторія доступності житла була спрямована

у напрямку максимального зниження доступності житла.

Рис. 3. Траєкторія комерційної доступності житла в м. Києві у 2011—2014 роках

Джерело: побудовано автором згідно з таблицею 2.

Таблиця 2. Показники доступності житла в Україні
у 2011—2014 роках.

Джерело: розраховано автором згідно з даними [10].

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Вартість 1 кв. м житла в Оболонському 
районі м. Києва, $ 

1720 1558 1566 1497

Фактичні відсоткові ставки за іпотечними 
кредитами в національній валюті, % 

23 24 24 25 

Термін кредиту, років 15 15 10 10
Вартість квартири площею 54 кв. м, $ 92880 84132 84564 80838
Частка іпотечного кредиту у вартості 
житла, % 

70 70 60 60

Сума іпотечного кредиту, $ 65016 58892 50738 48500
Середньорічний курс грн./$ 7,97 7,99 7,99 15,77
Сума іпотечного кредиту в грн. 518178 470547 405397 764845
Щомісячний платіж, грн. 12811 12025 11486 22308
Частка платежів по кредиту в доходах 
позичальника, % 

50 50 50 50

Необхідний сукупний дохід в місяць, грн. 25622 24050 22972 44616
Фактичні доходи в середньому на місяць 
у розрахунку на одне домогосподарство 
(сім’ю) в Україні, грн. 

3708 4032 4331 4471

Початковий внесок по іпотечному 
кредиту, грн. 

222076 201668 270269 509970 

Частка доходу домогосподарства (сім’ї), 
яка може бути спрямована на 
накопичення початкового внеску та 
обслуговування іпотечного кредиту, 
грн./місяць 

1854 2016 2166 2236

Період накопичення початкового внеску, 
роки 

10 8,3 10,4 19

Індекс доступності житла за іпотечною 
схемою, % 

14,5 16,8 18,9 10
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Фактична результуюча траєкторія у 2011—2014

роки вказує, що комерційна доступність житла у цей

період різко понизилась і напрям цієї траєкторії фак!

тично співпадає з напрямом максимального зменшення

доступності житла для громадян України.

ВИСНОВКИ
Слід зазначити, що у 2011—2014 роках відбулись

негативні зміни в сфері як соціальної, так і комерційної

доступності житла для громадян України. Кількість

квартир, які отримали сім'ї та одинокі громадяни, що

перебувають на квартирному обліку у 2014 році досяг!

ла історичного мінімуму і склала лише 3 000 квартир.

Недивлячись на значне падіння цін на житло у дола!

ровому еквіваленті, ціни у національній валюті значно

зросли.

Це призвело до різкого зниження комерційної до!

ступності житла і до того, що напрям траєкторії цього

показника фактично співпав з напрямом максимально!

го зниження доступності житла для громадян України.

Очевидно, що в умовах кризи у житловому будів!

ництві на фоні загальної економічної кризи держава не

змогла знайти дієвих інструментів вирішення житлової

проблеми в Україні, а ринкові механізми, зокрема існу!

ючий інститут банківського іпотечного кредитування, є

недоступним для більшості українських громадян. Тому

необхідно кардинально перебудувати механізм держав!

ного регулювання житлової сфери, прийняти нову дер!

жавну програму в цій галузі з метою реального підви!

щення рівня доступності життя для громадян України.

У якості подальших розвідок у цьому напрямі автор

планує вдосконалити методику комплексного визначен!

ня рівня доступності житла для громадян України та

здійснити суцільний моніторинг цього показника з 1990

року по 2015 рік.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Рівень функціонально орієнтований на аналіз основ!

них соціально!економічних показників, структурних ха!

рактеристик і факторів внутрішнього і зовнішнього се!

редовища, оцінку інтенсивності конкурентних відносин,

що формує інформаційну основу для прийняття на дру!

гому рівні управлінських рішень щодо активізації роз!

витку конкретних територіально!галузевих підсистем,

алгоритм розробки яких грунтується на спеціальному

методичному забезпеченні та економічному інструмен!

тарії.

УДК 338.48(477)
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РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
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У статті визначено негативні фактори і обмеження припливу інвестицій в економіку регіону,
стосовно правового середовища бізнесу в Україні; виокремлено стримуючі фактори економіч#
ного розвитку країни, описано проблеми соціального розвитку, технологічні фактори; охарак#
теризовано економічні фактори та обмеження зовнішнього середовища; виокремлено скла#
дові структурної моделі туристично#рекреаційного комплексу; побудовано схему туристично#
рекреаційного кластеру України.

In the article the negative factors and restriction of investments inflow into the region economy
respectively the legal environment of business in Ukraine are determined. Restrained factors of
economic development of the country are showen. The problems of social development, technological
issues are described. Economic factors and limitations of the environment are characterized. The
components of the structural model of the tourism sector are pointed out. The model of the tourism
cluster in Ukraine is offered.
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Множинність прояву ефектів активізації розвитку

територіально!галузевих підсистем як системного муль!

типлікатора регіональної економіки вимагає проведен!

ня полікомпонентного аналізу факторів, умов і обмежень,

що визначають існуюче внутрішнє і зовнішнє середови!

ще [1]. Він може бути реалізований на основі методології

PEST!аналізу, відповідно до якої найважливішими з них

є: політичні, економічні, соціокультурні, технологічні.

Природні умови країни дозволяють розвивати прак!

тично всі види туризму і відпочинку, в тому числі таке

перспективне і високоприбутковий напрям, як гірсько!

лижний.

З погляду рекреаційного районування, Україна

може бути розділена на два райони — степовий і
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гірський, а також 9 зон відповідно до профілями турис!

тично!рекреаційної діяльності. Найбільш перспективним

для розвитку туризму є гірський район, в якому скон!

центровані основні природно!рекреаційні ресурси рес!

публіки.

У степовій зоні перспективним напрямком може ста!

ти туристичне освоєння територій, розвиток напрямків,

пов'язаних з відпочинком на воді, а також етнотуризм.

На сьогоднішній день структура колективних місць

розміщення не дозволяє повною мірою задовольнити

зростаючий попит на туристичні послуги ні кількісно, ні

якісно в силу фізичного та морального зносу матеріаль!

но!технічної бази галузі. Збільшення числа ліжко!місць

в останні роки відбувається в значній мірі за рахунок

будівництва міні!готелів і баз відпочинку.

З огляду на це, необхідно провести аналіз зовніш!

нього середовища розвитку туристично!рекреаційного

комплексу, що і окреслює мету написання статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз зовнішнього середовища та структури тури!

стично!рекреаційного комплексу України у своїх пра!

цях розглядали Дрогобицький І.М, Ашинова М.К., Ли!

хоманкова О.В., Кабушкін М.І. та ін. Проте проблемні

аспекти, пов'язані з структурою туристично!рекреацій!

ного комплексу України, потребують подальшого до!

слідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Проаналізувати негативні фактори і обмеженням

припливу інвестицій в економіку регіону, стосовно пра!

вового середовища бізнесу в Україні, охарактеризува!

ти економічні фактори та обмеження зовнішнього се!

редовища та складові структурної моделі туристично!

рекреаційного комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Оцінка впливу зовнішнього середовища за методо!

логією PEST!аналізу передбачає виділення політичних,

економічних, соціокультурних і технологічних факторів

і умов, які мають вплив на функціонування і розвиток

туристично!рекреаційного комплексу України.

Політичні фактори і обмеження зовнішнього сере!

довища можна поділити на фактори:

1) формують політичний клімат;

2) адміністративного впливу на суб'єкти економіки

України;

3) формують правове середовище бізнесу;

4) організаційні.

Найважливішим сприятливим політичним чинником

розвитку України є політична стабільність. Посилити

сприятливий політичний фон може також послідовність

органів влади у реалізації прийнятих стратегічних доку!

ментів і програм розвитку.

Негативним зовнішнім фактором слід визнати знач!

ну частку тіньового сектора в економіці України, що обу!

мовлює необхідність розробки нових підходів до зміц!

нення податкової системи (не в останню чергу — шля!

хом виховання громадянської самосвідомості та подат!

кової культури).

Підвищення значущості екологічних аспектів діяль!

ності суб'єктів економіки передбачає посилення конт!

ролю за дотриманням природоохоронних вимог і нор!

мативів.

Що стосується правового середовища бізнесу в

Україні, то найважливішим негативним фактором і об!

меженням припливу інвестицій в економіку регіону є

неврегульованість питань землекористування та визна!

чення статусу земель. Ряд правових обмежень обумов!

лений наявністю на території України природних тери!

торій, які особливо охороняються, повністю або част!

ково вилучених з господарського обороту, для яких

встановлено режим особливої охорони.

В організаційному плані стримуючими факторами

економічного розвитку країни в цілому і туристично!рек!

реаційного комплексу зокрема є відсутність структури,

що забезпечує регулювання інвестиційної діяльності, а

також єдиної стратегії просування країни, спрямованої

на формування привабливого іміджу регіону.

Економічні фактори та обмеження зовнішнього се!

редовища поділяються на:

1) фактори, обумовлені циклічним характером еко!

номічного розвитку;

2) макроекономічні;

3) чинники формування інвестиційного клімату;

4) ресурсні обмеження;

5) інші.

Така класифікація значною мірою умовна внаслідок

тісного взаємозв'язку факторів.

Сприятливим економічним чинником розвитку ту!

ризму є висока забезпеченість країни природними

ресурсами. Наявність умов для розвитку різних видів

туризму дозволяє нівелювати сезонні коливання спо!

живчої активності. Крім того, туризм як галузь сфе!

ри послуг в дещо меншій мірі страждає від наслідків

економічних спадів, ніж галузі виробничого секто!

ра.

Сприятливий зовнішній фон для розвитку туризму

формує зростання регіональної економіки, зайнятості

та платоспроможного попиту, а обмеженнями стають

низький рівень розвитку споживчого ринку та незначна

частка сфери платних послуг у валовому регіонально!

му продукті.

Факторами, що погіршують інвестиційний клімат в

країні, є недостатній рівень розвитку фінансової інфра!

структури, а також висока частка тіньового сектора в

економіці, що створює умови для недобросовісної кон!

куренції [2].

У перспективі значущим обмеженням розвитку ту!

ристично!рекреаційного комплексу може стати неста!

ча висококваліфікованих кадрів як управлінських, так і

різних фахівців сфери послуг.

Можна прогнозувати також підвищення значущості

фактора глобалізації та регіональної економічної інтег!

рації у розвитку туризму.

У числі соціокультурних чинників виділені:

1) рівень розвитку людського капіталу;

2) показники рівня життя;

3) етологічні (поведінка) чинники.
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Найбільш значущим позитивним фактором цього

блоку є відсутність на території країни вогнищ міжна!

ціональних конфліктів і прояви релігійного екстремізму.

Проблемами соціального розвитку країни є низький

рівень доходів населення, а також пов'язана з цим низь!

ка споживча активність, негативна динаміка чисельності

населення і стану здоров'я [3].

Технологічні фактори і обмеження включають

рівень екологічної безпеки існуючих та створюваних ви!

робництв, ступінь чутливості економіки до інновацій і

рівень розвитку інформаційно!телекомунікаційної

інфраструктури. Останній фактор зараз є найбільш зна!

чущим технологічним обмеженням розвитку економіки

країни.

Туристично!рекреаційний комплекс як економічна

система являє собою сукупність економічних відносин

та інститутів, які визначають загальний вигляд, харак!

тер функціонування, взаємодію об'єктів господарюван!

ня, які забезпечують виробництво і реалізацію турис!

тично!рекреаційних послуг [4].

Структурна модель туристично!

рекреаційного комплексу включає в

себе елементи чотирьох підсистем:

— основні елементи туристич!

но!рекреаційного комплексу (при!

родне і культурне середовище,

об'єкти туристично!рекреаційного

комплексу і їх структура);

— допоміжні елементи турис!

тично!рекреаційного комплексу

(транспортна інфраструктура, сис!

теми розміщення, громадського

харчування, торгівлі та розваг);

— організаційні елементи тури!

стично!рекреаційного комплексу

(система управління готельно!рес!

торанного комплексу, інформацій!

не забезпечення, реклама і просу!

вання бренду України в галузі туриз!

му);

— елементи підсистеми попиту

на продукти та послуги туристично!

рекреаційного комплексу (турис!

тичні агенції та туроператори, тури!

сти і екскурсанти).

У зв'язку з цим, при реалізації

кластерного підходу до розвитку

туристично!рекреаційного комплек!

су мова йде про формування єдино!

го туристично!рекреаційного про!

стору, елементами якого виступа!

ють природне середовище, пам'ят!

ки історії та культури, об'єкти ко!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекреаційне районування країни 
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Рис. 2. Рекреаційне районування країни
та основні напрями туризму

Джерело: авторська розробка.

Рис. 1. Схема туристичноHрекреаційногоHкластеру України
Джерело: авторська розробка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРЕНД 
Визначена стратегія просування туристично-

рекреаційних і допоміжних послуг

Ресурс Об’єкт Підприємства та організації Інфраструктура Інститут

Територіальна організація туристично-рекреаційного кластеру 
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лективного розміщення, підприємства громадського

харчування, розважальні та спортивні споруди, турис!

тичні фірми, підприємства торгівлі, інфраструктура —

транспортна, фінансова, інформаційна, соціальна тощо,

організовані в рамках єдиної стратегії розвитку та про!

сування (рис. 1).

З погляду рекреаційного районування, Україна

може бути умовно розділена на два райони — степовий

і гірський, що спеціалізуються на різних видах туризму

(рис. 2)

До числа загальних проблем галузі в регіонах мож!

на віднести наступні.

1. Високий ступінь зносу основних фондів і не!

обхідність залучення інвестиційних ресурсів в їх модер!

нізацію.

Незважаючи на загальний характер проблеми,

ступінь її вираженості по регіонах значно різниться. Ре!

гіони з високим інвестиційним потенціалом і рейтингом

інвестиційної привабливості в останні роки активно за!

лучали ресурси для реконструкції та розвитку матері!

ально!технічної бази галузі, внаслідок чого ступінь зно!

су основних фондів знизилася.

2. Сезонність коливання попиту, різною мірою ви!

ражена для окремих видів туризму.

3. Недосконалість чинної системи статистичного

обліку в туристично!рекреаційній сфері, що не дозво!

ляє адекватно відобразити внесок галузі в розвиток

економіки туристичного регіону.

Вирішення даної проблеми на регіональному рівні

може сприяти організація систематичних кількісних і

якісних досліджень, спрямованих на вивчення характе!

ру і напрямів туристичних потоків, розміру і структури

витрат туристів і екскурсантів.

4. Висока частка тіньового сектора в галузі.

5. Проблеми підготовки професійних кадрів для

індустрії туризму та забезпечення відповідності рівня

підготовки та кількості випускників різних спеціалізацій

реальним потребам галузі.

6. Зростання антропогенного навантаження на на!

вколишнє природне середовище при збільшенні турис!

тичних потоків.

Зростання числа туристів і екскурсантів призводить

до посилення навантаження на екосистеми регіонів,

збільшення споживання води та електроенергії, загос!

трення проблеми видалення і переробки відходів.

Існує проблема з очищенням стічних вод. Збільшен!

ня числа туристів і екскурсантів і відповідне зростання

водоспоживання та сміттьоутворення зробить країну

зоною екологічного лиха. Тут слід враховувати також

зростання числа автотранспортних засобів і викидів

забруднюючих речовин в атмосферу.

7. Негативний імідж регіонів, обумовлений близькі!

стю зон збройних конфліктів.

8. Низька якість наданих туристичних послуг та

відсутність додаткових сервісів.

9. Слабкість маркетингової системи, покликаної за!

безпечити просування туристичних продуктів регіонів на

українському і світовому ринках.

До найгостріших проблем туристично!рекреаційно!

го комплексу країни можна віднести наступні:

1) невідповідність кількості та якості існуючих місць

розміщення сучасним вимогам і рівню попиту;

2) невідповідність рівня розвитку інфраструктури

потребам галузі (власне туристичної інфраструктури,

а також транспортної, комунальної, енергетичній,

фінансової, інформаційної, соціальної інфраструкту!

ри);

3) проблема залучення інвестицій в умовах відсут!

ності відпрацьованих організаційних механізмів вирі!

шення земельних питань для підготовки інвестиційних

площадок;

4) проблеми безпеки на туристичних об'єктах;

5) проблеми в галузі підготовки кадрів для турис!

тичної галузі, особливо інструкторів і вожатих, що пра!

цюють з дітьми;

6) проблеми в соціальній сфері — низький рівень

життя населення країни і низький рівень оплати праці

зайнятих у туристично!рекреаційному комплексі;

7) відсутність систематичних досліджень (кількісних

і якісних) споживачів туристичних послуг, їх потреб з

метою визначення ємності ринкових сегментів і виявлен!

ня незадоволеного попиту.

Цільову аудиторію гірськолижних курортів мож!

на поділити на любителів і професіоналів. "Люби!

телі" (частка яких, згідно з наявними соціологічни!

ми дослідженнями, становить порядку 70% клієнтів

гірськолижних курортів) воліють відпочивати і ката!

тися разом з сім'єю або друзями. "Любителі" — це

працюючі люди різних вікових груп (від 22 до 60

років) з середніми і високими доходами, які ведуть

активний спосіб життя. "Професіонали" представ!

лені, головним чином, молодими людьми у віці 22—

35 років з середніми і високими доходами, яких ваб!

лять високі гори і складні траси. Орієнтація гірсько!

лижних курортів на середньо! і високоприбуткові

аудиторії обумовлює динамічне зростання цього сег!

мента ринку.

Стратегія просування повинна будуватися на по!

єднанні раціональних вигод:

— найвигідніша цінова пропозиція;

— сам гірськолижний курорт;

— зручне транспортне сполучення;

— розвинена гірськолижна інфраструктура;

— наявність різноманітних схилів з різним рівнем

складності трас;

— високий рівень безпеки, а також емоційних очі!

кувань:

— європейський сервіс;

— наявність відомих брендів;

— унікальна природа;

— різноманітні можливості для відпочинку і розваг.

Нейтралізація слабких сторін за рахунок можливо!

стей:

— створення умов найбільшого сприяння для залу!

чення зовнішніх інвестицій у розвиток матеріально!тех!

нічної бази туризму та об'єктів туристичної інфраструк!

тури;

— сприяння виведенню доходів турбізнесу з тіні та

інвестування власних коштів господарюючих суб'єктів

у модернізацію та розвиток матеріально!технічної бази

галузі;

— забезпечення електропостачання туристичних

об'єктів за рахунок використання альтернативних дже!

рел енергії;
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— підвищення рівня інформованості населення про

туристичних продуктах, пропонованих туристично!рек!

реаційним комплексом країни, і підвищення якості брен!

ду країни.

Нейтралізація можливих загроз за рахунок сильних

сторін:

— використання можливостей екотуризму для за!

лучення уваги до проблем навколишнього середовища

та раціонального використання природних ресурсів;

— створення умов для розвитку туризму та розши!

рення зайнятості населення в туристично!рекреаційно!

му комплексі на всій території республіки;

— подолання сировинної спрямованості освоєння

гірського району країни і забезпечення сталого розвит!

ку територій на основі використання ресурсів, що мо!

жуть оновлюватись;

— запобігання зниження рівня життя населення за

допомогою розширення зайнятості в туристично!рек!

реаційному комплексі і суміжних галузях.

Обмеження стратегічного розвитку:

— обмеженість власних і залучених ресурсів для

модернізації матеріально!технічної бази туристично!

рекреаційному комплексі;

— деградація природних екосистем у результаті

зростання антропогенного навантаження і нераціональ!

ного природокористування;

— зростання показників травматизму в туристично!

рекреаційному комплексі без проведення цілеспрямо!

ваної роботи щодо його профілактики серед туристів і

забезпечення необхідного рівня оснащення медичних

та рятувальних служб;

— неможливість отримання значного мультипліка!

тивного ефекту від розвитку туризму без формування

розвиненої інфраструктури споживчого ринку;

— відсутність інвестицій у розвиток комунальної

інфраструктури буде стримувати розвиток туристично!

рекреаційного комплексу.

Використання методології SWOT!аналізу дозволяє

виявити внутрішні сильні і слабкі сторони галузі туриз!

му в структурі економіки регіону, а також загрози і мож!

ливості, джерелом яких є зовнішнє середовище.

У ході аналізу розглянуті наступні поєднання груп

факторів:

1. Ключові фактори успіху, обумовлені реалізацією

можливостей і сильних сторін:

— збільшення кількості місць розміщення для за!

доволення зростаючого попиту на туристично!рек!

реаційні послуги;

— створення нових робочих місць в туристстично!

рекреаційному комплексі, у тому числі за рахунок сти!

мулювання розвитку підприємств малого та середньо!

го бізнесу;

— зміцнення міжрегіональних зв'язків для реалі!

зації спільних проектів в туристично!рекреаційному ком!

плексі;

— забезпечення фінансової, організаційної та пра!

вової підтримки організацій, що займаються підготов!

кою кадрів для туризму, з метою забезпечення під!

приємств галузі висококваліфікованими фахівцями (у

тому числі вожатими та інструкторами для підприємств,

що спеціалізуються на організації дитячого відпочин!

ку);

— реалізація просвітницької та освітньої функції

екотуризму для виховання дбайливого ставлення до

природних багатств країни і культурним традиціям її

населення;

— створення умов для розвитку міжнародного ту!

ризму (організація відвідування місць, які підлягають

особливій охороні, місць бойових дій часів Великої

Вітчизняної війни; створення етнографічних сіл і музеїв!

заповідників).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, сукупність наявних проблем і обме!

жень розвитку туристично!рекреаційного комплексу,

низький рівень розвитку матеріально!технічної бази та

інвестиційної активності не дозволяють туристично!рек!

реаційному комплексу країни взяти на себе роль локо!

мотива розвитку економіки і забезпечити реалізацію

мультиплікативного ефекту для розвитку суміжних га!

лузей.

Щільність конкуренції в різних сегментах туристич!

ного ринку різна. Найбільш динамічно розвиваються і

висококонкурентним стає в останні роки сегмент

гірськолижного відпочинку.

Оскільки для туристично!рекреаційного комп!

лексу гірськолижний напрямок є потенційною

"Зіркою", і в країні вже ведеться робота з реалізації

проекту будівництва гірськокліматичного курорту,

необхідно оцінити конкурентні позиції в даному сег!

менті ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення сталого низьковуглецевого розвитку

достатніми обсягами капіталу можливе за умови узгод!

женої інвестиційної політики усіх сторін!учасників інве!

стиційного процесу: міжнародних інституцій; трансна!

ціональних компаній та урядів країн!реципієнтів. Для всіх

цих сторін важливе значення має оцінка привабливості

національних економік для інвестування сталого низь!

ковуглецевого розвитку. Така оцінка має враховувати

специфічні особливості сталого низьковуглецевого роз!

витку, до яких належать: 1) глобальна домінантність та

екологічна імперативність; 2) гармонізація національних

та міжнародних систем мотивації; 3) взаємодія різних

учасників інвестиційного процесу.

У цьому контексті важливе значення має розкриття

суті і змісту інвестиційної привабливості сталого низь!

ковуглецевого розвитку та обгрунтування методологі!

чних підходів до її виміру, кількісної оцінки і якісної ха!

рактеристики. Актуальність цього завдання, насамперед

полягає в тому, що сталий низьковуглецевий розвиток

має ще дуже коротку інвестиційну історію і, як сфера

економічної діяльності перебуває на старті. Тому дуже

важливо володіти методологією оцінки саме потенцій!

них можливостей і вигод від перспектив інвестування.

Це представляє великий інтерес для всіх учасників інве!

стиційного процесу: міжнародних інституцій, трансна!

ціональних компаній та урядів країн!реципієнтів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Останнім часом в дослідженнях з проблем екологі!

зації економіки вчені все частіше стали звертати увагу
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Сформульовано методологічний підхід до ідентифікації низьковуглецевості національних еко#
номік та комплексної оцінки їх інвестиційної привабливості з позицій сталого низьковуглецевого
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номік та розроблено методику оцінки їх низькоуглецевої інвестиційної привабливості.

The paper highlights methodological approach to identification of national economies as low#carbon
and proposes assessment of their investment attractiveness based on level of sustainable low#carbon
development. The article justifies the basic indicators for identifying national economies as low#carbon
and proposes methodology of evaluation the investment attractiveness of these economies.
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на необхідність виміру екологічності економіки. За

кордоном ці питання вже знайшли певне дослідження

у працях вчених: Г. Дейлі [1], А. Фрамеворка [2], І. Літен!

берга [3], М. Грубба [3]; М. Кеннета [4], С. Портера [5],

М. Тейлора [6], В. Катцова [12], Л. Проскурякової [13]

та відображення в практичних розробках і звітах [7], [8],

[9], [10], [11]. В Україні окремі вітчизняні вчені теж вже

досліджують можливості виміру екологічності еконо!

міки через різні показники та індикатори. Цими питан!

нями в тій чи іншій мірі займаються вчені: Г. Єлісєєва

[14], Л. Жарова [15], М. Ільїна [15], Н. Захаркевич [16],

Н. Караєва [17], О. Левандівський [18], І. Мазур [19],

У. Письменна [20], Т. Туниця [21], Ю. Туниця [22].

МЕТА СТАТТІ
Розробити методологічний підхід до ідентифікації

низьковуглецевості національних економік та обгрун!

тувати показники і методику комплексної оцінки інвес!

тиційної привабливості економік країн з позицій вимог

низьковуглецевого розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для формулювання методологічного підходу оцін!

ки інвестиційної привабливості сталого низьковуглеце!

вого розвитку принципово важливо відобразити його

гносеологічну природу та виділити базові установки як

процесу. З цією метою важливо сформулювати пара!

дигму сталого низьковуглецевого розвитку, яка може

бути покладена в основу методологічного підходу та

формалізації кількісної і якісної оцінки його інвести!

ційної привабливості. Перші ідеї щодо такої парадигми
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сталого низьковуглецевого розвитку були сформульо!

вані Г. Дейлі [1]. Пізніше ці ідеї розвили інші вчені, в т.ч.

вітчизняні, зокрема: О. Левандівський [18]; І. Мазур [19];

У. Письменна [20]; Ю. Туниця [22]. На основі цих дослі!

джень автор прийшов до висновку, що парадигма ста!

лого низьковуглецевого розвитку по суті грунтується на

двох принципах.

Перший. Необхідність розмежування в теоретично!

му і практичному аспектах економічного зростання та

зростання споживання вуглецевих енергоносіїв — ос!

новного джерела вуглецевих викидів. Для сталого низь!

ковуглецевого розвитку ці дві тенденції контрагентні,

тобто такі, що протилежно характеризують низьковуг!

лецевий розвиток економіки.

Другий. Необхідність досягнення ключових цілей

економічного розвитку саме за умови скорочення спо!

живання вуглецевих енергоносіїв та викидів вуглецю.

Для сталого низьковуглецевого розвитку

скорочення вуглецевих викидів є пріоритет!

ніше за зростання економіки.

Таким чином, парадигма сталого низь!

ковуглецевого розвитку передбачає пріо!

ритетність скорочення вуглецевих викидів

над зростанням економіки і забезпечення

на цій основі її конкурентоспроможності та

зниження залежності від вуглецевих енер!

гоносіїв. Це досягається шляхом створен!

ня системи мотивації модернізації економ!

іки та її інноваційного розвитку і насампе!

ред у сфері енергоспоживання.

З проведених досліджень виходить, що

суть сталого низьковуглецевого розвитку

найбільш адекватно можуть характеризува!

ти два основних показники: 1) макроекологі!

чний — скорочення вуглецевих викидів (ВВ);

2) макроекономічний — зростання економі!

ки за ВВП. Через порівняння та співвідношен!

ня цих показників можна судити про харак!

тер економіки країни з позицій глобальної антивуглецевої

політики. З цією метою автором здійснено дослідження

динаміки цих показників по великій сукупності країн (138)

і за тривалий період (43 роки) (рис. 1).

У результаті аналізу виявлено досить суперечливий

і полярний взаємозв'язок між цими показниками. Зага!

лом у більшості країн чим більший приріст ВВП, тим

більший приріст викидів вуглецю. Однак уже є чимало

країн, які тривалий час добиваються приросту ВВП при

скороченні викидів вуглецю (таких більше 40 країн — 1

і 2 групи). У 50 країнах приріст ВВП випереджає приріст

викидів вуглецю (3 і 4 групи). Водночас є багато країн

(біля 50) (5 і 6 групи), де приріст викидів вуглецю трива!

лий час випереджає приріст ВВП.

Виходячи з принципів парадигми сталого низьковуг!

лецевого розвитку, автором сформульовані моделі ме!

тодологічного співвідношення основних оціночних показ!

ників: динаміки валового продукту (ВВП) та

вуглецевих викидів (ВВ). Таке зіставлення зо!

рієнтоване на два основні вектори: 1) скоро!

чення ВВ і 2) зростання ВВ. По кожному з век!

торів динаміки вуглецевих викидів можливі

різні сценарії порівняння з динамікою ВВП.

На основі формалізації показників динаміки

ВВП та вуглецевих викидів, автором розроб!

лено класифікацію характеристик моделей

розвитку економіки з позиції глобальної ан!

тивуглецевої політики (табл. 1).

На основі порівняння показників дина!

міки ВВП і вуглецевих викидів можливі 4 си!

туації: 1) зростання ВВП і викидів; 2) скоро!

чення ВВП і викидів; 3) зростання ВВП і ско!

рочення викидів; 4) скорочення ВВП і зрос!

тання викидів. У кожній з цих ситуацій мож!

ливі по три варіанти: 1) коли темпи ВВП

відповідають темпам викидів; 2) коли темпи

ВВП вищі за темпи викидів; 3) коли темпи

ВВП нижчі за темпи викидів. Це по суті сфор!

мульовані критерії ідентифікації економік

країн на предмет їх відповідності вимогам

парадигми низьковуглецевого розвитку.

Рис. 1. Групування країн за середньорічними темпами
приросту (спаду) вуглецевих викидів (ВВ) та ВВП за

1970—2013 рр., %
Розроблено автором.
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Таблиця 1. Матриця ситуаційних характеристик
ідентифікації низьковуглецевості національних економік

Примітка: (+; !;) — зростання або скорочення темпів.

(+ +; — !;) — перевищення темпів зростання або скорочення по ВВП над
темпами по ВВ або навпаки.

Розроблено автором.
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Виходячи з цього, до категорії стало!

го низьковуглецевого розвитку можуть

бути віднесені лише ті країни, в яких ВВП

зростає, а вуглецеві викиди скорочують!

ся. Країни, в яких викиди зростають, а

ВВП скорочується — це країни з дегра!

дуючою високовуглецевою економікою.

Країни з адекватними темпами скорочен!

ня чи зростання ВВП і викидів — по суті

мають вуглецеву стагнуючу економіку.

На основі сформульованих критеріїв

та відповідних статистичних даних авто!

ром зроблено групування країн світу за

зазначеними характеристиками економік.

З'ясовано що із 134 країн, до категорії зі

сталим низьковуглецевим розвитком

можна віднести лише перші дві групи

країн (разом 27), які мають скорочення

викидів і зростання ВВП. До другої кате!

горії країн — зі стагнуючою вуглецевою

економікою належать три групи (разом 89

країн), в яких темпи скорочення або зро!

стання викидів нижчі ніж відповідно тем!

пи спаду або зростання ВВП. Решта 18

країн (3 групи) належать до категорії країн

з деградаційною (руйнівною) економі!

кою, в яких динаміка викидів гірша ніж ВВП (рис. 2).

За результатами аналізу також видно, що перша ка!

тегорія країн (їх 27), економіки яких уже мають ознаки

сталого низьковуглецевого розвитку, дає поки що 32,9%

світових викидів вуглецю та 40,6% світового ВВП. Друга

категорія країн (їх 89) зі стагнуючою вуглецевою економ!

ікою дає 59,4% світових викидів вуглецю і 55,1% світово!

го ВВП. Третя категорія країн з деграційною (руйнівною)

економікою дає 30% світових викидів вуглецю і всього

3,1% ВВП. Отже, третину світових шкідливих викидів да!

ють країни, які мають мізерну долю у світовій економіці.

Зазначені показники динаміки вуглецевих викидів та

ВВП характеризують лише стан впровадження моделі ста!

лого низьковуглецевого розвитку. Ці показники характе!

ризують позитивність ставлення урядів країн (адаптацію

країн) до реалізації глобальної антивуглецевої політики, а

також ефективність і радикальність дій у цьому напрямі.

Це дуже позитивний сигнал з боку країн для ТНК!інвес!

торів та міжнародних екологічних інституцій. Позитивна

динаміка цих показників (скорочення вуглецевих викидів і

зростання ВВП) свідчить, що країна перебуває на старті

реалізації свого великого потенціалу. Саме така ситуація

є найбільш привабливою для інвесторів.

На міжнародному рівні сьогодні ще немає узгодже!

ного набору індикаторів для вимірювання прогресу в

процесі переходу до низьковуглецевої економіки. Але,

виходячи з наукових досліджень, уже можна виокре!

мити три основні групи таких індикаторів, на які найча!

стіше вказують науковці: 1) економічні, які характери!

зують ефективність використання вуглеводних ресурсів;

2) екологічні, які характеризують інтенсивність викидів

вуглецю; 3) соціальні, які характеризують рівень доб!

робуту та якості життя людей.

Однак ці показники ще не розкривають потенціалу

ефективності сталого низьковуглецевого розвитку, що

має визначальне значення для інвестиційної привабли!

вості. Найбільш повно, як показують дослідження, ха!

рактеризують три показники: 1) вуглецевої ефективності

економіки; 2) загальносуспільної продуктивності еко!

номіки; 3) технічно доступний потенціал розвитку

відновлювальної енергетики та його освоєння. Всі ці

показники відповідають вимогам глобальної антивугле!

цевої політики — інвестувати кошти насамперед у краї!

ни з великими і незадіяними можливостями розвитку

енергоконверсії та відновлювальної енергетики.

Перший показник — вуглецевої ефективності за

співвідношенням ВВП до викидів вуглецю засвідчує за!

гальні можливості зростання економіки на основі зни!

ження її енергоємності та вуглецеємності. Низький

рівень цього показника в конкретній країні свідчить про

те, що її потенціал до зростання економіки та підвищен!

ня вуглецевої ефективності є досить потужний, з вели!

кими незадіяними можливостями.

Другий показник — суспільної продуктивності еко!

номіки за співвідношенням ВВП до кількості жителів у

країні має подвійне значення для такої оцінки. З одно!

го боку, характеризує загальні можливості відносного

зростання економіки, які можуть бути реалізовані на

засадах сталого низьковуглецевого розвитку. А з дру!

гого боку — свідчить про великі можливості здійснен!

ня дешевих інвестицій за рахунок значно дешевших ре!

сурсів та робочої сили. Це, до речі, підтверджує досвід

Китаю, Індії та інших країн. З позицій економічної ефек!

тивності показники ВВП на вуглецеві викиди та на жи!

теля чим більші, тим краще. Однак з позицій інтересів

інвесторів інвестиційну привабливість сталого низько!

вуглецевого розвитку країн характеризують обернені

величини показників, тобто менше — краще.

Третій показник — технічно!досяжного потенціалу

відновлювальної енергетики за співвідношенням обсягів

цього потенціалу у тоннах нафтового еквіваленту до

ВВП країни характеризує абсолютні і відносні можли!

Рис. 2. Групування країн за середньорічними темпами
приросту (спаду) вуглецевих викидів (ВВ) та ВВП

за 2008—2013 рр., %

Розроблено автором.
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вості освоєння відновлювальних джерел енергії для

економіки. Цей показник комплексний, оскільки вира!

ховується за секторами відновлювальної енергетики.

Важливе значення для розробки оцінки інвестицій!

ної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку

має врахування впливу урядів країн!реципієнтів на цей

процес. А такий вплив, як показують дослідження, буває

досить потужний і проявляється

альтернативно — у двох аспектах:

прямій підтримці і прямій протидії.

Пряма підтримка може включати

кілька напрямів: а) тарифну підтрим!

ку продажу електроенергії з віднов!

лювальних джерел шляхом застосу!

вання підвищуючих коефіцієнтів; б)

бюджетне субсидування виробників

і споживачів щодо виробництва,

придбання та установки обладнання

для енергоконверсії (енергоощад!

ності, енергомодернізації та енергоі!

нновації); в) надання цінових, подат!

кових та інших преференцій для мо!

тивації енергоконверсії. Узагальне!

ним показником, який може характе!

ризувати рівень державної підтрим!

ки сталого низьковуглецевого роз!

витку може бути співвідношення цих

витрат до ВВП у %.

Пряма протидія, головним чи!

ном, може виражатись у рівні

підтримки розвитку вуглецевої

енергетики — основного конкурен!

та сталого низьковуглецевого роз!

витку. Узагальненим показником,

який може характеризувати рівень

протидії урядами сталого низьковуглецевого розвитку

може бути рівень субсидування вуглецевої енергетики

у співвідношенні до ВВП у %.

Нарешті ще одним важливим показником, який харак!

теризує інвестиційну привабливість сталого низьковугле!

цевого розвитку в країнах є еколого!економічна оцінка

окупності вкладених інвестицій, отриманими скорочення!

ми вуглецевих викидів. Такий показник може бути визна!

чений як співвідношення затрат на енергоконверсію до

обсягів отриманих скорочень вуглецевих викидів. Такий

показник може бути обчислений по країнах, їх регіонах,

галузях, секторах економіки, компаніях, підприємствах.

З урахуванням викладеного сформульовано систе!

му показників, які комплексно характеризують інвести!

ційну привабливість сталого низьковуглецевого розвит!

ку (табл. 2).

На основі сформульованого методологічного підхо!

ду автором розроблена методика кількісної оцінки інве!

стиційної привабливості сталого низьковуглецевого

розвитку. В основу такої методики покладена формал!

ізація співставленості (порівнянності) показників серед!

ньорічних темпів зміни вуглецевих викидів та ВВП. Ці

два макроекологічні та макроекономічні показники є

контрагентними в характеристиці сталого низьковугле!

цевого розвитку. В процесі дослідження автором роз!

роблено систему моделей формалізації таких зіставле!

ностей. Ці моделі включають кілька процедур.

— Визначення інтегрованого показника на базі се!

редньорічних темпів приросту (спаду) вуглецевих ви!

кидів (ВВ) та ВВП. Тут можливі дві основні дії: а) суму!

вання, коли обидва показники рівнонаправлені (обид!

ва зростають чи спадають); б) віднімання, коли обидва

показники різнонаправлені (один зростає, інший спа!

дає).

Рис. 3. Групування країн за інтегрованою
оцінкою динаміки сталого низьковуглецевого

розвитку та середньорічні темпи приросту
(спаду) ВВП та викидів вуглецю (ВВ),

за 2008—2013 рр., %

Розроблено автором.

Таблиця 2. Основні показники ідентифікації
низьковуглецевості національних економік

Розроблено автором.

Показники Характеристика
показника його значення

1. Оцінки адаптації країн до глобальної антивуглецевої політики 
1.1. Динаміка вуглецевих 
викидів (ВВ), % 

Скорочення (-), або зростання (+) 
вуглецевих викидів 
 

Менше – краще

1.2. Динаміка ВВП, % Зростання (+), або спад (-) економіки Більше – краще
 

2. Оцінки потенціалу ефективності інвестування 
2.1. Співвідношення ВВП 
до ВВ, дол./т 

Вуглецева ефективність економіки: низький 
рівень свідчить про великий потенціал. 
 

Менше – краще

2.2. Рівень ВВП на жителя 
тис.дол./чол. 

Загальносуспільна продуктивність та 
ефективність економіки: низький рі-вень 
свідчить про великий потенціал  
 

Менше – краще 

2.3. Співвідношення техніч-
нодосяжного потенціалу 
ВДЕ до ВВП, в т н.е./дол. 

Високий рівень співвідношення 
(багаторазове перевищення) свідчить про 
великий потенціал  
 

Більше – краще 

3. Оцінки впливу урядів країн-реципієнтів 
3.1. Субсидування енерго-
конверсії, % до ВВП 

Рівень державної підтримки енергоконверсії
 

Більше – краще

3.2. Субсидування вугле-
цевої енергетики, % до 
ВВП 

Рівень протидії енергоконверсії шляхом 
державної підтримки вуглецевої енергетики 
 

Менше – краще

4. Оцінки еколого-економічної окупності інвестицій 
4.1. Співвідношення затрат 
на енергоконверсію до 
скорочених вуглецевих 
викидів, дол./т 

Ефективність використання коштів на 
енергоконверсію та окупність інвестицій 

Більше – краще
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— Встановлення коефіцієнту підсилення впливу

групи показників (від 1 до 2,5).

— Визначення інтегрованої, скорегованої на ко!

ефіцієнт підсилення впливу групи показників, оцінки

інвестиційної привабливості сталого низьковуглецево!

го розвитку країни.

Обчислені за наведеними показниками функціо!

нальні індекси відрейтинговуються за відповідною су!

купністю досліджуваних країн. Далі, на основі них, шля!

хом усереднення рейтингових оцінок (за місцем країни

в рейтингу) можна визначити інтегрований індекс інве!

стиційної привабливості сталого низьковуглецевого

розвитку. За розробленою методикою автором обчис!

лено інтегрований індекс інвестиційної привабливості

сталого низьковуглецевого розвитку. В розрахунку ви!

користано дані по 134 країнах, за тими показниками,

за якими є систематизовані дані по всій сукупності

країн. На основі інтегрованої оцінки зроблено рейтин!

гування країн. Цей рейтинг по суті відображає ефек!

тивність і радикальність політики країни у здійсненні

глобальної антивуглецевої політики та забезпеченні

сталого низьковуглецевого розвитку (рис. 3).

Висока інтегрована оцінка країни динаміки сталого

низьковуглецевого розвитку свідчить, що країна пере!

буває на старті реалізації свого великого потенціалу.

Саме така ситуація є найбільш привабливою для інвес!

торів, особливо на перспективу. По окремих країнах та

їх групах результати розрахунків наведені на рисунку 4.

З наведених даних видно, що розвинуті країни ЄС і

ОЕСР істотно поступаються країнам Латинської Амери!

ки, Азії та Африки за інтегрованим індексом інвести!

ційної привабливості сталого низьковуглецевого роз!

витку. До числа інвестиційно привабливих належать

країни БРІКС та СНД, у т.ч. такі великі країни, як Китай,

Індія, Єгипет, Філіппіни, Пакистан та інші. І це без вра!

хування трьох важливих показників, по яких немає сис!

тематизованих даних по багатьох країнах: 1) технічно

досяжного потенціалу ВДЕ (у співвідношенні до ВВП);

2) рівень субсидування відновлювальної енергетики (у

співвідношенні до ВВП); 3) окупності інвестицій

(співвідношення вкладених інвестицій до обсягів скоро!

чень вуглецевих викидів. Якщо врахувати ще й ці показ!

ники, то можна з високою ймовірністю стверджувати,

що рейтинг країн Латинської Америки, Азії, Африки,

БРІКС і СНД істотно покращиться.

Адекватність оцінки інвестиційної привабливості ста!

лого низьковуглецевого розвитку за розробленою авто!

ром методикою підтверджується порівнянням отриманих

результатів. Зокрема з'ясовано, що оцінка інвестиційної

привабливості за інтегрованим індексом значно краще

корелює з показником екологічної ефективності країн,

ніж індекс компанії Ернст енд Янг (рис. 5).

З наведених розрахунків видно, що пропонована ме!

тодика достатньо повно враховує потенційні можливості

для залучення капіталу в сталий низьковуглецевий розви!

ток. При цьому припускається, що зазначені складові —

функціональні показники мають приблизно однаковий

вплив на інтегровану оцінку інвестиційної привабливості.

Якщо ж обчислити кореляційний вплив цих показників на

інтегрований індекс, то можна стверджувати, що рейтинг

зазначених країн Південно!Східної Азії, Африки і Латинсь!

кої Америки ще більше зросте. Саме цим пояснюється

зміщення інвестиційної активності в сталий низьковугле!

цевий розвиток в ці регіони світу.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
1. Специфічні особливості характеристики та

кількісно!якісної оцінки інвестиційної привабливості

сталого низьковуглецевого розвитку, які слід врахову!

вати при формулюванні методологічних підходів та роз!

робці методики, полягають в наступному: 1) пріори!

тетність скорочення вуглецевих викидів над зростанням

Рис. 4. Групування країн за інтегрованим
індексом оцінки інвестиційної привабливості

сталого низьковуглецевого розвитку (в дужках
місце в рейтингу серед 134 країн)

Розроблено автором.

Рис. 5. Оцінка інвестиційної привабливості та
екологічної ефективності країн, бали

Розроблено автором.
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економіки; 2) гармонізація інтересів трьох основних

сторін — учасників інвестиційного процесу (міжнародні

інституції, транснаціональні компанії та уряди країн!ре!

ципієнтів); 3) гармонізація національних та міжнарод!

них систем мотивації сталого низьковуглецевого роз!

витку; 4) поєднання потенціалу та інтенсивності стало!

го низьковуглецевого розвитку.

2. Виходячи із цілей і пріоритетів глобальної анти!

вуглецевої політики, задекларованих у програмних до!

кументах ООН, у методологічних підходах інвестицій!

ної оцінки привабливості мають бути враховані основні

вимоги міжнародних екологічних інституцій щодо інве!

стування сталого низьковуглецевого розвитку. Йдеть!

ся насамперед про пріоритетне спрямування інвестицій

на екологічні цілі в ті країни, а також в ті сектори низь!

ковуглецевої економіки, які найшвидше дадуть найбіль!

ший екологічний ефект в глобальному масштабі. Вод!

ночас, окрім найбільшого екологічного здійснення інве!

стицій у визначені країни і сектори низьковуглецевої

економіки, має дати також великий соціальний ефект у

вигляді збільшення зайнятості населення та їх доходів.

Таким буде найбільш повний і загально!цивілізаційний

ефект від сталого низьковуглецевого розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Сучасні тенденції розвитку вітчизняної економіки

показують, що, не дивлячись на позитивні зрушення

останніх років, завдання залучення інвестицій в регіон

стоїть як і раніше гостро. Світовий досвід свідчить, що

країни не здатні вийти з економічної кризи без залучен!

ня та ефективного використання іноземних інвестицій,

оскільки інвестиції не тільки сприяють формуванню на!

ціональних інвестиційних ринків, а також ринків товарів

і послуг. Крім того, іноземні інвестиції, як правило, спри!

яють заходам з макроекономічної стабілізації, дозво!

ляють розв'язувати окремі соціальні проблеми транс!

формаційного періоду. В умовах глобального дефіци!

ту інвестиційних ресурсів, структурної перебудови еко!
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IMPROVEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY STATE REGULATION PROCESS

Стаття присвячена удосконаленню системи управління інвестиційною діяльністю. Визначе#
но, що головною умовою успішної політики залучення та використання іноземного капіталу в
економіці України є створення сприятливого інвестиційного клімату. Доведено, що без інозем#
них інвестицій сьогодні складно розраховувати на досягнення економічного зростання та ви#
рішення соціальних проблем.

The article is devided to improvement of the investment activity system. Defined that the main
condition of the successful policy in foreign capital attraction and usage in the Ukrainian economy is
the creation of congenial investment climate. Proved that nowadays its hard to count on economic
growth achievements and social problems solution without foreign investments.

Ключові слова: процес, система, інвестор, інвестиції, інвестиційна діяльність, державне регулюван%

ня, інвестиційна політика, органи державної влади, моніторинг.

Key words: process, system, investor, investments, investment activity, state regulation, investment policy,

state power departments, monitoring.

номіки України, посиленні ролі регіонів в економічно!

му житті країни актуальною проблемою виступає акти!

візація інвестиційної діяльності на регіональному рівні.

Головної уваги постають проблеми оптимізації джерел

фінансування інвестицій та напрямків їх вкладання по

регіонах країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження регіональних особливостей розвитку

інвестиційної діяльності заслуговують на увагу В.С. Бар!

да, І.А. Бланк, П.Ю. Бєлєнького, О.Г. Гранберга,

Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова,

О.О. Другова, І.П. Колота, Ю.А. Корчагіна, О.В. Кухлен!

ка, Ю.В. Орловської, Ш.Л. Розенфельда, А.І. Сухору!
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кова, Д.М. Стеченка, Л.Г. Чернюк, М.Г. Чумаченка. Проте

питання визначення подальших напрямів удосконален!

ня процесу державного регулювання інвестиційної

діяльності залишаються відкритими.

Відсутність належної системи управління інвести!

ційною діяльностю, невизначеність окремих теоретич!

них положень та потреба в практичних рекомендаціях

щодо вирішення зазначених питань поки що не дає мож!

ливості говорити про вичерпну відповідь з цього питан!

ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є методичні аспекти та практичні за!

ходи щодо удосконалення процесу державного регулю!

вання інвестиційної діяльності. Відповідно до поставле!

ної мети сформульовано наступні завдання:

— визначити головну умову успішної політики за!

лучення та використання іноземного капіталу в еко!

номіці України;

— сформувати висновки та визначити напрямки по!

дальших досліджень для удосконалення процесу дер!

жавного регулювання інвестиційної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У перехідний до ринку період найбільшої деградації

в Україні зазнала інвестиційна діяльність. Нині стан цієї

сфери є досить складним унаслідок зниження ділової

активності більшості суб'єктів господарювання, остаточ!

ного погіршення інвестиційного клімату та можливос!

тей бюджетів усіх рівнів. Успішне вирішення цієї про!

блеми залежить від вдалої державної політики у сфері

регулювання інвестиційної діяльності.

Водночас реалізація процесу державного регулю!

вання у сфері інвестування грунтується на правовому,

організаційному та інформаційному забезпеченні й мо!

ніторингу.

Державне регулювання інвестиційного осередку

насамперед міститься в формуванні і виконанні держав!

ної інвестиційної політики, що являє собою систему за!

ходів, які органи державної влади виробляють і вико!

ристовують у процесі управління інвестиційною діяль!

ністю господарського комплексу, що включає підприє!

мства й організації всіх форм власності. Вона втілює в

життя економічну, науково — технічну й соціальну по!

літику держави за рішенням стратегічних і тактичних

завдань у сфері державних перетворень.

Інформаційне забезпечення і моніторинг відтворю!

ють стан капіталу галузей економіки, залучення інвес!

тицій і здійснення інвестиційної діяльності, стан інвес!

тиційного потенціалу, а також діяльність суб'єктів та

об'єктів інвестування.

Організаційне забезпечення полягає у формуванні

державних органів регулювання в інвестиційній сфері.

Воно також містить в собі організацію і технологію роз!

робки та реалізації державних програм інвестування й

забезпечення страхування інвестицій [4, с. 5].

Інвестиційна діяльність як у державі, так і в її регіо!

нах є одним з основних напрямків розширення та відтво!

рення основних фондів та виробничих потужностей гос!

подарства на базі науково!технічного прогресу, що

уможливлює регулювання розвитку економіки, істотне

підвищення її ефективності, а також на цій основі вирі!

шення соціальних проблем (будівництво житла, об'єктів

соціально!побутового призначення, комунального гос!

подарства тощо).

Усі методи державного регулювання інвестиційної

діяльності є взаємозв'язаними, а тому застосування їх

не може бути довільним. Кожна модель державної інве!

стиційної політики є певним поєднанням заходів та

відповідних державних інститутів, що розробляють та

реалізують ці заходи.

Відповідність організаційних форм і методів дер!

жавного регулювання інвестиційної діяльності залежить

від стану розвитку ринкових відносин, структури еко!

номіки та конкретної економічної ситуації. Недостатнє

врахування взаємовпливу різних заходів інвестиційної

політики може суттєво обмежити їхню ефективність.

Ми погоджуємось з думкою О.Є Кузьміного, що

трактування поняття "регулювання інвестиційної діяль!

ності" є неоднозначним. Якщо йдеться про інвестицій!

ну діяльність, то більшість авторів обмежуються лише

державним регулюванням. За їх поглядами регулюван!

ня інвестиційної діяльності охоплює такі сфери, як дер!

жавне управління бюджетними та позабюджетними

коштами, які спрямовані на виробничий розвиток та

капітальне будівництво. Дане бачення регулювання інве!

стиційної діяльності є однією з умов реалізації держав!

ної політики, що полягає у прийнятті законів та ряду

інших нормативних актів, які регулюють інвестиційну

діяльність в Україні.

Формами державного регулювання інвестиційної

діяльності є: визначення пріоритетних сфер та об'єктів

інвестування, податкове регулювання інвестиційної

діяльності, регулювання інвестиційної діяльності через

надання фінансової допомоги інвесторам, проведення

відповідної кредитної та амортизаційної політики, ре!

гулювання участі інвесторів у приватизації, регулюван!

ня форм і умов фінансового інвестування, експертиза

інвестиційних проектів у процесі державних інвестицій!
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Рис. 1. Схема руху інформаційних потоків

Джерело: [5, с. 46].
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них програм, забезпечення захисту інвестицій, регла!

ментування умов вивозу капіталу для здійснення інвес!

тицій за кордоном. Таким чином, під об'єктом регулю!

вання інвестиційної діяльності розглядається економі!

чна складова інвестиційного клімату [5, c. 115]. Схема

руху інформаційних потоків, які виникають під час ре!

гулювання інвестиційної діяльності наочно можна наве!

сти за допомогою рисунка 1.

Державне регулювання Інвестиційної діяльності,

відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України "Про інвести!

ційну діяльність", здійснюється шляхом: подання фінан!

сової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій,

бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галу!

зей, виробництв; державних норм та стандартів; засто!

сування заходів щодо розвитку та захисту економічної

конкуренції; роздержавлення і приватизації власності;

визначення умов користування землею, водою та інши!

ми природними ресурсами; політики ціноутворення;

проведення державної експертизи інвестиційних про!

грама проектів будівництва; інших заходів [5].

Розглядаючи державне регулювання інвестиційної

діяльності в Украйні, не можна залишити без уваги те,

що на сьогоднішній день для покращання економічної

ситуації, що склалася в країні потрібна регіоналізація.

Регіоналізація управління економікою означає децент!

ралізацію управління, при якій центральні органи вла!

ди делегують регіональним органам повноваження та

відповідальність за ефективне прийняття рішень з пи!

тань розвитку відповідного регіону. Під "регіоном" у

цьому випадку розуміється адміністративно!терито!

ріальна одиниця: район або область. Необхідність регіо!

налізації управління викликана розвитком масштабів

суспільного виробництва, ускладненням управління і

зменшенням можливості враховувати особливості кож!

ного регіону.

Однією з проблем в інвестиційній сфері України та її

регіонів є недостатність фінансових ресурсів та незначні

можливості їх залучення. Ще однією важливою пробле!

мою для України та її регіонів є процес консервації інве!

стицій, тобто інвестування лише в торгівлю, послуги, а не

в сільське господарство та виробничі галузі.

Державне регулювання інвестиційної діяльності

здійснюється в кожній державі, і необхідність його ак!

тивізації залежить від стану інвестиційних процесів у

країні й рівня розвитку економіки в цілому. Регулюван!

ня являє собою цілеспрямовані процеси, здійснювані на

основі певних форм і методів впливу, які забезпечують

ефективний розвиток економічних процесів у країні.

Воно поєднує в собі систему законодавчих, виконавчих

і контролюючих заходів, здійснюваних відповідними

державними установами й громадськими організаціями.

Нагромадження капіталу являє собою найважливіший

об'єкт державного регулювання, тому що, створюючи

додаткові стимули й можливості для інвесторів, держа!

ва впливає на економічний цикл, структуру виробницт!

ва, зайнятість, платіжний баланс та інші об'єкти регу!

лювання [6, с.152].

Об'єктом інвестиційної політики постає господарсь!

кий комплекс країни, суб'єкти інвестиційної політики —

центральні органи державної влади, органи регіональ!

ного й галузевого управління, керівники підприємств і

організацій.

Інвестиційна політика держави потребує певного

механізму її реалізації, що визначає форми й методи

управління інвестиційною діяльністю. Реальний стан і

напрями розвитку даного механізму відображаються в

законодавчій базі, що регулює інвестиційні процеси.

Окремі елементи механізму зафіксовані в 1991 р. у За!

коні України "Про інвестиційну діяльність" [6, с. 9].

На черговий розвиток механізму стимулювання інве!

стицій була спрямована розробка й затвердження ряду

Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів

України, що нормативно — регулюють акти міністерств

і відомств, що стосується створення й застосування ок!

ремих економічних форм і методів управління інвести!

ційною діяльністю.

Державне регулювання інвестиційної діяльності

здійснюється у двох формах:

— керування державними інвестиціями (прямий

вплив) полягає в тому, що держава може виступати в

ролі інвестора галузей і виробництв, продукція яких має

загальнонаціональний характер;

— регулювання умов інвестиційної діяльності й кон!

троль над їхнім виконанням всіма суб'єктами інвести!

ційної діяльності (непрямий вплив). До цього впливу

відносяться: створення зручних економічних умов для

розвитку інвестиційної діяльності, податкова політика

(податкові пільги), амортизаційна політика (застосуван!

ня методів прискореної амортизації), розширення ви!

користання засобів населення і інших позабюджетних

джерел.

Регулюванням інвестиційної діяльності можна на!

звати процес взаємодії функцій, об'єктів, управлінських

рішень, а також методів регулювання, який спрямова!

ний на поліпшення результатів інвестування та на інвес!

тиційний процес.

До законодавчих актів, за допомогою яких здійс!

нюється регулювання інвестиційної діяльності слід

віднести такі Закони України, як "Про інвестиційну

діяльність" (1991 р.), "Про режим іноземного інвесту!

вання" (1996 р.), "Про державне регулювання ринку

цінних паперів в Україні" (1996 р.), "Про зовнішньоеко!

номічну діяльність" (1991 р.), "Про загальні засади ство!

рення та функціонування спеціальних (вільних) еконо!

мічних зон" (1992 р.), "Про господарські товариства"

(1991 р.) тощо. Крім того, діють низка указів Президен!

та України, постанов Кабінету Міністрів України, які

формують політику державного регулювання інвести!

ційної діяльності в нашій країні [8, с. 83].

Після перегляду та аналізу інвестиційного законо!

давства України, можна зробити висновок, що на сьо!

годнішній день в Україні не встановлено результатів

інвестування як об'єкта регулювання і не забезпечено

методичної основи для конструктивного регулювання

інвестиційної діяльності за результатами.

Все!таки зазначені положення Закону не відобра!

жають повною мірою форми та засоби, що має засто!

совувати держава для активації інвестиційної діяльності,

спрямованої на модернізацію реального сектору еко!

номіки та забезпечення сталого економічного розвит!

ку.

Ми погоджуємось з думкою О.М. Вінник про недо!

сконалість Закону щодо визначення форм та засобів,

що застосовує держава у сфері інвестиційної діяльності
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взагалі і щодо державного інвестування зокрема. Нау!

ковець стверджує, що як організатор господарського

життя в суспільстві, в т.ч. його складової — сфери інве!

стування, держава застосовує такі форми:

— нормативне регулювання — встановлення пра!

вил організації та здійснення інвестування в Україні за

участю суб'єктів, що функціонують на базі будь!яких

форм власності;

— поточне — управління сферою інвестування (ви!

дача дозволів, ліцензій реєстрація іноземних інвес!

тицій, окремих видів договорів інвестиційного харак!

теру, проведення державної експертизи інвестиційних

проектів);

— контроль — (перевірка відповідності діяльності

інвесторів, виконавців та інших учасників інвестиційних

відносин встановленим правилам, нормам і нормативам,

виявлення правопорушень та застосування до поруш!

ників заходів впливу з метою усунення негативних

наслідків неправомірної поведінки та відновлення по!

переднього — до вчинення правопорушення — стану

інвестиційних відносин);

— програмування та прогнозування (в залежності

від сфери інвестування — державний сектор економі!

ки чи інші сектори) [1].

Основи законодавства поширюються на велике

коло інвестицій, охоплюючи всі види майнових та інте!

лектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти

підприємницької та іншої діяльності, у результаті якої

утворюється прибуток або соціальний ефект.

Кабінет Міністрів України 29 вересня 2010 року

схвалив Концепцію Державної цільової економічної

програми розвитку інвестиційної Діяльності на 2011—

2015 роки, де передбачено проведення активної дер!

жавної політики із стимулювання розвитку інвестицій!

ної діяльності в Україні, зокрема на засадах розвитку

системи державних інвестицій, підвищення ефектив!

ності та посилення прозорості функціонування ме!

ханізмів державно!приватного партнерства та стимулю!

вання залучення приватних інвестицій у реальний сек!

тор економіки. Реалізація активної державної політики

сприятиме збалансованому розвитку державного та

приватного сектору, концентрації зусиль на пріорите!

тах розвитку, підвищенню привабливості об'єктів інве!

стування, створенню умов як для прямої участі держа!

ви в інвестуванні, так і непрямої шляхом стимулювання

залучення інвестицій [2].

ВИСНОВКИ
У цілому державне регулювання у сфері інвестуван!

ня реалізується з урахуванням багатьох економічних

чинників, які вміщують елементи формування джерел

інвестицій, формування умов реалізації інвестування та

стимулювання залучення інвестиційних ресурсів в еко!

номіку країни.

Перехід України на нову форму економічних відно!

син, що базується на ринкових методах, спричиняє не!

обхідність вирішення нових завдань, пов'язаних з еко!

номічним розвитком регіонів та економіки країни. Ство!

рення сприятливого інвестиційного клімату — головна

умова успішної політики залучення та використання іно!

земного капіталу в економіці України. Пряма підтримка

державного рівня та інтенсивності інвестиційних про!

цесів в економіці, на наш погляд, є вирішальною умо!

вою структурної перебудови. Саме вона дає конкретні

результати у перспективі досягнення і підтримки ста!

більних темпів економічного зростання країни. Основ!

ними напрямами подальших досліджень є розширення

інформаційної бази щодо процесу державного регулю!

вання інвестиційної діяльності як моделі функціонуван!

ня інвестиційного механізму.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення в Україні сприятливого інвестиційного кліма!

ту є першочерговим завданням в контексті реформування

вітчизняної економіки. Його вирішення в значній мірі зале!

жить від повноцінного розвитку різноманітних суб'єктів

фінансової інфраструктури. Визнаємо, що після майже двох

з половиною десятиліть реформ на вітчизняному фінансо!

вому ринку домінуючі позиції займають банківські устано!

ви, тоді як інвестиційні фонди, страхові компанії, недержавні

пенсійні фонди та інші небанківські інституції їм значно по!

ступаються за більшістю показників.

УДК 336.76

Т. М. Бороденко,
асистент кафедри Фінансові ринки, ДВНЗ "Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНИХ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ
ДОСВІД

T. Borodenko,
Assistant Department of financial market, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

FEATURES OF SHARES OF CORPORATE INVESTMENT FUNDS: DOMESTIC EXPERIENCE

У статті визначено місце акцій корпоративних інвестиційних фондів серед фінансових інстру#
ментів. Охарактеризовано головні ознаки акцій корпоративних інвестиційних фондів відповід#
но до законодавства України. Визначено комплекс немайнових прав, що характерні для акцій
корпоративних інвестиційних фондів, оскільки саме вони суттєво вирізняють корпоративні фон#
ди в ряду усіх інститутів спільного інвестування. Встановлено зв'язок між ознаками акцій кор#
поративних інститутів спільного інвестування та розвитком в Україні фондів з таким правовим
статусом. Зазначено фактори, які визначають суттєве переважання пайових інститутів спільного
інвестування в Україні над корпоративними. Структуровано особливості управління корпора#
тивними та пайовими інститутами спільного інвестування. Обгрунтовано заходи, спрямовані
на подальший розвиток корпоративних фондів в Україні.

The article shares the place of investment funds among financial instruments. The characteristic
features of the main stock investment funds according to the legislation of Ukraine. The complex
moral rights, which are characteristic for the stock investment funds, as they significantly, distinguish
corporate funds among all collective investment institutions. The connection between shares'
features of corporate institutes of mutual investing, which are fixed in national legislation and
development of funds with such legal status in Ukraine is determined. These factors, which determine
the prevalence of significant share mutual investment institutions in Ukraine over the corporate.
Structured features management of corporate and mutual investment institutions. The measures
directed on the further development of corporate funds in Ukraine are justified.

Ключові слова: інститут спільного інвестування, фінансовий інструмент, корпоративний інвестицій%

ний фонд, акція корпоративного інвестиційного фонду, активи інвестиційного фонду, інвестиційний сер%

тифікат.

Key words: institute of mutual investing, financial instrument, corporate investment fund, share of corporate

investment fund, assets of investment fund, investment certificate.

Така ситуація не тільки суттєво ускладнює можливості

фінансового ринку виконувати властиві йому функції, вона

штучно зменшує інвестиційні альтернативи для власників

заощаджень, підриває довіру до фінансових інструментів та

послуг.

У цьому контексті слід особливу увагу звернути на роз!

виток спільного інвестування в Україні, як свідчить зарубі!

жний досвід, саме інститути спільного інвестування (ІСІ)

здатні створити потужні стимули для трансформації заощад!

жень у інвестиції. Проте для розвитку ІСІ необхідно створи!

ти відповідні передумови, зокрема, нормативно!правову
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базу. В Україні законодавство у сфері спільного інвестуван!

ня неодноразово удосконалювалося, проте говорити про за!

вершеність реформування ще занадто рано. З огляду на це

підвищується актуальність досліджень присвяченим розвит!

ку інвестиційних фондів та нормативно!правової бази, що

регулюють діяльність цих інститутів в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зауважимо, що питання функціонування ІСІ в Україні

розглядалося в роботах С. Віхрова, А. Золковера, Д. Лео!

нова, С. Леонова, О. Михайлика, О. Слободян, Г. Терещен!

ко, О. Уваркіної, А. Федоренка, Д. Циганок, О. Щербини та

інших.

У роботах зазначених авторів хоча й аналізувалося ши!

роке коло проблем розвитку інвестиційних фондів на вітчиз!

няному фінансовому ринку, проте теоретичні та практичні

аспекти функціонування акцій корпоративних ІСІ майже не

розкрито.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити особливості акцій корпоратив!

ного інвестиційного фонду як фінансових інструментів та

обгрунтувати напрями удосконалення нормативно!правової

бази з питань випуску та обігу таких цінних паперів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розпочинаючи аналіз акцентуємо в пер!

шу чергу на визначенні акцій корпоративних

інвестиційних фондів у Законі України "Про

цінні папери та фондовий ринок": "Акція кор!

поративного інвестиційного фонду — цінний

папір, емітентом якого є корпоративний інве!

стиційний фонд та який посвідчує майнові

права його власника (учасника корпоратив!

ного інвестиційного фонду), включаючи пра!

во на отримання дивідендів (для закритого

корпоративного інвестиційного фонду), час!

тини майна корпоративного інвестиційного

фонду у разі його ліквідації, право на управ!

ління корпоративним інвестиційним фондом,

а також немайнові права, передбачені зако!

нодавством про інститути спільного інвесту!

вання" [1].

Зазначимо, що згаданим нормативно!

правовим актом чітко відділено акції корпо!

ративного інвестиційного фонду від акцій.

Більше того, якщо стосовно власника акцій вживається

термін "акціонер", то щодо власника акцій КІФ — учасник

[1].

Звернемо увагу також на той факт, що виділення акцій

КІФ в окрему групу пайових цінних паперів відбулося тільки

у 2012 році, тоді як в період 2006—2012 рр. такі фінансові

інструменти розглядалися в ряду акцій.

Отже, для власника акцій КІФ властивим є разом з прид!

банням таких цінних паперів отримання наступного комп!

лексу майнових та немайнових прав (рис. 1).

Аналізуючи місце акцій КІФ в ряду фінансових інстру!

ментів, насамперед акцентуємо увагу на розбіжностях, що

притаманні науковим підходам до цього поняття.

Так, відомий вітчизняний дослідник І. Бланк стверджує,

що фінансові інструменти представляють собою різно!

манітні фінансові документи, що обертаються, які мають

грошову вартість та за допомогою яких здійснюються опе!

рації на фінансовому ринку [3, c. 206—207].

У свою чергу, В. Чесноков зазначає, що продаж або

передача фінансових інструментів забезпечує отримання

фінансових ресурсів, окрім того, фінансові інструменти є

носіями інформації про грошові операції, і, насамкінець,

вони фіксують майбутні чи минулі фінансові події [4, c. 3].

Інші вітчизняні науковці вказують, що фінансові інстру!

менти — це особливі товари фінансового ринку, які мають

фінансове походження та виступають

об'єктом купівлі!продажу на відповідних сег!

ментах фінансового ринку [5, c. 18].

О. Підхомний характеризує фінансові

інструменти як засіб обміну, розподілу і кон!

тролю ресурсів і (або) ризиків на основі реа!

лізації відповідних прав та обов'язків [6, c.

11].

Відповідно до МСБО 32, фінансовий

інструмент — це будь!який контракт, який

приводить до виникнення фінансового акти!

ву у одного суб'єкта господарювання та

фінансового зобов'язання або інструмента

капіталу у іншого суб'єкта господарювання

[7].

У свою чергу, в законі України "Про цінні

папери та фондовий ринок" використовуєть!

ся наступне визначення: "Фінансові інстру!

менти — цінні папери, строкові контракти

(ф'ючерси), відсоткові строкові контракти

(форварди), строкові контракти на обмін (на

певну дату в майбутньому) у разі залежності

ПРАВА ВЛАСНИКА АКЦІЙ КІФ 

Майнові  Немайнові  

• отримувати дивіденди (для 
корпоративних фондів закритого 
типу); 
• право на  отримання частини майна 
корпоративного інвестиційного фонду 
у разі його ліквідації; 
• право на  управління КІФ  

• право на отримання інформації 
про діяльність інституту 
спільного інвестування; 
• право бути обраним до 
наглядової ради 
 
 

Рис. 1. Права власників акцій корпоративного
інвестиційного фонду

Джерело: систематизовано автором за [1].

А
К
Ц
ІЇ

 К
ІФ

 

Іменні  

Виключно прості  

Бездокументарна 
форма  

Оплата виключно грошовими 
коштами  

Можливість конвертації в цінні 
папери інших ІСІ 

Рис. 2. Характеристики акцій КІФ, встановлені
законодавством України

Джерело: складено автором за [1—2].
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ціни від відсоткової ставки, валютного курсe або фондо!

вого індексу відсоткові, курсові чи індексні свопи), опці!

они, що дають право на купівлю або продаж будь!якого

із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих,

що передбачають грошову форму оплати (курсові та

відсоткові опціони) [2].

 Загалом, підсумовуючи аналіз поширених в науковій

літературі підходів до визначення фінансових інстру!

ментів, зазначимо наступне:

— абсолютна більшість авторів саме за фінансови!

ми інструментами визнають роль об'єкта купівлі!прода!

жу на фінансовому ринку;

— виокремлюється дуальна роль фінансового

інструменту — як фінансового активу для одного еко!

номічного агента та фінансового зобов'язання для іншо!

го;

— за своєю правовою природою фінансові інстру!

менти є контрактами (документами), що засвідчують пра!

ва та зобов'язання особи, що їх випустила та особи, що

ними володіє.

На наш погляд, виходячи з зафіксованого в законо!

давстві визначення акцій корпоративного фонду можна

стверджувати, що цей вид в повній мірі відповідає окресле!

ним характеристикам.

Зокрема, оскільки акція КІФ відноситься до сек'юрити!

зованих фінансових інструментів (цінних паперів), наведе!

мо наступне визначення: "Цінним папером є документ уста!

новленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує

грошове або інше майнове право, визначає взаємовідноси!

ни емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір)

і особи, що має права на цінний папір, та передбачає вико!

нання зобов'язань за таким цінним папером, а також мож!

ливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним па!

пером іншим особам" [2].

Цим же законодавчим актом акції КІФ віднесено до пай!

ових фінансових інструментів, які:

— посвідчують участь власника у статутному капіталі;

— надають право на участь в управлінні;

— надають право на участь у розподілі прибутку [2].

У той же час, в МСБО 32 використовується дефініція

"інструмент капіталу", відповідно до якої акція КІФ, як будь!

який контракт, засвідчує залишкову частку в активах суб!

'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'я!

зань [7]. В контексті такого визначення розглянемо проце!

дуру ліквідації КІФ, затверджену на законодавчому рівні в

Україні.

Встановлено, що після реалізації активів корпоратив!

ного фонду ліквідаційною комісією кошти, отримані від ре!

алізації, розподіляються у такій черговості:

1) здійснюються виплати учасникам корпоративного

фонду, що подали заявки на викуп акцій корпоративного

фонду до моменту прийняття рішення про ліквідацію кор!

поративного фонду (крім закритих корпоративних фондів);

2) вносяться обов'язкові платежі до Державного бюд!

жету України;

3) задовольняються вимоги кредиторів;

4) розподіляються кошти між учасниками корпоратив!

ного фонду пропорційно кількості акцій корпоративного

фонду, що їм належать (курсив наш — Т.Б.).

Як бачимо, вітчизняний законодавець фактично розді!

ляє учасників КІФ в процесі його ліквідації на дві групи: пер!

ша група складається з тих учасників, які подали заявки на

викуп акцій до прийняття рішення про припинення діяльності

(саме ця група отримує першочергове право на участь в роз!

поділі коштів від реалізації активів); друга група — усі інші

учасники, на користь яких розподіляються кошти тільки

після погашення усіх інших зобов'язань. Таким чином, за

сукупністю ознак можна зробити однозначний висновок, що

акції КІФ є інструментами капіталу.

У той же час, вони також для власників є і фінансовим

активом. Цей висновок підкреслюється тим фактом, що

фінансовим активом визнаються [7]:

а) грошові кошти;

б) інструменти власного капіталу іншого суб'єкта гос!

подарювання;

в) контрактні права.

Законодавством України встановлено окремі вимоги до

акцій корпоративних інвестиційних фондів (рис. 2).

У контексті аналізу майнових прав власників акцій КІФ

зазначимо, що законом передбачене виключне право на

отримання дивідендів за акціями закритих інвестиційних

фондів, якщо це передбачено Проспектом емісії. Дивіден!

ди за такими цінними паперами у відкритих та інтервальних

інвестиційних фондах не нараховуються і не сплачуються

[1].

На наш погляд, особливу увагу слід звернути на комп!

лекс немайнових прав, що характерні для акцій КІФ, оск!

ільки саме вони суттєво вирізняють корпоративні фонди в

ряду усіх інститутів спільного інвестування. Окрім того, сам

правові характеристики КІФ у значній мірі обумовлюють

поширення таких інститутів спільного інвестування в Україні.

Зокрема, звернемо увагу на той факт, що протягом усь!

ого періоду розвитку ринку спільного інвестування в Україні

домінували за усіма без винятку кількісними показниками

пайові фонди. Зокрема, таку тенденцію можна яскраво про!

ілюструвати за наступними даними з 2002 року по вересень

2015 року. Станом на III квартал 2015 року корпоративні

фонди складали 227 ІСІ, в той час як кількість ПІФ станови!

ла — 924 фонди. Тобто частка корпоративних інвестицій!

них фондів у загальність структурі ІСІ склала лише четверту

частину — 24,5 %. Даний показник мав тенденцію до зрос!

тання протягом 2003—2010 рр, з 11,5% до 24,4%. Проте з

2010 по 2015 цей показник особливо не змінювався і коли!

вався від 25 до 29% (рис. 3).

Виникає логічне питання — які фактори визначають сут!

тєве переважання пайових ІСІ в Україні над корпоративни!

ми? На наш погляд, у цьому контексті слід зважати насам!

перед на суттєву різниці в моделі управління пайовими та

корпоративними ІСІ. Відповідно, можна говорити і про вплив

економічної та пайової природи акцій КІФ, адже саме воло!

діння цими фінансовим інструментами визначає управлінські

права власників (учасників ІСІ) та їх права у сфері отриман!

ня доходів.

У першу чергу, слід визнати, що модель управління для

КІФ є набагато складнішою порівняно з ПІФ, оскільки пе!

редбачає обов'язкове функціонування двох органів управ!

ління — загальних зборів та наглядової ради. В той же час,
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Рис. 3. Розподіл ринку спільного інвестування
в Україні за видами фондів станом на 2002 —

IIІ квартал 2015 рр.

Джерело: складено автором за даними УАІБ.
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управління ПІФ здійснюється у відповідності з регламентом

фонду компанією з управління активами.

Загалом, акцентуємо увагу на наступній різниці в уп!

равлінні КІФ та ПІФ (табл. 1).

Вітчизняне законодавство передбачає доволі жорсткі

вимоги щодо проведення загальних зборів та діяльності КІФ.

Основне спрямування таких вимог — максимально можли!

ве забезпечення прав учасників щодо управління корпора!

тивним ІСІ. Зокрема, законодавством передбачено:

1. Вимоги щодо установчого документу корпоративно!

го фонду — статуту та його регламенту.

2. Визначено компетенцію загальних зборів (у т.ч. —

виключну компетенцію), порядок формування порядку ден!

ного, порядок їх скликання та проведення, спосіб голосу!

вання тощо.

3. Встановлено порядок створення наглядової ради, її

компетенції, ведення засідання та прийняття рішень тощо.

Загалом, суттєві відмінності в порядку управління кор!

поративними фондами є причиною збільшення адміністра!

тивних витрат та, на наш погляд, визначають на сучасному

етапі лідерство пайових фондів. У цій площині звернемо

увагу на той факт, що для вітчизняної економіки в цілому

характерний низький рівень корпоративного управління.

Відповідно, учасники ринку спільного інвестування намага!

ються уникнути додаткових вимог з боку законодавства і

обирають пайові фонди, як найбільш адаптовані до умов

вітчизняної економіки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Корпоративна форма не набула значного поширення

в Україні на сучасному етапі, а їх кількість значно посту!

пається кількості пайових ІСІ. В значній мірі така ситуація

пояснюється економічною та правовою природою акцій

корпоративних інвестиційних фондів. Ці фінансові інстру!

менти надають, порівняно з інвестиційними сертифіката!

ми ПІФ, значно ширший обсяг повноважень у сфері уп!

равління фондом. Це і є стримуючим фактором для роз!

витку вказаного сегменту ринку спільного інвестування в

Україні.

Такий висновок можна пояснити наступним:

— низький загальний рівень корпоративного управлін!

ня в Україні, що знижує привабливість використання кор!

поративної форми в спільному інвестуванні;

— збільшення адміністративних витрат для КІФ порівня!

но з пайовими фондами.

У той же час, така організаційно!правова форма

спільного інвестування має ряд переваг, насамперед, з по!

зиції контролю учасників за діяльністю ІСІ. Саме тому в по!

дальшому держава повинна акцентувати свої регуляторні

зусилля на наступних напрямках:

— по!перше, забезпечити інсти!

туційні умови для розвитку спільного

інвестування в Україні;

— по!друге, запровадити змі!

ни до нормативно!правової бази,

що регулює порядок діяльності

КІФ.

Зокрема необхідно забезпечити

реалізацію наступних кроків: по!пер!

ше, спростити порядок проведення

загальних зборів КІФ; по!друге, змен!

шити обсяг питань виключної компе!

тенції загальних зборів на користь на!

глядової ради фонду; по!третє, спро!

стити вимоги до бюлетеню для куму!

лятивного голосування шляхом опи!

тування.

Такі передумови будуть запору!

кою подальшого розвитку корпоративних фондів в Україні.
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Стаття надійшла до редакції 10.12.2015 р.

Таблиця 1. Особливості управління
корпоративними та пайовими інститутами спільного

інвестування
Характеристика Корпоративний ІСІ Пайовий ІСІ 

Правовий статус  Юридична особа Сукупність активів
Заснування (створення) За ініціативи учасників  За ініціативи компанії з 

управління активами (КУА) 
Органи управління  Загальні збори та наглядова рада Здійснюється КУА 

відповідно до регламенту 
фонду 

Управлінські 
повноваження учасників  

Реалізуються через участь у 
загальних зборах та у наглядовій 
раді 

Практично відсутні

Режим отримання 
доходів 

Однаковий, визначається порядком провадження діяльності 

Управління активами ІСІ Різниця між управлінням активами пайових та корпоративних ІСІ 
відсутня  

Джерело: систематизовано автором.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Однією із умов сталого розвитку та забезпечення

конкурентоспроможності підприємства у довгостро!

ковій перспективі є ефективне управління якістю про!

дукції, яку воно виробляє. До якості теплообмінного

обладнання для харчової, нафтогазової та нафтохіміч!

УДК 658:005

О. М. Пєтухова,
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
та логістики, Національний університет харчових технологій, (м. Київ)
Н. О. Хмара,
студентка магістратури, спеціальність логістика,
Національний університет харчових технологій (м. Київ)

УДОСКОНАЛЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ
ЯКОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Pietukhova,
Doctor of Sciences in Economics, Professor, Head of Department "Management
of foreign economic activity and logistics", National University of food technologies (Kiev)
N. Khmara,
graduate student, speciality logistics, National University of food technologies (Kiev)

IMPROVEMENT OF INPUT CONTROL IN THE SYSTEM OF MACHINE]BUILDING ENTERPRISE'S
QUALITY

Встановлено зростання випадків постачання неякісної продукції на ТОВ "Укрспецмаш", яку
завод використовує у виробництві теплообмінників. Це сприяє збільшенню витрат на прове#
дення вхідного контролю і зростання часу на його проведення. Тому проаналізовано організа#
цію проведення та оформлення результатів вхідного контролю матеріалів, сировини і комплек#
туючих виробів, які використовують при виготовленні теплообмінного обладнання, яке засто#
совують на небезпечних виробничих об'єктах підприємств харчової, нафтопереробної та на#
фтохімічної промисловості.

На підставі проведеного аналізу запропоновано удосконалену схему організації і проведен#
ня вхідного контролю, яка грунтується на процесному підході до цієї процедури з чітким визна#
ченням функціональних обов'язків і відповідальності керівників структурних підрозділів заво#
ду, які беруть участь у вхідному контролі. Це дає можливість знизити навантаження на праців#
ників БТК і зменшити час та витрати на вхідний контроль.

It is determined that the number of cases of substandard products delivery to LLC "Ukrspetsmash",
which the plant uses in the heat exchanger production, has grown. It results in increasing the costs
on conducting the input control and spending time on its monitoring. Thus, the paper analyzes the
organization of carrying out and reporting the results of the input control of materials, raw resources,
and component parts used to manufacture heat exchangers which are applied at the hazardous
production sites of food, oil#refinery and oil#chemical industries.

On the basis of this analysis, there has been suggested the improved organization chart and input
control monitoring grounded on the process approach to this procedure with clear definition of
functional duties and responsibilities of the heads of the plant structural divisions which take part in
it. It makes possible to decrease the load of technical control bureau employees and reduce time
and costs on the input control.

Ключові слова: вхідний контроль, система якості, машинобудівне підприємство.

Key words: input control, system of quality, machine%building enterprise.

ної промисловості, яке працює в корозивноактивних,

пожежо! та вибухонебезпечних середовищах, висува!

ються особливі вимоги. Тому вдосконалення управлін!

ня якістю продукції на підприємствах, які випускають

теплообмінну апаратуру, є актуальним питанням. При

цьому вхідний контроль якості сировини і матеріалів,
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які використовують у її виробництві, є одним із основ!

них елементів системи менеджменту якості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Вагомий внесок у теорію і практику управління які!

стю продукції внесли А.В. Гумеров, А.Г. Зекунов, В.В.

Єфимов. В.Н. Іванов, В.М. Мішин, Ю.В. Пазюк, Т.І. Вла!

сова, М.І. Шаповал та інші вчені [1—4]. Однак удоско!

наленню методик вхідного контролю, які безпосеред!

ньо впливають на забезпечення якості продукції, при!

свячено небагато наукових публікацій.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення процедури вхідно!

го контролю в системі якості машинобудівного підприє!

мства.

ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Якість теплообмінної апаратури, яку виробляє ТОВ

"Укрспецмаш", є запорукою тривалої та безаварійної її

експлуатації. Адже це обладнання працює в корозив!

ноактивних, пожежо! та вибухонебезпечних середови!

щах. Разом з тим, вхідний контроль під час виробницт!

ва теплообмінників є першим етапом її забезпечення.

Адже він сприяє запобіганню запуску у виробництво

матеріалів, сировини і комплектуючих, що не відпові!

дають вимогам нормативно!технічної документації

(НТД) та договорів на їх постачання. Для визначення

обсягів вхідного контролю, матеріалів, сировини і ком!

плектуючих виробів враховують стабільність їх якості у

конкретного постачальника та важливість окремих па!

раметрів щодо стабільного функціонування теплообмі!

нників.

Метою вхідного контролю на підприємстві є отри!

мання фактичної інформації про параметри і показники

матеріалів, сировини і комплектуючих виробів та ви!

значення їх відповідності встановленим вимогам.

Основним завданням вхідного контролю є:

— контроль наявності супровідної документації на

продукцію;

— контроль відповідності якості та комплектності

продукції вимогам конструкторської та нормативно!тех!

нічної документації;

— накопичення статистичних даних про фактичний

рівень якості отримуваної продукції та розроблення на

їх підставі пропозицій щодо його підвищення;

— періодичний контроль за дотриманням правил і

термінів зберігання продукції постачальників.

Цей контроль організують і проводять згідно з ГОСТ

24297!87, застосовуючи стандарти та іншу НТД підприє!

мства [5!8]. Слід зазначити, що розроблена НДТ врахо!

вує профіль і особливості продукції, яку виробляє

підприємство. Об'єктами вхідного контролю на ТОВ

"Укрспецмаш" є:

— прокат листовий та сортовий;

— труби;

— деталі фасонні (відводи, переходи, заглушки,

трійники, тощо);

— поковки та штамповки;

— сталеві виливки;

— фланці, сталеві прокладки;

— кріпильні вироби;

— підшипники;

— зварювальні матеріали;

— електродвигуни;

— запірна та запобіжна арматура;

— складальні блоки (трубні пучки теплообмінників,

пічні змійовики, вузли трубопроводів тощо);

— посудини й апарати;

— машинне обладнання (компресори, насоси, тур!

біни тощо) і запасні частини до них.

Усі матеріали, що поступають на завод, підлягають

вхідному контролю. Матеріали, які застосовують в ос!

новному виробництві, піддають вхідному контролю на

відповідність вимогам стандартів, технічних умов,

інструкцій та термінів їх придатності.

Згідно з ГОСТ 24297!87 вхідний контроль проводить

підрозділ вхідного контролю — бюро вхідного контро!

лю (БВК), що знаходиться вскладі служби технічного

контролю якості підприємства (ВТК) [5].

Вхідний контроль продукції здійснюють атестовані

контролери БТК. Лабораторні дослідження, неруйнівні

методи контролю та механічні випробування отриманої

продукції проводять атестовані працівники центральної

заводської лабораторії.

Під час вхідного контролю продукції контролери

БТК керуються ГОСТ, ДСТУ, ОСТ, ТУ, СНіП, РД та інши!

ми нормативними документами, які висувають вимоги

щодо її якості [5—8]. Разом з тим, начальник конструк!

торського бюро вибирає вид технічного контролю, який

може складатися з декількох видів, що доповнюють

один одного залежно від низки факторів виробничого

процесу.

Обсяг вхідного контролю або лабораторних дослі!

джень щодо якості матеріалів також встановлює началь!

ник конструкторського бюро залежно від стану супро!

відних документів на продукцію, ступеня її відповідаль!

ності та результатів оцінювання постачальників.

Слід відзначити, що директор з якості відповідає за

досягнення мети вхідного контролю і підтримку мето!

дики його проведення в актуальному стані.

При цьому контролери БТК відповідають за конт!

роль, вимірювання та об'єктивність оцінювання якості

продукції, а начальник і майстер ділянки — за органі!

зацію та забезпечення їх засобами вимірювальної тех!

ніки, супровідною документацією для контролю якості

продукції (контрольно — маршрутні карти, пред'явничі

записки, акти випробувань, пакувальні листи тощо).

Склад, що знаходиться в складі бюро матеріально!

технічного забезпечення (БМТЗ), передає продукцію,

яка надійшла на завод, до вхідного контролю контро!

лерам БТК разом із супроводжувальною документа!

цією. Під час передачі продукції на вхідний контроль

склад БМТЗ надає такі супроводжувальні документи:

— копія видаткової накладної;

— копія сертифіката або паспорти якості;

— паспорти на комплектуючі вироби.

Під час приймання продукції контролер БТК пере!

віряє:

— наявність супроводжувальної документації;

— стан упаковки;

— правильність маркування;

— зовнішній вигляд і стан поверхні;
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— геометричні розміри, товщину покриттів, техніч!

них параметрів, комплектність поставки комплектуючих

виробів.

Слід зазначити, що для визначення геометричних

розмірів, параметрів продукції, використовують тільки

повірені засоби вимірювальної техніки та керуються

ГОСТ, ОСТ, ТУ та іншими нормативними документами,

що регламентують відповідність якості для кожного її

виду [5—8].

Останнім часом на ТОВ "Укрспецмаш" зафіксовано

зростання випадків постачання неякісної продукції, яку

завод використовує у виробництві теплообмінної апа!

ратури. Це сприяє збільшенню навантаження на персо!

нал БТК заводу і зростання обсягу коштів, які витрача!

ються на цю процедуру. Крім того, слід зазначити, що

підприємство часто витрачає додаткові непередбачені

матеріальні ресурси на вхідний контроль продукції, що

поступає для виробництва основної продукції, та які

пов'язані з придбанням НТД на її виробництво. При цьо!

му у країнах Євросоюзу підприємства постачальники

продукції зазвичай надають замовникам цю докумен!

тацію. Це пришвидшує процедуру вхідного контролю

продукції і знижує витрати на її проведення. Разом з тим,

слід зазначити, що міжнародний стандарт системи

якості ISO 9001:2000 не передбачає надання інформації

організаціями — постачальниками про контроль пара!

метрів продукції під час її виробництва та приймання [9].

Тому для гарантованого забезпечення якості, на!

дійності і безпеки теплообмінної апаратури, яку вироб!

ляє ТОВ "Укрспецмаш", потрібно підвищити технічний

рівень і удосконалити організаційні форми вхідного

контролю продукції. Запропонована удосконалена ме!

тодика процедури вхідного контролю на ТОВ "Укрспец!

маш" представлена на рисунку 1.

Запропоновано металопрокат, що поступає на

підприємство і використовується в основному вироб!

ництві, окрім контролю геометричних розмірів та ві!

зуального огляду на відсутність поверхневих дефектів,

в обов'язковому порядку піддавати хімічному аналізу

для підтвердження відповідності марки і складу сталі.

До того ж в окремих випадках, які встановлюють у кон!

структорському бюро (КБ), металопрокат піддають до!

датковим механічним випробуванням (елемент Б блок!

схеми).

На матеріали, що поступають із супровідною доку!

ментацією, де зазначено повний обсяг випробувань, лише

порівнюють дані супровідного документа з НТД та конт!

ролюють геометричні розміри і зовнішній вигляд.

У випадках, коли в сертифікаті якості не вистачає

деяких даних про металопрокат або у виняткових ви!

падках, коли сертифікат відсутній, КБ призначає додат!

кові випробування і лабораторні дослідження для виз!

начення властивостей матеріалу, які мають відповідати

вимогам конструкторської документації.

Відбір проб, виготовлення зразків для механічних

випробувань, відбір стружки для хімічного аналізу ста!

лей, оформлення заявки для проведення хімічного ана!

лізу та механічних випробувань забезпечують працівни!

ки диспетчерського бюро.

Диспетчерське бюро присвоює номер зразкам (мар!

кує кожен зразок) і передає його разом із заявкою на

проведення аналізу (випробувань) БТК на контроль

відповідності зразків вимогам ЦЗЛ для проведення ла!

бораторних досліджень і випробувань. БТК реєструє

зразки у журналі реєстрації заявок на хімічний аналіз і

лабораторні дослідження і передає його в ЦЗЛ.

Результати випробувань і лабораторних досліджень

оформляє ЦЗЛ у вигляді протоколу випробувань або

хімічного аналізу. Копії протоколів передаються у дис!

петчерське бюро, а оригінал зберігають у БТК.

Якщо матеріали відповідають НТД, то БТК реєструє

їх в журналі вхідного контролю та, виписує супровод!

жувальну бирку, яка є підставою для допуску матеріалу

у виробництво (елемент В блок схеми).

Якщо при вхідному контролю виявлено невід!

повідність або відхилення матеріалів від НТД чи супро!

воджувальної документації, то БТК виписує акт невідпо!

відностей, де перелічені відхилення, виявлені в процесі

Рис. 1. Удосконалена методика процедури вхідного контролю на ТОВ "Укрспецмаш"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи відповідає 
продукції вимогам 
стандартів, ТУ, НД. 

Відбір проб, зразків для 
лабораторних досліджень. 
Проведення додаткових 
лабораторних досліджень 

Вхідний контроль продукції 
що надійшла у виробництво 

Допуск матеріалів на  
виробництво 

Узгодження з 
КБ, БМТЗ на 
коригувальні 

 дії щодо 
допуску 

продукції у 
виробництво 

Початок  

А 
А 

Б 

В 

Г
 
так 

ні

- заявка на проведення хім. аналіза, 
лабораторних досліджень (ф.17-13) 
- журнал регістраціі заявок хім. аналіза, 
лабораторних досліджень (ф.17-07) 

- акт невідповідності вхідного контролю 
(ф.17-06) 
- замовлення на проведення допоміжних 
лабораторних досліджень (ф.17-13) 
- акт про брак (ф.17-03) 
-журнал регістрації актів про брак (ф.17-
10) 
- картка одноразового дозволу на 
відхилення (СОУ 8., ф.8.3-03)  
- бракувальний ярлик (ф. 17-5) 
 

- сопроводжувальна бірка (17-04) 
- протоколи та висновки лабораторних 
досліджень (ф.17-4; 17-15) 
- журнал вхідного контролю (ф.17-08) 

 

БМТЗ  (склад) 

Контролер БТК 

Співробітники 
ЦЗЛ 

Диспетчерске 
бюро 

БМТЗ  

Контролер БТК 

КБ 

Контролер БТК 

Контролер БТК 

- пред'явницький акт(СОУ14-13 ф.14-06) 
- видаткова наклдна 
- сертифікат- паспорт на комплектуючі 
вироби 
-ТУ на виробництво продукції або інша НТД



Інвестиції: практика та досвід № 24/201544

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

контролю. Матеріал, що не пройшов вхідний контроль,

ізолюють від інших матеріалів та зберігають на складі до

прийняття коригувальних дій (елемент В блок!схеми).

Остаточне рішення щодо продукції, яка не відпові!

дає НТД, приймає комісія. Рішення комісії оформлю!

ються Актом вхідного контролю.

При цьому можуть бути такі варіанти рішень:

а) використання матеріалів з відхиленнями (картка

дозволу);

б) доопрацювання в умовах підприємства (двосто!

ронній протокол із представником постачальника на

доопрацювання з визначенням вартості доробок);

в) повернення продукції постачальнику.

Директор з якості координує дії претензійної робо!

ти на підприємстві.

За інформування постачальника про відповідність

поставленої продукції; виклик представника постачаль!

ника та / або виробника; контроль повернення невідпо!

відної продукції та відшкодування браку, відповідає

начальник БТК.

За вирішення фінансових питань, які стосуються

погашення заборгованості постачальників при повер!

ненні або доопрацюванні невідповідної продукції, відпо!

відає керівник обліково!контрольної групи.

За розв'язання розбіжностей з постачальниками та

представлення підприємства в арбітражному суді відпо!

відає юрист підприємства.

За підготовку технічного рішення про можливість

доопрацювання або використання продукції з встанов!

леними відхиленнями від вимог НТД відповідає голов!

ний інженер.

За виклик представника постачальника та / або ви!

робника невідповідної продукції відповідає начальник

БМТЗ.

При цьому підприємство має право самостійно прий!

няти рішення щодо невідповідної продукції у разі не

прибуття або відмови представника постачальника.

До того ж при необхідності підприємство має право

залучати незалежних експертів для визначення якості

закупленої продукції.

Претензійну роботу з постачальниками невідповід!

ної продукції ведуть згідно з чинним законодавством.

ВИСНОВКИ
За результатами досліджень встановлено зростан!

ня випадків постачання на ТОВ "Укрспецмаш" неякіс!

ної продукції. На підставі аналізу організації проведен!

ня та оформлення результатів вхідного контролю на

заводі запропоновано удосконалену структуру цієї про!

цедури, яка грунтується на процесному підході і чітко!

му розмежуванні відповідальності між керівниками

структурних підрозділів, які беруть участь у цьому про!

цесі. Це дало можливість знизити навантаження на пра!

цівників БТК і зменшити час на вхідний контроль, що

сприяє економії коштів заводу на цю процедуру.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИДІ

Сучасний господарський ринок стрімко розвивається,

підхоплює нові тенденції і диктує свої правила гри. Засто!

совується кардинально новий підхід до розстановки пріо!

ритетів. Особливу популярність набувають ресурси немате!

ріального характеру (знання, інформація, інтелектуальна

власність тощо), сила впливу яких позначається як на якості

управління персоналом, функціонуванні підприємств зага!

лом, так і на їх економічної ефективності. Підприємства інно!

ваційного типу поступово витісняють аналоги старого зраз!

ка, які в своїй практиці спиралися тільки на матеріальні та

фінансові ресурси. Західні корпорації давно засвоїли цей

урок і створюють системи управління інтелектуальними ак!

тивами. Небажання переймати цей досвід у західних колег

у створенні та раціональному використанні нематеріальних

ресурсів гальмує прогрес. Саме тому актуальним стає вико!

ристання таких важелів нематеріального впливу на персо!

нал, як корпоративна культура з новими принципами взає!

мовідносин між співробітниками підприємства і зовнішнім

середовищем.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
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THE PROSPECTS OF IMPROVING THE QUALITY OF PERSONNEL MANAGEMENT
THROUGH THE PRISM OF THE CORPORATE CULTURE

У статті розглянуто перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпора#
тивної культури. Визначено, що корпоративна культура є одним з найменш витратних та достатньо
дієвих механізмів розвитку персоналу. Проаналізовано проблеми організації ефективного управлін#
ня персоналом як головного ресурсу підприємства. Виявлено, що корпоративна культура рідко вико#
ристовується керівниками для підвищення якості управління персоналом. Обгрунтовано роль корпо#
ративної культури у розвитку системи управління персоналом. Розкрито завдання, функції корпора#
тивної культури, її вплив на розвиток якісних характеристик трудового потенціалу підприємства. Виз#
начено особливості корпоративної культури в залежності від стадії життєвого циклу підприємства.
Запропоновано типи корпоративної культури та наведені їх характерні риси. Проаналізовано основні
фактори корпоративної культури та визначено їх вплив на управління персоналом.

The article studies the prospects of improving the quality of personnel management through the prism of
the corporate culture. It is determined that the corporate culture is one of the least expensive and quite
efficient mechanisms of personnel development. Also analyzed are the problems of the organization of
effective personnel management as the main resource of the enterprise. It is revealed that corporate culture
is rarely used by managers to improve the quality of personnel management. The role of corporate culture
in the development of personnel management system is justified. The objectives, functions, corporate
culture and its impact on the development of qualitative characteristics of labor potential of the enterprise
are found out. The features of the corporate culture depending on the stage of the enterprise life cycle are
determined. Also outlined are the types of corporate culture and their characteristic features are shown.
The main factors of corporate culture and their impact on personnel management are analyzed.

Ключові слова: управління персоналом, корпоративна культура, потенціал, мотивація, якість, жит%

тєвий цикл, ефективність.

Key words: personnel management, corporate culture, potential, motivation, quality, life cycle, efficiency.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Внесок у дослідження теорії, методології та проблем

ефективного управління персоналом зробили праці таких

вітчизняних і закордонних вчених економістів, як В. Адам!

чука, О. Амоші, А. Афоніна, І. Балабанова, М. Бєлопольсь!

кого, Д. Богині, В. Гриньової, А. Єгоршина, Є. Лібанової,

Є. Качана, А. Кібанова, Є. Макарова, В. Нижника, В. По!

темкина, А. Селезньова, І. Сороки, Г. Щокіна, Б. Санто,

Л. Якокки та інших.

Вітчизняні та зарубіжні науковці такі, як:  М. Баб'як,

О. Бала, А. Воронкова, Н. Гавкалова, Л. Головкова, T. Діл,

Г. Захарчин, Ф. Зінов'єв, К. Камерон, Е. Коренєв, Т. Коттер,

О. Кузьмін, І. Мажура, А. Наумов, Т. Пожуєва, О. Родіоно!

ва, В. Співак, М. Томсон Кевін, Г. Хаєт та ін., — досліджу!

ють проблеми оцінювання, формування та розвитку корпо!

ративної культури, розкривають сутність корпоративної

культури, підходи до її оцінювання (з позиції типології),

особливості факторів впливу на корпоративну культуру, ок!

ремі складники корпоративної культури тощо.

Однак, велика кількість публікацій як з теорії, так і з

практики господарювання не відображає особливостей
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впливу корпоративної культури на підвищення якості управ!

ління персоналом. Виникає необхідність у грунтовному

аналізі взаємозв'язку між системою управління персоналом

та корпоративною культурою. Недостатній рівень дослід!

ження впливу корпоративної культури на якість управляння

персоналом, теоретична, методична та практична значущість

проблеми зумовили вибір напрямку дослідження, його ак!

туальність і цільову спрямованість.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є теоретичне обгрунтування перспектив

підвищення якості управління персоналом у тісному взає!

мозв'язку із корпоративною культурою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Корпоративну культуру слід розглядати як складне соці!

ально!економічне явище, в основі якого лежать відмінні

цінності та принципи корпоративної поведінки, унікальні

ментальні моделі та лінгвістичні парадигми, що розділяють!

ся всіма членами персоналу і покликані зміцнити соціаль!

но!трудові відносини. Успішне функціонування підприємства

багато в чому залежить від ефективності корпоративної

культури, яка займає ключове місце в бізнес!культурі.

Поділ праці, поява в суспільстві підсистем різного рівня,

диференціації суспільства на різноманітні співтовариства

призвело до виділення культур різних рівнів системної

організації. Поява такої спільноти, як соціальна організація

поклало початок моделюванню такого явища як корпора!

тивна культура (рис. 1).

Формування корпоративної культури відбувається в за!

лежності від умов, в яких функціонує підприємство і спря!

моване на вирішення двох основних завдань: адаптацію до

зовнішнього середовища і внутрішню інтеграцію всіх скла!

дових.

Формування і підтримка сильної корпоративної культу!

ри на підприємствах, які перебувають на різних стадіях жит!

тєвого циклу (табл. 1) відноситься до першочергових про!

блем управління. Навіть най!

більш ефективна корпоративна

культура залежить від стану зов!

нішнього і внутрішнього сере!

довища підприємства і повинна

пристосовуватися до всіх змін,

які мають місце.

З урахуванням життєвого

циклу підприємств можна виді!

лити чотири типи корпоративних

культур.

1.  Початок розвитку кор!

поративної культури класифі!

кується як "культура дитинства",

— на підприємстві керівництво

зосереджено на внутрішніх про!

блемах. У цих умовах властива

гнучкість, турбота про людей і

уважність до замовника. Куль!

туру дитинства характеризує

дружньо орієнтоване місце для

роботи, де люди залишають

значну частину себе. І колектив

є родиною. Лідери вважаються

наставниками і, можливо, навіть

батьками. Надається значення

розвитку людських ресурсів з

необхідною згуртованістю і мо!

раллю. Успіх визначається зане!

покоєнням про людей і увагою

до споживача. Заохочується ко!

мандна робота.

2.  Культура зростання на підприємстві вказує на те, що

керівництво зосереджено на зовнішніх факторах з високим

ступенем гнучкості та індивідуалізму. Культуру зростання

характеризується динамічністю, творчістю, заохоченням

підприємливості в роботі. Лідери вважаються новаторами.

Необхідна готовність до змін і вирішення складних завдань.

Керівництво робить ставку в довгостроковому плані на ріст

і освоєння нових ресурсів. Успіх означає володіння унікаль!

ними продуктами або послугами. Заохочується особиста

ініціатива і свобода творчості.

3. В умовах культури зрілості керівництво зосередже!

но на зовнішніх факторах, на потребі в стабільності і керо!

ваності, орієнтоване на результати. Лідери жорсткі і вимог!

ливі. Цілісність підтримується за рахунок акценту на завою!

вання частки ринку. Важливими параметрами є лідерство

на ринку і конкурентоспроможне ціноутворення. Стиль

діяльності — жорстка конкурентна боротьба.

4. Культура старіння вказує на те, що керівництво зосе!

реджено на внутрішніх проблемах. Культура старіння більш

формалізована і структурована. Лідери є талановитими ке!

рівниками. Формальні правила і політика підтримують

цілісність на підприємстві. Успіх визначається надійністю по!

стачань, відстеженням економічних показників і низькою

собівартістю. Заохочується старанність і ефективність.

Оскільки корпоративна культура підприємства практич!

но не відчутна, а, на думку О. Віханського, "не має явного

прояву" [1], то й оцінці піддається складно. Такої ж думки

дотримується Т. Фіцджеральд, який заперечує саму мож!

ливість здійснення оцінки корпоративної культури підприє!

мства як такої [1, с. 106; 2, с. 41].

Тим не менш, у даний час стан корпоративної культури

підприємства прийнято характеризувати за профілем еле!

ментів, які її характеризують. Автори вважають, що серед

елементів, досить повно характеризують стан корпоратив!

ної культури слід виділяти: цілі власника, норми і стандар!

ти, систему менеджменту, коефіцієнт розвитку персоналу,

інтелектуальний рівень і компетентність працівників, надані

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Складові корпоративної 
культури 

- Цінності; 
- Мета; 
- Знання; 
- Зовнішні та внутрішні 
комунікації та зв'язок; 
- Трудова культура 

Носії корпоративної 
культури 

матеріальні 
предмети 

Знаки, символи 

Коммуникації 

Процеси 

Прояви корпоративної культури 

будівлі, офіси, обладнання, 
упаковка продукції, зовнішній 
вигляд працівників 

Гасла, торгові марки, фірмове 
найменування, логотипи, фірмові 
літери, шрифт, музика, 
винагороди, звання, відмітні знаки 
статусу, рангу, мети, місія, закони, 
звичаї, обряди 

Мова, власні свята, традиції, 
звичаї, типова поведінка, значення 
статусу, віку, статі, рангу, 
легенди, історії, парковки, їдальні, 
місця для куріння, громадська 
думка, довіра партнерів 

Організація трудового процесу, 
технології, харчування, 
відпочинку, соціальні гарантії та 
забезпечення, якість продукції, 
послуг

Рис. 1. Модель корпоративної культури
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умови праці, мотивацію і групову взаємодію, а також со!

ціальну політику і стадію життєвого циклу підприємства. От!

римані в результаті експертної оцінки результати дозволя!

ють спростити сприйняття корпоративної культури та наміти!

ти заходи щодо її вдосконалення, оцінити майбутні витрати

і їх окупність.

Можна відстежити певні взаємозв'язки між стадією роз!

витку і станом розвитку корпоративної культури в певний

період. Наприклад, на етапах життєвого циклу: підстави,

початковий етап зростання, активне зростання, етап змін в

рості, розквіт, стабілізація, зняття вершків, рання бюрок!

ратія, банкрутство або припинення діяльності.

Цінності і норми поведінки співробітників можуть фор!

муватися ще на етапі створення підприємства або на само!

му початку його функціонування. При цьому існує

ймовірність того, що вимоги керівництва не будуть сприй!

няті належним чином. З часом це може призвести до більш
серйозних проблем, а потім і зовсім зіпсувати загальний фон

корпоративної культури. Якщо їх ігнорувати, то з'являється

ризик появи конфліктів у колективі і провалу формування

культури в цілому. Тому менеджмент підприємства повинен

забезпечувати корпоративний розвиток і враховувати соц!

іальну сторону роботи підприємства [3, с. 99].

Серед факторів внутрішнього середовища корпо!

ративної культури важливу роль у підвищенні якості управ!

ління персоналом відіграють: стадія життєвого циклу

підприємства, цілі засновника, рівень розвитку людського

капіталу, норми і стандарти тощо.

Керівники успішних підприємств на основі власних уяв!

лень (15,21%), а також ідей, запозичених з надійних дже!

рел, формують бачення і задають загальний напрямок май!

бутньої діяльності. Власне бачення дозволяє формувати

особливий тип корпоративної культури. При цьому необхі!

дно самим підбирати, навчати і готувати керівників серед!

ньої ланки, здатних реалізувати поставлені цілі, і через них

добиватися вирішення завдань підприємства найкращим

чином.
У своїй діяльності співробітники використовують нор!

ми, стандарти, посадові інструкції (12,87%), які регламен!

тують їх діяльність і впливають на загальний рівень, як кор!

Таблиця 1. Характерні риси стадій корпоративної культури

 Стадія 
"дитинство" Стадія "юність" Стадія 

"зрілість"
Стадія 

"старіння"
Джерела і 
механізми 
формування 

Батьки-засновники, 
лідери. 
Авторитет лідерів.  
Первинні механізми 
впровадження культурних 
основ 

лідери, 
груповий досвід 
внутрішня культурна 
динаміка 
механізми диференціації 
організації  

Нормативний характер 
культури, 
самопідтримуючий ефект  

Формуванням і 
підтримкою культури 
ніхто не займається 

Основні цінності  
 
 

Взаємна повага, 
взаємодопомога, 
підтримка.  
Добрі, доброзичливі 
відносини в колективі 
чесність 
цілеспрямованість 
працьовитість, надійність  

Ефективність, пріоритет 
інтересів справи, 
оперативність, динамізм, 
репутація компанії, 
робоча атмосфера, 
розвиток і прогрес, 
прагнення стати кращою в 
галузі, інтелектуальне 
лідерство 

Якість, поважне ставлення, 
свята, норми, символи, 
чесна конкуренція 

Традиції і 
нагромадження досвіду, 
чиношанування 
ієрархія 

На що орієнтована 
корпоративна 
культура. 
Фактори, що 
діють на культуру  
 
 

Цілі та завдання 
підприємства, 
обслуговування клієнтів,  
лідер-керівник,  
особистість засновника,  
сфера діяльності 

Цілі і завдання, місія і 
стратегічні цілі, 
обслуговування клієнтів, 
особистість засновника, 
місія, стратегія, цілі, 
сфера діяльності 
 

Обслуговування клієнтів, 
цілі і завдання, лідер-
керівник. Атмосфера 
співпраці. Особистість 
засновника, місія, стратегія, 
цілі, стать, вік, кваліфікація 
співробітників 

Лідер-керівник, 
цілі і завдання 
Особистість засновника 

Значення місії в 
організації  
 

70% компаній не мають 
місії 

60% компаній не мають 
місії, вона існує як 
хороше гасло 

50% компаній не мають 
місії, не всі співробітники 
знають, як вона звучить 

40% компаній не мають 
місії 

Найбільш важливі 
елементи 
культури  
 

Норми і правила 
поведінки, внутрішні 
комунікації, 
мова спілкування, 
цінності, мотивація  

Норми ї правила 
поведінки, лідерство, 
мотивація, цінності, 
символіка, дизайн  
 

Цінності, норми і правила, 
лідерство, мотивація, 
традиції, символіка, дизайн, 
зовнішній вигляд  

Норми і правила, 
традиції, символіка і 
дизайн, лідерство 

Проблеми у 
формуванні 
культури  

Помилкове сприйняття 
культури як сукупності 
зовнішніх атрибутів. 
Авторитет і влада 
керівника грунтується 
виключно на силі. 
Пріоритет цінностей 
"виконання", 
"індивідуалізму; 
пріоритет процедур, 
нормативів, планів, 
надмірна орієнтація 
культури на лідера - 
керівника у шкоду іншим 
чинникам, авторитарний 
стиль управління; вимоги 
зовнішнього середовища 
впливають на 
корпоративну культуру 

Поняття "корпоративна 
культура" сприймається 
нормально і не пов'язане з 
діяльністю підприємства; 
підприємство має слабку 
корпоративну культуру,  
місія не розроблена або 
існує просто як хороший 
лозунг; система мотивації 
не підтримує 
корпоративну культуру; 
колектив роз'єднаний; 
більшість норм, правил, 
політики, авторитаризму, 
бюрократичних 
тенденцій; 
корпоративна культура не 
враховує вимог 
зовнішнього середовища; 
формування контркультур 

Культура полягає стихійно, 
хаотично, більшість 
співробітників не 
відчувають її впливу; сила 
культури представляється в 
її опорі змінам; цінності- 
"чиношанування" 
"ієрархія", "послужливість". 
На підприємстві не 
розроблена місія, місія не 
робить ніякого впливу на 
роботу; корпоративна 
культура підтримує 
командно-консервативний 
стиль управління; 
провідними елементами 
культури є норми і правила 
поведінки. 
Система мотивації не 
підтримує культуру; на 
підприємстві панує 
"бюрократизм",  
"авторитаризм" 

Корпоративна культура 
гальмує розвиток, 
містить і поширює 
застарілі умовності, 
неефективну ієрархію; 
формується відсталість 
поглядів, зайва 
бюрократизація, 
абсолютним 
пріоритетом у розвитку 
корпоративної культури 
є особистість 
засновника; організація 
не сприйнятлива до 
вимог зовнішнього 
середовища 
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поративної культури, так і управління персоналом загалом.

Номенклатура справ на підприємствах також має бути уні!

фікована для зручного використання співробітниками.

Кадрова політика (2,85%) чинить менший вплив на

якість управління персоналом. Менеджери з персоналу по!

винні проводити комплексний контроль діяльності співроб!

ітників, починаючи з підбору високопрофесійних праців!

ників, навчання та підвищення їх кваліфікації і закінчуючи

контролем оптимального розподілу робочого часу підвищу!

ючи якість роботи.

Важливість рівня освіти та кваліфікації персоналу

підкреслюється тим, які цінності краще сприймуть праців!

ники, а також силою і бажанням прояву творчого підходу,

ініціативи, визначенням якості і кількості майданчиків для

навчання, ротації та підвищення кваліфікації.

Важливо, щоб працівники мали сприятливіші умови

праці (3,12%), щоб мати можливість приділяти більше ува!

ги розвитку і вдосконаленню власної культури.

Експерти вважають, що важливими факторами у підви!

щенні якості управління персоналом є комунікації та кон!

такти (8,72%). Окремі співробітники підприємств та підроз!

діли в яких вони працюють використовують мову як спосіб

ідентифікації членів колективу з її культурою або субкуль!

турою. Вивчаючи її, працівники підтверджують свою прий!

няття цієї культури і таким шляхом допомагають її зберіга!

ти.

Морально!психологічний клімат (3,11%) особливо важ!

ливий для нових співробітників. Процес вступу нових праці!

вників — важлива стадія соціалізації. Саме на цій стадії ке!

рівництво "підганяє" працівника під категорію зразкового

співробітника. Ті новачки, яким не вдається засвоїти основні

норми поведінки, ризикують стати нонконформістами, і зго!

дом їх чекає звільнення.

Саме тому нових працівників знайомлять з основними

пріоритетами. Вважається, що ефективність роботи зале!

жить від того, наскільки допускається фамільярність у ви!

робничих відносинах; прийнято проявляти (і якщо так, то до

якої міри) поваги до працівників вищого рангу; як слід виг!

лядати і одягатися на роботі; наскільки важливо вчасно по!

чинати і закінчувати робочий день; що є нормою в ставленні

до роботи, профспілкової діяльності, колег, менеджерів,

клієнтів; наскільки активно прийнято спілкуватися зі співро!

бітниками в неробочий час.

Система менеджменту відображає певну ступінь зрілості

колективу, в чому вирішальну роль відіграє особистість ке!

рівника, яка накладає неповторний відбиток на стиль і куль!

туру управління, режим роботи, її ритм, розподіл завдань і

контроль за їх виконанням.

Мотивація (4,3%) є істотним чинником. Ринковий клімат

диктує свої правила для українських підприємств. Внаслі!

док цього виникає розуміння того, що основою стабільного

функціонування та конкурентоспроможності є не тільки ма!

теріальний фонд, а й інтелектуальний. Моральний і етичний

потенціали стають запорукою ефективності і стабільності.

Результати опитування керівників вищої ланки показа!

ли, що машинобудівні підприємства, акціонери або керів!

ництво яких є резидентами інших країн, підприємства

військового машинобудування та автомобілебудування в

деякій мірі приділяють увагу такому аспекту робочого про!

цесу, як корпоративна культура. Однак число менеджерів,

які усвідомлюють силу цього впливу невіліка.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

Ефективність використання людського капіталу і його

якісне примноження часто залежить від існуючих соціаль!

но!психологічних умов праці на підприємстві, системи со!

ціально!трудових відносин, стилю управління і мотивації

праці, що в цілому формує культуру підприємства.

Вмотивовані висококваліфіковані кадри здатні створи!

ти переваги і підвищити рівень конкурентоспроможної про!

дукції та розширити конкурентні позиції машинобудівних

підприємств на ринку збуту.

Низький рівень впливу корпоративної культури на

діяльність підприємства та систему управління персоналом

свідчить про недостатню підтримку обраної стратегії. Базові

цінності і норми поведінки не сприяють підвищенню ефек!

тивності діяльності організації і, зокрема, не підвищують

мотивацію співробітників.

Середній рівень впливу корпоративної культури на

діяльність підприємств є ознакою необхідності посилення

підтримки стратегії. Результати діяльності підприємств зна!

ходяться на середньоринковому рівні, то є потенціал для

зростання.

Високий рівень впливу корпоративної культури на якість

управління персоналом підприємства свідчить про потужну

підтримку обраної стратегії, високого ступеня поділу ціннос!

тей "стейкхолдерами", успішної реалізації поставлених кор!

поративних цілей, стабільному розвитку, високій якості тру!

дового життя персоналу, інноваційної спрямованості. Це по!

тужний корпоративний ресурс розвитку, інструмент впливу

як на внутрішнє, так і на зовнішнє середовище підприємства.

Можна стверджувати, що в таких умовах оргкультура висту!

пає суттєвою конкурентною перевагою підприємств і дає змо!

гу суттєво вплинути на якість управління персоналом.

Матеріальні активи можуть бути скопійовані або удоско!

налені конкурентами, тоді як інтелектуальні можливості лю!

дини — невичерпні, результат його винаходів можна спрогно!

зувати. Ситуація, коли творча (інтелектуальна) діяльність лю!

дини приносить дохід, що перевищує дохід від фізичної праці,

в сучасних умовах господарювання є типовою. Таким чином,

процес впливу корпоративної культури та оцінка її ефектив!

ності базується на персоналі і при інтелектуалізації праці та

збільшення доходів неминуче пов'язаний з персоналом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інформація — це стратегічний ресурс сьогодення,

оскільки успіх та ефективність діяльності як підприєм!

ства, регіону, так і держави залежать від інформатив!

ності та здатності використовувати наявну інформацію.

Таким чином, в умовах прагнення України до співпраці

із розвинутими країнами ЄС та світу значно зростає роль

інформаційних систем та технологій, як інструменту

підвищення ефективності регіональних економік, їх

інтеграції до європейського інформаційного простору.

Сьогодні більшість органів виконавчої влади та

місцевого самоврядування, територіальних підрозділів

центральних органів виконавчої влади мають добре
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У статті представлені результати дослідження модернізації інформаційної інфраструктури
задля активізації міжрегіонального співробітництва. Виявлено проблеми, які перешкоджають
розвитку інформаційної підтримки та інфраструктури в цілому. Створення міжрегіонального
інформаційного центру було запропоновано в якості інформаційної модернізації інфраструк#
тури. Мета, завдання та спектр послуг, які надаватиме міжрегіональний інформаційний центр.
Визначено функції, які лежали в концепції міжрегіонального інформаційного центру. У статті
доведено, що створення міжрегіонального інформаційного центру дасть можливість отриман#
ня об'єктивної та всебічної інформації для суб'єктів міжрегіонального співробітництва і вирі#
шення організаційних та технічних проблем об'єднання всіх підданих загального банку даних.

The article presents the results of a study of informational infrastructure modernization to enhance
the interregional cooperation. Identified the problems that hindering the development of information
support and infrastructure in general. Creation of interregional information center was proposed as
informational infrastructure modernization. The purpose, objectives and the range of services that
will provide interregional information center were defined. The functions which are lying in the concept
of interregional information center were defined. In the work was reported that the creation of
interregional information centre will give the possibility of obtaining objective and comprehensive
information for subjects of interregional cooperation, and solve the organizational and technical
challenge of bringing all subjects to a common data bank.

Ключові слова: інформаційна інфраструктура, міжрегіональний інформаційний центр, комплекс послуг,

міжрегіональне співробітництво, модернізація.

Key words: information infrastructure, inter%regional information center, a range of services, inter%regional

cooperation, modernization.

розвинуті локальні обчислювальні мережі, забезпечені

доступом до мережі Інтернет, здійснюють заходи з

підключення до офіційних нормативно!правових баз,

впроваджують системи електронного урядування і т.ін.

Майже всі територіальні структурні підрозділи цент!

ральних органів влади мають відомчу поштову систему

та намагаються будувати відомчі телекомунікаційні ме!

режі. Такий підхід сприяє ефективній інформаційній

взаємодії, але потребує значних фінансових вкладень.

Одним з актуальних завдань сьогодення є приско!

рення інформатиза!ції регіональної співпраці та впро!

вадження ефективних інформаційних си!стем, що пе!

редбачено у Національній програмі інформатизації краї!
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ни, яка включає сукупність державних програм, регіо!

нальні програми та проекти інформатизації, програми

та проекти інформатизації органів місцевого самовря!

дування. На сучасному етапі розвитку країни дуже важ!

ливою є проблема забезпечення інформаційних потреб

економіки, оборони, регіональної співпраці та інших

сфер діяльності загальнодержавного значення, тому

питання активізації розвитку інформаційної інфраструк!

тури у регіонах носять актуальний характер.

Для України формування та розвиток інститутів з

створення, акумуляції, обробки та передачі інформації

є складним стратегічним завданням. На жаль, існуюча

інформаційна інфраструктура України не представляє

собою гармонічну, адекватну систему засобів та спо!

собів передачі даних, в сукупності з юридичними, орган!

ізаційно!економічними та технічними умовами, які б за!

безпечували ефективний взаємозв'язок між суб'єктами

інформаційного ринку. Тому модернізація інформацій!

ної інфраструктури є актуальним завданням сьогоден!

ня, вирішення якого дозволить активізувати міжрегіо!

нальну співпрацю й тим самим покращити соціально!

економічне становище регіонів.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання інформаційної підтримки міжрегіонально!

го (транскордонного) співробітництва до сьогодні ок!

реслювалися безсистемно й винятково в загальному

вигляді. Окремі аспекти інформаційного забезпечення

транскордонного співробітництва розглядали І. Бабець,

П. Бєлєнький, В. Гарагонич, Є. Матвєєв, Н. Мікула, А. Мо!

кій, С. Товканець, Г. Товканець. Варто звернути на грун!

товне дослідження львівських науковців П. Бєлєнько!

го, Н. Мікули та Є. Матвєєва, у якому на засадах ринко!

вої взаємодії розглядаються економічні аспекти інфор!

маційного забезпечення [1—4]. Однак, незважаючи на

значний вклад вчених у вирішення проблем з удоскона!

лення інформаційного забезпечення державного та ре!

гіонального управління; активізації управління інфор!

маційними потоками в транскордонних регіональних

системах, питання вдосконалення інформаційної інфра!

структури регіонів для активізації міжрегіонального

співробітництва не мають повного віддзеркалення, що

в свою чергу потребує нових підходів до створення інтег!

рованих інформаційно!аналітичних систем, які б охоп!

лювали все коло питань забезпечення регіонального

розвитку та міжрегіональної співпраці. Тому вирішення

завдань, які постають перед суспільством у сфері інфор!

маційного простору, передбачає впровадження актуаль!

них заходів регіональної та державної політики у роз!

витку інформаційного сектору.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка заходів з модернізації ін!

формаційної інфраструктури з метою активізації міжре!

гіональної співпраці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Рівень розвитку кожного регіону держави, рівень та

якість прийняття оперативних стратегічних рішень, роз!

виток міжрегіонального співробітництва залежать від

повноти, якості, своєчасності, доступності необхідної

інформації. Серед проблем стримуючих розвиток

інформаційного забезпечення та інфраструктури в ціло!

му є недосконалість нормативно!правового забезпечен!

ня, обмежене інформаційне забезпечення економічних

суб'єктів; неповнота та недостовірність інформації;

відсутність синергії між приватними та державними су!

б'єктами щодо інформатизації; нестабільність еконо!

мічної та політичної обстановки тощо.

Інформаційні проблеми зводяться до таких аспектів,

серед яких низький рівень розвитку інформаційної

інфраструктури та інформаційна асиметрія, що вияв!

ляється у несвоєчасності, не якості та нерівномірності

інформаційного забезпечення суб'єктів міжрегіональ!

ної співпраці. Тому в цілях інтенсифікації і поглиблення

міжрегіональних зв'язків сприяння практичній реалізації

угод і договорів про співпрацю між Урядом і адмініст!

раціями суб'єктів різних регіонів необхідно створити

міжрегіональний інформаційний центр при Міністерстві

інформаційної політики (рис. 1).

Основними завданнями центру повинно стати: ком!

плексне інформаційно!аналітичне забезпечення міжре!

гіональних зв'язків; збір і систематизація інформацій!

них матеріалів про виробників товарів і послуг, наявності

ресурсів продукції сільського господарства і промисло!

вого виробництва в регіонах, що представляють інте!

рес для промислово!господарського комплексу того чи

іншого регіону; сприяння просуванню товарів і послуг

підприємств регіонів; забезпечення зацікавлених орган!

ізацій різних регіонів країни з інформаційно!аналітич!

ними матеріалами і предпроектними пропозиціями з

міжрегіональної співпраці; надання послуг і залучення

до міжрегіональної співпраці ділових кіл в регіонах.

Стабільність стосунків і стійкість економічних зв'яз!

ків партнерів з міжрегіональної співпраці вимагають

оперативного інформаційного і експертно!аналітично!

го забезпечення їх господарською і фінансовою діяль!

ністю, відлагодженої інформаційної взаємодії.

Міжрегіональний інформаційний центр має стати

дієвим інструментом для реалізації актуальних для регі!

онів програм і проектів, активізації інтеграційних про!

цесів і пожвавлення промислового виробництва і тор!

гівлі, обміну технологіями і послугами між регіональни!

ми, комерційними і некомерційними організаціями.

У частині розвитку міжрегіональної інформаційної

інфраструктури Міжрегіональний інформаційний центр

повинен охопити своїми послугами всіх суб'єктів міжре!

гіональної співпраці, а в перспективі забезпечити інфор!

маційний обмін з іншими аналогічними національними

інформаційними системами країн СНД, а також з теле!

комунікаційними системами зарубіжних країн.

У концепцію роботи Міжрегіонального інформа!

ційного центру повинні бути покладені наступні функції:

— об'єднання і використання регіональних інфор!

маційних ресурсів включаючи інформаційні ресурси ко!

мерційних і некомерційних організацій на взаємо!

вигідній добровільній основі;

— об'єднання єдиних інформаційних ресурсів

суб'єктів міжрегіональної співпраці на взаємовигідній

добровільній основі;

— експертний, інформаційно!аналітичний, марке!

тинговий і консультаційний супровід господарської

діяльності суб'єктів міжрегіональної співпраці;
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— сумісні узгоджені дії з надання інформаційних

послуг;

— вільний доступ суб'єктів міжрегіональної

співпраці до інформаційних ресурсів Міжрегіонально!

го інформаційного центру;

— впровадження новітніх досягнень в інформатиці

і зв'язку для реалізації необхідних прикладних функцій

і потреб користувачів системи;

— розмежування доступу, конфіденційність інфор!

мації і захист від несанкціонованого доступу;

— відвертість системи для її подальшого розвитку.

Діяльність Міжрегіонального інформаційного цен!

тру повинна бути спрямована на розвиток в його рам!

ках єдиної комерційної кореспондентської мережі яка

забезпечує своєрідний інформаційний моніторинг еко!

номічного стану справ як в цілому по регіонах, так і по

окремим суб'єктам.

Належна організація роботи Міжрегіонального

інформаційного центру і активна участь в ньому су!

б'єктів міжрегіональної співпраці створять передумо!

ви для накопичення в ньому необхідного обсягу

інформації по всіх сегментах виробничо!господарсь!

кої діяльності.

Для інтеграції масивів інформації і полегшення до!

ступу до цієї інформації Міжрегіональний інформацій!

ний центр буде здійснювати збір узагальнення і веден!

ня декількох проблемно!орієнтованих баз даних і

інформаційних фондів (так званих, "інформаційних схо!

вищ") які, в цілому, мають бути здатні задовольнити

будь!який запит суб'єкта з міжрегіональної співпраці.

Автоматизований контур обробки інформації Між!

регіонального інформаційного центру передбачає ви!

користання наступних методологічних розробок і тех!

нологічних рішень в області інформатики:

— ініціативне оперативне сповіщення зацікавлено!

го суб'єкта про надходження інформації або відомос!

тей, які можуть представити інтерес для його госпо!

дарської діяльності;

— методику проведення аналітичних досліджень

різних чинників для суб'єктів підприємницької діяль!

ності;

— методику формування ділового зведення із

структуризацією по семантичним ознакам;

— об'єднання за єдиним задумом і з певною ме!

тою потоків господарської, фінансової та іншої інфор!

мації, отримання інтегрального ефекту і створення по!

Міністерство інформаційної політики України 

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

Інтенсифікації і поглиблення міжрегіональних зв'язків сприяння   
практичній реалізації угод і договорів про співпрацю між Урядом і 

адміністраціями суб’єктів різних регіонів 

Мета центру 

Завдання  

комплексне інформаційно-аналітичне за-
безпечення міжрегіональних зв'язків 

збір і систематизація інформаційних ма-
теріалів про виробників товарів і послуг, 
наявності ресурсів продукції сільського 
господарства  і  промислового  виробни-
цтва в регіонах, що представляють інте-
рес для промислово-господарського ком-
плексу того чи іншого регіону 

сприяння  просуванню  товарів  і  послуг  
підприємств  регіонів  

забезпечення зацікавлених організацій різ-
них регіонів країни з інформаційно-
аналітичними матеріалами і передпроект-
ними пропозиціями по міжрегіональній 
співпраці 

надання послуг і залучення до міжрегіо-
нальної  співпраці ділових кіл в регіонах  

Інформаційні і 
аналітичні послуги 

Комплекс послуг 

Мережеві 
послуги 

Додаткові 
послуги 

Рис. 1. Модернізація інформаційної інфраструктури задля активізації
міжрегіонального співробітництва
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тенціалу для надання кваліфікованого консалтингу по

всьому діапазону потреб суб'єктів міжрегіональної

співпраці;

— технологію наочно!орієнтованої вибірки і інтег!

рації інформації із загальної бази даних;

— традиційні і комунікаційні технології створення

адресно!довідкових інформаційних продуктів тощо.

З урахуванням потреб в значних за обсягом і різно!

рідних по структурі інформаційних масивах, які повинні

забезпечувати ефективну діяльність суб'єктів міжрегі!

ональної співпраці, Міжрегіональний інформаційний

центр представляє собою багаторівневу автоматизова!

ну інформаційно!пошукову експертну систему проблем!

но!орієнтованих баз даних і інформаційних фондів (ре!

сурсів).

Інформаційні ресурси Міжрегіонального інформа!

ційного центру формуються за рахунок відомостей, що

надаються регіональними інформаційними центрами, а

також даних, отриманих з інших державних і комерцій!

них інформаційних центрів і баз даних.

Комплекс послуг, що надаються суб'єктам міжрегі!

онального співпраці Міжрегіональним інформаційним

центром, можна розділити на три основні групи:

Перша. Інформаційні і аналітичні послуги: збір, на!

копичення і обробка даних про виробників товарів і по!

слуг, утримувачах матеріальних і фінансових ресурсів,

основних споживачах; аналіз і інтерпретація інформації

про економічний, фінансовий і внутрішній стан справ

суб'єктів міжрегіональної співпраці; оперативне надан!

ня замовникові необхідної інформації економічного,

фінансового і іншого характеру, а також друкарських

матеріалів, включаючи адресно!довідкову, науково!тех!

нологічну, комерційну і іншу інформацію; розсилка пе!

реліку поточних пропозицій по реалізації і попиту окре!

мих видів товарів і послуг зі списків товарних груп;

здійснення координації діяльності суб'єктів в області

маркетингу, вивчення кон'юнктури і потенціалу підприє!

мницького і інвестиційного ринків; підготовка аналітич!

ної інформації про стан ринку товарів і послуг суб'єктам

міжрегіональної співпраці і прогнозування їх госпо!

дарсько!фінансової діяльності; пошук потенційних спо!

живачів і постачальників продукції і матеріалів, суб!

підрядників, перспективних інвесторів і позичальників;

сприяння суб'єктам у встановленні прямих зв'язків і роз!

ширенні ділових контактів, підбір оптимальних варіантів

співпраці і виробничої кооперації; підготовка рекомен!

дацій з питань організації і проведення товарообмінних

і компенсаційних операцій між суб'єктами; виявлення

внутрішніх резервів і аналіз потенціалу суб'єктів з підго!

товкою рекомендацій про пріоритетні напрями розвит!

ку; сприяння в реалізації неліквідів, вторинної сирови!

ни і ресурсів, відходів виробництва; розробка і струк!

туризація нестандартних фінансових схем і надання

допомоги в їх реалізації; виконання цільових розробок

з підготовкою експертних висновків і рекомендацій по

запитах і пропозиціях суб'єктів; підготовка статистич!

них матеріалів і даних, експрес!оцінок, тематичних

підборок, інформаційних довідок, повідомлень і оглядів

по різних видах діяльності суб'єктів міжрегіональної

співпраці.

Друга. Мережеві послуги: підбір інформації з бази

даних по запитах; передача файлів по електронній пошті.

Третя. Додаткові послуги: передача і прийом фак!

симільних повідомлень; надання мережевих ресурсів

для обміну інформацією між суб'єктами міжрегіональ!

ної співпраці; проведення електронних або поштових

опитів думки суб'єктів по тим або іншим питанням; участь

в підготовці і проведенні тематичних конференцій, сем!

інарів і симпозіумів із спеціальних проблем.

ВИСНОВКИ
Таким чином, створення Міжрегіонального інфор!

маційного центру дасть можливість отримання об'єктив!

ної і вичерпної інформації для суб'єктів міжрегіональ!

ної співпраці, а також вирішить організаційно!технічну

проблему залучення всіх суб'єктів до єдиного банку

даних, що забезпечить гарантованим доступом їх до цих

даних. Повна, своєчасна і достовірна інформація повин!

на допомогти суб'єктам міжрегіональної співпраці прий!

мати оперативні і обгрунтовані рішення в нестабільних,

складних умовах господарської діяльності. Наприклад,

маючи цілісну в реальному часі картину стану справ,

вони можуть розрахувати варіанти і можливості акуму!

ляції тимчасово вільних фінансових ресурсів і товарних

запасів для їх використання в подоланні труднощів в

єдиних технологічних ланцюжках, що дозволить у

певній мірі пом'якшити проблему взаємних розрахунків

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

Енергетична сфера була і залишається фундаменталь!

ною основою для забезпечення сталого розвитку сусп!

ільства. Серед ключових проблем в енергетичній сфері

необхідно відзначити високу енергоємність української

економіки, причиною якої є надмірне та нераціональне
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІМПЕРАТИВНИХ
ПІДХОДІВ ДО ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ
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of scientific and research activities, Lviv State University of Life Safety, Lviv

TRANSFORMATION OF IMPERATIVE APPROACHES TOWARDS PLANNING
PROCESSES IN THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE

У статті досліджено ретроспективу імперативних підходів до процесу планування в енерге#
тичній сфері України в контексті реалізації загальнодержавної політики, направленої на змен#
шення енергоємності валового внутрішнього продукту та підвищення енергетичної безпеки
країни. Визначено проблематику щодо узгодженості державних, галузевих, регіональних та
місцевих програм з енергоефективності, а також їх низького відсотку виконання через нена#
лежне фінансування. Встановлено, що для формування ефективної державної політики в енер#
гетичній сфері необхідне запровадження комплексного підходу до розроблення планів та про#
грам з енергоефективності у містах України як основних кінцевих споживачів паливно#енерге#
тичних ресурсів. Зазначено, що саме такий підхід дозволяє вирішити питання нераціонально#
го споживання паливно#енергетичних ресурсів, збільшення частки відновлюваних та альтер#
нативних джерел енергії, а також зменшення викидів парникових газів.

In the Article, the retrospective of peremptory approaches to planning in the energy sector of
Ukraine is reviewed in the context of the national policies aimed at reducing GDP energy intensity
and improvement of energy security. The Article defines the perspective on consistency of
governmental, industry, regional and local energy efficiency programs and their low performance
rates due to improper funding. It is established that the efficient public policy in the energy sector
requires adoption of a comprehensive approach to the development of energy efficiency plans and
programs in Ukrainian cities as major end consumers of the fuel and energy resources. It is indicated
that this type of approaches can resolve the problem of irrational consumption of the fuel and energy
resources, increase the share of renewable and alternative energy sources and reduce the
greenhouse gas emissions.

Ключові слова: енергетична сфера, енергоємність економіки, енергоефективність, паливно%енерге%

тичні ресурси, енергетична безпека, енергетичне планування, нетрадиційні та відновлювані джерела

енергії.

Key words: energy sector, energy intensity, energy efficiency, fuel and energy resources, energy security,

energy planning, alternative and renewable energy sources.

споживання паливно!енергетичних ресурсів, що, своєю

чергою, призводить до значної залежності України від їх

імпорту.

Для ефективного функціонування енергетичної сфе!

ри особливу увагу необхідно приділяти формуванню

дієвої енергетичної політики держави, яка б дозволяла

направити зусилля всіх зацікавлених сторін на раціональ!

не споживання паливно!енергетичних ресурсів, зменшен!

ня та подальше уникнення непродуктивних втрат, інтен!



Інвестиції: практика та досвід № 24/201554

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

сивне впровадження сучасних енергозберігаючих техно!

логій, а також збільшення відсотка застосування віднов!

люваних та альтернативних джерел енергії. Такий підхід

повинен стати пріоритетним та концептуально видозмі!

нити ситуацію щодо гарантування національної безпеки

України, забезпечивши політичну та енергетичну неза!

лежність, а також ефективний економічний розвиток дер!

жави.

Одним із важливих інструментів реалізації дієвої енер!

гетичної політики є застосування системного підходу до

планування та сталого управління процесами в енерге!

тичній сфері з метою подальшого прийняття ефективних

управлінських рішень, направлених на підвищення енер!

гоефективності на державному, регіональному та місце!

вому рівнях в умовах постійних біфуркаційних змін внут!

рішнього та зовнішнього середовища.

Слід зазначити, що застосування механізмів плану!

вання для покращання ситуації з енергоефективністю в

Україні досі носить фрагментарний характер і, як на!

слідок, призводить до неузгодженості державної політики

в енергетичній сфері з політикою, що запроваджується в

регіонах та містах. Все це посилюється недосконалістю

підходів до оцінювання та контролю за реалізацією вже

діючих планів та програм з підвищення енергоефектив!

ності, а також їх неналежним фінансуванням.

Про важливість узгодження державної, регіональної

та місцевої політики в енергетичній сфері на етапі плану!

вання свідчить також і те, що частка міст у загальному

обсязі виробництва енергії складає від 60% до 80%.

Окрім того, міста виступають основними споживачами

паливно!енергетичних ресурсів (обсяг споживання коли!

вається в межах 75 — 80% сумарної виробленої енергії).

Враховуючи вищенаведене, очевидно, що досягнути

належного рівня енергетичної безпеки країни можна лише

за умови впровадження якісно нових підходів до плану!

вання розвитку енергетичної сфери країни, направлених

на формування узгодженої загальнодержавної політики
енергоефективності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Тематика енергоефективності та енергозбережен!

ня в Україні стала предметом дослідження багатьох

провідних вітчизняних вчених та науковців, що зумов!

лено актуалізацією проблематики формування нових

підходів до енергетичної безпеки країни. Так, це пи!

тання досліджували: В.М. Геєць, М.В. Гнідий, П.Ф. Го!

жик, А.А. Долінський, Д.В. Зеркалов, І.М. Карпа, Ю.П. Кор!

чевий, Є.І. Крижанівський, М.М. Кулик, В.Е. Лір, Л.М. Ло!

банова, В.А. Маляренко, Ю.М. Мацевитий, В.В. Мики!

тенко, Б.Є. Патон, Г.Г. Півняк, Б.С.Стогній, О.М. Су!

ходоля, А.К. Шидловський та інші.

На сьогодні, крім наукової спільноти, дослідженням

проблематики розвитку енергетичного сектору України

займаються фахівці провідних міжнародних установ та

проектів міжнародної технічної допомоги, що спе!

ціалізуються на тематиці енергоефективності, зокрема

Світовий банк (World Bank), Німецьке товариство тех!

нічного співробітництва (GIZ), Північна Екологічна Фінан!

сова Корпорація (Nordic Environment Finance Corporation),

Європейський банк реконструкції та розвитку (European

Bank for Reconstruction and Development), Агентство Спо!

лучних Штатів Америки з міжнародного розвитку (United

States Agency for International Development) та інші.

Незважаючи на значну кількість наукових праць та

спеціалізованих аналітичних звітів з досліджуваної тема!

тики, додаткового висвітлення потребує проблематика

якісного оновлення підходів до планування в енергетичній

сфері як важливого інструменту державної, регіональної

та місцевої політики енергоефективності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є ретроспективне дослідження імпера!

тивних підходів до процесу планування в енергетичній

сфері України в контексті реалізації державної, регіональ!

ної та місцевої політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За даними досліджень Світового банку [1], Україна

входить в десятку найбільш енергоємних економік світу.

Рівень енергоефективності України визнано одним із най!

нижчих серед країн регіону Європи та Центральної Азії

[1].

Таким чином, концептуальна перебудова підходів до

процесів планування, фінансування та управління на дер!

жавному, регіональному та місцевому рівнях у сфері енер!

гоефективності має визначальний вплив на сталість ре!

зультатів розвитку держави в цілому.

Перші кроки із впровадження комплексної держав!

ної політики у сфері енергоефективності були здійснені

у 1994 році із прийняттям Закону України "Про енергоз!

береження" [2], що, своєю чергою, сприяло схваленню

Кабінетом Міністрів України у 1997 році двох загально!

національних програм з енергозбереження:

— Комплексної державної програми з енергозбере!

ження України [3];

— Програми державної підтримки розвитку нетради!

ційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро! і

теплоенергетики України [4].

15 березня 2006 року Кабінет Міністрів України своїм

розпорядженням № 145!р затвердив Енергетичну стра!

тегію України на період до 2030 року, яка 24 липня 2013

року була винесена на перезатвердження внаслідок виз!
нання її завдань експертами у галузі енергоефективності,

громадськістю, міжнародними та донорськими організа!

ціями недосяжними [5; 6]. Відтак, нова редакція стратегії

передбачає "впровадження комплексних програм підви!

щення енергоефективності для зниження питомого спо!

живання енергоресурсів в економіці на 30—35% до 2030

року" з метою приведення енергоємності ВВП України до

рівня країн Європейського Союзу та підвищення рівня

енергетичної незалежності [6].

Крім того, у 2010 році Постановою Кабінету Мініст!

рів України було затверджено Державну цільову еконо!

мічну програму енергоефективності і розвитку сфери ви!

робництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії

та альтернативних видів палива на 2010—2016 роки [7].

Цей програмний документ також спрямований на набли!

ження енергоємності ВВП України до стандартів Євро!

пейського Союзу, а саме: передбачено зменшення енер!

говитрат на виробництво кожної одиниці валового внут!

рішнього продукту за зваженим паритетом купівельної

спроможності у порівняні з 2008 роком на 20% для поси!

лення конкурентоспроможності української економіки. В

тому числі передбачено збільшення частки відновлюва!

них джерел енергії та альтернативних видів палива у 2015

році не менш ніж на 10%.

У Стратегії національної безпеки України, затверд!

женої Указом Президента України № 105/2007 від

12.02.2007 р. [8], проблематику низької ефективності ви!

користання паливно!енергетичних ресурсів та повільних

темпів впровадження новітніх технологій визнано як одну

із причин загроз енергетичній, а відтак, і національній без!

пеці України. Саме тому питання підвищення ефективності
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використання паливно!енергетичних ресурсів, впровад!

ження енергозберігаючих технологій, розвиток виробниц!

тва та використання альтернативних джерел енергії відне!

сено до ключових завдань політики національної безпе!

ки у внутрішній сфері.

Разом із спробою реформування загальнодержавної

енергетичної політики через прийняття вищерозглянутих

стратегічних та програмних документів, проводилась ро!

бота щодо розроблення та впровадження окремих галу!

зевих та регіональних програм з підвищення енергоефек!

тивності. Так, за дорученням Кабінету Міністрів України

(розпорядження № 1567!р від 17.12.2008 р.) [9], профіль!

ними міністерствами та відомствами було розроблено

спеціалізовані секторальні галузеві програми підвищен!

ня енергоефективності, пріоритетом яких вбачалось змен!

шення енергоємності валового внутрішнього продукту.

Зокрема були розроблені:

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності та зменшення споживання енергоресурсів в агро!

промисловому комплексі на 2010—2014 роки (Наказ

Міністерства аграрної політики та продовольства Украї!

ни № 357 від 25.06.2010 р.).

— Галузева програма енергоефективності та енер!

гозбереження у житлово!комунальному господарстві на

2010—2014 роки (Наказ Міністерства житлово!кому!

нального господарства України № 352 від 10.11.2009 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності у будівельній галузі на 2010—2014 роки (Наказ

Міністерства регіонального розвитку та будівництва Ук!

раїни № 257 від 30.06.2009 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності Мінпаливенерго на 2010—2014 роки (Наказ

Міністерства палива та енергетики України № 365 від

20.07.2009 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності вуглевидобувних підприємств на 2010!2014 роки

(Розпорядження Міністерства вугільної промисловості
України № 19!р від 20.05.2009 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності у сферах транспорту та зв'язку на 2010—2014 роки

(Рішення Колегії Міністерства транспорту та зв'язку Ук!

раїни № 18 від 17.09.2009 р.).

— Програма підвищення енергоефективності галузі

"Геологія і розвідка надр" на 2010—2014 роки (Наказ

Міністерства екології та природних ресурсів України №

549 від 22.10.2009 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності Міноборони на 2010—2014 роки (Наказ Міністер!

ства оборони України № 487 від 25.09.2009 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності Мінпромполітики на період до 2017 року (Наказ

Міністерства промислової політики України № 152 від

25.02.2009 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності Держводагентства на 2010!2014 роки (Наказ Дер!

жавного агентства водних ресурсів України № 10 від

01.03.2010 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності Укравтодору на 2010—2015 роки (Наказ Держав!

ного агентства автомобільних доріг України № 13 від

20.01.2010 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності економіки України шляхом впровадження інновацій

на 2010—2014 роки (Наказ Державного агентства з інве!

стицій та управління національними проектами України

№ 49 від 25.09.2009 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності підприємствами, установами та закладами Держком!

лісгоспу України на 2010—2015 роки (Наказ Державно!

го агентства лісових ресурсів України № 293 від

27.09.2010 р.).

— Галузева програма підвищення енергоефектив!

ності Держкомтелерадіо на 2010—2014 роки (Наказ Дер!

жавного комітету телебачення і радіомовлення України

№ 359 від 17.12.2010 р.).

— Програма підвищення енергоефективності Націо!

нальної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на

2010—2014 роки (Наказ Міністерства палива та енерге!

тики України № 219 від 23.04.2009 р.) [10, с. 29—30].

Як видно з переліку, більшість галузевих програм

були затверджені на період до 2014 року та станом на

сьогодні не були пролонговані.

Що стосується питання розробки програм з енергое!

фективності на регіональному рівні, то відповідно до ви!

мог Закону України "Про стимулювання розвитку регі!

онів" [11], Кабінетом Міністрів України було затвердже!

но Державну стратегію регіонального розвитку на пері!

од до 2015 року [12], на виконання якої передбачалась

розробка регіональних програм енергоефективності [13].

Зауважимо, що відповідні програми підвищення енерго!

ефективності були розроблені всіма регіонами України.

За результатами аналізування звітів по виконанню ви!

щенаведених програм, необхідно зазначити, що в цілому

їх реалізація мала доволі низькій відсоток виконання, що

насамперед пов'язано з їх неналежним фінансуванням.

Подальшим значним поштовхом до зміни ситуації, що

склалася із формуванням загальнодержавної політики в

енергетичному секторі, а також із питанням реалізації дер!

жавних, галузевих та регіональних програм, повинна ста!

ти прийнята Національна стратегія сталого розвитку Ук!

раїни, затверджена Указом Президента України "Про

Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020"" № 5/2015

від 12.01.2015 р. [14], та відповідний План заходів щодо

її впровадження, затверджений розпорядженням Кабіне!

ту Міністрів України № 213!р. від 04.03.2015р. [15]. У

тексті цих документів зазначено, що "основними засада!

ми (стратегією) державної енергетичної політики Украї!

ни на період до 2020 року є зниження енергоємності ва!

лового внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця

2020 року) шляхом забезпечення впровадження 100

відсотків обов'язкового комерційного обліку споживан!

ня енергії та палива, переходу до використання енергое!

фективних технологій та обладнання, зокрема через ме!

ханізм залучення енергосервісних компаній, реалізації

проектів з використанням альтернативних джерел енергії,

а також прийняття Національного плану дій з енергоефек!

тивності до 2020 року" [14; 15]. В контексті задекларова!

них цілей, слід зауважити, що ситуація, яка на сьогодні

склалася з комерційним обліком енергетичних ресурсів в

Україні, залишає бажати кращого. Так, за І півріччя 2015

року, згідно із даними Міністерства регіонального роз!

витку, будівництва та житлово!комунального господар!

ства України [16] фактичний рівень оснащення будинків

побудинковими засобами обліку залишається доволі

низьким (табл. 1).

Таким чином, впровадження комерційного обліку па!

ливно!енергетичних ресурсів є пріоритетним завданням

сьогодення, адже відсутність фактичного обліку спожи!

вання ресурсів не дозволяє коректно здійснювати оціню!

вання результативності державних, регіональних та місце!

вих програм в енергетичному секторі держави.

Як зазначено вище, Національна стратегія сталого

розвитку України передбачає розробку Національного

плану дій з енергоефективності до 2020 року. Проект роз!

порядження щодо затвердження цього довгоочікувано!

го документу був схвалений на засіданні Кабінету Мі!
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ністрів України 25 листопада 2015 року Проектом плану

передбачено досягнення 9% зменшення споживання па!

ливно!енергетичних ресурсів у 2020 році від середнього

показника внутрішнього енергоспоживання за період з

2005 року по 2009 рік. Також передбачено і проміжну мету

— скорочення рівня енергоспоживання на 5 % до 2017

року. Важливим моментом є те, що Національний план

дій з енергоефективності розглядає секторальне скоро!

чення енергоспоживання внаслідок впровадження енер!

гоефективних заходів, зокрема розглядається побутовий

сектор, сектор послуг, сектор промисловості та сектор

транспорту. Серед основних заходів, що пропонуються

до впровадження, виділено наступні: комплексна термо!

модернізація будівель, новітнє будівництво відповідно до

європейський стандартів, запровадження енергетичної

сертифікації будівель із встановленням мінімальних ви!

мог до їх енергоефективності, проведення енергоаудитів

та впровадження систем енергетичного менеджменту у

зазначених секторах тощо. В секторі транспорту пропо!

нується адаптація стандартів палива та технологій його

застосування до європейського рівня.

Необхідність прийняття Національного плану дій з

енергоефективності до 2020 року пов'язана із виконан!

ням Україною міжнародних зобов'язань, зокрема Дирек!

тиви №2006/32/ЄС щодо енергетичної ефективності

кінцевого використання енергії та енергетичних послуг.

Окрім того, прийняття такого документу є одним із за!

ходів щодо отримання третього траншу макрофінансо!

вої допомоги Європейського Союзу Україні.

Слід значити, що питанню належного фінансового за!

безпечення впровадження енергоефективних програм по!

чала приділятись значна увага, враховуючи негативний

досвід виконання попередніх програмних документів. Так,

з 2014 року розпочалась реалізація Державної програми

підтримки енергоефективних проектів [17] з можливістю

відшкодування з боку Державного агентства з енергое!

фективності та енергозбереження України відсотків по
кредитах, які населення може отримати на встановлення

котлів, що працюють на альтернативних видах палива. У

2015 році ця підтримка була поширена на відшкодування

відсотків по кредитах на заходи з утеплення житла

(відшкодовується від 40 до 70% від суми кредиту, яка

надана на придбання енергоефективних матеріалів та

обладнання, але не більше ніж 14 000,00 грн. в розрахун!

ку на одну квартиру багатоквартирного будинку за од!

ним кредитним договором). Також прийнято рішення

щодо продовження Державної програми підтримки на!

селення і на 2016 рік.

Окрім вищезазначеного, у квітні 2015 року прийнято

Закон України "Про запровадження нових інвестиційних

можливостей, гарантування прав та законних інтересів

суб'єктів підприємницької діяльності для проведення мас!

штабної енергомодернізації" № 327!VIII [18]. Цей Закон

встановлює правові та економічні засади щодо впровад!

ження механізму енергосервісного контрактингу для

підвищення енергетичної ефективності об'єктів держав!

ної та комунальної власності. Одночасно прийнято Закон

України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Ук!

раїни щодо запровадження нових інвестиційних можли!

востей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів

підприємницької діяльності для проведення масштабної

енергомодернізації" № 328!VIII [19]. Завдяки прийнятим

законодавчим актам, установи, що мають бюджетне

фінансування, зможуть укладати енергосервісні догово!

ри на реалізацію енергоефективних заходів з викорис!

танням механізму ЕСКО.

Окремо слід також зауважити, що, крім напряму щодо

вдосконалення енергофективної політики, активізувалась

робота щодо розбудови потенціалу відновлюваної енер!

гетики. Розпорядженням Кабінетом Міністром України №

902!р від 01.10.2014 р. затверджено Національний план

дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року

[20]. Планом передбачена індикативна ціль щодо частки

енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому

обсязі енергоспоживання у 2020 році на рівні 11%.

Як вже зазначалось вище, найбільшими споживача!

ми паливно!енергетичних ресурсів є міста — вони спо!

живають від близько 80% загальної виробленої енергії,

продукуючи при цьому приблизно 70% викидів СО
2
. Тому

питання планування у сфері енергоефективності на місце!

вому рівні є одним із важливих елементів успішної реалі!

зації загальнодержавної політики у енергетичній сфері,

оскільки зменшення споживання паливно!енергетичних

ресурсів у кінцевого споживача позитивно вплине на

відповідні показники енергоефективності регіонів та дер!

жави в цілому. Не слід також у цьому випадку виключати

і екологічний аспект, адже, до прикладу, в Європі на да!

ний час встановлено набір із трьох кліматично!енергетич!

них цілей до 2020 року, що передбачає: скорочення на

20% викидів парникових газів, збільшення на 20% вико!

ристання відновлюваних джерел енергії, а також досяг!

нення 20% економії паливно!енергетичних ресурсів.

Можливість зменшення кількості викидів СО
2
 необхідно

розглядати як одну з пріоритетних цілей сьогодення, вра!

ховуючи сучасні негативні тенденції щодо зміни клімату.

Аналізування ситуації із енергетичним плануванням

у містах України показує, що доволі часто воно обме!

жується лише розробкою програм енергозбереження в

певній галузі, або проблематика енергетичного сектору

міста розглядається лише в контексті загальноміських

програм, наприклад, програми соціально!економічного

розвитку міста чи програми реформування її житлово!ко!

мунальної сфери. Зазвичай такі програмні документи

мають ряд суттєвих недоліків, зокрема вони охоплюють

лише певну галузь міста і не узгоджуються з подібними

міськими програмами в інших галузях, не мають чітких

цілей, а також результуючих показників ефективності їх

виконання. До того ж, рівень фінансування міських про!

грам, а отже, і відсоток їх виконання, також викликає

багато запитань щодо ефективності планування енерге!

тичної політики на місцевому рівні.

Відтак, у цьому контексті необхідно запроваджувати

системний підхід до використання механізмів плануван!

ня на місцевому рівні шляхом розроблення комплексних

програм енергоефективності в державі. Розуміючи не!

обхідність такого підходу, деякі міста України розпоча!

ли використовувати кращий міжнародний досвід в енер!

гетичній сфері, в тому числі і досвід країн Європейського

Союзу. Так, у 2008 році в рамках Пакету ініціатив ЄС з

питань клімату й енергетики, Європейська комісія запо!

чатковувала програмну ініціативу "Угоду мерів" (Covenant

of Mayors) [21] для заохочення й підтримки зусиль місце!

вих та регіональних органів влади, які беруть на себе доб!

ровільні зобов'язання підвищувати рівень енергоефектив!

Різновиди засобів обліку 

Рівень оснащення житлових 
будинків побудинковими 

засобами обліку 
Кількість 

будинків, шт. % 

Холодна вода 41 321 28,6
Гаряча вода 6 247 15,9
Теплова енергія 29 906 34,7

Таблиця 1. Рівень оснащення житлових
будинків побудинковими засобами обліку

за І півріччя 2015 року
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ності та нарощувати потенціал використання відновлю!

ваних джерел енергії на своїх територіях. Керуючись цими

зобов'язаннями, міста!підписанти Угоди мерів прагнуть

скоротити не лише рівень споживання енергетичних ре!

сурсів, але й викиди СО
2
 щонайменше на 20% до 2020

року, сприяючи, таким чином, ефективному розвитку еко!

логічно!орієнтованої економіки та підвищенню якості

життя населення. Завдяки Угоді мерів, установи Євро!

пейського Союзу зробили безпрецедентний крок у без!
посередньому залученні місцевих органів влади, тим са!

мим визнаючи їхню важливу роль у досягненні амбітних

цілей у галузі енергетики й збереження клімату [21].

В Україні цей процес активізувався у 2010 році, коли

перші міста України підписали Угоду мерів. На сьогодні,

за даними офіційного сайту "Угоди мерів" [21] кількість

українських міст, що підписали Угоду Мерів, сягнула 99.

Для виконання взятих на себе зобов'язань щодо скоро!

чення споживання енергетичних ресурсів та викидів СО
2
,

містам необхідно розробити Плани дій сталого енерге!

тичного розвитку (далі — ПДСЕР). Важливим моментом

є те, що Угодою мерів запропонована відповідна мето!

дологія щодо розробки планів, яка дозволяє запровади!

ти єдиний секторальний підхід до планування у енерге!

тичній сфері міст. Плани дій сталого енергетичного роз!
витку можуть охоплювати фактично всі сектори, що спо!

живають енергію у місті та відповідно продукують вики!

ди СО
2
 (зокрема, житловий сектор, бюджетний сектор,

третинний сектор, сектор промисловості, сектор транс!

порту, сектор виробництва енергії, сектор сільського гос!

подарства тощо). Слід зазначити, що схожий сектораль!

Назва міста 
Дата 

прийняття 
ПДСЕР 

Відсоток 
скорочення 

СО2 
Назва 

Дата 
прийняття 
ПДСЕР 

Відсоток 
скорочення 

СО2 

Вознесенськ 01.10.2010 33% Глиняни 14.03.2014 25% 
Кам’янець-Подільський 29.04.2011 37% Мена 18.03.2014 20% 
Первомайськ 27.05.2011 22% Бердянськ 17.04.2014 20% 
Долина 26.06.2011 21% Прилуки 24.04.2014 20% 
Львів 14.07.2011 21% Нововолинськ 29.04.2014 33% 
Луцьк 26.09.2012 20% Короп 08.08.2014 21% 
Славута 25.01.2013 34% Новояворівськ 21.08.2014 20% 
Кривий Ріг 27.03.2013 24% Кам’янка-Бузька 26.08.2014 21% 
Новоград-Волинський 25.04.2013 20% Гола Пристань 28.08.2014 30% 
Ковель 25.04.2013 20% Рівне 18.12.2014 20% 
Славутич 24.05.2013 27% Маріуполь 30.12.2014 20% 
Вінниця 21.06.2013 24% Чернігів 15.01.2015 23% 
Євпаторія 23.08.2013 20% Біляївка 23.01.2015 20% 
Самбір 27.08.2013 20% Дубно 20.02.2015 21% 
Черкаси 24.09.2013 27% Херсон 20.02.2015 20% 
Миргород 22.11.2013 26% Житомир 11.03.2015 21% 
Тернопіль 29.11.2013 20% Краматорськ 22.04.2015 39% 
Жмеринка 20.12.2013 21% Чугуїв 29.05.2015 20% 
Івано-Франківськ 06.02.2014 20% Мелітополь 30.07.2015 20% 
Жовква 25.02.2014 22% Чернівці 31.07.2015 21% 
Конотоп 26.02.2014 20% Бердичів 18.08.2015 21% 
Великі мости 04.03.2014 22% Щорс 20.08.2015 20% Українка 13.03.2014 27% 

Таблиця 2. Перелік містHпідписантів "Угоди мерів", що розробили плани дій сталого
енергетичного розвитку
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Рис. 1. Розподіл планів дій сталого енергетичного розвитку міст, розроблених в рамках
виконання кліматичноHенергетичних зобов'язань "Угоди мерів", в розрізі областей
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ний підхід запропонований і у проекті Національного пла!

ну дій з енергоефективності до 2020 року, що дозволяє

говорити про можливість його інтеграції з підходами, які

використовуються при написанні планів дій сталого енер!

гетичного розвитку міст.

На сьогодні плани дій сталого енергетичного розвит!

ку в рамках виконання кліматично!енергетичних зобов'!

язань "Угоди мерів", розробило 45 міст України (табл.

2).

У розрізі областей України найбільшу кількість

планів дій сталого енергетичного розвитку було затвер!

джено у містах Львівської та Чернігівської областей.

Відповідно по Закарпатській, Кіровоградській та Лу!

ганській областях такі плани містами не розроблялись

(рис. 1).

Починаючи з 2010 року, кількість міст, що розроби!

ли плани дій сталого енергетичного розвитку, поступово

зростає (рис. 2).

Такі тенденції свідчать, що все більше міст України

усвідомлюють необхідність розроблення і впроваджен!

ня комплексних планів з енергоефективності та збережен!

ня клімату, які охоплюють основні галузі щодо виробниц!

тва та споживання паливно!енергетичних ресурсів у
містах.

Основною проблематикою розробки та подальшої

реалізації таких комплексних планів дій сталого енер!

гетичного розвитку міст на сьогодні є: наявність та дос!

товірність даних щодо споживання енергетичних ре!

сурсів у обраних секторах, можливість впливу місцевих

органів влади на той чи інший сектор, а також питання

фінансового забезпечення задекларованих у ПДСЕР за!

ходів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи, слід зауважити, що питання формуван!

ня дієвої державної політики в енергетичній сфері стоїть

як ніколи гостро. В основному вона повинна бути направ!

лена на зменшення енергоємності валового внутрішньо!

го продукту країни та підвищення рівня енергетичної не!

залежності держави, враховуючи при цьому екологічні ас!

пекти, зокрема, зменшення викидів парникових газів,

підвищення рівня використання альтернативних і віднов!

люваних джерел енергії.

Окремим питання необхідно розглядати удоскона!

лення імперативних підходів до планування в енергетичній

сфері та досягнення узгодженості енергетичних планів та

програм на державному, регіональному та місцевому

рівнях, забезпечивши при цьому їх належне фінансуван!

ня.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в ана!

лізуванні структури планів дій зі сталого енергетичного

розвитку міст України та Європи з використанням секто!

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

Готельний бізнес являє собою сферу людської

діяльності, яка переживатиме бурхливий розвиток у най!

ближчі роки, оскільки є основою туристичної галузі.

Підприємства готельного бізнесу виконують одну з ос!

новних функцій у сфері обслуговування туристів — за!

безпечують їх житлом і побутовими послугами під час

подорожі, відпочинку та ін. (ділові поїздки, паломницт!

во, екстремальні види спорту, пізнавальний туризм

тощо). Необхідною умовою для ефективної діяльності

готельного господарства є розмір отриманого доходу,

УДК 338.48

Л. П. Дешевенко,
к. і. н., доцент кафедри туризму,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

L. Deshevenko,
Candidate of Historical Sciences Associate Professor of Tourism Industry Department
East European University of Economics and Management, Cherkasy

ECONOMIC ACTIVITIES OF TOURISM INDUSTRY ESTABLISHMENTS

Туристична галузь є важливою складовою сфери послуг, що пов'язана з господарською діяль#
ністю підприємств готельно#ресторанного бізнесу, які пропонують на комерційній основі власні
послуги. У сучасних умовах господарювання впровадження передових організаційно#управлі#
нських технологій у готельно#ресторанному бізнесі зумовлює перегляд теоретичних основ
діяльності підприємств з метою ефективного їх функціонування. У статті охарактеризовано еко#
номічну суть діяльності підприємств готельно#ресторанного бізнесу, розглянуто класифікацію
доходів готельного господарства. Реалізацією туристичних та готельних послуг завершується
процес кругообігу оборотних засобів підприємства і створюється можливість поновлення цик#
лу виробництва, використовуючи виручку від реалізації послуг для придбання нових виробни#
чих запасів, для оплати праці персоналу, розрахунків з різними організаціями, з бюджетом по
податках та інших платежах, органами соціального і пенсійного страхування.

Tourism industry is an important sector of service industries. It includes economic activities of
hospitality and catering establishments which offer their services on a commercial basis. In modern
economic environment the introduction of the advanced organizational and management techniques
in hospitality and catering business determines the need for reconsideration of the establishments'
activity framework. This reconsideration aims at improving the establishments' efficiency. The
economic basis of hospitality and catering establishment activities is characterized in the article.
The classification of hospitality industry profits is considered. The sale of tourism and hospitality
services completes the process of the establishment's fund turnover and enables the renewal of the
trade cycle using services sales proceeds for food reserves, personnel wages, payments to different
organizations, social and retirement insurance agencies, taxation and other expenditures.

Ключові слова: туристична галузь, готельна індустрія, готельно%ресторанний бізнес, інвестиційна при%

вабливість, рентабельність, фінансово%господарська діяльність, прибуток, світова індустрія гостинності,

туристичні послуги.

Key words: tourism industry, hospitality industry, hospitality and catering business, investment attractiveness,

return, financial and economic activities, profit, global hospitality industry, tourism services.

який відіграє роль джерела інформації про господарсь!

ку і фінансову діяльність і, зокрема надає інформацію

для прийняття управлінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання економічної суті діяльності підприємств ту!

ристичної галузі, а саме готельно!ресторанного бізнесу у

своїх працях розглядали Гоблик!Маркович Н.М., Мана!

чинська Ю.А., Федоренко В.Г., Квартальнов В.А., Голов!

ко О.М., Кампов Н.С, Махлинець С.С. та ін. Проте про!

блемні аспекти, пов'язані з діяльністю підприємств готель!

но!ресторанного бізнесу в сучасних умовах розвитку еко!

номічних відносин, потребують подальшого дослідження.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Проаналізувати фактори, які можуть впливати на

розмір доходу підприємств туристичної галузі, адже

економічна суть діяльності підприємств готельно!рес!

торанного індустрії полягає у нематеріальному харак!

тері її діяльності. Оскільки, результатом діяльності є не

готовий продукт, а пропозиція особливого виду послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі виробничої діяльності підприємства по!

стійно здійснюють кругообіг грошових коштів з метою

виробництва та продажу готової продукції для отриман!

ня виручки від реалізації. Ефективність роботи підприє!

мства в ринкових умовах визначається розміром отри!

маного доходу. Формування доходу підприємства може

здійснюватися у різних сферах діяльності: від реалізації

виробленої готової продукції, від вкладання вільних

коштів на рахунки в банки, від інвестування у будівниц!

тво та ін. Доходи, які отримуються від усіх сфер діяль!

ності підприємства, формують загальний дохід підприє!

мства. Тобто, якщо інвестиційну привабливість підприє!

мства розглядати в якості показника, який характери!

зує можливість генерування максимального прибутку,

її оцінку необхідно проводити на підставі аналізу фінан!

сово!господарської діяльності підприємства. Якщо інве!

стиційну привабливість підприємства ототожнювати з

інвестиційним ризиком, який визначає вірогідність

фінансових втрат інвестора, то для її визначення необ!

хідна якісна та кількісна оцінка фінансового ризику та

вірогідності банкрутства підприємства.

Визначаючи інвестиційну привабливість як міру

ефективності фінансових потоків, для її аналізу необ!

хідна оцінка рівня рентабельності підприємства. Крім

того, інвестиційну привабливість можливо оцінити на

підставі порівняльного аналізу, зіставляючи підприєм!

ства однієї галузі, різні галузі, або держави. З погляду

економічної ефективності раціональна інвестиційна

діяльність означає, що граничні витрати (витрачені на

виробництво додаткової одиниці товару в межах інвес!

тиційної діяльності) і граничні доходи (одержані від про!

дажу додаткової одиниці товару, виробленого завдяки

інвестиціям) являють собою прийнятний для суспільства

оптимум.

Інвестиційна діяльність повинна тривати доти, поки

граничні витрати від інвестицій не зрівняються з гранич!

ним доходом від цих вкладень. Саме цей обсяг інвести!

ційних ресурсів дає найбільшу корисність з погляду мак!

роекономічної збалансованості [1, с. 50—51].

Але слід пам'ятати, що існують деякі обмеження для

залучення інвестицій. Насамперед це ступінь відкритості

економіки, політичні обмеження, наявність протиріч між

інтересами готельної індустрії та інвестором, а також

пропускна спроможність до поглинання прямих потоків

капіталу, обумовлена спроможністю платити дивіденди

або відсотки за кредит та можливістю повернення ос!

новного капіталу. Слід зазначити, що пропускна спро!

можність у будь!якому разі буде обмежена можливістю

обслуговувати інвестований капітал, а також економіч!

ними обмеженнями, що накладаються платіжним балан!

сом приймаючої сторони, та політичними обмеження!

ми, що вводяться органами влади як на державному, так

і на місцевому рівні [2, с.121, 124].

Економічна сутність готельної діяльності полягає в

тому, що вона має нематеріальний характер. Результа!

том виробничо!експлуатаційної діяльності готелів є не

"готовий продукт", а пропозиція особливого виду по!

слуг. При цьому послуги не можуть вироблятись окре!

мо від існуючого матеріального продукту, тобто без

експлуатації матеріально!технічної бази (будівлі, спо!

руди, устаткування, інвентар), яка виступає основою

виробництва та реалізації пропонованих послуг.

З урахуванням особливостей обслуговування в го!

тельному господарстві, де поєднуються виробництво та

споживання послуг, цей процес визначається поняттям

— "надання послуг".

Прискорений розвиток туристичної галузі, прагнен!

ня підприємств до отримання найвищого прибутку та

зростаюча платоспроможність споживачів послуг сприя!

ють розширенню та урізноманітненню готельної діяль!

ності. Поряд з послугами проживання й харчування про!

понуються такі нові додаткові послуги, як: обслугову!

вання ділових зустрічей, спортивні, медичні, посеред!

ницькі, комунально!побутові та ін. При цьому підприє!

мства готельного господарства розширюють послуги не

тільки притаманні даній галузі, а й іншим галузям, на!

приклад, харчовій.

Реалізацією туристичних та готельних послуг завер!

шується процес кругообігу оборотних засобів підприє!

мства і створюється можливість поновлення циклу ви!

робництва, використовуючи виручку від реалізації по!

слуг для придбання нових виробничих запасів, для оп!

лати праці персоналу, розрахунків з різними організац!

іями, з бюджетом по податках та інших платежах, орга!

нами соціального і пенсійного страхування та інше.

На думку ОМ. Головко, підприємства готельно!рес!

торанного господарства — заклади визначеної кате!

горії, які забезпечують організацію розміщення та хар!

чування за межами місця постійного проживання спо!

живачів послуг [3, с. 196]. Н.М. Гоблик!Маркович ствер!

джує, що ринок готельно!ресторанних послуг являєть!

ся синтетичною категорією за допомогою якої визна!

чаються різноманітні за змістом і параметрами явища

[4, c. 247]. Це пояснюється певними способом органі!

зації економічного життя, ознаками якого є самос!

тійність учасників процесу на основі комерційної спів!

праці.

Діяльність підприємств готельно!ресторанного

бізнесу передбачає здійснення фінансово!господарсь!

кої діяльності суб'єктів господарювання, яка полягає у

створенні та реалізації послуг (проживання, харчуван!

ня, зв'язку, транспорту тощо) з метою отримання еко!

номічних вигод.

Економічна суть діяльності підприємств готельно!

ресторанного бізнесу полягає у нематеріальному харак!

тері її діяльності. Оскільки, результатом діяльності є не

готовий продукт, а пропозиція особливого виду послуг.

Готельно!ресторанна послуга — це господарська

операція підприємства з метою задоволення вимог спо!

живача, що пропонується при розміщенні та тимчасо!

вому проживанні й харчуванні [5, с. 211—217].
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Послуги підприємств готельно!ресторанного бізне!

су складаються з основних і додаткових послуг, які на!

даються споживачу при розміщенні та проживанні. Про!

цес надання основної послуги можна умовно поділити

на кілька основних етапів:

— інформація про надання комплексу послуг;

— резервування (бронювання) місць;

— реалізація послуг (проживання, харчування

тощо);

— зустріч і проводи гостей (транспортні послуги);

— обслуговування під час перебування в готелі.

Вихідна інформація про характер основних послуг

міститься у назві та в інформації про місцезнаходження

та категорії підприємства. Інші відомості такі, як: кіль!

кість і наявність вільних номерів; наближеність до тури!

стичних центрів і берегу моря; пільги, що надаються

певним категоріям споживачів потенційні клієнти отри!

мують із рекламних довідників.

Внаслідок реалізації туристичних та готельних по!

слуг готельні господарства повинні відшкодовувати не

тільки витрати на їх формування і продаж, але мати ще

і прибуток.

Основною діяльністю готельних господарств є опе!

рації, пов'язані з виробництвом або з реалізацією про!

дукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою

створення підприємства і забезпечують основну части!

ну його доходу.

Дохід від здійснення основної діяльності готель от!

римує у формі виручки від реалізації послуг. Якщо

розмір отриманого доходу є достатнім для покриття

витрат підприємства, виконання зобов'язань перед бюд!

жетом та утворення чистого прибутку, можна вважати,

що, справді, цей готельний продукт відповідає вимогам

та попиту ринку за ціною, якістю, технічними, техноло!

гічними та іншими характеристиками.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається,

виходячи зі ступеня завершеності операції з надання

послуг, якщо може бути достовірно оцінений результат

цієї операції.

Виходячи з принципу нарахування, факт визнання до!

ходів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності не

залежить від дати надходження або сплати грошових

коштів. Отже, доходи відображаються в бухгалтерському

обліку і фінансовій звітності за датою надання послуги.

За своїм економічним змістом готельну послугу

можна вважати наданою у повному обсязі після того,

як гість закінчив користуватися наданим йому приміщен!

ням, тобто за фактом його виїзду з готелю (звільнення

номеру або місця) за умови, що послуга повністю відпо!

відає вимогам присудженої категорії (для несертифіко!

ваних готелів — вимогам Правил користування готеля!

ми і надання готельних послуг в Україні).

Визначення рівня завершеності операції здійснюєть!

ся з врахуванням наступних умов. З метою обліку та

аналізу готельна послуга ідентифікується з добою. Оди!

ниця послуги (ліжко!доба) вважається наданою у повно!

му обсязі тільки після закінчення доби і, відповідно, в

обліку дохід від реалізації готельної послуги відобра!

жається не в день поселення гостя, а на наступний день.

Причому якщо гість поселився не на одну ніч, а на де!

кілька днів, дохід від реалізації відображається за кож!

ну добу окремо.

При наданні послуг готельними господарствами про!

тягом декількох звітних періодів доходи звітного пе!

ріоду визначаються, виходячи із ступеня завершеності

операції.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання

послуг проводиться визначенням питомої ваги обсягу

послуг, наданих за певний період, у загальному обсязі

послуги, які мають бути надані, таким чином (1):

(1).

Таку методику "накопиченням" застосовує для об!

ліку доходу основної діяльності готелю більшість

підприємств світової індустрії гостинності. Саме цей

метод найбільш точно відображає процеси та резуль!

тати, що мають місце в готелі. Фінансові звіти, побудо!

вані на основі даного методу, містять найбільш точні дані

про доходи та витрати.

Розглянемо можливість дотримання умов достовір!

ної оцінки доходу основної діяльності готелю. Основою

оцінки доходу є його ідентифікація з певною послугою і

номером (або місцем) у готелі. Оплата послуги і, відпов!

ідно, дохід (виручка) від надання місця проживання вклю!

чає вартість бронювання місця, проживання, додаткових

послуг і страховки, а також непрямі податки, до яких на!

лежать готельний збір та податок на додану вартість.

Названі складові доходу, крім вартості додаткових по!

слуг та страхування, залежать від вартості проживання.

Таким чином, у структурі рахунку на проживання

гостя у готелі включається як оплата власних витрат при

користуванні номерним фондом, прибуток підприєм!

ства, так і сума податків, зборів та інших платежів, що

підлягають перерахуванню у відповідні органи.

В основу організації обліку доходів основної діяль!

ності готелю покладено джерела формування доходу

(виручки) від операційної діяльності підприємств готель!

ного господарства, а саме:

1. Дохід (виручка) від виробничо!експлуатаційної

діяльності підприємств готельного господарства:

— від реалізації послуг із тимчасового розміщення

(проживання);

— від бронювання місць/номерів;

— від додаткових платних послуг.

2. Дохід (виручка) закладів ресторанного господар!

ства:

— від реалізації продукції власного виробництва;

— від реалізації покупних товарів;

— від додаткових платних послуг.

3. Дохід (виручка) від діяльності підприємств тор!

гівлі:

— від реалізації товарів та послуг.

4. Дохід (виручка) від реалізації послуг закладів

розваг.

Вагому частку в доходах підприємств готельного

господарства займають і інші операційні доходи. А саме:

— доходи від операційної оренди активів (наприк!

лад, номерний фонд, нежитлові приміщення, торго!

вельні площі, транспортні засоби, гральні автомати);

— доходи від операційних курсових різниць (купів!

ля та продаж валюти);

— відшкодування раніше списаних активів;

— доходи від реалізації оборотних активів (крім

фінансових інвестицій).
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Незначну частку доходів можна отримати також від

участі капіталів підприємств, від інших фінансових до!

ходів: доходи, отримані від інвестицій в асоційовані

дочірні або у спільні підприємства, облік яких

здійснюється методом участі в капіталі; дивіденди,

відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвес!

тицій (крім доходів, облік яких здійснюється методом

участі в капіталі). Також можуть бути ситуації, коли дохід

приносить реалізація фінансових інвестицій, поза обо!

ротних активів, майнових комплексів, від не операцій!

них курсових різниць та ін.

Для правильного визначення доходу необхідно вка!

зати в обліковій політиці перелік послуг, які надає тор!

говельне підприємство. Послуги, не включені в цей пе!

релік, розглядаються як додаткові, що оплачуються

понад вартість послуги.

Дохід визнається при дотриманні таких умов:

1. Сума доходу (виручки) може бути достовірно ви!

значена.

2. Є впевненість, що внаслідок операції відбудеться

збільшення економічних вигод підприємства.

3. Покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з

правом власності на готельні послуги.

4. Підприємство не здійснює надалі управління та

контроль за наданими послугами.

Якщо не виконана хоча б одна з наведених вище

умов, дохід не визнається. Для виконання умови досто!

вірності сума доходу повинна визначатись у сумі гро!

шових коштів, що надійшли на підприємство як оплата

за надані послуги, або в сумі дебіторської заборгова!

ності на підставі договору купівлі!продажу послуг, яким

установлюється ціна на послуги, що надаються.

Окрім існування класифікації доходів діяльності

підприємств готельного господарства, існують ще й

фактори, які чітко впливають на формування доходу та

його розмір. Серед таких можна визначити зовнішні

фактори та внутрішні.

До зовнішніх факторів можна віднести:

— державну цінову політику;

— участь держави у формуванні і розподілі доходів

населення;

— платоспроможний попит населення;

— культуру та національні особливості споживан!

ня послуг;

— співвідношення цін на продовольчі і непродо!

вольчі товари, платні послуги населення;

— державну податкову політику;

— рівень конкуренції на споживчому ринку;

— політичну ситуацію в країні і в світі;

— розвиток інфраструктури, використання всіх на!

явних можливостей для створення конкурентоспромож!

них підприємств готельної галузі;

— рівень розвитку фінансового ринку;

— сезонність попиту на готельні послуги;

— сезонність попиту на ресторанну продукцію та

послуги.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Основним фактором впливу є держава, яка ре!

гулює діяльність підприємств даної галузі і сповіль!

нює тим самим процес реорганізації та оновлення

застарілої бази на нову, досконалішу і рентабель!

нішу. Менш важливим фактором є платоспро!

можність населення, співвідношення між попитом і

пропозицією, співвідношення між рівнем послуг і

рівнем цін на ці ж послуги. Сфера гостинності може

формувати доходи із багатьох джерел, не обов'яз!

ково надавати тільки суто виробничо!експлуа!

таційні послуги, можна застосовувати заклади рес!

торанного господарства та підприємства торгівлі,

також розвивати розважальний бізнес для корис!

тувачів послуг.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку української економі!

ки міжрегіональне співробітництво є важливим чинни!
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AGREEMENT ON INTERREGIONAL COOPERATION: FUNDAMENTAL PRINCIPLES
AND PROJECT

Основною метою міжрегіонального співробітництва є поглиблення співпраці між його члена#
ми з цілого ряду напрямів розвитку: підтримка торгівлі, при здійсненні інвестиційних проектів,
у сфері транспорту і зв'язку, регулюванні міграції населення регіонів, науковому та інтелек#
туальному розвитку, інноваційного розвитку тощо. Тому кроки, що повинні вживатися в рамках
даних напрямів співробітництва між регіонами, можуть принести високі дивіденди, а для цьо#
го, у свою чергу, вони повинні бути максимально ефективними. У статті розглянуто сучасний
стан міжрегіонального співробітництва Донецької та Луганської областей. Розглядаючи сучасне
міжрегіональне договірне співробітництво, визначено основні заходи, принципи та фактори,
на яких воно повинно грунтуватися задля ефективного функціонування. Розроблено проект уго#
ди про міжрегіональне співробітництво на прикладі Луганської області.

The main aim of regional cooperation is to strengthen cooperation among its members for a number
of areas: support for trade, the implementation of investment projects in transport and
communications, regulating migration regions, scientific and intellectual development of innovative
and more. Therefore, the steps to be taken within these areas of cooperation between regions, can
bring high dividends, and this, in turn, they must be effective. The article reviews the current state of
regional cooperation Donetsk and Lugansk regions. Considering the current contract interregional
cooperation measures identified key principles and factors on which it is based should ensure efficient
operation. A draft agreement on interregional cooperation on the example of the Lugansk region is
developed.

Ключові слова: угода, міжрегіональне співробітництво, принципи, заходи, фактори, ефективне функ%

ціонування.

Key words: agreement, interregional cooperation, principles, events, factors, effective functioning.

ком економічного зростання регіонів, адже воно

сприяє оптимізації структурних пропорцій в економіці,

прискоренню технічного прогресу, підвищенню ефек!
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тивності інвестицій, вирішенню соціальних проблем

тощо, а в перспективі має бути спрямоване на поетап!

не формування міждержавного регіонального ринку

товарів, послуг, капіталу, робочої сили; здійснення

спільних інвестиційних проектів; оптимальне викорис!

тання територій регіонів, проведення на них спільних

заходів з охорони навколишнього середовища та

інших заходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку міжрегіонального співробітниц!

тва досліджували такі національні вчені, як: Бєлєнь!

кий П., Мікула Н., Вишняков О., Долішній М., Прокопен!

ко В., Лавренчук А., Студенніков І., Черкаський, І., Ша!

повал П. та інші, але досі залишається не достатньо ви!

вченою проблема саме розвитку міжрегіонального

співробітництва та його договірних відносин, тому ме!

тою даної роботи є дослідження теоретичних аспектів

розвитку міжрегіонального співробітництва та роз!

робка проекту угоди про міжрегіональне співробіт!

ництво.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Правова база українського міжрегіонального

співробітництва була встановлена низкою норматив!

но!правових актів про загальні норми економічних та

інших відносин між Україною та іншими країнами, у

більшості — з Росією. Так, одними з найважливіших

були наступні: Договір про дружбу, партнерство та

співробітництво, підписаний президентами України і

Росії 31 травня 1997 р., угода між урядами України і

Росії про співробітництво між прикордонними облас!

тями, угода "Про створення змішаної російсько!украї!

нської комісії зі співробітництва" під головуванням

прем'єр!міністрів обох держав, тощо. Окрім того, існу!

вало чимало двосторонніх угод, що регламентували

співробітництво між Україною та Росією в питаннях

режиму кордону, пересування людей, транспортних

засобів і товарів через кордони, співробітництва між

прикордонними службами.

Яскравим прикладом розвитку міжрегіональних

зв'язків Донецької та Луганської областей була співпра!

ця в рамках угод про співробітництво з 11 регіонами

України: Угода про співпрацю у торговельній, еко!

номічній, науково!технічній, гуманітарній, культурній та

інших сферах між Донецькою та Львівською областя!

ми (безстрокова), Угода між Донецькою та Кіровог!

радською областями про співробітництво у торго!

вельній, економічній, науково!технічній, гуманітарній,

культурній та інших сферах (безстрокова), Угода між

Донецькою та Херсонською областями про співробіт!

ництво у торговельній, економічній, науково!технічній,

гуманітарній, культурній та інших сферах (безстроко!

ва), Угода між адміністраціями Донецької області та

міста Київ про співробітництво у торговельній, еко!

номічній, науково!технічній, гуманітарній, культурній та

інших сферах (безстрокова), Угода між Івано!Франкі!

вською та Донецькою облдержадміністраціями та об!

ласними радами про співробітництво у торговельній,

економічній, науково!технічній, гуманітарній, культурній

та інших сферах, Угода про міжрегіональне партнерство

між Донецькою та Дніпропетровською обласними ра!

дами та обласними державними адміністраціями (2011

р.), Угода про співробітництво між Донецькою та Пол!

тавською обласними радами та обласними державни!

ми адміністраціями (2011 р.), Угода про торговельно!

економічне, науково!технічне та соціально!гуманітарне

співробітництво між Донецькою і Запорізькою облдер!

жадміністраціями (2012 р.), Угода про співробітництво

між Донецькою та Волинською обласними радами та

обласними державними адміністраціями (2013 р.) та

інші.

За сприянням Донецької облдержадміністрації

тільки за 2013 рік було проведено більше 189 заходів:

бізнес!зустрічі, бізнес!форуми, різні семінари та фору!

ми за участю місцевих та іноземних партнерів.

Регіональним фондом підтримки підприємництва по

Донецькій області в рамках реалізації проекту ЄС ПРО!

ОН "Поширення кращих практик недержавного моніто!

рингу надання адміністративних послуг в містах Украї!

ни" у 2014 році проведено моніторинг надання адмін!

послуг в містах Горлівка, Донецьк, Авдіівка, Харцизьк,

аналіз нормативно!правових актів, інформаційних та

технологічних карт, проведено опитування громадян

(400 осіб) [1].

До військового конфлікту Луганська область спів!

працювала з понад 153 міжнародними організаціями,

у співробітництві з якими на території регіону реалізо!

вано понад 3000 проектів. Але у зв'язку зі скрутною

ситуацією у 2014 році було реалізовано лише 38 про!

ектів із залученою часткою коштів міжнародних орган!

ізацій.

У жовтні 2014 року підписано Угоду про партнер!

ство між Луганською облдержадміністрацією та Про!

грамою розвитку Організації Об'єднаних Націй (далі

— ПРООН) щодо співпраці в рамках проекту "Місце!

вий розвиток, орієнтований на громаду, фаза ІІІ". У

роботі з ПРООН визначено таку додаткову муніципаль!

ну складову, як "міський компонент", який запланова!

но для початку роботи протягом 2015 року. Ще за од!

ним напрямком "швидке відновлення об'єктів для ВПО"

міжнародним менеджером проекту ЄС/ПРООН

відібрано проекти для швидкого відновлення, які спря!

мовані на вирішення соціально!побутових питань тим!

часово переміщених осіб із зони конфлікту. Щодо "ос!

новного" напрямку роботи Проекту ЄС/ПРООН МРГ

3, слід зазначити, що протягом грудня 2014 року було

затверджено списки громад у 8!ми районах Лугансь!

кої області — основних партнерах Проекту ЄС/ПРО!

ОН МРГ 3, що протягом наступних 3!х років співпра!

цюватимуть з Проектом ЄС, та Програми розвитку ООН

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза !

ІІІ".

Окрім цього, у 2015 році Луганська область через

Уряд України співпрацює з Японією, Китайською Народ!

ною Республікою, Федеративною Республікою Німеч!

чина, Європейським Союзом, Європейським інвести!

ційним банком та іншими з питань допомоги з віднов!

лення Донбасу [2].

Розглядаючи сучасне міжрегіональне договірне

співробітництво, необхідно визначити основні заходи та

принципи, на яких воно повинно грунтуватися задля

ефективного функціонування. Договірний компонент
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міжрегіонального співробітництва включає в себе ком!

плекс законодавчих, адміністративних та економічних

заходів, що сприяють найбільш раціональному розмі!

щенню продуктивних сил і вирівнюванню рівня життя

населення регіонів, він здійснюється з різним ступенем

інтенсивності і визначається політикою держави та кож!

ного регіону, можливістю задоволення взаємних потреб

регіонів.

Активний розвиток договірної співпраці на рівні

адміністративно!територіальних утворень став важли!

вою особливістю сучасних міжрегіональних відносин.

У цьому виді співробітництва безпосередньо зачіпа!

ються багато життєво важливих питань, включаючи

зовнішньополітичні, економічні, гуманітарні та ін.

Воно реально допомагає вирішувати або пом'якшу!

вати окремі проблеми міждержавних відносин,

зміцнювати і розвивати історично сформовані зв'яз!

ки. Крім того, повною мірою порівняльні переваги

географічного положення деяких територій (зокре!

ма, прикордонних) можна використовувати тільки

спільними зусиллями.

Міжрегіональне договірне співробітництво спрямо!

ване на поетапне формування міждержавного регіо!

нального ринку товарів, послуг, капіталу, робочої сили;

здійснення спільних інвестиційних проектів; оптималь!

не використання регіональних територій, проведення на

них спільних заходів з моніторингу та охорони навко!

лишнього середовища та інші заходи [3].

Геополітична ситуація в Україні є достатньо нетри!

валою, адже мають місце диспропорції у моделях адмі!

ністративно!територіального поділу країни: відмінність

регіонів і різні обсяги повноважень місцевих органів

влади здатні впливати на ефективність міжрегіонально!

го співробітництва.

Незважаючи на наявність фрагментованої норма!

тивно!правової бази, не доведено до кінця питання дер!

жавної підтримки міжрегіонального співробітництва,

належним чином не відпрацьована методика проектів і

програм співробітництва, реалізацію яких передбачаєть!

ся повністю або частково здійснювати за рахунок коштів

державного бюджету. Остаточно не визначені функції,

права та обов'язки суб'єктів міжрегіонального співро!

бітництва, тому дієвим вирішенням даної проблеми є

укладення угод про співробітництво у різних сферах між

самими регіонами України.

Угоди щодо міжрегіонального співробітництва по!

винні відповідати наступним критеріям:

1. Повноваження регіонів щодо ініціатив міжрегіо!

нального співробітництва витікають з надання їм прав і

можливостей в межах міждержавних взаємин.

2. Ініціативи та зв'язки з міжрегіональних взаємин

не включають ті, що підпадають під юрисдикцію дер!

жави.

3. Місцеві спільноти самі відповідають за свої зобо!

в'язання без негативного ефекту для міжнародних зо!

бов'язань держави.

Також доцільно використати досвід міжрегіональ!

ного співробітництва у країнах Європейського Союзу,

основні складові якого: робота в межах компетенції те!

риторіальних общин і влади відповідно до чинного за!

конодавства держави; активність територій у розвитку

міжрегіональних відносин тісно пов'язується з існуван!

ням так званих "проблемних" регіонів — депресивних,

слаборозвинутих, у т.ч. аграрно!індустріальних або зі

складними екологічними умовами; співробітництво ре!

алізується у вигляді конкретних проектів і програм, які

зазвичай ув'язуються з національними (загальнодер!

жавними) проектами [3; 4].

Слід зазначити, що неготовність переходу місцевих

органів влади від виконання функцій жорсткого конт!

ролю до координації та нагляду перешкоджає подаль!

шому розвитку міжрегіонального співробітництва в

Україні. У ряді випадків регіональні органи влади вия!

вилися неготовими до сприйняття такого виду співроб!

ітництва, як сфери, що потребує координуючих функцій

та нагляду за дотриманням вимог законодавства, а не

регулювання через методи ручного управління. Крім

того, регіональна виконавча влада часто сприймає між!

регіональне співробітництво як звичайну внутрішньое!

кономічну діяльність і недооцінює його роль у розвит!

ку свого регіону [5].

У перспективі найбільш доцільною, реальною та

ефективною для кожної з територіальних одиниць є

співпраця з основних складових соціально!економічно!

го розвитку — промислового і сільськогосподарського

виробництва, будівництва, транспортних перевезень, а

також з питань науки, освіти, вирішення економічних

проблем та інших.

Основними факторами, які обумовлюють необхід!

ність такої взаємодії регіонів доцільно визначити: трас!

портно!географічний — залучення всіх регіонів до ство!

рення транспортних магістралей, транзитності території,

поєднаності основних транспортних мереж, а також

необхідності ведення господарської діяльності, на!

ціленість на збереження географічно близьких і потуж!

них ринків; інноваційний та науково!технічний — схо!

жість і деяка однорідність науково!дослідних і проект!

но!конструкторських робіт, виходячи із надійності га!

лузевої структури господарства, ресурсного потенціалу,

розташування, кліматичних умов та економічних про!

блем; кліматичний — фактично одинаковий, м'який

клімат, лісистість території, низькогумусні грунти, що

дає можливість практично безризикового ведення підга!

лузей сільського господарства (рослинництва і тварин!

ництва); екологічний — необхідність спільних зусиль

для покращення екологічної ситуації в регіонах, запоб!

ігання забрудненню повітря, врахування наявності

спільної водної мережі, сумісних лісових масивів, ко!

рисних копалин; інформаційний — доцільність обміну

інформацією міжрегіонального характеру, координації

господарської діяльності та пропозицій щодо розвитку

регіонів.

При договірному співробітництві на перший план

повинні вийти взаємні та координовані зусилля міжре!

гіональної взаємодії відтворювально!інвестиційного, а

не торгово!посередницького характеру, яка існує впро!

довж останніх років. Потрібне заохочення форм співро!

бітництва, що враховують взаємні зв'язки і залежності

між учасниками регіональних господарсько!економіч!

них систем взаємодіючих областей, що неодмінно при!

зводитиме до стимулювання розвитку міжрегіональних

економічних зв'язків та розширення можливостей

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

через взаємодію важливих напрямків міжрегіонально!
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ПРОЕКТ 
УГОДА  

            про міжрегіональне співробітництво  
               між Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією 

та  ____________ обласною державною адміністрацією 
                                 «____»_________________ 2016 року 

 
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація, в особі її голови Г.Б. Туки  з 

однієї сторони та  ____________ обласна державна адміністрація в особі її голови 
____________з іншої сторони, на основі чинного законодавства і сучасних наукових 
поглядів на відновлення економіки Донбасу уклали угоду про наступне: 

 
1. ПРЕДМЕТ І МЕТА УГОДИ 

1.1. Предметом угоди є активізація міжрегіонального співробітництва, яке має на 
меті подальший розвиток та підтримку малого і середнього підприємництва.  

1.2. З метою розвитку партнерства між підприємствами малого і середнього бізнесу у 
різних видах економічної діяльності та різних форм власності регіональні органи виконавчої 
влади домовились про здійснення спільних заходів з активізації міжрегіонального 
співробітництва.  

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Сторони будують відносини на основі принципів взаємної поваги, цивільного 

врегулювання спорів співробітництва, сумлінного виконання взятих зобов'язань, а також 
інших загальновизнаних норм вітчизняної системи права.  

2.2. Сторони для активізації міжрегіонального співробітництва сприяють 
формуванню і розвитку економічних і торгівельних відносин, кооперації технологічно 
пов'язаних виробництв для розвитку малого і середнього підприємництва, і мають право 
укладати інші угоди для реалізації суспільних проектів. 

2.3. Сторони можуть здійснювати співробітництво в різних організаційно-правових 
формах, які не суперечать чинному законодавству України. 

2.4. Фінансування спільних заходів щодо міжрегіонального співробітництва цією 
угодою не передбачається. 

3. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН 
3.1. Дана угода відповідає положенням національної доповіді  «Відновлення 

Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики».  
3.2. Угода ґрунтується на положеннях Модельного Закону щодо міжрегіонального 

співробітництва від 31.10.2007, Закону України «Про співробітництво територіальних 
громад» від 17.06.2014 № 1508-VII і Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» 
від 06.08.2014 № 385. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
4.1. Кожна сторона має право: вносити пропозиції іншій стороні стосовно вирішення 

питань, що виникають під час реалізації угоди; запитувати й одержувати в установленому 
порядку від іншої сторони інформацію та документи, необхідні для виконання угоди. 

4.2. Сторони зобов’язані: виконувати свої зобов’язання за угодою в установлені 
порядок і строки та сприяти іншій стороні в їх виконанні; вчасно повідомляти про зміни 
чи інші обставини, що можуть вплинути на виконання сторонами своїх зобов’язань за 
угодою; інформувати іншу сторону у порядку, визначеному угодою, про стан здійснення 
спільних заходів. 

4.3. Сторони забезпечують проведення моніторингу стану виконання угоди та 
надання відповідної інформації іншій стороні. 

4.4. Сторони забезпечують оприлюднення звіту про виконання угоди у засобах 
масової інформації. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1. Усі спори, що виникають, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого 
спору відповідно до чинного законодавства України. 

5.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх 
зобов’язань за Угодою відповідно до чинного законодавства України. 

5.3 У разі порушення строків здійснення спільних заходів сторони зобов’язані 
організувати роботу для виправлення становища. 

6. ДІЯ УГОДИ 
6.1. Ця угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення печатками. Дія угоди припиняється у зв’язку із закінченням її 
строку. 

6.2. Умови угоди можуть бути змінені за письмовою згодою сторін. Дія угоди може 
бути припинена достроково за письмовою згодою сторін. Сторона, що ініціює дострокове 
припинення дії угоди, письмово повідомляє про це іншу сторону не пізніше ніж за місяць 
до дати, з якої вона передбачає припинити дію угоди. 

6.3. Угоду укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
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го співробітництва, серед яких:

1. Торгівля — створення зони вільної торгівлі, гар!

монізація законодавства країни з цього питання, особ!

ливо щодо державних дотацій.

2. Фінанси, економіка, статистика — створення

спільної уніфікованої бази, а також бухгалтерського

обліку і звітності для підприємств.

3. Транспорт — впровадження нової техніки та су!

часних технологій організації перевезень.

4. Митниця — боротьба з "відмиванням" грошей та

наркобізнесом.

5. Охорона навколишнього середовища — гармо!

нізація законодавства, розробка єдиної програми за!

хисту навколишнього середовища, що пояснюється

спільністю природнокліматичної зони та проблем раді!

аційного забруднення.

6. Енергетика, енергоносії, сировинні матеріали —

узгодження питань їх отримання і використання тощо

[6].

Доцільно звернути увагу на ще один аспект міжрег!

іонального співробітництва — воно дає змогу вирішити

конкретні економічні та соціальні питання безпосеред!

ньо для його учасників — регіонів, зокрема поступово

долати нижчий рівень економічного розвитку перифе!

рійних територій, історично зумовлених наявністю пол!

ітичних кордонів і економічних перешкод.

Успішні домовленості з міжрегіонального співробі!

тництва повинні комплексно охоплювати всі вищевка!

зані питання на прикладі європейського досвіду, який

доводить гостру потребу в поглибленні такої співпраці

на мезорівні.

У зв'язку з припиненням дії багатьох документів

та проектів після початку військових дій в Донецькій

та Луганській областях, автори розробили проект уго!

ди про міжрегіональне співробітництво між Донець!

кою та Луганською областями та іншими регіонами

України, який було відправлено до Луганської облас!

ної військово!цивільної адміністрації в якості апро!

бації.

ВИСНОВКИ
Встановлення зв'язків між представниками офіц!

ійних і ділових кіл як на рівні регіонів, так і на рівні

держав, сприяють активному розширенню економіч!

ного співробітництва. Ділові зв'язки сприяють розвит!

ку взаємного експорту продукції, створенню вироб!

ництв, комплексному вирішенню екологічних проблем

і раціональному використанню природних ресурсів,

ефективному використанню транзитних можливос!

тей.

У ряді випадків міжрегіональна взаємодія стри!

мується недостатнім знанням можливостей парт!

нерів, відсутністю надійного механізму взаємороз!

рахунків і врегулювання економічних суперечок, що

дозволить вирішити договірне співробітництво між

регіонами.

Таким чином, міжрегіональне співробітництво во!

лодіє широкими можливостями для забезпечення по!

ступового та збалансованого соціально!економічного

розвитку регіонів на основі налагодження між ними

довгострокових, рівноправних і взаємовигідних відно!

син.

Література:

1. Офіційний сайт Донецької обласної державної

адміністрації [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=01.15&iface=!

Public&cmd=main&args

2. Офіційний сайт Луганської обласної військово!

цивільної адміністрації [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: http://loga.gov.ua/oda/about/depart/

economy/

3. A European Union — Caribbean Partnership for

growth, stability and development / European Com!

mission. Luxembourg: Office for Official Publications of

the European Communities, 2006, 79 p.

4. Ожигіна В.В. Розвиток регіональної інтеграції

в контексті інституціональних моделей еволюції та

ринків глобалізації / В.В. Ожигіна // Наук. пр. До!

нецького наук.!техн. ун!ту. Серія: економічна. —

Вип. 103!2. — Донецьк: ДонНТУ, 2005. — С. 191—

197.

5. Elec A. APEС beyond Bogor: an open economic

association in the Asian!Pacific region / A. Elec // Asia

Pacific economic literature. — 2013. — Vol. 9. — № 1. —

P. 1—16.

6. Савченко В.Ф. Стратегічні напрямки економічно!

го розвитку Чернігівської області на сучасному етапі:

монографія / В.Ф. Савченко // Чернігів: КП "Видав!

ництво "Чернігівські обереги", 2007 — 378 с.

References:

1. The official site of Donetsk Regional State Administ!

ration (2015), "The external relations of the region",

available at: http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=!

01.15&iface=Public&cmd=main&args (Accessed 6 De!

cember 2015).

2. The official site of Lugansk regional military!civilian

administration (2015), "Investment activity in the region",

available at: http://loga.gov.ua/oda/about/depart/

economy (Accessed 6 December 2015).

3. The European Union (2006), The Economic

Partnership Agreements " A European Union — Caribbean

Partnership for growth, stability and development ",

available at: http://www.eeas.europa.eu/delegations/

barbados/caribbean_eu/caribbean_relations/

index_en.htm  (Accessed 3 December 2015).

 4. Ozhyhina, V. V. and Ivanova, O.V. (2005), "The

development of regional integration in the context of

institutional models of the evolution of markets and

globalization", Naukovi pratsi Donets'koho naukovo!

tekhnichnoho universytetu, ekonomichna seriya [Proce!

edings of the Donetsk Scientific and Technical University,

economical series], Donetsk Scientific and Technical

University, Donetsk, Ukraine, pp. 191—197.

5. Elec, A. (2013), "APEС beyond Bogor: an open

economic association in the Asian!Pacific region", Asia

Pacific economic conference, Ulan Bator, pp. 1—16.

6. Savchenko, V. F. (2007), Stratehichni napry!

amky ekonomichnoho rozvytku Chernihivs'koyi oblas!

ti na suchasnomu etapi [Strategic directions of

economic development Chernihiv region at present],

KP "Vydavnytstvo "Chernihivs'ki oberehy", Chernihiv,

Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 10.12.2015 р.



69

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Чим більш розмиті межі окремих держав, тим

більшого значення набуває роль становище і вплив регі!

онів на розвиток держави. В даний час все більш окрес!

люється тенденція збільшення ролі окремих регіонів у

національному просторі, важливість регіональних со!

ціально!економічних систем. На сьогодні поділ і дифе!

ренціація регіонів визначає довгострокові процеси, що

свідчить про необхідність дослідження соціально!еко!

номічної реальності для прогнозування майбутнього

розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням вивчення методологічної бази економіч!

ного регулювання регіонального розвитку присвячені

наукові праці П.Бєлєнького, А.Голикова, О.Жихора,

В.Куйбіди, В.Мамонової, С.Максименко, А.Михненко,

В.Соловйова та ін. Проте наукові праці вітчизняних і

зарубіжних дослідників доводять, що дане питання є

недостатньо глибоко вивчене і потребує більш деталь!

ного дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація та обгрунтування ос!

новних концепцій і теорій економічного регіонального

розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Численні думки щодо завдань, ролі регіоналізму та

форм регіональної політики все частіше і частіше пов'я!

зані з глобальними процесами у світі. Неорегіоналізм

як ідеологія стала результатом реакції на наслідки взає!

УДК 332.13

А. С. Гавриленко,
к. е. н., Центральний науковоMдослідний інститут озброєння
та військової техніки Збройних Сил України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОВЗИТКУ

А. Gavrylenko,
Ph.D., Central Research Institute of weapons and military equipment of the Armed Forces of Ukraine

CONCEPTUAL BASIS REGIONAL DEVELOPMENT

У статті досліджено та обгрунтовано теоретичні основи управління розвитком регіону. Це дає
змогу забезпечити теоретичну модель вибраного об'єкта дослідження та систематизувати ре#
гіональні проблеми й можливі методи їх вирішення. Наведено аналіз термінологічного апарату
регіонального розвитку, який дасть можливість досить глибоко проникати в суть економічних
явищ, процесів та природу виникнення проблемних ситуацій.

In the article the theoretical basis and reasonable control of the region. This makes it possible to
provide a theoretical model of the selected object of study and organize regional problems and
possible methods of solution. The analysis of terminological apparatus regional development that
will enable deep enough to penetrate the essence of economic phenomena, processes and Nature
of problem situations.

Ключові слова: регіон, економічний регіональний розвиток, концепція, теорія.

Key words: region, economic regional development, concept, theory.

модії між локальними і глобальними процесами, які без!

посередньо спрямовані на питання функціонування дер!

жави та її впливу на соціально!економічного розвиток,

а культурні та особистісні проблеми як чинники еконо!

мічного розвитку. Існує тенденція по!новому визначати

концепцію регіоналізму таким чином, щоб розкривати

соціальні та економічні правила даній території. Тобто

регіон не розглядається як територіальна одиниця з

історичної або культурної точки зору, а розглядається

в ролі функціонально альтернативної структури, яка

може функціонувати в ролі самостійної одиниці, збері!

гаючи ідентичність жителів даної території.

Ідентичність регіону може бути переведена в еко!

номічну площа, що дозволить збільшити привабливість

для інвесторів, через створення нового іміджу.

Такі умови розвитку регіону пов'язані з двома тео!

ретичними підходами:

1. Класична концепція регіонального розвитку.

2. Концепція ендогенного розвитку.

Концепція економічної бази є найбільш популярною

серед теорій. Це пояснює розвиток регіону шляхом

ділення економіки на два типи активності (екзогенного

і ендогенного) і визначення причинно!наслідкових

зв'язків, які відбуваються в процесі розвитку області. У

відповідності з теорією, екзогенна діяльність є осново!

положною і становить економічну основу регіону, ос!

кільки попит на товари та послуги стимулює економіч!

ний розвиток регіону і формує свою роль в соціально!

му і просторовому поділі праці [1].

Таким чином, екзогенний сектор стимулює різні

внутрішні елементи регіональної економіки, так званий

ендогенний фактор. На сьогодні розпалюються дискусії
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щодо важливості підтримання експортної діяльності ре!

гіональних виробників. Предметом суперечки є спеціа!

лізація регіонів, багато вчених схильні вважати, що вона

повинна бути поглиблена. Однак, це становить небез!

пеку для "традиційних" регіонів, де в структурі доходів

частина важкої промисловості скорочується, а альтер!

нативи немає.

Відповідно до нової теорії торгівлі збільшується роль

експортної діяльності регіонів і пояснюються механізми

переваг у світовій економіці виходячи з торгівлі між краї!

нами на різних стадіях розвитку. Відповіді шукаються

виходячи зі спеціалізації виробництва в різних регіонах

у відношенні їх споживання капіталу. У відповідності з

теорією, регіони, в яких сконцентрована значний рівень

капіталу, в більшому ступені споживаються продукти, в

той час як регіони мають значні трудові ресурси, затра!

чають більше часу на виробництво продуктів.

П. Кругман підкреслює, що потенціал торгівлі між

такими регіонами більш вигідний для зменшення капі!

тальних витрат. Отже, місцеві органи влади в бідних

регіонах повинні підтримувати не тільки експорт і міжна!

родну торгівлю, але і їх інфраструктурні та інституційні

інвестиції (особливо фінансові установи) і спеціалізо!

вану освіту. Завдяки цьому задіяні довгострокові фак!

тори економічного зростання. Регіональний розвиток

досягається шляхом поступової спеціалізації окремих

видів продукції, конкурентоспроможною на зовнішніх

ринках. Прибуток від товарної спеціалізації досягаєть!

ся завдяки вдосконаленню організації виробництва і

здешевлення вартості господарських операцій. Завдан!

ня, які намічені на всіх адміністративних рівнях, перед!

бачають зміцнення спеціалізації, інвестування в інфра!

структуру (зв'язок, транспорт), надаючи фінансову та

консультаційну допомогу для бізнесу та освіти [2].

Економічні, політичні та соціальні дії регіональної

влади знаходяться під впливом пропозицій, сформова!

них на основі географічного регіонального розвитку

(різні масштаби: глобальні, національні, регіональні та

місцеві), вказуючи на економічні вигоди, що надходять

від просторової концентрації економічної діяльності.

Однією з відомих економічних теорій є концепція

полюсів зростання Ф. Перру. Це теорія, що пояснює не!

рівномірність розміщення різних галузей господарсь!

кої діяльності в ринковому просторі. Відповідно до цієї

концепції, серед галузей регіону обов'язково виділяють!

ся пропульсивні (динамічно розвиваючі, ведучі) галузі.

Вони стимулюють розвиток прилеглих територій, насам!

перед, за рахунок допоміжних, додаткових та обслуго!

вуючих виробництв, представляючи собою полюси зро!

стання, а їх концентрація в певних районах веде до ут!

ворення центрів розвитку. Такі центри можуть розвива!

тися як стихійно, так і цілеспрямовано, шляхом опти!

мального розміщення відповідних підприємств та ство!

рення сприятливих умов для їх господарської діяльності

за допомогою різних джерел фінансування (державних

вкладень, приватного капіталу, субсидій, податкових

пільг та ін.). Після розвитку в регіоні пропульсивної га!

лузі подальший його комплексний розвиток відбуваєть!

ся, як правило, під дією механізмів ринкової економі!

ки.

Ті центри і ареали економічного простору, де роз!

міщуються підприємства галузей, що лідирують стають

полюсами тяжіння факторів виробництва, оскільки за!

безпечують найбільш ефективне їх використання. Це

призводить до концентрації підприємств і формуванню

полюсів економічного зростання [3].

Потенціал теорії "центр — периферія" дозволяє

використовувати її положення при постановці різних

завдань політичного, соціального та економічного ана!

лізу на всіх рівнях ієрархії територіальних систем. Якщо

спочатку концепція "центр — периферія" розвивалася,

як геополітична, і використовувалася для аналізу гло!

бальної системи, то з другої половини ХХ століття вона

стала знаходити місце у вирішенні питань регіонально!

го рівня, що відносяться до аналізу системи регіоно!

творчих соціально!економічних відносин.

Перші фундаментальні результати в рамках розроб!

ки регіонального підходу були отримані Дж. Фрідманом,

який у середині 60!х років на базі існуючих геополітич!

них моделей "центр!периферія" сформулював теорію

регіонального розвитку. Згідно цієї концепції, не!

рівномірність економічного зростання регіональної си!

стеми і процес просторової поляризації неминуче пород!

жують диспропорції між ядром і периферією.

Периферія перестає бути якимось однорідним по!

лем, вона поділяється на так звану внутрішню або ближ!

ню, тісно пов'язану з ядром і безпосередньо отримує

від нього імпульси до розвитку, і зовнішню, або дале!

ку, на яку ядро практично не робить мобілізуючого впли!

ву. Центр і периферія на будь!якому просторовому рівні

пов'язані між собою потоками інформації, капіталу, то!

варів, робочої сили і т.д., причому саме напрями цих

потоків визначають характер взаємодії між централь!

ними та периферійними структурами, перетворюючи

простір у подобу силового поля. Рушійною силою або

свого роду мотором, що забезпечує постійний розви!

ток і відтворення системи відносин "центр — перифе!

рія", є, на думку Фрідмана, та інших дослідників, по!

стійна якісна трансформація ядра за рахунок генеру!

вання, впровадження та дифузії нововведень [4].

На наш погляд має бути приділено увагу гео!

графічній відносності поняття центру і периферії, що

визначає їх ідентифікацію і залежить від просторового

масштабу. Те, що представляється периферією за на!

ціональною шкалою, може можна розглядати як центр

на місцевому чи регіональному масштабі, і навпаки: на!

ціональний центр може бути периферією світової еко!

номіки. Сучасна економіка являє собою систему додат!

кових структурних компонентів таких, як: ядро — світо!

вий центр, підлозі периферії і периферії.

Відповідно до теорії виробничого циклу економіч!

ний розвиток поєднує в собі процес виробництва нової

продукції, її вдосконалення і стандартизацію виробниц!

тва. Відповідно до цієї теорії, регіональний розвиток

стимулюється технологічним новаторством. Теорія пе!

редбачає економічну поляризацію між розвиненими і

слаборозвиненими регіонами. Ступінь, в якій периферії

залежать від розвинених регіонів (центрів) збільшуєть!

ся, коли виробництво стандартних виробів знаходить!

ся в їхньому районі. З іншого боку, технологічно пере!

дові компоненти рідко виробляються в периферійних

регіонах [5].

Більшість економістів вважають технологічне нова!

торство основним фактором економічного розвитку
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регіону, який стимулює збільшення технологічної та

економічної ефективності, функціональну модернізацію

і конкурентоспроможність, що призводить до доміну!

вання на міжнародних ринках. Отже, знання, техноло!

гічний і технічний прогрес є факторами регіонального

розвитку.

Моделі модернізації традиційної теорії розміщен!

ня виробництва представлені моделямі М. Фуджита і

П. Кругмана, Т. Морі. В рамках розроблених теорій зап!

ропоновані моделі трансформованої формою моделі

фон Тюнена, в якій структура суспільного виробництва

розділена на промисловість і сільське господарство.

Промислове виробництво зосереджене в територіаль!

них утвореннях, які відрізняються сильною концентра!

цією економічної активності населення і концентрацією

виробничого сектора. Сільське господарство в рамках

даної теорії зосереджено навколо промислового цент!

ру, причому земельна рента знижується до нуля в міру

руху від центру до кордону сільській периферії [2].

Модифікована модель М. Фуджита і Т. Морі пред!

ставляє змінену модель фон Тюнена в рамках якої вво!

диться новий показник — населення. Введення ще од!

ного економічного об'єкта в модель призводить до зміни

параметрів моделі і дослідницьких результатів. Транс!

формована модель Фуджита, Кругман і Морі також

представляє ускладнену модель фон Тюнена в якій на!

ціональна економіка розглядається як процес взаємодії

кількох промислових галузей. В рамках запропонова!

ної моделі однією з основних можливостей розвитку є

географічне положення, а зокрема наявність транспор!

тних вузлів і наявність морських портів, яке дозволяє

промисловості розвиватися більш швидкими темпами.

Модель циклічного руху факторів Е. Венаблеса є [6]

однієї з підгруп моделей нової економічної географії —

моделей нового типу міжнародної торгівлі. Економіч!

ний розвиток регіону визначається як виробничий про!

цес. Основними складовими, якого є промисловий сек!

тор території, що надає великий ринок для виробницт!

ва проміжних товарів. З позицій моделі циклічного руху

факторів, відбувається збільшення темпів економічно!

го розвитку території за рахунок виробництва про!

міжних товарів.

Основними представниками теорії випадкового зро!

стання є Дж. Еллісона та Є. Глейзера, Т. Холмса і Стівен!

са. В рамках даної теорії основною складовою еконо!

мічного зростання названий процес виникнення агло!

мерацій. Дж. Еллісон і Е. Глейзер на моделі визначення

місцеположення виробництв показали, що в більшості

випадків не існує ніяких географічних переваг і концен!

трація промислового виробництва може виникати випад!

ково. На підставі запропонованої моделі була визначе!

на залежність між розміром виробництва і концентра!

цією промисловості, а також показано, що в місці роз!

ташування дуже великого за розміром заводу, концен!

трація промисловості і середній розмір заводів з часом

збільшуються [7].

Подібні дослідження були проведені Холмсом і

Стівенсоном. У результаті яких було виявлено, що

розмір виробництва збільшується із зростанням концен!

трації промисловості. Причиною даного процесу є ряд

переваг, якими володіють виробництва розташовані на

територіях концентрації виробничої діяльності.

ВИСНОВОК
Запропоновані теорії територіального розвитку ма!

ють важливе значення, в рамках якого визначається

процес економічного зростання. З позицій різних теорії

економічний розвиток трактується по!різному.

Більшість досліджень розвитку регіонів засновані на

економетричних моделях, вони з певними обмеження!

ми можуть використовуватися при дослідженні про!

цесів, що мають місце в реальній економіці в період

структурних перетворень. Розвиток регіональної еко!

номіки в умовах перехідного періоду є складним з дос!

татнім ступенем невизначеним процесом, який є на!

слідком змін, що відбуваються в ході трансформації

економічної системи та впливу інших факторів.

Література:

1. Чужиков В.І. Глобальна регіоналістика історія та

сучасна методологія: монографія / В. Чужиков. — К.:

КНЕУ. — 2008. — 272 с.

2. Кругман П. Пространство: последний рубеж //

Пространственная экономика. — 2005. — № 3. — С.

121—126.

3. Пермякова Е. Полюса роста. Зарубежный опыт

и адаптация его для успешной реализации индустри!

ально!инновационного развития экономики региона /

Е. Пермякова // Вестник КАСУ. — 2011. — №3. — С.

31—34.

4. Friedmann J. Regional development policy. —

Boston: Mass. Intst. Techn. — 1966.

5. Жихор О.Б. Теоретичні основи формування інно!

ваційної політики розвитку регіонів / О.Б. Жихор //

Зб. наук.!техн. пр. Нац. лісотехніч. ун!ту України. —

2008. — Вип. 18. 7. — С. 284—288.

6. Venabies A. Equilibrium Locations of vertically

linked industries // International Economic Review. —

1996. — 37:2.

7. Ellison G., Glaser E. Geographic Concentration in

U.S. Manufacturing Firms: a Dartboard Approach // Journal

of Political Economy. — 105. — 1997. — P. 889—927.

References:

1. Chuzhykov, V. (2008), Globalna regionalna hisotia

ta suchasna metodologia [Global regionalism history and

modern methodology], KNEU, Kyiv, Ukraine

2. Krugman, P. (2005), "Space: the final frontier", Spa!

tial Economics, vol. 3, pp. 121—126.

3. Permyakova, E. (2011), "Growth poles. Foreign

experience and adapt it to the successful implementation

of industrial!innovative development of the economy of

the region", Visnyk KASU, vol. 3, pp. 31—34.

4. Friedmann, J. (1966), Regional development policy,

Mass. Intst. Techn., Boston, USA.

5. Zhyhor, O.B. (2008), "Theoretical Foundations of

innovative policy development regions", Zbirnyk prac

National lisotechnical Uni Ukraine, vol. 18, pp. 284—288.

6. Venabies, A. (1996), "Equilibrium Locations of ver!

tically linked industries", International Economic Review,

vol. 37, no. 2.

7. Ellison, G. and Glaser, E. (1997), "Geographic Concen!

tration in U.S. Manufacturing Firms: a Dartboard Approach",

Journal of Political Economy, vol. 105, pp. 889—927.

Стаття надійшла до редакції 10.12.2015 р.



Інвестиції: практика та досвід № 24/201572

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 338.43

В. В. Лаврук,
к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,
Подільський державний аграрноMтехнічний університет

ФОРМУВАННЯ НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Lavruk,
Ph.D., assistant professor of finance and credit, Podolsky State Agricultural and Technical University
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Природно#кліматична обумовленість локалізації сільськогосподарського виробництва зумовлює
різний рівень бонітету земельних ресурсів, впливає на вибір способів агротехнічної обробки грунту,
асортимент культивованих культур, їх структур (озимі, просапні та тощо). Природно#кліматична обу#
мовленість і географічна локалізація ставлять власників у положення "безвиході ведення бізнесу",
бо вони не можуть змінити спеціалізацію і перепрофілюватися у своєму виді діяльності.

Якою б не була стратегія модернізації, які б не були поставлені цільові орієнтири, використовуючи
ресурси слід, насамперед, виходити з розуміння, що тваринницька галузь має традиційно низьку
рентабельність і дохідність порівняно з іншими видами діяльності. Тут відзначається високий рівень
капіталомісткості, а швидкість обороту вже залученого капіталу становить досить тривалий період,
що істотно ускладнює залучення інвестиційних ресурсів.

Наведено дослідження особливості розвитку тваринництва, детермінують складності при виборі
оптимального варіанта модернізаційних перетворень. Саме тому в даний час зростає значимість
системного підходу не тільки до процесу формування стратегії, але і до порядку її реалізації. Інши#
ми словами, процес стратегічного цілепокладання має реалізовуватися на всіх рівнях галузевого
управління з поділом відповідних функцій, завдань, повноважень і бюджетних асигнувань для їх ви#
конання.

При формуванні положень стратегії модернізації галузі тваринництва необхідно виходити з опти#
мального балансу між відповідністю основних елементів галузевої стратегії та загальної агропродо#
вольчої доктрини України та нівелювання зайвої дубльованих і повторюваності ключових структурно
онтологічних одиниць документів.

Climatic conditioning localization of agricultural production causes different levels of growth class of
land resources, influence the choice of agrotechnical methods of tillage, variety of cultivated crops, their
structures (winter, chopping and so on.). Climatic and geographical localization conditionality ask owners
to the "despair of doing business" since they can not change and get re specialization in their field of activity.

Subjects of agricultural production carried out in rural areas of complex system#features side with respect
to the main problem — food production — that financing of rural infrastructure, and support for improvement,
and social support, motherhood, childhood, socially vulnerable citizens. Furthermore, as in many towns
the only employer, agribusiness entities performing functions of everyday life#support areas.

Whatever the modernization strategy that would not have been set targets, resources should be used
primarily proceed from the understanding that the livestock industry has traditionally low profitability
and profitability compared with other activities. Here there is a high level of capital intensity, and the
turnover rate of capital employed is already very long period that greatly complicates attraction of
investments.

These circumstances practically deprived of enterprise management rights to a system error, incorrectly
evaluated as external circumstances and factors may cause the wrong version of the chosen strategy,
which would entail the loss of competitive position on the market. Although livestock products traditionally
enjoys stable consumer demand, yet we see very unlikely situation when implemented changes that have
led to extremely negative consequences could easily return to its original state as agricultural production
is characterized by the inability to fast maneuvering and reorientation.
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ВСТУП
Розглядаючи підходи, методи та механізми управ!

ління складними економічними системами такими, як те!

риторіально!виробничі комплекси, галузі, кластери

тощо, автор прийшов до висновку, що вирішення про!

блем проведення масштабних модернізаційних перетво!

рень можливе тільки на основі комплексного системно!

го підходу, матеріалізацією якого виступає обгрунтуван!

ня напряму економічної модернізації тваринництва в

розвитку аграрного сектору національної економіки.

У теж час, незважаючи на універсальний характер

основних процедур формування напрямку економічної

модернізації єдиних методологічних підходів на сьо!

годнішній момент не існує. Причиною цьому складність

і багатоаспектність функціонування об'єктів модерні!

зації, що пояснює варіативність прийомів при вироб!

ленні стратегії їх розвитку.

Подібний порядок формування стратегії розвитку (а в

нашому випадку модернізації) монопродуктової галузі в

регіоні не дивлячись на видиму простоту і архетипічність,

насправді володіє певними труднощами і специфікою.

Самий явний полягає в тому, що в процесі економічної

модернізації важливо не просто синтезувати комплекс

можливих варіантів змісту для стратегічного вибору кон!

цептуальної платформи перетворень, а дати ієрархічно

супідрядні системи стратегічних альтернатив, вироблені із

залученням усіх елементів економічної системи на основі

оптимального балансу досвіду, аналізу та передбачення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання економічного модернізації стану галузі тва!

ринництва в національній економіці та шляхів підвищен!

ня його ефективності вивчали ряд українських вчених

В.Я. Амбросов, С.М. Кваша, В.Я. Месель!Веселяк, Ю.О.

Лупенко, В.В. Бовсуновський. Вчені велику увагу при!

діляли вивченню стану галузі тваринництва в України і

значно менше пошуку шляхів підвищення економічної

модернізації тваринництва в національній економіці.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є формування напряму економічної

модернізації тваринництва в розвитку аграрного секто!

ру національної економіки що забезпечить формуван!

ня уніфікованого алгоритму стратегічних цілей реалі!

зації стратегії.

These features of the research livestock, determine the difficulty in choosing the optimal variant of
modernization reforms. That is why now growing importance of a systematic approach, not only in the
shaping of the strategy, but also to the manner of its implementation. In other words, the strategic goal#
setting should be implemented at all levels of industry management division of the functions, tasks, powers
and budget allocations for their implementation.

In forming a strategy to modernize the provisions of the livestock industry must be based on the balance
between compliance with the basic elements of sectoral strategies and overall agri Ukraine doctrine and
avoid unnecessary duplication and repetition of key structural units ontological documents.

Ключові слова: економічна модернізація тваринництва, розвиток аграрного сектору національної еко%

номіки, агропродовольча доктрина, стратегічні альтернативи, формування уніфікованого алгоритму

стратегічних цілей.

Key words: economic modernization of livestock, the development of the agricultural sector of the national

economy, the agri%food doctrine, strategic alternatives. the formation of a unified strategic goals algorithm.

РЕЗУЛЬТАТИ
Процес формування напрямку економічної модер!

нізації — складний в організаційному, ідейному, мето!

дологічному і прикладному аспектах захід, який в уні!

фікованому алгоритмізованому порядку повинен вигля!

дати як послідовність наступних дій:

— формулювання стратегічних цілей реалізації

стратегії стосовно особливостей об'єкта стратегічного

цілепокладання;

— стратегічний аналіз, що включає в себе аналіз

зовнішнього і внутрішнього факторної середовища фун!

кціонування об'єкта стратегічного цілепокладання;

— аналіз передумов і перспектив розвитку об'єкта

стратегічного цілепокладання;

— розробка основних положень стратегії;

— обгрунтування сценарних стратегічних альтернатив;

— безпосередньо стратегічний вибір сценарію [2,

с. 26].

Крім того, морфологічний зміст класичних отноло!

гічних одиниць (положень) залежить від іманентних

особливостей самого об'єкта модернізації, його струк!

турної побудови, умов функціонування, значення в на!

ціональній економіці. Також необхідно брати до уваги

такі аспекти як некеровані фактори зовнішнього поряд!

ку, особливості ринкової кон'юнктури, рівень конкурен!

тної боротьби, стосунки з системою галузевого страте!

гічного управління.

Крім структурних стратегічних документів, має сенс

на рівні галузевого рівня управління ініціювати розроб!

ку функціональних напрямків модернізації, орієнтованих

на постановку і виконання завдань модернізації окремих

аспектів діяльності галузі / комплексу / підприємства.

У числі подібних функціональних модернізацій ав!

тор виділяє:

— стратегію модернізації виробництва;

— стратегію розвитку соціальної сфери галузі;

— стратегію оптимізації структурної побудови;

— стратегію енерго — та ресурсозбереження та ра!

ціонального природокористування;

— стратегія фінансового оздоровлення та тощо.

Аксіоматично, що головним критерієм правильності

вибору того чи іншого варіанту економічної модернізації

є максимально можлива ефективність від її реалізації.

Крім того, процес реалізації модернізації вимагає ме!

ханізму коригування та адаптації модернізації до мінли!

вих детермінантів її реалізації.
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У цьому зв'язку виникає необхідність розробки ун!

іверсальних, але в той же час адаптованих до специфі!

ки тваринницької галузі, принципів, підходів і вимог до

побудови стратегії з тим, щоб вони поповнили методо!

логічну базу даного процесу [5, с.132]:

по!перше, концептуально!методологічна платфор!

ма формування модернізації детермінується апріорі

природно!географічними детермінантами і закономір!

ностями. Високоризиковий та малопрогнозований ха!

рактер сільськогосподарського виробництва визначає

непередбаченість виробничих і фінансових результатів

діяльності. Вони також зумовлюють малопривабливий

характер галузей для розміщення вільних інвестиційних

ресурсів з інших сфер суспільного виробництва, так зва!

ний "перелив" капіталу.

Природно!кліматична обумовленість локалізації

сільськогосподарського виробництва зумовлює різний

рівень бонітету земельних ресурсів, впливають на вибір

способів агротехнічної обробки грунту, асортимент кул!

ьтивованих культур, їх структур (озимі, просапні та тощо).

Природно!кліматична обумовленість і географічна лока!

лізація ставлять власників у положення "безвиході веден!

ня бізнесу", бо вони не можуть змінити спеціалізацію і

перепрофілюватися у своєму виді діяльності;

по!друге, тваринницька галузь розвивається в руслі

і за законами ліберальної моделі ринкової конкуренції,

прояв якої в інших секторах економічної сфери не на!

стільки явно і акцентовано. Можна виділити наступні

ознаки вільної конкурентної боротьби в галузі еконо!

міки відповідно до близької нам позицією М.В. Зубця:

— агропродовольчий ринок включає велику

кількість автономних виробників різної спеціалізації і

форм власності;

— в індивідуальному порядку виробники позбавлені

можливості формувати кінцеву ціну продукції;

— вироблена продукція за своєю номенклатурою і

споживчими властивостями гомогенна;

— для входу на ринок практично відсутні обмежен!

ня [1, с. 32].

Подібного роду модель конкуренції на галузевому,

особливо продуктовому, ринку, де товар має швидко!

псувними властивостями, значно ускладнює внутрішньо

ринкових відносин, так як суб'єкти ринку дуже жорстко

протистоять один одному. Також дана особливість уск!

ладнює ідентифікацію рівня конкурентної боротьби і

визначення стартових сегментів ринку, а також виводить

на авансцену ринкової сфери елементи теоретичного і

четвертинного секторів економіки, які представлені кон!

салтингом, маркетингом, електронною комерцією, бан!

ківським супроводом операцій. У цьому зв'язку при

формуванні стратегії модернізації економічних систем

необхідно активно використовувати функціональні мож!

ливості перерахованих інструментів;

по!третє, варто відзначити лімітовані можливості

для диверсифікації сільськогосподарської діяльності і

хронічне відставання кордону ціноутворення продукції

тваринництва від товарів промислового виробництва.

Використання досягнень агарної науки в її техніко!тех!

нологічних, зооветеринарних аспектах не приводить до

масової появи продуктових ліній з принципово новими

споживчими властивостями. Як правило, мова тут йде

про екологізації технологій виробництва, його здешев!

ленні, появою продуктів! замінників та тощо. Це не при!

зводить до збільшення вартості продукції, що постав!

ляється на агропродовольчі ринки, бо вона не набуває

нових споживчих якостей. Саме тому стратегічне ціле!

покладання в даній сфері має виходити з розуміння про!

дуктової константності і важко змінності;

по!четверте, фактор сезонності багатьох виробни!

чо!технологічних циклів також істотно впливає на струк!

туру і генеральний задум стратегічних документів галу!

зевого цілепокладання. У цьому плані в галузі тварин!

ництва залежність від сезонних факторів виробництва

все!таки нижче, ніж у рослинництві, однак тут необхід!

но враховувати структуру споживання продукції в за!

лежності від пори року.

Наприклад, влітку зменшується споживання жирних

сортів м'яса і молока, пріоритет віддається продуктам з

довшими термінами зберігання і стійкістю до високих тем!

ператур навколишнього середовища. Взимку більш чут!

ливі до цінових коливань у бік збільшення молочні про!

дукти, яйця, що пов'язано з волатильністю обсягів вироб!

ництва, викликаної біологічно!зумовленими виробничими

циклами. Дана особливість детермінує необхідність з боку

керуючого механізму способів нівелювання розриву між

обсягами і темпами виробництва та рівнем використання

робочої сили, висуває додаткові вимоги до транспортно!

логістичним і збутових ланкам [4, с. 29];

по!п'яте, тваринницька галузь відрізняється плюра!

лізмом організаційно!правових форм діяльності. Вони

визначають домінування того чи іншого укладу в струк!

турі аграрного виробництва в регіоні, вказують на не!

обхідність адаптації регіональних заходів стимулюван!

ня та підтримки до різних форм господарювання.

До кожної з організаційно!правових форм господа!

рювання буде мати різну акцентуацію і комплекс вплива!

ють зовнішніх некерованих факторів. І якщо в даному ас!

пекті керуватися розміром діяльності як однією з ключо!

вих ознак визначення організаційно!правового статусу, то

можна виділити явну кореляцію між масштабом виробниц!

тва і рівнем локалізації та продукування факторів, що впли!

вають на бізнес!суб'єкт аграрного підприємництва;

по!шосте, оскільки тваринницька галузь своєму іма!

нентному завданні несе виробництво продуктів харчуван!

ня, слід приймати в розрахунок, що обсяги і видова струк!

тура споживання тваринницької продукції схильні по!

мітного впливу факторів демографічної, етноконфесій!

ної, тендерної, соціально!культурної етіології. Дані фак!

тори впливають не тільки на структуру споживання, хар!

чові переваги, але і на коливання сезонної хвилі в спо!

живчих переваг. При цьому можна відзначити залежність

наступного порядку: зі збільшенням рівня реальних гро!

шових доходів структура споживання продуктів тварин!

ництва зміщується на користь більш дорогих, а отже,

більш якісних і гастрономічно цінних видів продуктів. І

навпаки, зниження доходів населення веде до заміщен!

ня натуральних продуктів білковими аналогами з більш

дешевою собівартістю виробництва і енергетично менш

цінною структурою [3, с. 68]. У цьому зв'язку стратегія

модернізації тваринництва повинна передбачати облік

регіональної специфіки рівня доходів і структури спожи!

вання натуральних високоякісних продуктів;

по!сьоме, при стратегічному плануванні системних

модернізаційних перетворень в галузі тваринництва слід
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виходити з аксіоматичним положення, згідно з яким

існуюча діалектика рівня розвитку сільського господар!

ства і соціально!економічної сфери сільських територій

знаходяться в прямій, дуже детермінованою залеж!

ності. Сільське господарство є і буде основною сферою

докладання праці в аграрно!орієнтованих територіях.

Суб'єкти сільськогосподарського виробництва вико!

нують у територіях сільській місцевості комплекс систе!

моутворюючих функцій, побічних по відношенню до ос!

новної задачі — виробництво продовольства — це і фінан!

сування розвитку сільської інфраструктури, і підтримка

благоустрою, і соціальна підтримка населення, материн!

ства, дитинства, соціально!незахищених категорій грома!

дян [6, с. 42]. Крім того, будучи в багатьох населених пун!

ктах єдиним роботодавцем, суб'єкти агробізнесу викону!

ють функції повсякденного життєзабезпечення територій.

З цих позицій необхідно при визначенні об'єктів

модернізації виходити не тільки з позицій пріоритетної

підтримки високоефективних виробництв, а й квотуван!

ня місць для підприємств, що є сільськими структурот!

ворними локусами;

по!восьме, реалізація процесів модернізаційних

перетворень передбачає оперативну діагностику і кон!

троль параметрів, змінюються під час виконання основ!

них заходів. У той же час сільськогосподарське вироб!

ництво має таку іманентну особливість, як просторова

розосередженість об'єктів, територіальне видалення

об'єкта і суб'єкта управління, що призводить до пору!

шення управлінської координації. У цьому зв'язку зро!

стає значимість децентралізованих підходів до поста!

новки та реалізації керуючого механізму, наділення ав!

тономією і повноваженнями структурних елементів мо!

дернізованої економічної системи.

Якою б не була стратегія модернізації, які б не були

поставлені цільові орієнтири, використані ресурси слід,

насамперед, виходити з розуміння, що тваринницька

галузь має традиційно низьку рентабельність і дохід!

ність порівняно з іншими видами діяльності. Тут відзна!

чається високий рівень капіталомісткості, а швидкість

обороту вже залученого капіталу становить досить три!

валий період, що істотно ускладнює залучення інвести!

ційних ресурсів.

ВИСНОВКИ
Дані обставини практично позбавляють керівництво

підприємств права на системну помилку, бо неправильно

оцінені зовнішні обставини і фактори можуть призвести

до неправильно обраному варіанту стратегії, що спричи!

нить за собою втрату конкурентних позицій на ринку. І

хоча продукція тваринницької галузі традиційно корис!

тується стабільним споживчим попитом, все ж нам бачить!

ся вкрай малоймовірною ситуація, коли реалізовані

зміни, що призвели до вкрай негативних наслідків, мож!

на було б легко повернути в початковий стан, оскільки

сільськогосподарське виробництво характеризується не!

можливістю швидкого маневрування і переорієнтації.

Наведені дослідження особливості розвитку тварин!

ництва, детермінують складності при виборі оптималь!

ного варіанта модернізаційних перетворень. Саме тому

в даний час зростає значимість системного підходу не

тільки до процесу формування стратегії, але і до поряд!

ку її реалізації. Іншими словами, процес стратегічного

цілепокладання має реалізовуватися на всіх рівнях га!

лузевого управління з поділом відповідних функцій,

завдань, повноважень і бюджетних асигнувань для їх

виконання.

При формуванні положень стратегії модернізації

галузі тваринництва необхідно виходити з оптимально!

го балансу між відповідністю основних елементів галу!

зевої стратегії та загальної агропродовольчої доктри!

ни України та нівелювання зайвої дубльованих і повто!

рюваності ключових структурно онтологічних одиниць

документів.
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Організаційна структура ефективного управління

малим підприємством не може бути реалізованою без

створення прийнятної саме для нього структури уп!

равління. Проте наукові дослідження та навчальна

література переважно орієнтовані на великі підприє!

мства, які й є основними замовниками та генератора!

ми ідей у сфері управління. Для малого ж бізнесу

прийнято вважати лінійно!функціональну структуру

управління.
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FEATURES OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT
IN A SMALL BUSINESS

У статті розглянуто і проаналізовано проблеми формування організаційної структури управ#
ління на малому підприємстві. В процесі дослідження виділено ефективну систему управління
з набором високих професійних якостей.

The article describes and analyzes the problems of formation of organizational structure of
management in a small business. During the study, dedicated efficient management system with a
set of high professional qualities.

Ключові слова: організаційна структура, лінійна структура, штабна структура, функціональна струк%

тура, український бізнес, малі підприємства.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Завданням даної роботи є довести положення про

те, що сучасний малий бізнес повинен використовувати

організаційні структури управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Викладення загальної теорії організації, частиною

якої є вивчення структур управління організаціями, мож!
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на знайти у навчальних та наукових працях таких вче!

них, як Б.З. Мільнера, Г.В. та О.А. Осовські, Д.В. Оля!

нич, О.В. Чаянова, Н. Чумаченко, В. Черняк, В. Ревен!

кота багатьох інших. Серед видатних іноземних вчених

слід відмітити внесок І. Ансоффа, Т. Бьорнса, В.А. Грей!

кунаса, Дж.Г. Марча, Л.Ф. Урвіка, А. Файоля, М.М. Хам!

мера і Дж.А. Чампі, А.Д.!мол. Чандлера.

Вони вивчали різні аспекти організаційної діяль!

ності: кооперацію, розподіл управлінської праці, бюрок!

ратичні та органічні способи взаємодії тощо. Проте ос!

новними об'єктами їх досліджень ставали великі

підприємства або великі маси людей. Проблема ж ви!

бору типу структури управління малим підприємством

постала ще в кінці ХХ ст. і не набула науково обгрунто!

ваного вирішення і досі; висновки щодо розвитку та

перетворень організаційних структур управління, які

складають фундамент сучасної організаційної теорії, не

завжди можуть бути використані на малих підприєм!

ствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Структура (лат. structura! будова) — форма орга!

нізаційної системи, єдність стійких взаємозв'язків між її

складовими. Для підприємства (організації) використо!

вується термін "організаційна структура" — схема його

(її) побудови з окремих підрозділів з їхніми взаємо!

зв'язками, які визначаються поставленими цілями й роз!

поділом функцій і форма поділу праці по управлінню.

Управляти — це вести підприємство до мети, намагаю!

чись при цьому найкращим чином використовувати його

ресурси. Фахівці вважають, що не існує ідеальної мо!

делі управління, оскільки кожне підприємство унікаль!

не. Підприємства перебувають у процесі постійного по!

шуку своєї моделі управління. Сучасна система управ!

ління на малому підприємстві повинна бути простою і

гнучкою. Її головним критерієм має бути забезпечення

ефективності та конкурентоспроможності роботи

підприємства. Це особливо важливо для підприємств

малого бізнесу, де без дотримання цих умов важко роз!

раховувати на успіх [5]. Організація управління перед!

бачає вирішення наступних питань:

— створення структури підприємства,

— розподіл повноважень.

Ключовим аспектом організації управління є ство!

рення структури підприємства.

Під структурою розуміється упорядкована су!

купність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться

між собою в стійких взаєминах, що забезпечують їх

функціонування і розвиток як єдиного цілого.

Елементами структури є окремі працівники, служби

та інші ланки апарату управління. В рамках структури

протікає управлінський процес, рух інформації і прий!

няття управлінських рішень, між учасниками якого роз!

поділені задачі і функції управління, а отже, права і

відповідальність за їх виконання. Організаційна струк!

тура підприємства є засіб для досягнення поставлених

цілей і завдань. Робота над структурою повинна почи!

натися з цілей і стратегії. Структура йде за стратегією,

Таблиця 1. Структури управління малого підприємства

Організаційна структура Переваги Недоліки 
Лінійна організаційна структура - це система 
управління, в якій підлеглий підпорядкований тільки 
одному керівнику, а в кожному структурному 
підрозділі виконується весь комплекс завдань, які 
пов’язані з управлінням [2, c. 219-221] 
 
 

- простота взаємодії, а саме підлеглі не 
отримують суперечливих розпоряджень 
та вказівок; 
- відповідальність кожного підлеглого за 
виконання свого завдання, тобто 
надійний контроль та дисципліна; 
- оперативність у прийнятті рішень; 
- особиста відповідальність керівника за 
кінцеві результати діяльності свого 
підрозділу; 
- економічність, за умови невеликих 
розмірів організації 

- необхідність високої кваліфікації 
керівників; 
- перевантаження інформацією, 
великий потік документації, безліч 
контактів з підлеглими, вищими та 
суміжними організаціями; 
- зростання числа рівнів управління 
при збільшенні розмірів організації; 
- відсутність спеціалістів з окремих 
функцій управління; 
- обмеження ініціативи у робітників на 
нижчих рівнях 

Лінійно-штабна організаційна структура. При 
лінійних керівниках створюються штаби, до складу 
включаються фахівці з різних видів діяльності, які 
спеціалізуються на виконанні певних управлінських 
функцій 

Всі виконавці підпорядковуються безпосередньо лінійним керівникам, вони не 
мають права приймати управлінські рішення, а тільки сприяють розробці необхідних 
положень у межах конкретних функцій управління 

Функціональна організаційна структура управління 
характерна тим, що кожний структурний підрозділ 
отримує розпорядження одночасно від кількох 
курівників функціональних підрозділів, тобто 
конкретні виконавці робіт одночасно 
підпорядковуються всім функціональним керівникам. 
Функціональну структуру доцільно використовувати 
за великої кількості спеціалізованих робіт в організації  

- спеціалізація діяльності керівників 
функціональних підрозділів;  
- скорочення часу проходження 
інформації; 
- розширення можливостей лінійних 
керівників в оперативному керівництві; 
- відсутність дублювання лінійних і 
функціональних взаємозв’язків; 
- розвантаження керівництва вищого 
рівня управління 

- можливість отримання суперечливих 
вказівок; 
- довга процедура прийняття рішень; 
- порушення принципу 
єдиноначальності; 
- складність контролю; 
- недостатня гнучкість 
 

Лінійно-функціональна організаційна структура - це 
комбінація лінійної та функціональної структур. В 
таких структурах лінійні ланки приймають рішення, а 
функціональні підрозділи допомагають готувати різні 
рішення, заходи, плани для прийняття управлінських 
рішень [1, c. 153-155]. 
 Лінійно-функціональні структури застосовуються на 
підприємствах, які функціонують у стабільних 
зовнішніх умовах, з масовим типом виробництва, зі 
стабільним асортиментом продукції та несхильних 
впроваджувати інноваційні процеси у своїй діяльності 

- поєднує переваги лінійних та 
функціональних структур; 
- оперативне прийняття рішень; 
- персональна відповідальність кожного 
керівника за результати діяльності; 
- забезпечує відносно швидке здійснення 
управлінських рішень завдяки своїй 
ієрархічності; 
- професійне вирішення завдань 
спеціалістами функціональних служб 
 

- складність урегулюванні відношень 
лінійних і функціональних керівників; 
- в умовах реорганізації збільшується 
потік інформації, який спричиняє 
перевантаження керівників; 
- дублювання управлінських функцій; 
- розпорошення відповідальності; 
- надходження недостовірної 
інформації від функціональних 
керівників до лінійних; 
- опір здійсненню організаційних змін 
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визначається нею, тобто структура змінюється тоді,

коли змінюється стратегія.

Перш ніж визначити структуру, необхідно проана!

лізувати всі види діяльності, необхідні для функціону!

вання підприємства, виділити ключові з них, від яких,

насамперед, залежить успіх справи, потім розподілити

їх по блокам.

Проектуючи структурні елементи організації, по!

трібно відповісти на чотири запитання:

1) Які основні компоненти організації?

2) Які компоненти потрібно з'єднати, а які відокре!

мити?

3) Якого розміру і якої форми повинні бути компо!

ненти?

4) Як їх розмістити і які між ними повинні бути відно!

сини?

Враховуючи важливість визначення структури для

успіху підприємства, необхідно взяти до уваги ознаки

оптимальної структури, а також впливають на неї фак!

тори.

Для українського малого бізнесу найбільш простий

є структура підприємства, що знаходиться в одноосіб!

ному володінні.

Таке підприємство зазвичай управляється власни!

ком, який бере на себе весь ризик підприємництва.

Глава підприємства нерідко сам займається бухгал!

терським обліком, збутом і постачанням, цінами і рек!

ламою.

Загалом же, існують такі структури управління, які

можна було б адаптувати до умов малого підприємства

(табл. 1).

У міру зростання підприємства і обсягу продажу

створюється управлінська група. Вона може включати

керуючого власника, агента з постачання, часто вико!

нує функції технолога, майстра, в підпорядкуванні яко!

го знаходяться робочі. Для тимчасової роботи запро!

шується бухгалтер. Суміщення професій, управлінських

функцій, родинні чи сімейні стосунки на таких підприє!

мствах сприяють економному використанню ресурсів.

При загальній простоті організаційно!управлінських

структур малих підприємств багато з них стикаються зі

складними проблемами. Успіх функціонування таких

підприємств грунтується, по суті, на особистій майстер!

ності та ентузіазмі управляючого. Проте в сучасних ук!

раїнських умовах одного ентузіазму недостатньо. Як

показує досвід, один з основних факторів, що сприя!

ють розорення малих підприємств, брак управлінських

знань у власників і керівників цих підприємств [3, c. 71—

74].

Тому вони змушені вдаватися до послуг консульта!

ційних підприємств або залучати на роботу професій!

них менеджерів. В Україні життєздатними сьогодні ви!

являються ті малі підприємства, які впроваджують фор!

ми та методи управління, що грунтуються на стратегії

заповзятливості. Успіх діяльності таких підприємств

забезпечують систематичні інновації у сфері продукції

або послуг, що дають змогу створити новий ринок, за!

довольнити нові потреби.

В умовах ринку з його твердою конкуренцією ви!

живає і успішно розвивається той, хто тримає руку на

пульсі розвитку попиту та пропозиції і змінює характер

і спрямованість виробництва у відповідності з їх вимо!

гами. Іншими словами, головною вимогою до управлін!

ня малим підприємством в умовах ринку є забезпечен!

ня його адаптивності гнучкості і пристосування до мінли!

вих умов господарювання.

Український малий бізнес різноманітний. Він роз!

різняється за цілою низкою чинників, і кожен з них в тій

чи іншій мірі впливає на особливості управління конк!

ретним підприємством. Серед таких чинників слід за!

значити розмір підприємства, чисельність і склад працю!

ючих, форму власності, галузь діяльності, обсяг та асор!

тимент продукції або послуг, організаційну структуру

підприємства та ін. Найбільший вплив на визначення

конкретної організації управління є, перш за все, розмір

підприємства, а точніше, чисельність персоналу.

У залежності від чисельності працюючих на під!

приємстві має свою специфіку і менеджмент. У цьому

зв'язку можна виділити три рівня управління.

1. Неорганізоване управління.

2. Організоване управління.

3. Науково обгрунтоване організоване управління.

Перший низький рівень технології управління відпо!

відає малим підприємствам з чисельністю працюючих

до 20 осіб. У них відсутнє спеціальне управлінський

підрозділ, а саме управління ведеться на елементарно!

му рівні і включає лише ведення бухгалтерського об!

ліку, контроль за рентабельністю господарської діяль!

ності та керівництво роботою.

Другий середній рівень технології управління відпо!

відає підприємствам з чисельністю працюючих від 21 до

80 осіб. У них вже частіше є спеціальне управлінський

підрозділ здатне, більше або менше, організовано

управляти господарством. Практикується технологія

управління виробництвом, збутом, працею, фінансами.

Третій високий рівень технології управління відпов!

ідає підприємствам з чисельністю працюючих понад 80

осіб. На таких підприємствах вже є добре організовані

управлінські підрозділи. А інакше просто не можна.

Кожне з таких підрозділів володіє більш високою

технологією управління у своїй області. На жаль, тип

управління з низьким рівнем технології управління на

українських малих підприємствах, часто переноситься

на малі підприємства другого і навіть третього типу з

вищезазначеної класифікації і ведеться насамперед від

бажання власників (засновників) заощадити на управ!

лінському персоналі, і все управління бере на себе сам

власник, або в деяких випадках запрошений або при!

значений директор і запрошений бухгалтер.

Природно!мінімальний управлінський персонал не

в змозі брати на себе все, навіть деякі найбільш ак!

туальні, з точки зору необхідності їх вирішення, завдан!

ня менеджменту [4, c. 59—61]. У кращому випадку ре!

зультат неефективного управління — недоотримання

можливого прибутку, упущені вигоди.

Якщо ідеалізувати ситуацію, то неважко побачити,

що в такому розподілі підприємств за рівнем управлін!

ня є своя логіка. Зрозуміло, що в невеликому магазині,

кафе, перукарні і т. д. немає необхідності мати фахівців!

менеджерів, та це й накладно. Зазвичай функції управ!

ління в маленьких підприємствах бере на себе його влас!

ник або один єдиний запрошений спеціаліст з управлін!

ня справами, тобто відбувається свого роду суміщення

посад.
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Хоча в той же час зазначені розміри підприємства з

чисельністю працюючих не є єдиним критерієм засто!

сування відповідного рівня управління. Необхідність

створення того чи іншого підрозділу управління або

залучення спеціаліста менеджера може залежати від

цілого ряду інших факторів, що характеризують умови

діяльності конкретного підприємства. Це може залежа!

ти від асортименту продукції послуг, складу працюю!

чих, організаційної структури підприємства, галузі діяль!

ності та інших.

Іншими словами малий бізнес за кількістю підпри!

ємств займає дуже високий відсоток і мало не полови!

на створюваних підприємств припадає на невеликі з чи!

сельність працюючих до 20 осіб. Як правило, функції у

них бере на себе керівник в більшості випадків він же і

власник, вважаючи, що їх краще виконувати самому, ніж

передоручати іншим. Однак такий розрахунок не завж!

ди виправданий.

Відмова про делегування повноважень або їх час!

тини тягне за собою дефіцит часу на управлінську

діяльність і негативно позначається на результатах ро!

боти підприємства. До того ж керівнику підприємства

необхідно займатися не тільки поточною роботою

підприємства, але і дивитися вперед, бачити перспекти!

ву її діяльності.

Тому доцільно витратити певний час на навчан!

ня відповідного для цього працівника делегувати

йому повноваження, ніж постійно виконувати цю

роботу. Але чомусь деякі українські підприємці,

власники малих підприємств не хочуть погоджува!

тися з наведеними вище доказами, у багатьох ви!

падках, навіть, наприклад, з причини своєї гордині,

яка їм підказує, що він повний господар, сам одно!

осібно повинен керувати своєю вотчиною. Таке по!

ложення справ може і лестить самолюбству, але

навряд чи такі лестощі коштують тих вигод, які без!

поворотно втрачаються.

По мірі зростання масштабів діяльності підприєм!

ства з'являється потреба в залученні фахівця з управлі!

ння, тобто менеджера або навіть у створенні спеціаль!

ної управлінської групи. Якщо організаційна структура

підприємства стає розгалуженою, тобто колектив ді!

литься на ряд груп, може виникнути необхідність виді!

лення лінійних і функціональних фахівців з управління.

Роль керуючого підприємством у такому випадку бага!

то в чому зводиться до координації дій лінійних і функ!

ціональних служб.

Словом, цілий ряд факторів накладає серйозний

відбиток на способи, форми і стиль управління на ма!

лому підприємстві. Завдання менеджера!керівника

фірми полягає в тому, щоб з урахуванням усієї сукуп!

ності специфічних факторів конкретного підприємства

визначити оптимальну систему управління з метою до!

сягнення успіху.

Прийнято вважати, що малий бізнес не вимагає за!

надто витончених управлінських технологій. Насправді

в малому бізнесі управлінські проблеми відіграють не

меншу роль, ніж у корпоративному секторі, часто і

більшу, бо тут набагато гостріше конкуренція і набага!

то менший запас стійкості. Розвиток підприємництва з

усією гостротою виявив проблему керівника малого

підприємництва.

ВИСНОВКИ
Виходячи з наведених переваг та недоліків кожної

зі структур управління, можна зробити висновок, що на

сьогодні не існує ідеальної структури для будь якого

бізнесу. Тому доводиться адаптувати дані структури під

конкретні умови праці та управління.

Якщо брати до уваги діяльність малого підприєм!

ства, то як зазначалося вище, його масштаби не дозво!

ляють набирати широкий штат управління, тому дово!

диться поєднувати по декілька функціональних обо!

в'язків (менеджер, бухгалтер, кадровик, юрист).

Отже,  для малих підприємств  на сьогодні

найбільш вдалою вважається лінійно!функціональна

структура управління. Це означає, що мале підприє!

мство не має набирати собі велику кількість функціо!

нальних спеціалістів, а об'єднувати їх професійні

здібності по мірі такої можливості, особливо брати

до уваги можливість наявних декілька спеціальнос!

тей у одного працівника.

Отримаємо ефективну систему управління з набо!

ром високих професійних якостей, тим самим обмежи!

мось невеликою кількістю адміністративного персона!

лу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах трансформаційної економіки України важ!

ливим показником ефективного функціонування

підприємства, незалежно від сфери його діяльності, га!

лузі та форми власності, є достатній обсяг фінансових

ресурсів та раціональне їх використання, що передба!

чає у подальшому високий рівень платоспроможності,

фінансової стійкості, ліквідності підприємства, та взагалі
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FORMATION OF INNOVATIVE COMPANIES IN UKRAINE FINANCIAL RESOURCES

У статті розглянуто визначення поняття "фінансові ресурси" у працях вітчизняних та іноземних
вчених, сутність фінансових ресурсів, їх джерела формування, проаналізовано структуру фінан#
сових ресурсів підприємств України у розрізі власних та позичкових коштів за 2003—2013 рр., їх
вплив на формування фінансового результату підприємств, зроблено висновки щодо ситуації,
яка склалась на підприємствах України за останнє десятиліття стосовно структури фінансових
ресурсів, визначено етапи та особливості системи управління фінансовими ресурсами, розгля#
нуто чинники впливу на формування та використання фінансових ресурсів, наведено основні зав#
дання, які потрібно виконувати фінансовим менеджерам для ефективного функціонування фінан#
сово#виробничої діяльності підприємства, запропоновано шляхи вдосконалення системи управ#
ління фінансовими ресурсами для підприємств у період перехідної економіки України.

In the article the definition of "financial resources" in the works of local and foreign scientists, the
essence of financial resources, their sources of analyzed structure of financial resources of
enterprises Ukraine in the context of its own and borrowed funds for 2003—2013 rr., Their impact on
the financial results of enterprises conclusions on the situation that has developed in the Ukraine
over the past decade on the structure of financial resources, the stages and features of financial
management, examined the factors that influenced the formation and use of financial resources are
the main tasks that need to perform financial managers for the efficient functioning of financial and
Production of business, the ways of improving the system of financial management for enterprises
during the economic transition in Ukraine.

Ключові слова: фінансові ресурси, активи, власний капітал, кредит, управління фінансовими ресурса%

ми.

Key words: financial resources, assets, equity, credit, financial management.

є одним із найголовніших показників конкуренто!

спроможного положення підприємства на ринку. Управ!

ління фінансовими ресурсами є важливим чинником

підвищення ефективності виробничо!господарської

діяльності підприємства. Це призводить до необхідності

створення такої системи управління фінансовими ресур!

сами, яка б забезпечувала ефективний процес виробниц!

тва та реалізації продукції.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблеми вдоскона!

лення управління фінансовими ресурса!

ми висвітлено у багатьох працях вітчиз!

няних та іноземних вчених, наприклад:

Бланк І.А., Козачок І.А., Лондар С.Л.,

Нестеренко Н.В., Пилипенко О.О., Под!

дєрьогін А.М., Рудченко І.В., Терещен!

ко О.О.

Недивлячись на велику кількість на!

укових праць вчених, до цього часу не

сформульоване єдине визначення сут!

ності фінансових ресурсів та їх складу.

Визначення у науковій літературі не

відповідають значенню фінансових ре!

сурсів у практичному аспекті. Це призво!

дить до розбіжностей у поглядах, що

супроводжується у подальшому нераціональною схемою

системи формування фінансових ресурсів та їх використан!

ня на підприємствах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є побудова ефективної системи формуван!

ня та використання фінансових ресурсів підприємства, роз!

глянути джерела формування фінансових ресурсів, визна!

чити основні шляхи підвищення ефективного їх використан!

ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У працях вчених можна знайти багато визначень сутності

фінансових ресурсів. Наприклад, А.М. Поддєрьогін під

фінансовими ресурсами розуміє усі грошові кошти, що є в

розпорядженні підприємства, до яких належать грошові

фонди й та частина грошових коштів, яка використовується

в нефондовій формі [8, c. 54].

За Лондарем С.М., це кошти, які можуть бути спрямо!

вані на виконання визначених завдань відповідно до певно!

го плану, і дозволяють отримати бажаний економічний ре!

зультат [4, c. 33].

І.А.Козачок вважав, що під фінансовими ресурсами на

сьогодні слід розуміти сукупність усіх грошових ресурсів,

які надійшли на підприємство за певний період або на певну

дату у процесі реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

(операційна діяльність), основних і оборотних засобів (інве!

стиційна діяльність) і видачі зобов'язань (майнових і борго!

вих — фінансова діяльність) [3, c. 278].

Фінансова енциклопедія взагалі дає таке обширне виз!

начення: фінансові ресурси (англ. financial resources, від фр.

resources — кошти, запаси) — сукупність фондів коштів, що

утворюються при розподілі й перерозподілі сукупного сус!

пільного продукту й національного доходу та перебувають

у розпорядженні держави, органів місцевого самоврядуван!

ня, підприємств, організацій різних форм власності. Фінан!

сові ресурси підприємств — кошти, що перебувають у роз!

порядженні підприємств, у тому числі: грошові фонди, час!

тина грошових коштів, що використовується у нефондовій

формі, цінні папери, валютні цінності [6, c. 436].

Отже, проаналізувавши наукові роботи вчених щодо

сутності фінансових ресурсів, можна дати загальне ви!

значення, що фінансові ресурси — це кошти, які перебува!

ють у розпорядженні підприємства для виконання певних

зобов'язань.

Джерелами фінансових ресурсів виділяють: власний,

позичковий та залучений капітали. Вони використовуються

для формування власних активів та проведення виробничо!

господарської діяльності з метою отримання доходу (при!

бутку), виконання фінансових зобов'язань перед державою

та іншими контрагентами.

До власних коштів відносять: статутний капітал, вало!

вий дохід, прибуток, амортизаційні відрахування.

До залученого капіталу відносяться: кредиторська за!

боргованість за товари, поточні зобов'язання за різними

видами розрахунків.

Позичковий капітал — це: банківські та комерційні кре!

дити, бюджетне кредитування, інші позичкові кошти.

Підвищення частки власних коштів має позитивний

вплив на фінансово!господарську діяльність підприємства.

А висока частка позичкових коштів вимагає додаткові вит!

рати (сплата відсотків за використання кредитів, виплата

дивідендів, процентів по облігаціям), які зменшують фінан!

сову стійкість, ліквідність та платоспроможність підприєм!

ства. Це говорить про те, що треба вибирати найбільш ефек!

тивну систему залучення додаткових коштів, реально оці!

нювати спроможність підприємства нести зобов'язання за

їх використання, визначити раціональне співвідношення між

власними та позичковими коштами для досягнення позитив!

ного результату функціонування підприємства, адже фінан!

сові ресурси свідчать про фінансовий потенціал підприєм!

ства.

Структуру фінансових ресурсів підприємств можна

відобразити у практичній площині, для того, щоб побачити

реальну ситуацію, яку ж частку займають власні кошти, а

яку — позичкові у загальній структурі фінансових ресурсів

підприємств України.

Проаналізувавши структуру фінансових ресурсів

підприємств України за 2003—2013 рр. за даними сайту Дер!

жавної служби статистики України [2], наглядний результат

можна побачити на нижче наведеному рисунку (рис. 1).

Співвідношення між власними та позичковими кошта!

ми є показником структури капіталу, одним із найголовні!

ших критеріїв оцінки фінансового стану підприємства. Отже,

частка власних фінансових ресурсів за 10 років має тенден!

цію до зниження. Підприємства використовують ці кошти для

рефінансування діяльності, покращення матеріальної бази,

забезпечення розширеного відтворення. Для своєї поточ!

ної виробничо!фінансової діяльності підприємства все

більше і більше користуються позиками та залученими кош!

тами, частка яких зросла від 53% у 2003 р. до майже 66% у

2013 р. Це говорить про те, що підприємства все частіше фун!

кціонують за рахунок позичкових коштів, частка власних

коштів постійно знижується, особливо різка зміна виникла

внаслідок економічної кризи у 2008 році. Система фінансо!

вих ресурсів України потребує позитивних реформувань для

ефективного використання цих ресурсів, адже позикові кош!

ти змушують підприємства сплачувати додаткові проценти

за використання кредитів, коли, наприклад, ці кошти мож!

на було б направити на розширення свого виробництва.

Але для оцінки стану підприємств недостатньо лише

даних структури фінансових ресурсів, вони не показують

рівень ефективності використання фінансових ресурсів та
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Рис. 1. Структура фінансових ресурсів підприємств України,
2003—2013 рр.
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функціонування підприємства в цілому.

Для цього треба проаналізувати фінансо!

вий результат (рис. 2), який отримують

підприємства, та порівняти зі структурою

фінансових ресурсів. Якщо фінансовий

результат має позитивне значення, це

свідчить про те, що підприємство має змо!

гу брати позичкові кошти, розраховува!

тися зі зобов'язаннями, та при всьому цьо!

му мати дохід (прибуток).

У цілому динаміка фінансового ре!

зультату підприємств є позитивною. Це

говорить про раціональне використання

власних коштів та можливість залучення

позичкових зі змогою сплати процентів за

користування кредитами у майбутньому.

Такі умови позитивно впливають на впро!

вадження інновацій та інвестицій. У пері!

од економічної кризи у 2008—2009 рр.

спостерігається різке зниження фінансового результату, що

впливає на недостатню кількість фінансових ресурсів для

ефективного ведення фінансово!господарської діяльності

підприємств.

Внаслідок цього для раціонального формування та ви!

користання фінансових ресурсів доцільно придержуватися

таких рекомендацій [5, c. 71]:

— у тактичному аспекті: притримуватися необхідного

рівня платоспроможності та ліквідності для покриття поточ!

них зобов'язань, економне використання фінансових ре!

сурсів, проведення контролю за виробництвом та збутом для

підтримки рентабельності.

— у стратегічному аспекті: вибір оптимальної структу!

ри власних та позичкових коштів для підтримки платоспро!

можності у довгостроковому періоді.

На формування та використання фінансових ресурсів

підприємства мають вплив багато чинників [1, c. 354] як

зовнішніх, так і внутрішніх.

Отже, більша частка позикових коштів порівняно з влас!

ними — це не завжди негативне явище. Необхідно звернути

увагу, до якої галузі відноситься підприємство, як веде свою

діяльність, яке управління присутнє на цьому підприємстві.

Одним з головних чинників є організація управління фінан!

совими ресурсами: якщо фінансові менеджери та персонал

мають високу кваліфікованість, дисциплінованість, вміння

відповідати за себе та інших, то й система використання і

формування фінансовими ресурсами буде побудована на

ефективному рівні.

Підприємство обирає таке співвідношення власних і

позичкових коштів, яке відповідає його цілям. Бажання за!

лучити достатню кількість фінансових ресурсів може впли!

нути на майбутній розвиток підприємства позитивними тем!

пами та на підтримування необхідного рівня рентабельності.

Якщо підприємство є прибутковим, воно має змогу залуча!

ти додаткові позичкові кошти, відповідно зростатиме рин!

кова вартість підприємства. Для розширення свого вироб!

ництва підприємству рекомендується збільшувати власні

кошти. Це можна зробити за рахунок внесків власників або

ж способом тезаврації прибутку. Зростання власного капі!

талу призводить до підвищення рівня кредитоспроможності

та фінансової незалежності підприємства.

Управління фінансовими ресурсами — це циклічний

процес. Потрібний постійний пошук шляхів вдосконалення

для отримання позитивних результатів ведення фінансово!

господарської діяльності підприємства.

Ефективне управління фінансовими ресурсами підприє!

мства включає: конкурентоспроможність підприємства,

лідерські якості серед конкурентів, уникнення загрози бан!

крутства, збільшення прибутку, зростання обсягів виробниц!

тва продукції, зростання ринковою вартості підприємства [7,

c. 26].

Процес управління фінансовими ресурсами можна по!

ділити на такі етапи:

1. Визначення проблеми.

2. Аналіз вітчизняного та міжнародного досвіду з цьо!

го питання.

3. Визначення різноманітних шляхів виходу з цієї про!

блеми.

4. Вибір найефективнішого рішення.

5. Прийняття управлінського рішення.

6. Реалізація прийнятого рішення.

7. Оцінювання результатів вирішення проблеми.

Процес управління фінансовими ресурсами нерозрив!

но пов'язаний як із системою формування фінансових ре!

сурсів, так і з системою їх використання. Формування та

використання взаємопов'язані процеси, тому розглядати їх

відокремлено один від одного нераціонально. Для того, щоб

раціонально використовувати фінансові ресурси, необхід!

но ефективно їх сформувати. Ці процеси можна представи!

ти у вигляді моделі "вхід!вихід". У даному випадку "вхід" —

це сукупність фінансових ресурсів, які були сформовані, для

подальшого їх використання у процесі функціонування

підприємства. "Вихід" — це результат, який ми отримуємо

при використані фінансових ресурсів, він може бути як по!

зитивним, так і негативним. Тому систему управління фінан!

сових ресурсів необхідно забезпечити високим рівнем пла!

нуванням, виконанням та контролем відповідних завдань [9,

c. 18].

Основним принципом, до якого треба звертатися в уп!

равлінні фінансовими ресурсами — це доцільність управлі!

нського рішення. Рішення проблеми — це перехід від ме!

тодів аналізу до прийняття ефективних дій у розрізі тактич!

ного та стратегічного планування.

Для того, щоб підприємство раціонально вирішувало

економічно!соціальні завдання, необхідна ефективна сис!

тема розпоряджання фінансовими ресурсами.

Основним завданням для фінансових менеджерів є оп!

тимальний вибір стратегії формування та використання

фінансових ресурсів підприємств, які б забезпечували рен!

табельність, платоспроможність, зниження загрози фінан!

сових ризиків та підвищення фінансового потенціалу

підприємства.

Фінансовий менеджер повинен обрати оптимальне

співвідношення зовнішніх та внутрішніх фінансових ре!

сурсів. Для цього, перш за все, необхідно відповісти на такі

питання:

— яку частину прибутку направляти у фонд нагромад!

ження, а яку — у фонд споживання;

— на що краще використати кошти (наприклад, розвер!

нути нове будівництво або купити акції іншого підприємства);
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Рис. 2. Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування, 2003—2013 рр.
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— куди ефективніше вкласти гроші (наприклад, купу!

вати матеріали по мірі їх потреби або з запасом на майбутнє)

— як збільшити величину коштів (за рахунок емісії влас!

них акції або ж взяти кредит).

Отже, дослідивши тенденції структури формування

фінансових ресурсів, їх використання та зв'язок з фінансо!

вим результатом підприємства, можна виділити наступні

шляхи вдосконалення, які можуть бути застосовані для фор!

мування ефективної системи управління фінансовими ресур!

сами підприємств України:

1) створення повної інформаційної бази для під!

приємств;

2) оптимізація структури формування фінансових ре!

сурсів;

3) вибір ефективних джерел залучення фінансових ре!

сурсів шляхом розрахунку вартості залучення ресурсів з

кожного з джерел;

4) забезпечення необхідного обсягу фінансових ре!

сурсів для покриття зобов'язань підприємства;

5) постійний моніторинг за критеріями стану фінансо!

вих ресурсів (стійкість, платоспроможність, ділова

ліквідність);

6) зниження рівня загрози з боку підприємницьких та

фінансових ризиків.

ВИСНОВКИ
Фінансові ресурси підприємства — це кошти, які зна!

ходяться у розпорядженні підприємства з метою проведен!

ня розширеного відтворення та досягнення високих фінан!

сових результатів.

Сформовані фінансові ресурси забезпечують процес

виробництва продукції, здійснення інвестиційних заходів,

формування оборотного капіталу, виконання зобов'язань з

різними контрагентами (державою, фінансово!кредитними

установами, працівниками, постачальниками і т.д.).

У процесі функціонування підприємства фінансові ре!

сурси мають властивість трансформуватися у матеріальні,

трудові ресурси, які є невід'ємними частинами процесу ви!

робництва. У фінансовій звітності фінансові ресурси як дже!

рела формування активів відображають у пасиві балансу, а

як засоби — у активі балансу.

Основними джерелами формування фінансових ре!

сурсів є власні та позичкові кошти. Ці кошти як формують

структуру фінансових ресурсів, фінансують активи, так і є

зобов'язаннями перед контрагентами (державою, фізични!

ми, юридичними особами).

Власні кошти формуються за рахунок власного капіта!

лу. Запозичені кошти — це: довгострокові та поточні зобо!

в'язання, кредити та інші позичкові кошти.

В Україні на підприємствах спостерігається тенденція

зростання позичкових коштів та зменшення власних коштів.

Особливо різка зміна почалася з економічної кризи у 2008

році, тоді склалася ситуація, коли підприємства мали

від'ємний фінансовий результат діяльності та потребували

залучення додаткових позичкових коштів для ведення своєї

діяльності, йдучи на свій власний ризик знизити показники

платоспроможності та фінансової незалежності. Велика

частка позичкових грошей — це не негативне явище. Якщо

підприємство отримує прибутки, воно з легкістю може за!

лучати додаткові кошти для впровадження інноваційно!

інвестиційних заходів задля закріплення конкурентоспро!

можного положення на ринку.

Для досягнення максимальних результатів ведення

фінансово!господарської діяльності необхідно обрати оп!

тимальну структуру фінансових результатів (структуру влас!

ного і позичкового капіталів), це є одним із головних зав!

дань сучасного фінансового менеджера. Але цього недо!

статньо, також необхідно проводити постійний моніторинг

за використанням фінансових ресурсів, швидко реагувати

на зміни, знаходити раціональні відповіді на питання: скільки

коштів необхідно, для чого необхідні кошти, куди краще

направити кошти.
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У статті досліджено основні підходи до фінансування територіального розвитку на основі реал#
ізації принципу прямої демократії у країнах світу, обгрунтовано необхідність створення партисипа#
тивних бюджетів — практики муніципального управління, яка передбачає безпосередню участь гро#
мади у визначенні соціально#економічних пріоритетів розвитку місцевості за рахунок бюджетних
ресурсів, виділених на партисипацію. Виокремлено переваги застосування партисипативного бюд#
жету в країнах Латинської Америки, Австралії та європейських країнах. Визначено можливі загрози
імплементації світової практики використання альтернативної технології бюджетного забезпечен#
ня місцевого розвитку на основі бюджету участі. Розглянуто сучасну вітчизняну процедуру співпраці
громади з місцевою владою у плануванні та виконанні місцевого бюджету в Україні (на прикладі
місцевих бюджетів в України — бюджетів міст Черкаси, Чернігів, Полтава, Київ).

The article is devoted to the main approaches of regional development funding on the basis of the direct
democracy principle in the world, the necessity of creating participatory budgets — the practice of
municipal management, which provides direct community participation in defining social and economic
development priorities areas through budgetary resources allocated to participation. The article is
determined the benefits of participatory budget in Latin America, Australia and European countries.
Identified possible threats to the global practice implementation of using alternative technology budget
support local development through budget participation. There is considered the current procedure of
national community cooperation with local authorities in the planning and execution of local budgets in
Ukraine (for example, in Ukraine local budgets — budgets of Cherkasy, Chernihiv, Poltava, Kyiv).

децентралізації [6] та регіонального розвитку [1; 2], зок!

рема, забезпечення бюджетної незалежності та фінан!

сової самостійності місцевих бюджетів, стимулювання

громад до об'єднання та формування спроможних тери!

торіальних громад, закріплення за місцевими бюджета!

"Партисипативний бюджет — це не так про гроші, як про довіру"
заступник директора фундації PAUCI Костянтин Плоский.
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ми стабільних джерел доходів та розширення дохідної

бази місцевих бюджетів, децентралізація видаткових

повноважень та чіткий розподіл компетенцій, сформова!

ний за принципом субсидіарності, визначення нового ме!

ханізму бюджетного регулювання та вирівнювання, по!

требує залучення фахової громадської думки до управ!

ління фінансами територій та провадження громадсько!

го контролю за муніципалітетами.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні існують передумови щодо забезпечення

якісного локального фінансового управління, але за низь!

кого сприяння процесу впровадження сучасних технологій

бюджетного забезпечення місцевого самоврядування це

зробити дуже важко. До того ж вкрай важливим цікавий

світовий досвід є для вітчизняної системи місцевого само!

врядування в рамках адміністративно!територіальної ре!

форми та прийнятого в 2014 році Закону України "Про

співробітництво територіальних громад" [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

У наукових колах фахівців провідних країн світу й досі

триває дискусія щодо ефективності прямого втручання

громадян у прийняття фінансових рішень на рівні тери!

торіальних утворень (електронне урядування, партиси!

пативний бюджет тощо). Зокрема, Пол Гінсборг [15],

професор Флорентійського університету, зауважує, що

".. слід вкрай обережно — і навіть скептично — ставити!

ся до цієї надмірної балаканини про співучасть, що ки!

дається у вічі і в країнах!членах ЄС. Під сприятливим по!

кровом цієї тенденції рояться найрізноманітніші ідеї та

проекти. Деякі з них можуть становити велику небезпеку

для представницької демократії; інші є всього лиш спро!

бами самозбереження (звісно, самих політиків), і лише

деякі серйозно намагаються сприяти зміцненню парти!

ципаторної демократії (демократії участі)…".

Однак у світовій фінансовій науці і практиці існують

ряд наукових підходів [11—16] щодо неодмінних пере!

ваг прямої відкритої демократії в фінансуванні розвит!

ку територій і створення партисипативних бюджетів —

практики муніципального управління, яка передбачає

безпосередню участь громади у визначенні соціально!

економічних пріоритетів розвитку місцевості за рахунок

бюджетних ресурсів, виділених на партисипацію: фор!

мування проектів щодо підвищення добробуту жителів

громади. Синонімами до цього терміну є "бюджет

участі". Даний термін походить від англійського слова

"participate", що означає "брати участь". Тому партиси!

пація обов'язково передбачає активну участь жителів

громади в суспільно!політичних процесах (табл. 1).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виходячи з вищезазначеного мета даної статті по!

лягає у визначенні ролі альтернативних технологій бюд!

жетного забезпечення, на прикладі бюджету участі, у

територіальному розвитку, з'ясуванні переваг та не!

доліків імплементації світового досвіду у вітчизняну

практику місцевого самоврядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Бюджет участі був вперше запроваджений на муніци!

пальному рівні в Порту!Алегрі, столиці штату Ріу!Гранді!

ду!Сул в Бразилії в 1989 році. З того часу практика залу!

чення громади до розподілу місцевого бюджету пошири!

лася на більш ніж 190 муніципалітетів, до шести бразильсь!

ких штатів та експериментували у ряді інших країн. Сьо!

годні його практикують до півтори тисячі населених пунктів

в США, Німеччині, Франції, Італії, Канаді, Польщі та інших

країнах. Бюджет участі був вперше запроваджений на му!

ніципальному рівні, але в даний час реалізується на рівні

органів державного управління та привертає увагу міжна!

родної спільноти (сам термін "бюджет участі" входить до

переліку рекомендацій ООН щодо формування та вико!

ристання місцевих бюджетів). У кожній юрисдикції, де

була реалізована практика альтернативного фінансуван!

ня потреб громади на основі бюджету участі, були розши!

рені права і обов'язки громадянина, обрані уповноважені

фахові представники громад, переглянуті їх права, поглиб!

лена демократія і, як наслідок, стимулювався розвиток

громадянського суспільства.

Тим не менш, в вітчизняному суспільстві ми тільки

починаємо розуміти потенціал альтернативних підходів

до використання місцевих бюджетів та муніципального

Країна/Установа Зміст дефініції «бюджет участі» Переваги 

Світовий Банк 

місцевий бюджет, фінансовий план, що 
розробляється і затверджується 
громадянами та органами місцевого 
самоврядування 

передбачає здійснення прямої демократії в 
управлінні бюджетом; освічує громадян, надає їм 
можливість впливати на розподіл суспільних благ, 
що має підвищити попит на якісне державне і 
муніципальне управління 

Латинська Америка 
(Бразилія) 
(Uribatam de Souza) 

процес прямої, добровільної та універсальної 
демократії, забезпечення населення можливістю 
обговорити бюджетні питання та державну 
політику, і реалізувати відповідні рішення. 

громадянин не тільки реалізують виборне право, але 
й отримують можливість брати більш активну 
участь у розвитку території 

Австралія 

процес демократичного обговорення та 
прийняття рішень, де члени громади 
вирішують, як розподілити частину бюджетних 
ресурсів через ряд місцевих зустрічей. 

Виокремлення членів громади, що ідентифікують 
пріоритетні напрями фінансування видатків та 
обрання делегатів, для представлення їх в місцевому 
управлінні, делегати перетворюють пріоритети 
громад в конкретних проектні пропозицій, державні 
службовці сприяють та надають технічну допомогу, 
члени громади, голосують за проекти для 
фінансування, державні та/або місцеві органи 
реалізують проекти. 

Таблиця 1. Світові підходи щодо переваг бюджету участі як альтернативної технології
фінансового забезпечення розвитку території

Джерело: складено авторами на основі [11, 12, 13, 14, 16].
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управління, і ми повинні бути усвідомлені, встановити

всі переваги і недоліки в особливих випадках, перш ніж

намагатися поширити його як в політичному, так і соці!

альному аспектах.

Виходячи за межі вищевикладених досить вичерпних

підходів, зазначимо, що бюджети участі засновані на

чотирьох основоположних принципах. До них відносять!

ся: ефективний перерозподіл фінансових ресурсів на

користь найбідніших верств населення; створення нових

відносин між муніципалітетами та громадянами (тобто

нова форма управління); перебудова соціальних зв'язків

і соціальних інтересів; і запровадження нової демокра!

тичної культури і заохочення активного громадянства.

Крім того, партисипативне формування бюджету

має відповідати таким умовам:

— предметом обговорення є напрями фінансуван!

ня місцевого бюджету та його обсяг. Згідно зі світовою

практикою, на бюджети участі виділяється відсоток від

бюджету розвитку (це може бути і 1%, і 30%).

— ефективний розподіл видатків. Активісти грома!

ди пропонують ті чи інші зміни, згідно з концепцією ста!

лого розвитку та в рамках бюджетних обмежень;

— процес формування бюджету відбувається на

постійній основі;

— наявність бюджету розвитку;

— забезпечення безпосередньої участі членів грома!

ди у формуванні бюджету, пряме голосування за реаліза!

цію тієї чи іншої статті витрат. До речі, в Україні наразі в

кількох містах (Києві, Харкові тощо) впроваджується

підхід Open Budget, який було розроблено ГО SocialBoost

за підтримки канадської компанії Open North. Він був усп!

ішно впровадженим в більш ніж 50!тьох муніципалітетах

по всій Північній Америці. І це чудова можливість для підви!

щення рівня освіченості громади, напряму брати участь у

важливих рішеннях та процесах, які є критичними для пе!

ретворення України на справді демократичну державу;

— забезпечення зворотного зв'язку, інформуван!

ня жителів про результати прийняття рішень щодо ви!

трачання бюджету участі; надання звітів про діяльність

за видатками бюджету в режимі нон!стоп.

В Україні триває конкретний проект польсько!украї!

нської фундації співпраці PAUCI, у межах якого ук!

раїнські міста — Черкаси, Чернігів та Полтава — дот!

римуючись усіх вимог цього процесу, вже створюють

власні повноцінні бюджети участі [10].

Наразі в Польщі та Україні бюджет участі передба!

чає виділення певної частки бюджетних коштів на фінан!

сування пріорітетних проектів, які запропонували грома!

дяни міста. Та в Порту!Алегрі — батьківщині бюджету

участі — цей процес інший. Там відбувається вибір бюд!

жетних делегатів — репрезентантів місцевих спільнот,

місцеві та регіональні збори з метою обговорення та го!

лосування пріоритетних видатків, а потім втілення ідей,

що мають безпосередній вплив на якість життя меш!

канців. Партисипативний бюджет [Orсamento

Participativo] є щорічним періодичним процесом, у яко!

му на різних рівнях беруть участь тисячі громадян, які

обирають власних делегатів у Раду партиципативного

бюджету. За допомогою експертів вони визначають пріо!

ритети, які буде представлено в муніципалітеті. Цей ма!

совий процес дебатів (який включає не лише дискусію, а

й обрання делегатів) таки здійснює вплив на політиків.

Хоча партисипативний процес не наділений формальною

владою, наразі ще жодного разу муніципалітет не нава!

жився зігнорувати пріоритети, визначені цим процесом.

Впровадження практики "бюджету участі" в Порту!

Алегрі, крім вдосконалення інфраструктури [9]: змен!

шило політичну напруженість у громаді; покращило

культуру сплати податків жителями міста; підвищило

інформованість громадян з питань використання бюд!

жетних коштів; привело до появи практики добровільної

участі громадян у реалізації проектів шляхом власних

внесків; зменшило адміністративні витрати; зменшило

корупцію завдяки більшій активності громади; створи!

ло нову громадянську культуру; забезпечила участь у

нарадах жінок (51% від кількості учасників), тоді як

раніше жінки були практично виключені зі світу політи!

ки. Оскільки Порту!Алегрі є першим містом у світі, яке

запровадило бюджет участі, то методологія формуван!

ня бюджету не одноразово змінювалася.

Розглянемо сучасну вітчизняну процедуру співпраці

громади з місцевою владою у плануванні та виконанні

місцевого бюджету. В березні — квітні, на першій зуст!

річі, учасники обговорюють минулорічний бюджет. На

цьому етапі учасникам також пояснюють, як функціо!

нує бюджет участі та які правила його регулюють. На!

далі в квітні — травні, відбуваються районні та тема!

тичні обговорення. Учасники обговорень обирають

представників громадськості, які стають відповідальни!

ми за формування районних пріоритетів шляхом голо!

сування. Водночас визначають кількість представників

від кожного району в залежності від загальної кількості

мешканців, які прийшли на обговорення. Чим більше

містян прийшли, тим більше представників вони можуть

обрати. Це мотивує більшу кількість мешканців прихо!

дити. Паралельно на рівні всього міста відбуваються те!

матичні обговорення. Всі вони розділені на 5 основних

тем: транспорт та дорожній рух; освіта, відпочинок та

культура; здоров'я та соціальне забезпечення; економ!

ічний розвиток та оподаткування; міське планування,

міський розвиток та довкілля.

У травні та липні відбувається пріоритезація конк!

ретних інвестиційних проектів. Представники громадсь!

кості звітують про свої спостереження з вуличних та

квартальних зустрічей. В липні двох представників гро!

мадськості та їхніх заступників обирають для представ!

лення інтересів району в Раді учасницького бюджету.

До цієї ради також входять по два представники міста з

кожної теми, за якою відбувалися обговорення. Ман!

дат представники отримують строком на один рік.

Потім представники всіх районів міста зустрічають!

ся для розгляду всіх інвестиційних потреб жителів. Об!

говорення відбувається на основі реальних відвідувань

місць, де впроваджуватимуть запропоновані інвестиційні

проекти. Для розподілу ресурсів між районами та секто!

рами використовують раніше затверджену формулу оці!

нки потреб населення. Вона враховує кількість населен!

ня в певному районі міста, якість інфраструктури, рівень

надання муніципальних послуг та пріоритети населення.

З липня по вересень Рада учасницького бюджету

збирається щонайменше раз на тиждень і розробляє

низку інвестиційних пропозицій.

У серпні — вересні розроблений Інвестиційний план

інкорпорують у міський бюджет, який потім презенту!
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ють меру міста. В свою чергу мер

може або прийняти запропонова!

ний бюджет, або попросити Раду

переробити його (це прохання

Рада може відхилити, якщо

більшість — дві треті — її членів

проголосують за це). Після затвер!

дження бюджету новий Інвестиц!

ійний план презентують на район!

них та тематичних обговореннях.

Вже з листопада по грудень

переглядається статут бюджету. В цей час можна вно!

сити пропозиції щодо змін до правил функціонування

учасницького бюджетування.

Загалом протягом усього процесу міська влада тісно

співпрацює з Радою учасницького бюджету. Наприклад,

саме влада встановлює час зустрічей та розповсюджує

про це інформацію. Міська влада також проводить се!

мінари про формування бюджету для Ради учасниць!

кого бюджету та інших зацікавлених представників.

Вже у січні наступного року починається реалізація

обраних проектів, і процес учасницького бюджетуван!

ня починається знову [5].

Що ж до Польщі як основного рушія партисипатив!

них бюджетів в Україні, то в цій країні процедура інша.

Розглянемо її на прикладі міста Торунь, задля кращого

розуміння як це відбувається і в Україні. Ми обрали саме

Торунь, адже чисельність жителів міста близько 300 000

чол., що наближається до чисельності населення у Чер!

касах, Полтаві та Чернігові.

Торунь виділяє кошти не з загального бюджету, а

окремо 6% з податкових надходжень від податку на

майно. Весь цикл процедури бюджету участі зображе!

ний на рисунку 1.

Як бачимо, голосувати можуть і ті, хто не прописа!

ний у місті, але проживає більше 183!х днів. Це стиму!

лює студентів брати участь процесі.

У 2015 році було подано 170 заявок, 70 відсотків з

яких пройшли перевірку позитивно, 7,6 відсотка завдань

були або вже реалізовані, або стояли в планах міста.

21% завдань були не допущені до голосування у зв'яз!

ку з тим, що були неправильно заповнені формуляри.

Один проект зняв сам автор.

За статистикою міської ради, половина поданих

проектів зазвичай стосується спорту і відпочинку, чверть

— доріг, автостоянок, автобусних зупинок і ще чверть

— проведення семінарів, фестивалів у мікрорайонах [4].

Проілюстрована процедура партиципаторної участі

громади характеризує і перебіг бюджету участі, що ре!

алізується зараз в Україні. Варто додати, що в деяких

містах Польщі та в Україні задля перегляду проекту ек!

спертами, потрібно зібрати 15 підписів на підтримку.

Процес виборів вже пройшов в Чернігові. Там участь

взяли більше 6 тис. людей та понад 70 авторів різнома!

нітних проектів. Виграли кілька проектів у кожній номі!

нації: 4 у розділі капітальних витрат (до 1 200 000 грн.) ,

і 13 у поточних витратах (до 360 000 грн.). У сумі це 17

проектів, які мають бути реалізовані наступного року.

Загалом у Чернігові виділили 4,8 млн грн. на бюджет

участі, що становить 1% від місцевого бюджету [7].

У Черкасах протягом місяця, починаючи з 15 верес!

ня, кожен житель мав змогу запропонувати свій проект.

Міське голосування відбуватиметься з 1 по 14 грудня

2015 року. Відбір проектів відбуватиметься за допомо!

гою паперових бланків у приміщенні Черкаської міської

ради та шляхом електронного голосування на сайті

міської ради. Проекти для реалізації впродовж 2016!ого

року будуть обмежені загальною сумою в 5 млн грн. ріо!

ритетні напрямки вже поданих проектів наступні: есте!

тичне облаштування міста — 22 %, облаштування зон

відпочинку — 11 %, ремонт тротуарів — 7%, вуличне

освітлення — 6 %, дороги — 2 %, 52% — інше. На

реалізацію більшості проектів заявлена сума 100—500

тисяч гривень і більше 500 тис. грн. Лише на реалізацію

14 проектів потрібно менше 100 тисяч гривень [8].

У Полтаві вже пройшли освітні семінари та поїздки

активних полтавчан в Польщу задля вивчення місцево!

го досвіду. Реалізацію бюджету участі перенесено на

2016 р. Мерія міста пояснює це недоцільністю поєднан!

ня виборів до місцевої ради з голосуванням за проекти.

Адже тоді подія участі громадян буде непомічена. Вар!

то зазначити, що на даний момент інформування пол!

тавців про захід відсутнє, що дає привід сумніватись у

активному і чесному проведенні бюджету участі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Отже, на шляху здійснення і поширення ідеї бюдже!

ту участі можуть виникати певні проблеми: мала поінфор!

мованість, скептицизм громадян, недостатність коштів на

капітальні проекти, невміння писати проекти. Тому пе!

рехід до бюджетної технології, яка зараз є в Порту!Алегрі

вимагає навчання делегатів, які будуть представляти інте!

реси громади, подолання недовіри до влади. До того ж

необхідно брати до уваги те, що навіть за нормативно

оформленої можливості громадян проявляти свою ініціа!

тиву у державному і муніципальному управлінні, жителі

часто не готові до прояву своєї громадської ініціативи з

метою захисту хоча б своїх приватних інтересів. І ще од!

ним достатньо важливим застереженням в процесі імпле!

ментації світових надбань має стати прозорість фінансо!

вого управління та індивідуальна відповідальність пред!

ставників місцевої влади. Та все ж, бюджет участі — чудо!

ва можливість до співпраці і поступового вирішення про!

блем. Адже наразі важливих питань безліч і фахова гро!

мадська думка дозволяє зрозуміти, що потрібно вирішу!

вати першочергово.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тенденції розвитку глобального ринку інформаційних

технологій (далі ІТ) полягають у поширенні так званої

"третьої платформи", що має прояв у використанні хмар!

них технологій; розповсюдженні технології "інтернету

речей"; повсюдне використання мобільних пристроїв; по!

ширення 3D!друку; зростанні ролі програмного забезпе!

УДК 339.92
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ФІНАНСОВІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЙ ТНК
НА ГЛОБАЛЬНОМУ ІТ]РИНКУ
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FINANCIAL FACTORS OF THE STRATEGIES THE TNC FOR THE GLOBAL IT]MARKET

У статті проаналізовано основні фінансові показники компаній Apple Inc, International Business
Machines, Lenovo Group Limited, Hewlett#Packard Company, Google, Intel Corporation, Microsoft
Corporation за період 2009—2014 рр. З метою виявлення впливу факторів на величину чистого при#
бутку (збитку) здійснено кореляційний аналіз окремих фінансових показників діяльності цих ком#
паній. Результати кореляційного аналізу дали змогу виокремити певні тенденції діяльності цих ТНК
на глобальному ІТ#ринку. Виявлено, що в умовах поширення на глобальному ринку так званої "тре#
тьої платформи" розвитку ІТ, знижується значення собівартості реалізованої продукції та ліквідності,
що впливає на стратегії ТНК на глобальному IT#ринку. В якості пріоритетів стратегічного розвитку
виступають інноваційність, фінансування наукових лабораторій, натомість такий чинник зниження
собівартості продукції, як використання дешевої робочої сили втрачає своє значення.

The article analyzes the main financial indicators companies Apple Inc, International Business
Machines, Lenovo Group Limited, Hewlett#Packard Company, Google, Intel Corporation and Microsoft
Corporation for the period 2009—2014 years. In order to identify factors influence the magnitude of net
income (loss) carried Correlation analysis of individual financial performance of these companies. Results
of correlation analysis made it possible to highlight certain trends of these TNCs in the global IT market.
Thus, in terms of the spread of the global market so#called "third platform", global IT market development
value reduced cost of sales and liquidity affecting the strategy of multinationals in the global IT#market.
As advocates innovation development priorities, funding research laboratories, while a factor reducing
production costs as the use of cheap labor is losing its meaning.

Ключові слова: ТНК, стратегія, глобальний ринок, інформаційні технології, чистий прибуток, третя

платформа.

Key words: TNK, strategy, global market, information technology, net income, the third platform.

чення; підвищенні попиту на аналітику, що проводиться в

режимі реального часу; поширення засобів візуалізації

даних; успіхи в застосуванні інформаційних технологій в

медицині, логістиці і т.і.). Використання нових бізнес!

стратегій на глобальному ринку ІТ із залученням фінан!

сових, науково!дослідних, організаційно!технічних ре!

сурсів дає змогу ТНК отримати переваги у глобальній кон!



Інвестиції: практика та досвід № 24/201590

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

курентній боротьбі. Тому дослідження впливу чинників на

стратегії ТНК на глобальному ІТ!ринку є важливим нау!

ково!практичним завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Суттєвий внесок у дослідження загальнотеоретичних та

спеціальних проблем функціонування глобального ІТ!рин!

ку та стратегії на ньому ТНК зробили такі дослідники, як
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К. Ладиченко [5], А.Є. Литвин [6], В. Лукерсон [15], Д. Лук!

'яненко [7], С. Сардак [8], О. Сльозко [9], А. Ставицька [7],

А. Міщенко [9], Дж. Хагедурн [12], В. Тронько [5], В. Пат!

русевич [1], А. Поручник [7], С. Яковлев [1], О. Якубчик [10]

та інші. Однак у численних публікаціях не знайшло відобра!

ження виявлення та оцінка впливу чинників на стратегії ТНК

на глобальному ІТ!ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою дослідження є виявлення впливо!

вих чинників на стратегії ТНК на глобальному ІТ!рин!

ку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Використання сучасних іннова!

ційних стратегій дозволяє ТНК на гло!

бальному ІТ!ринку ефективніше вирі!

шувати завдання створення нових про!

дуктів і послуг. Для детального аналі!

зу змін, що відбуваються на сучасно!

му глобальному ринку інформаційних

технологій, необхідно визначити ос!

новних гравців даного ринку та країн!

лідерів із впровадження інновацій в

даній галузі. Так, "на частку США при!

падає більше половини постачань

інформаційних технологій у світі.

Штаб!квартири провідних ІТ!компаній

розташовані саме в США. В той же час

все більшу роль на глобальному рин!

ку починають грати компанії!виробни!

ки з Індії і Китаю" [7, с. 98]. Розглянемо основні комерційні

та фінансові показники найбільших публічних компаній світу,

основна діяльність яких стосується глобального ринку ІТ.

Як видно з таблиці 1, станом на 3 кв. 2015 р. найвищі зна!

чення як за номером у списку Форбс, так і за величиною

обсягу продажів, прибутку, величини активів, ринкової вар!

тості, займає Apple Inc. Фінансові показники цієї ТНК наба!

гато вищі, ніж величина ВВП України за весь 2014 р. Так,

обсяг продажів компанії за три квартали 2015 р. перевищує

ВВП країни за 2014 р. на 34%, активи компанії перевищу!

ють його удвічі, прибуток Apple становить 33,8%, а ринко!

ва вартість перевищує у 5,6 рази величину вартості всіх ви!

роблених товарів і послуг за рік країною з населенням42,8

млн За даними Світового банку ВВП України у 2014 р. ста!

новив 131,8 млрд доларів США [16]. Як видно з табл. 1 се!

ред найбільших публічних ІТ!компаній світу основна пито!

ма вага припадає на США.

Разом з тим, як зазначає О Булкот, "загальна корпора!

тивна та фінансова системи є взаємопов'язаними елемента!

ми діяльності ТНК, тому завдання фінансового управління

та загального корпоративного управління є взаємодопов!

нюючими. А результатом досягнення фінансових цілей має

бути вирішення питань мінімізації вартості залучення капі!

талу, максимізація ринкової вартості

ТНК, раціоналізація співвідношення

між власними та залученими фінансо!

вими фондами, забезпечення планова!

ної рентабельності, мінімізації ризиків,

розроблення та імплементація норма!

тивних показників приросту власного

капіталу, активів, обсягів продажів,

прибутку" [14, с. 9]. Одним із головних

фінансових показників, що відобража!

ють рівень фінансової стійкості та пла!

тоспроможності компанії є обсяг чис!

того прибутку (Net Profit), який є одним

із головних фінансових показників для

моніторингу фінансової стійкості та

платоспроможності компанії. Для ана!

лізу було обрано сім компаній — Apple

Inc. (далі — Apple), International Bu!

siness Machines (далі — IBM), Lenovo

Group Limited (далі — Lenovo), Hewlett!

Packard Company (далі — HP), Google,

Intel Corporation (далі — Intel), Microsoft

Corporation (далі — Microsoft). Динамі!

ку зміни фінансового результату даних

компаній за період 2009—2014 рр.
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Рис. 1. Динаміка зміни чистого прибутку (збитку) окремих ТНК
на глобальному ІТHринку, 2009—2014 рр., млрд доларів США

Джерело: складено за даними річних фінансових звітів компаній [18—24].

Таблиця 1. Найбільші публічні ІТHкомпанії світу станом
на 3 кв. 2015 р.

Джерело: складено за даними Forbes 2000 List [16].

Номер  
в списку 
Форбс 

Назва компанії Країна 

Обсяг 
прода
жів 

При-
буток Активи Ринкова 

вартість 

млрд доларів США 
12 Apple Inc. США 199,4 44,5 261,9 741,8

25 Microsoft Corpor
ation США 93,3 20,7 174,8 340,8 

39 Google Inc. США 66,0 13,7 131,1 367,6 
44 IBM США 93,4 12 117,5 160,2 
67 Intel Corporation США 55,9 11,7 92,0 147,2
76 Cisco Systems США 48,1 8,7 104,9 139,0 

88 Oracle 
Corporation США 38,8 10,8 98,8 187,6 

96 Hewlett-Packard 
Company США 109,8 5,0 100,9 57,9 

322 Accenture Ірландія 32,8 3,0 17,0 63,5 

447 Lenovo Group 
Limited Гонгконг 44,3 0,887 29,2 16,0 
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представлено на рисунку  1. Як видно з рисунка 1 навищий

рівень чистого прибутку демонструє з 2011 р. фінансовий

результат компанії Apple. Відмітимо, що у 2009 р. за цим

показником Apple поступа!

лась більшості з досліджува!

них компаній (нижчі значення

були тільки у Lenovo та Intel).

Стрімке зростання величини

чистого прибутку компанії

Apple почалось уже у 2010 р.,

коли цей показний зріс у 2,5

рази, на наступний рік компа!

нія продемонструвала приріст

чистого прибутку ще на 85%,

у 2012 р. компанія досягла

поки що максимуму із зрос!

танням порівняно з попе!

реднім роком ще на 61%. Але

починаючи з 2013 р., величи!

на чистого прибутку Apple

дещо скоротилась, що пов'я!

зано передусім із скорочен!

ням темпів зростання таких

країн з ринками, що форму!

ються як КНР та РФ, і у 2014

р., недивлячись на зростання,

рівня 2012 р. досягнуто не

було.

Динаміка чистого прибут!

ку інших компаній за період

2009—2014 рр. є позитивною

у переважної більшості ком!

паній (окрім IBM та НР). Про!

ведемо кореляційний аналіз

впливу факторних ознак на

результативну, якою в нашому

випадку є величина чистого

прибутку ТНК, що дасть змогу

встановити єдину міру тісноти

зв'язку і роль досліджуваних

факторів у загальній зміні ре!

зультативної ознаки з метою

отримання більш широкого

уявлення про зв'язок між

ними. Нами обрано наступні

фактори для виявлення їх

впливу на обсяг чистого при!

бутку ТНК на глобальному ІТ!

ринку:

1) EBITDA (earnings before

interests tax, depreciation and

amortization) — це прибуток

компанії за винятком обслуго!

вування боргу, амортизацій!

них відрахувань і податку на

прибуток, млрд доларів США.

Показник EBITDA був обраний

тому, що дозволяє оцінити

грошовий потік, виключивши таку "не грошову" статтю вит!

рат як амортизація. Показник корисний при порівнянні

підприємств однієї галузі, що є особливо актуальним у да!

ному аналізі;

2) коефіцієнт ліквідності (Current Ratio), %. Даний по!

казник означає здатність активів компанії бути швидко про!

даними за ціною, близькою до ринкової і може свідчити про

оцінку успішності стратегії компанії;

3) показник вартості робочого капіталу (Working

Capital), млрд доларів США. Даний показник було об!

рано як показник розміру капіталу, який є у організації

для фінансування її поточної діяльності (тобто придбан!

ня оборотних активів в ході нормально виробничого цик!

лу);

Рік 
Чистий прибуток, 
млрд доларів 

США 

EBITDA, 
млрд 

доларів 
США 

Коефіцієнт 
ліквідності, 

% 

Робочий 
капітал, млрд 
доларів США 

Собівартість 
реалізованої 

продукції, млрд 
доларів США 

1 2 3 4 5 6
Apple 

2009 5,70 8,69 1,49 20,05 31,22
2010 14,01 19,41 1,52 20,96 39,54 
2011 25,92 35,60 1,61 17,02 64,43
2012 41,73 58,52 1,50 19,11 87,85
2013 37,04 57,05 1,68 29,63 106,61
2014 39,51 61,81 1,08 5,08 112,26 

IBM 
2009 13,43 23,98 1,36 12,93 0,32
2010 14,83 24,93 1,19 7,55 0,31
2011 15,86 26,24 1,21 8,81 0,31
2012 16,6 27,05 1,13 5,81 0,29 
2013 16,48 24,61 1,28 11,2 0,28
2014 12,02 24,97 1,25 9,82 0,28

Lenovo 
2009 −0,226 0,41 0,92 − 319 0,1 
2010 0,129 0,46 0,97 − 184 0,11
2011 0,273 0,62 0,99 − 96 0,14
2012 0,475 0,84 1 11 0,16
2013 0,632 1,02 1,02 298 0,17
2014 0,817 1,39 1 − 62 0,17

Hewlett Packard
2009 7,66 16,12 1,22 9,54 0,29
2010 8,76 16,29 1,1 4,78 0,3
2011 7,07 14,66 1,01 0,58 0,29 
2012 − 12,65 − 5,96 1,09 3,97 0,27
2013 5,11 11,74 1,11 4,84 0,25
2014 5,01 11,52 1,15 6,41 0,24

Google 
2009 6,52 10,54 10,62 26,42 0,7
2010 8,51 11,78 4,16 31,57 0,67
2011 9,74 14,24 5,92 43,85 0,71 
2012 10,74 16,43 4,22 46,12 0,72
2013 12,92 18,52 4,58 56,98 0,75 
2014 14,44 22,34 4,8 63,88 0,72

Intel 
2009 4,34 16,87 2,79 13,57 0,58
2010 11,46 20,68 3,39 22,28 0,59 
2011 12,94 23,89 2,15 13,84 0,62
2012 11,01 22,49 2,43 18,46 0,65
2013 9,62 20,89 2,36 18,52 0,7
2014 11,7 23,9 1,73 11,71 0,71

Microsoft
2009 14,57 24,56 1,82 22,25 11,58
2010 18,76 27,84 2,13 29,53 12,39
2011 23,15 31,13 2,6 46,14 15,58
2012 16,98 25,61 2,6 52,4 17,53 
2013 21,86 31,24 2,71 64,05 20,25
2014 22,07 33,63 2,5 68,62 26,93

Таблиця 2. Окремі фінансові показники діяльності компаній Apple,
IBM, Lenovo, HP, Google, Intel, Microsoft на глобальному ІТHринку

за 2009—2014 рр.

Джерело: складено за даними річних звітів компаній [18—24].

Значення 
показників 
кореляції 

Інтерпретація 

до 0,2 
0,21 до 0,5 
0,51 до 0,7 
0,71 до 0,9 
понад 0,9 

дуже слабка кореляція 
слабка кореляція 
середня кореляція 
висока кореляція 
дуже висока кореляція 

Таблиця 3. Показники кореляційного зв'язку
між змінними

Джерело: [25].
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4) собівартість реалізованої про!

дукції (COGS), млрд доларів США.

Даний показник передбачає вартіс!

ну оцінку використовуваних в про!

цесі виробництва продукції (робіт,

послуг) природних ресурсів, сирови!

ни, матеріалів, палива, енергії, ос!

новних фондів, трудових ресурсів і

інших витрат на її виробництво і реа!

лізацію, і може бути використаний як

основний при оцінюванні стратегій

розвитку нових напрямів діяльності

компанії.

Вказані показники групувалися

по кожній досліджуваній компанії в

динаміці за 2009—2014 рр. (табл.

2). Наприклад, коефіцієнт

ліквідності був найвищим у всі

роки заданого періоду в компанії

Google, найнижче значення має

Lenovo. За величиною робочого

капіталу вражають значення

Microsoft, Lenovo має відємні зна!

чення, а Apple скоротила величи!

ну робочого капіталу в 4 рази.

За допомогою в MS Office

Excel!2013 розрахуємо коефіцієн!

ти кореляції для всіх компаній.

Статистичні характеристики

свідчать по адекватність гіпотези, щодо

обраних факторів та розрахунків. Інтер!

претація отриманих даних здійснювалась

згідно шкали представленої у табл. 3.

Коефіцієнти кореляції для компанії

Apple свідчать, що існує дуже висока по!

зитивна кореляція між показником чис!

того прибутку і двома показниками

(EBITDA (0,9931) та собівартістю реалі!

зованої продукції (0,9411)) (табл. 4).

Після аналізу кореляційної матриці

можна зробити висновок, що обрані ко!

ефіцієнти мають великий вплив на чистий

прибуток, що може свідчити про на!

явність лінійної залежності між ними.

Проаналізуємо кореляцію між фактора!

ми та результативною ознакою для IBM.

Коефіцієнти кореляції для компанії IBM свідчить, що існує

середня позитивна кореляція між показником чистого при!

бутку і EBITDA (0,55019) (табл. 5).

Коефіцієнти кореляції для компанії Lenovo свідчать, що

існує середня позитивна кореляція між показником чистого

прибутку і EBITDA (0,5502) та собівартістю продукції

(0,615797) (табл. 6).

Аналіз кореляційної матриці

для Hewlett Packard дає змогу

визначити наявність високої коре!

ляції між величиною чистого при!

бутку та EBITDA (0,996847) (табл.

7).

Дані таблиці 8 свідчать про

дуже високу кореляцію між ре!

зультативною ознакою та такими

факторами, як EBITDA (0,984602)

та величина робочого капіталу

(0,989654), та середньою кореля!

цією з коефіцієнтом ліквідності

(від'ємна кореляція !0,64826) та

собівартості реалізованої про!

дукції (0,6766).

У таблиці 9 продемонстрована кореляційна матриця для

Intel, з якої видно існування високої кореляції між величи!

ною чистого прибутку та EBITDA (0,926306).

Проаналізуємо кореляцію між факторами та результа!

тивною ознакою для Microsoft (табл. 10). Як видно з коре!

ляційної, матриці дуже високий рівень кореляції існує між

величиною чистого прибутку та EBITDA (0,937333), високий

 Чистий 
прибуток EBITDA Коефіцієнт 

ліквідності 
Робочий 
капітал 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 

Чистий 
прибуток 1     

EBITDA 0,9931 1    

Коефіцієнт 
ліквідності -0,2306 -0,28251 1   

Робочий 
капітал -0,18855 -0,20662 0,906515 1  

Собівартість 
реаліз. прод. 0,941113 0,973076 -0,32346 -0,20575 1 

Таблиця 4. Кореляційна залежність між факторами для Apple

Джерело: розраховано за даними таблиці 1.

 Чистий 
прибуток EBITDA Коефіцієнт 

ліквідності 
Робочий 
капітал 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 

Чистий прибуток 1     

EBITDA 0,55019 1    

Коефіцієнт ліквідності -0,48814 -0,87092 1   

Робочий капітал -0,4327 -0,8445 0,991379 1  
Собівартість 
реалізованої продукції -0,07483 -0,18288 0,243694 0,169519 1 

Таблиця 5. Кореляційна залежність між факторами для IBM

Джерело: розраховано за даними таблиці 1.

 Чистий 
прибуток EBITDA Коефіцієнт 

ліквідності 
Робочий 
капітал 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 

Чистий 
прибуток 1     

EBITDA 0,5502 1    

Коефіцієнт 
ліквідності -0,48 -0,871 1   

Робочий 
капітал -0,433 -0,845 0,9914 1  

Собівартість 
реалізованої 
продукції 

0,615797 0,535203 -0,42984 -0,44239 1 

Таблиця 6. Кореляційна залежність між факторами для
Lenovo

Джерело: розраховано за даними таблиці 1.

 Чистий 
прибуток EBITDA Коефіцієнт 

ліквідності 
Робочий 
капітал 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 

Чистий прибуток 1     

EBITDA 0,996847 1    

Коефіцієнт 
ліквідності 0,154464 0,173999 1   

Робочий капітал 0,172929 0,193642 0,998367 1  
Собівартість 
реалізованої 
продукції 

0,126187 0,187832 -0,31905 -0,2888 1 

Таблиця 7. Кореляційна залежність між факторами
для HewlettHPackard

Джерело: розраховано за даними таблиці 1.
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рівень з коефіцієнтом ліквідності

та середній рівень з величиною ро!

бочого капіталу (0,688092) та со!

бівартістю реалізованої продукції

(0,592676).

Кореляційний аналіз дав змогу

визначити щільність зв'язку не лише

по відношенню до чистого прибутку,

але і виявити та виміряти взаємозв'!

язок між іншими показниками. Зок!

рема, закономірно, що вартість ро!

бочого капіталу у досліджуваних

компаній має високу та дуже високу

кореляцію з коефіцієнтом ліквід!

ності (окрім компанії Google, де ко!

реляція між цими показниками є се!

редньою з від'ємним значенням).

ВИСНОВКИ
Отже, для більшості з проана!

лізованих ТНК глобального ІТ!рин!

ку існує тісний зв'язок між показ!

ником чистого прибутку та обрани!

ми факторами впливу. Так, на чис!

тий прибуток як результативну оз!

наку кожної компанії найбільший

вплив має EBITDA, значно менший

вплив мають собівартість реалізо!

ваної продукції та робочий капітал.

Коефіцієнт ліквідності чинить нега!

тивний вплив на величину чистого

прибутку. Таким чином, в умовах поши!

рення на глобальному ринку "третьої

платформи" розвитку ІТ знижується зна!

чення собівартості реалізованої продукції

та ліквідності, що впливає на стратегії ТНК

на глобальному IT!ринку. В якості пріори!

тетів виступає інноваційній розвиток,

фінансування наукових лабораторій, на!

томість такий чинник зниження собівар!

тості продукції, як використання дешевої

робочої сили втрачає своє значення.
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Деятельность транснациональных корпораций (ТНК)

является основной движущей силой в условиях интеграции

и глобализации мировой экономики. Организация Объеди!

ненных Наций (ООН) определяет транснациональную ком!

панию, как хозяйствующий субъект имеющий/ не имеющий

статус юридического лица, состоящий из материнской ком!

пании и ее иностранных филиалов [1].

ТНК способствуют усилению процесса глобализации.

Инвестиции, вложенные ТНК поддерживают региональную

экономическую интеграцию, как в развитых, так и в разви!

вающихся и бедных странах, особенно посредством меж!

дународной торговли.

Динамичное развитие корпораций началось в 50!х го!

дах 20 века. В результате чего увеличился объем капитала

и к 1969 году число транснациональных корпораций воз!

росло до 7 тыс. В 1992 году количество ТНК составило бо!

лее 37 тыс., а иностранных филиалов 200 тыс., в 1996 году

более чем 44 500 тыс. и 270 тыс. дочерних филиалов, а в

2000 году более 62 тыс. и 820 тыс. иностранных дочерних

компаний, в 2008 году в мире насчитывалось 82 тыс. ТНК и

810 тыс. дочерних компаний [2].

Анализ деятельности ТНК следует рассматривать в двух

аспектах мировой экономики. Во!первых, это присутствие

товаров и услуг отдельных фирм на внешних рынках. Во

вторых, ведение бизнеса с помощью инвестиций, привле!

ченных из!за рубежа.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ
И ИХ РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

A. Hajiyeva,
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TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND THEIR ROLE IN WORLD ECONOMY

В данной научной работе обсуждаются существенные особенности транснациональных кор#
пораций (ТНК). Определение ТНК играет важную роль для того, чтобы лучше понять их роль и
функции в рамках всемирно объединенной системы. Транснациональные корпорации являют#
ся основными участниками мировой экономики. С одной стороны, глобализация и регионали#
зация создают очень хорошие условия для развития ТНК, а с другой стороны, фирмы подкреп#
ляют данный процесс посредством своих экспортных операций и прямых зарубежных инвес#
тиций.

This paper discusses the significant features of transnational corporations (TNCs). It is necessary
to understand the definition of TNCs in order to better know their role and functions in the framework
of a globally integrated system. Transnational corporations are the main players of the world
economics. On one hand the globalization and regionalization create a very good condition for
development of TNCs, on the other hand firms reinforce this processes by their export and foreign
direct investment.

Ключевые слова: капитал, транснациональная корпорация, глобализация, прямые зарубежные инвес%

тиции.

Key words: capital, transnational corporations, globalization, foreign direct investment.

Роль ТНК увеличивается день за днем, корпорации ста!

новятся все более независимыми от контроля и регулиро!

вания родительских компаний и экономики принимающей

стороны. Устойчивая позиция ТНК в мировой экономике

опирается на функции, которые они выполняют:

— Движение ресурсов и потенциала производства/тор!

говли.

— Стимулирование роста и экономической эффектив!

ности.

— Стимулирование реструктуризации.

— Усиление конкуренции на рынке.

— Интеграция предприятий и экономики [5].

1. Восполнение дефицита сбережений: Первым важным

вкладом ТНК является его роль в восполнении дефицита

ресурсов между намеченным или желаемым уровнем инве!

стиций и внутренних сбережений. Например, достижение

темпов роста национального продукта 7% при условии, что

уровень сбережений составит 21%. Если сбережения, ко!

торые могут быть мобилизованы внутри страны составляют

16%, то это называется "разрывом экономики" в размере

5% . Если страна может восполнить этот пробел с помощью

прямых иностранных инвестиций из ТНК, то это будет луч!

шим выбором для достижения своего целевого темпа эко!

номического роста.

2. Восполнение дефицита торгового баланса: Второй

вклад относится к восполнению дефицита валютного или
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торгового баланса. Если ТНК может генерировать чистый

положительный поток экспортных поступлений, то приток

иностранного капитала может уменьшить или даже устра!

нить дефицит в платежном балансе [8].

3. Восполнение дефицита доходов: Третья важная роль

ТНК заключается в восполнении разрыва между целевыми

государственными налоговыми поступлениями и локальны!

ми налогами. Путем налогообложения прибыли ТНК, пра!

вительства развивающихся стран способны мобилизовать

государственные финансовые ресурсы для проектов в об!

ласти развития.

4. Восполнение Управления/Технологического разры!

ва: В!четвертых, ТНК не только предоставляют финансовые

ресурсы, но они также предлагают "пакет" необходимых

ресурсов, включающий опыт управления, предприниматель!

ские способности и технологические навыки. Они могут быть

переданы их местным коллегам в качестве учебных про!

грамм и практических пособий.

5. Прочие выгоды: ТНК приносят ряд выгод принимаю!

щей стране:

(а) высокая реальная заработная плата на внутреннем

рынке труда;

(б) снижение цен и улучшение качества продукции для

потребителей;

(с) стимулирование внутренних инвестиций за счет ин!

вестиций ТНК;

(г) польза принимающей стороне от расходов ТНК на

исследования и разработки (R&D) [4].

Деятельность ТНК имеет как негативные, так и позитив!

ные стороны. Хотя ТНК снабжают капитал, они могут сни!

зить уроень внутренних сбережений и инвестиций путем

подавления конкуренции через эксклюзивные производ!

ственные соглашения с правительствами принимающих

стран. ТНК часто не в состоянии реинвестировать большую

часть своей прибыли, в то же время они могут препятство!

вать расширению местных фирм. Компании также проявля!

ют интерес к прибыли за счет потребителя. ТНК часто име!

ют монопольную власть, которая позволяет им получить

сверхприбыль. Например, в прошлом году прибыль Shell

составила —14 млрд [6]. Их доминирование на рынке пре!

пятсвует процветанию местных малых фирм. В развиваю!

щихся странах, большие ТНК могут использовать свои эко!

номии от масштаба, чтобы вытолкнуть местные фирмы из

бизнес среды. В погоне за прибылью, ТНК зачастую спо!

собствуют загрязнению и использованию невозобновляе!

мых ресурсов, которые угрожают окружающей среде. ТНК

были подвергнуты критике за использование "рабского тру!

да" работников, которые получают гроши по западным стан!

дартам [7].

По словам Джозефа Стиглица, главного экономиста

Всемирного Банка: "Несмотря на неоднократные обеща!

ния по сокращению уровня бедности, достигнутого за пос!

леднее десятилетие ХХ века, число людей, живущих в ни!

щете фактически увеличилось в среднем на 2,5% в год.

Однако в этот же период многие из людей в мире стали

намного богаче, благодаря деятельности глобальных кор!

пораций, но вместе с тем в мире возрос разрыв в неравен!

стве. Нашей главной задачей сегодня является обеспечить

то, чтобы глобализация стала позитивным фактором для

всех народов мира, а не оставлять миллиарды людей в

нищете" [3].

Поскольку многонациональное сотрудничество опреде!

ленно приравнивается к зарубежному прямому инвестиро!

ванию, теории зарубежного прямого инвестирования дол!

жны пояснять, почему одна страна делает инвестиции в дру!

гую, и почему такие инвестиции осуществляются в органи!

зационных рамках фирмы [9]. В качестве различия между

портфолио и прямыми инвестициями Химер отметил, что

фирмы осуществляют деятельность в неблагоприятных ус!

ловиях на зарубежных рынках и, таким образом, они долж!

ны иметь компенсирующее конкурентное преимущество на

конкуренцию за рубежом. Такие преимущества для зару!

бежных инвестиций одинаковые, которые позволяют фир!

ме конкурировать и расти на внутреннем рынке. Такие на!

блюдения имеют важные последствия. Первое заключает!

ся в том, что прямые инвестиции — это рост фирмы попе!

рек границ и, отсюда, фирма расширяется в международ!

ном масштабе на основании того, чему она научилась в род!

ной стране. Такое наблюдение является основой для эво!

люционной теории фирмы. Второе наблюдение, которое

сделал Химер, это то, что фирмы, которые расширяются за

рубежом, поскольку они обладают конкурентными ресур!

сами, также, вероятным образом, расширяются и принад!

лежат отраслям экономики с олигополистической структу!

рой. В рамках этих наблюдениях мы можем понять амбива!

лентность, выраженную в массовых и политических деба!

тах относительно многонационального сотрудничества.

Конкуренция среди многонациональных корпораций зача!

стую является расширением их внутреннего и олигополис!

тического соперничества, которое распространяется за пре!

делы национальных границ. Во многих глобальных промыш!

ленностях одинаковые названия компаний доминируют в

списке крупнейших фирм каждой страны в рамках ее госу!

дарственных границ. Независимо от того, будь то Польша

или Франция, Сингапур или Мексика, одни и те же многона!

циональные корпорации можно найти в местных олигопо!

листических индустриях (н!р, товары легкой промышленно!

сти или автомобили). Поскольку их много даже на рынках

внутри страны, инвестиции со стороны многонациональных

корпораций могут оказать огромное влияние на принимаю!

щую сторону [10].

Многонациональные корпорации также реагируют на

непредсказуемость на глобальном рынке. Такая непредс!

казуемость связана с изменениями в обменных курсах на!

циональной валюты, политических событиях и продуктив!

ности. Получив достаточный опыт и учредим дочерние пред!

приятия по всему миру, многонациональная корпорация

может сделать выбор, чтобы закрыть предприятие в одном

месте, и открыть предприятия в новых местах. Безусловно,

такие действия могут вызвать ответную реакцию со сторо!

ны рабочей силы, но, исторически, рабочая сила сформи!

рована национальными, а не международными организаци!

ями [11]. При этом существует возможность, что в опреде!

ленных местах произойдет потеря некоторых типов пред!

приятий, но будет получено больше комплексных инвести!

ций. Кантвелл высказал предположение, чтобы некоторые

регионы и страны притягивали инвестиции [12]. В то же вре!

мя, на протяжении длительного периода отмечалось, что

прямые зарубежные инвестиции среди развитых стран уте!

кают в дорогостоящие местности. Такие регионы как Сили!

коновая Долина, Баден!Вуртемберг и Сингапур привлека!

ют многонациональные инвестиции не потому, что там низ!

кие заработные платы, а потому, что там высокие уровни

продуктивности и имеются хорошо обученные работники.

В большинстве случаев развивающиеся страны дали подъем

своим собственным многонациональным корпорациям, дей!

ствующим в регионе, и иногда в мировом масштабе [13]. В

этом смысле, многонациональная корпорация действует в

качестве тренировочного центра в области развивающихся

стратегий растущей экономики.

Свойственным конфликтом в мировой экономике явля!

ется растущая тенденция в направлении экономической ин!

теграции без сопутствующего роста в глобальных полити!

ческих и социальных учреждениях для регулирования и тре!

тейского решения данной тенденции. Многонациональные

корпорации быстро усваивают передовые информационные

технологии для повышения эффективности и возможнос!

тей своей деятельности. Ценная информация, такая как про!
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граммные или финансовые услуги, передается цифровым

образом. Правительства зачастую не способны обложить

налогом стоимость таких услуг или контролировать их со!

держание. Кроме того, информационные технологии, ко!

торые часто поддерживаются частными телекоммуникаци!

онными сетями, допускают, к примеру, единицу измерения

в Германии для контроля производственных операций в

Бразилии. Цифровые технологии допускают высокую сте!

пень интеграции и, в краткосрочной перспективе, усилива!

ют разрыв между богатыми и бедными странами, которые

не обладают инфраструктурными возможностями. Однако

такие технологии являются началом для оказания огром!

ного влияния на некоторые региональные экономики. В ча!

стности, в Китае, Индии, Израиле и других странах передо!

вая спутниковая трансляция осуществляется посредством

цифровой закодированной сети между их регионами и дру!

гими организационными единицами многонациональных

корпораций, расположенных в различных местах. Тогда как

раньше Индийский инженер из Бангалора мог попытаться

мигрировать в США для того, чтобы представить свой капи!

тал на более привлекательном рынке рабочей силы, расту!

щие зарплаты и перспективы трудоустройства подстрекают

многих оставаться дома и принимать цифровое участие в

мировой экономике.

Такие тенденции оказывают неясное влияние на мно!

гонациональные корпорации. Они допускают более упро!

щенную разработку проектов, которые находятся в посто!

янной разработке, поскольку работа переходит от одной

единицы измерения к следующей с наступлением нового

дня. Они также позволяют объединение менее дорогостоя!

щей рабочей силы в одной стране с более дорогостоящей

квалифицированной рабочей силой в другой [14]. В то же

время, истоки многонациональной корпорации приводят к

ее стабильности для организации рабочей силы на миро!

вой основе на принципах, кроме этнических и культурных

самобытностей. Такая организация никогда не была без

затрат и риска. Рост мировой цифровой экономики допус!

кает альтернативные пути, посредством которых рабочая

сила может сотрудничать и координироваться на мировой

основе. Интригующим вопросом на данный момент истории

является то, что все же снизится ли относительно важность

многонационального сотрудничества, несмотря на актуаль!

ное присутствие в мировой экономике, поскольку инфор!

мационные технологиями понижается значение географи!

ческого расстояния.
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Рынок ценных бумаг Азербайджана — это часть

финансового рынка, где осуществляется эмиссия и куп!

ля!продажа ценных бумаг. Он является одновременно

и индикатором рыночной экономики и главным ее фи!

нансовым рычагом.

По характеру обращения ценных бумаг его можно

рассматривать как первичный, т. е. представляющий со!

бой первичное размещение выпущенных ценных бумаг

среди инвесторов на финансовом рынке, и как вторич!

ный, где осуществляется купля!продажа ранее выпу!

щенных ценных бумаг.

Кроме того, в соответствии с мировой практикой,

рынок ценных бумаг делится на два в значительной мере

независимых друг от друга рынка: организованный (бир!

жевой) и свободный (внебиржевой). В общем виде по!

нятие "организованный рынок" подразумевает сделки,

заключенные на фондовой бирже, в то время как поня!

тие "свободный рынок" предполагает сделки с ценны!

ми бумагами вне биржи, которые осуществляются меж!

ду покупателем и продавцом через посредников.

Организованный рынок требует, чтобы предлагае!

мые для продажи акции и облигации проходили спе!

циальную регистрацию и удовлетворяли набору допол!

нительных условий, предоставляющих максимум дело!

вой информации о том бизнесе, для финансового обес!

печения которого выпускаются именно эти бумаги. Их

купля!продажа осуществляется путем заявки на фондо!
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MARKET REGULATION OF AZERBAIJAN SECURITIES AT THE PRESENT STAGE

Регулирование рынка ценных бумаг охватывает всех его участников: эмитентов, инвесто#
ров, профессиональных фондовых посредников, организации инфраструктуры рынка. Регу#
лирование участников рынка может быть внешним и внутренним. Внутреннее регулирова#
ние — это подчиненность организаций собственным нормативным документам: уставу, Пра#
вилам и другим внутренним нормативным документам, определяющим деятельность органи#
зации в целом и ее работников. Внешнее регулирование — это подчиненность деятельности
данной организации нормативным актам государства, другим организациям, международным
соглашениям.

Regulation of the securities market involves all participants: issuers, investors and professional
stock brokers, market infrastructure organizations. Regulation of market participants can be external
and internal. Domestic Regulation — is subordination of organization to own regulations: the statute,
rules, and other internal regulations defining the organization as a whole and its employees. External
control — is the subordination of the activities of the organization to the state regulations, other
organizations, and international agreements.

Ключевые слова: рынок, финансы, кредит, ценные бумаги, биржа, акция.

Key words: market, finance, credit, securities, exchange, bond.

вой бирже, а все связанные с этим процедурные вопро!

сы строго регламентируются правилами этой биржи и

государственным законодательством [6].

Свободный рынок в этом смысле не предъявляет

жестких требований к продавцам и покупателям. Здесь

действуют законодательные нормы, обеспечивающие

полный контроль за предпринимательской деятельно!

стью. В той же мере, что и на организованном рынке,

компании, выпускающие ценные бумаги, несут админи!

стративную и уголовную ответственность за обман или

дезинформацию покупателя. Посредники действуют в

соответствии с официальными нормами и правилами

обслуживания клиентов, а сама купля!продажа ценных

бумаг подлежит юридическому оформлению и имеет

абсолютно правовой характер [4].

Организованный рынок ценных бумаг — система

фондовых бирж — обладает четырьмя неотъемлемы!

ми чертами:

— сделки совершаются часто;

— между ценой спроса и ценой предложения почти

никогда нет большого разрыва;

— сделки проводятся за короткое время, как пра!

вило, не бывает значительного колебания цен.

Также следует отметить тот факт, что организован!

ный рынок обладает способностью к самоускорению и

самозамедлению. Активный рынок создает впечатление

легкой ликвидности ценных бумаг, чем стимулирует их
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покупку. Кроме того, он привлекает многообразием

возможностей, что увеличивает число операций на кре!

дитной основе.

Свободный рынок ценных бумаг можно охаракте!

ризовать как рынок, не имеющий определенного мес!

тонахождения, сделки на котором осуществляются вне

биржи. Еще одно название — телефонный рынок — ука!

зывает на основной способ осуществления сделок [2].

Свободный рынок представляет собой вторую не

менее важную сферу распространения и оборота инве!

стиционных ресурсов. По некоторым видам бумаг он

уступает, а по другим — значительно превосходит бир!

жевую систему. Это касается прежде всего государ!

ственных и муниципальных облигаций, акций многих

банков, страховых и инвестиционных компаний. Вмес!

те с ними на свободном рынке обычно циркулирует ог!

ромное число выпусков, которые в силу различных при!

чин не могут обращаться на бирже. К ним относятся

следующие:

— выпуски, ориентированные на ограниченный круг

потенциальных покупателей, требующие особых мето!

дов распространения;

— малые выпуски;

— бумаги с очень высокой ценой;

— бумаги, в которых предложение соответствует

спросу, т. е. покупатель широко известен и распростра!

нить бумаги легко;

— бумаги, выпущенные под залог недвижимости;

— бумаги, тесно связанные с региональными хозяй!

ственными комплексами или социально!производствен!

ной инфраструктурой;

— безбумажная форма выпуска, когда эмитент не

хочет себя афишировать.

Также на свободном рынке совершаются сделки с

акциями крупных компаний, циркулирующими в бирже!

вой системе.

Совершение маржинальных сделок, реализация

брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение

обязательств клиента, а также покупка ценных бумаг за

счет денежных средств клиента, составляющих обес!

печение обязательств клиента, в целях покрытия задол!

женности клиента перед брокером допускается исклю!

чительно на фондовой бирже и/или через иных орга!

низаторов торговли на рынке цепных бумаг, имеющих

соответствующую лицензию Комитета Ценных Бумаг

Азербайджана [1].

Брокер вправе взимать с клиента проценты по пре!

доставляемым займам. В качестве обеспечения обяза!

тельств клиента по предоставленным займам брокер

вправе принимать только ценные бумаги, принадлежа!

щие клиенту и/или приобретаемые брокером для кли!

ента по маржинальным сделкам.

Рыночная цена эмиссионных ценных бумаг и инвес!

тиционных паев паевых инвестиционных фондов, допу!

щенных к обращению через организаторов торговли,

рассчитывается следующим образом. В случае если в

течение торгового дня на дату расчета рыночной цены

по ценной бумаге (паю) было совершено десять и бо!

лее сделок через организатора торговли, то рыночная

цена рассчитывается как средневзвешенная цена (курс)

одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в тече!

ние торгового дня через организатора торговли. В слу!

чае если в течение торгового дня по ценной бумаге на

дату расчета рыночной цены было совершено менее

десяти сделок через организатора торговли (в том чис!

ле в случае отсутствия сделок), то рыночная цена рас!

считывается как средневзвешенная цена (курс) одной

ценной бумаги по последним десяти сделкам, совершен!

ным в течение последних 90 торговых дней через орга!

низатора торговли. В случае если по ценной бумаге в

течение последних 90 торговых дней через организа!

тора торговли было совершено менее десяти сделок,

то рыночная цена не рассчитывается.

В случае если на дату определения рыночной цены

ценной бумаги организатором торговли рыночная цена не

рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя

по времени рыночная цена, рассчитанная организатором

торговли, установленная в течение 90 торговых дней.

Если по одной и той же цепной бумаге на дату опре!

деления рыночной цены рыночная цена рассчитывалась

двумя или более организаторами торговли, то лицо,

определяющее рыночную цену, вправе самостоятель!

но выбрать организатора торговли для расчета рыноч!

ной цены независимо от того, совершались ли им сдел!

ки через указанного организатора торговли на рынке

ценных бумаг.

В случаях не возврата суммы займа и/или занятых

ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по пре!

доставленному займу, а также в случае, если величина

обеспечения станет меньше суммы, предоставленного

клиенту займа (рыночной стоимости занятых ценных

бумаг, сложившейся на торгах фондовой биржи и/или

иных организаторов торговли на рынке цепных булки),

брокер обращает взыскание на денежные средства и/

или ценные бумаги, выступающие обеспечением обяза!

тельств клиента по предоставленным брокером займам

во внесудебном порядке путем реализации таких цен!

ных бумаг на торгах фондовой биржи и/или иных орга!

низаторов торговли на рынке ценных бумаг [3].

Дилерской деятельностью признается совершение

сделок купли!продажи ценных бумаг от своего имени и

за свой счет путем публичного объявления цен покупки

и/или продажи определенных ценных бумаг с обяза!

тельством покупки и/или продажи этих ценных бумаг

по объявленным лицом, осуществляющим такую дея!

тельность, ценам.

Профессиональный участник рынка цепных бумаг,

осуществляющий дилерскую деятельность, именуется

дилером. Дилером может быть только юридическое

лицо, являющееся коммерческой организацией.

Кроме цены, дилер имеет право объявить иные су!

щественные условия договора купли!продажи ценных

бумаг: минимальное и максимальное количество поку!

паемых и/или продаваемых ценных бумаг, а также срок,

в течение которого действуют объявленные цены. При

отсутствии в объявлении указания на иные существен!

ные условия дилер обязан заключить договор на суще!

ственных условиях, предложенных его клиентом. В слу!

чае уклонения дилера от заключения договора к нему

может быть предъявлен иск о принудительном заклю!

чении такого договора и/или о возмещении причинен!

ных клиенту убытков.

Особенности рынка ценных бумаг не позволяют

применять тради!ционные методы регулирования, по!
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добные методам регулирования в банковской сфере. С

учетом этих особенностей государство помимо исполь!

зования саморегулирования станет применять такой

метод регулирования, при котором для решения конк!

ретных вопросов будут формироваться совместные ра!

бочие группы, включающие в себя представителей про!

фессиональных участников рынка. Ключевую роль в

этом отношении будет играть Экспертный совет.

Рынок ценных бумаг в большинстве развитых стран

находится под воздействием государственного регули!

рования. Функции такого регулирования выполняют спе!

циальные государственные органы. Часто им вменяется

в обязанность устанавливать правила поведения на рын!

ке ценных бумаг с помощью подзаконных актов, давать

трактовки положениям законов, проводить расследова!

ние нарушений, осуществлять выдачу и отзыв лицензий

на нрава совершения операций с ценными бумагами [6].

Частная собственность — основа формирующейся

в социально!экономической системы. Ее развитие и за!

щита всеми имеющимися у государства средствами яв!

ляется стержнем государственной политики в области

развития рынка капиталов.

Восстановление доверия граждан к государству как

гаранту частной собственности становится необходи!

мым условием социальной поддержки курса реформ и

обеспечения стабильности в обществе. Более того, рос!

сийские граждане имеют полное право рассчитывать,

что государственная политика в области развития рын!

ка капиталов обеспечит не только сохранение, но и при!

умножение их частной собственности. Государство обя!

зано обеспечить доступ граждан к доходам, формиру!

ющимся на рынке капиталов.

Государство создает систему регулирования рын!

ка и обеспечивает ее функционирование. При этом сис!

тема регулирования будет развиваться в сторону боль!

шей детализации и ужесточения государственного кон!

троля деятельности рынка ценных бумаг.

Развитие системы правоприменения как одного из

ключевых элементов системообразующей функции го!

сударства будет приоритетным направлением государ!

ственной политики.

Государство выступает крупнейшим заемщиком на

рынке цепных бумаги оказывает прямое влияние на его

количественные и качественные характеристики.

Государство является крупнейшим держателем цен!

ных бумаг предприятий и выступает крупнейшим про!

давцом на рынке корпоративных ценных бумаг.

На начальном этапе развития инфраструктуры рын!

ка ценных бумаг государство будет проводить активную

политику прямой поддержки инфраструктурных проек!

тов, включающую в себя:

1) участие в финансировании развития инфраструк!

туры рынка;

2) участие в других формах поддержки инфраструк!

турных проектов, в том числе путем привлечения инвес!

тиций международных финансовых организаций.

Функции, связанные с прямым участием государства

в создании инфраструктуры рынка ценных бумаг, явля!

ются временными. Они постепенно будут полностью

переданы участникам рынка.

Регулирование рынка ценных бумаг — упорядоче!

ние деятельности на нем всех его участников операций,

между ними со стороны организаций, уполномоченных

обществом на эти действия.

Основными участниками свободного рынка являют!

ся брокерско!дилерские конторы, для которых харак!

терна сравнительно узкая специализация по видам бу!

маг и сделок, а также банки и инвестиционные компа!

нии. В свою очередь банки подразделяются на инвес!

тиционные, главным предметом деятельности которых

является подписка на распространение акций и облига!

ций различных корпораций, и коммерческие, занимаю!

щиеся на свободном рынке главным образом распро!

дажей федеральных и местных облигаций. Значитель!

ное число сделок на свободном рынке осуществляется

не на комиссионной, а на чистой (или дилерской) осно!

ве. Это означает, что услуги клиентам оказываются ради

дохода от разницы цен — от последующей перепрода!

жи дилером бумаг по более высокой цене либо от их

покупки для клиентов по более низкой цене [4].

Свободный рынок всегда находится не только под

государственным контролем, но и под контролем со

стороны ассоциации, объединяющей данных рыночных

субъектов. Во всех развитых капиталистических стра!

нах участники свободного рынка, как и участники фон!

довых бирж, подлежат не только юридическому, но и

профессионально!квалификационному контролю.

Литература:

1. Садыгов Э.М. Рынок ценных бумаг Азербайджа!

на и перспективы его развит. — Санкт!Петербург, 2003.

2. Рынок ценных бумаги учебник / Под ред. В.А.

Галанова. А.И. Басова. — М.: Финансы и статистика,

2000 г.

3. Журнал "Экономист". — Баку. — 2014. — № 11.

— С 8.

4. Robert A. Jarrow — An Introduction to Derivative

Securities // Financial Markets and Risk Management. —

5 Apr. — 2013.

5. Никифорова В.Д., Садыгов Э.М. Биржевые и вне!

биржевые фондовые рынки: зарубежный опыт. — Баку,

2002.

6. Options, Futures and Other Derivatives by John C.

Hull, 2005.

References:

1. Sаdigov, E.М. (2003), Rynok cennyh bumag Azer!

bajdzhana i perspektivy ego razvitija [Securities Market

of Azerbaiajn and its development perspectives] Sankt

Petersburg, Russia.

2. Galanov, V.А. and Basov, А.I. (2000), Rynok cennyh

bumag [Securities Market], Finance and Statistics,

Мoscow.

3. Journal of Economist Baku (2014), "Securities

Market", vol. 1, p 8.

4. Robert, A.J. (2013), "An Introduction to Derivative

Securities", Financial Markets, and Risk Management, vol. 4.

5. Nikiforova, V.D. and Sadigov, E.M. (2002),

Birzhevye i vnebirzhevye fondovye rynki: zarubezhnyj opyt

[Exchange and Non!exchange stock markets: foreign

experience], Baku, Azerbaijan.

6. Hull, J. C. (2005), Options, Futures and Other Deri!

vatives, Prentice Hall, New Jersey, USA.

Стаття надійшла до редакції 12.11.2015 р.



101

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах переходу української економіки на інно!

ваційну основу розвитку зростає роль кластерів. Кла!

стерна форма організації підприємств покликана ста!

ти визначальною в стратегіях розвитку окремих галу!

зей, що обумовлює необхідність розвитку основ клас!

терної теорії стосовно територіальної організації ви!

робництв. Досвід країн з розвиненою ринковою еко!

номікою свідчить про те, що кластерний підхід, спо!

чатку використовувався у дослідженнях проблем кон!

курентоспроможності, тепер став застосовуватися при

розробці та реалізації стратегій, програм розвитку,

насамперед інвестиційного та інноваційного профілю,

УДК 332.1

Н. Р. Сітковська,
аспірант, Дніпропетровський державний аграрноMекономічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УТВОРЕННЯ
ТА РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНИХ
СТРУКТУР В УКРАЇНІ

N. Sitkovska,
post(graduate student, Dnipropetrovsk state agrarian and economic University

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CLUSTER STRUCTURES IN UKRAINE

У статті аналізуються теорія утворення кластерних структур, ефективність розвитку та за#
стосування на практиці моделі кластеризації. Визначається необхідність кластерного підходу,
ступінь актуальності даного процесу. Обгрунтовано необхідність використання кластерної пол#
ітики в Україні.

The article analyzes the theory of the formation of cluster structures, the effectiveness of the
development and practical application clustering model is determined cluster apрproach, competing
this process, the necessity of the use of cluster policy in Ukraine.

Ключові слова: кластер, кластерні структури, ефективність розвитку, моделі кластеризації, конку%

рентоспроможність, інновації, регіональний потенціал.

Key words: cluster, cluster structure, efficiency of development, clustering model, competitiveness, innovation,

regional capacity.

а також служити основою для вирішення такого важ!

ливого завдання, як ефективна взаємодія великого і

малого бізнесу, наукових установ та державних влад!

них органів.

Починаючи з 90!х років, країни Організації Еконо!

мічного Співробітництва й Розвитку (ОЕСР), країни Ев!

ропейського союзу, США, Китай та багато інших прий!

няли кластерну концепцію інноваційного розвитку й

підвищення конкурентоспроможності економіки. Мас!

штаби кластеризації у світі зростають. За даними Клас!

терної обсерваторії в ЄС налічується близько 3 тисяч

кластерів, у яких зайнято приблизно 40% робочої сили

[10]. Частка ВВП США, виробленого в кластерах, ста!
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новить 61%. У багатьох розвинених країнах кластер!

ний підхід до структурування економіки, уже є загаль!

новизнаним. Так, наприклад, у Японії успішно функціо!

нує 18 великих кластерів [10].

Закордонний досвід свідчить про ефективність кла!

стерної політики і її позитивному впливові на конкурен!

тоспроможність економіки. Кластеризацією уже охоп!

лено більшість країн з розвиненою економікою, почи!

наються процеси кластеризації й у країнах пострадянсь!

кого простору — Латвії, України, Казахстані, Росії. Та!

ким чином, вивчення теорії кластеру стає затребуваним

у всьому світі, що призводить до більш детального вив!

чення та розгляду кластерної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Й ПУБЛІКАЦІЙ

Теорія кластерного підходу, зміст кластерної полі!

тики та проблеми моделювання та прогнозування роз!

витку регіонів розкриті в роботах російських, українсь!

ких і зарубіжних вчених А. Б. Альошина, П. Бекатіні,

І.П. Данилова, Е. Дахмія, Є.В. Зарів'я, В.М. Захарова,

Н.П. Кетовой, С.Г. Коннікова, А. Леша, А. Маршал,

Ю.В. Міхєєва, Т.Е. Мусатова, Ф. Перру, І.В. Піліпенко,

К.І. Плетньова, А.Н. Празднічних, М. Портера, Ю.В. Ряб!

ченюка.

Останнім часом зростає інтерес до кластерного під!

ходу серед вітчизняних вчених М. Афанасьєва, A. Мігра!

няна, М. Войнаренко, В. Євтушенко, А. Олійник, Л. Мяс!

никова, І. Приходька. У вітчизняній і зарубіжній науковій

літературі досить детально висвітлені теоретичні та

практичні підходи до формування і розвитку кластерів,

але питання залишається актуальним і вимагає подаль!

ших досліджень і розробок.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз теорії утворення кластерних

структур, ефективність розвитку та застосування клас!

терної моделі, обгрунтування необхідності використан!

ня кластерної політики в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процес кластеризації є одним з базових напрямків

у розвитку сучасної регіональної економіки. Експерти

в галузі державного управління регіональною економі!

кою пов'язують із ним інноваційний розвиток, процеси

глобалізації, формування промислової структури інфор!

маційної економіки та ін.

Кластерні групи виступають важливим чинником

ефективної організації виробництва національного та

регіонального багатства тому, що вони створюють нові

додаткові сфери зайнятості, виробляють продукцію з

високою часткою доданої вартості і сприяють зростан!

ню ділової активності в регіоні [4].

Одним з перших виклав свою теорію про кластер

Майкл Портер. Портер як популяризатор поняття еко!

номічного кластера показав, що конкурентоспро!

можність компанії, багато в чому, визначається конку!

рентоспроможністю її економічного оточення, яка, в

свою чергу, залежить від базових умов (загального ре!

сурсу) і конкуренції всередині кластеру.

Портер розробив широко відому методику аналізу

конкурентоспроможності, а також описав стадії зрос!

тання конкурентоспроможності національної економі!

ки (від стадії "первинних чинників" таких, як дешева пра!

ця, до стадії конкуренції на основі інновацій та останній

стадії — конкуренції на основі багатства) [5].

Процес кластеризації знаходить сьогодні все біль!

шої актуальності, визначається як взаємодоповнююча

система заходів організаційно!економічного характеру,

які проводяться регіональними органами влади з метою

об'єднання всіх організацій — учасників у єдиний клас!

тер, а також встановлення внутрішніх взаємозв'язків між

ними. Кластерною можна назвати таку модель держа!

ви, яка спрямована саме на підтримку процесу класте!

ризації, а не окремих підприємств. Гідність кластера як

раз полягає в тому, що вони дозволяють оптимізувати

вплив різних організацій, фірм, поліпшити кооперацію

між ними, а так самопогоджувати документи та плани

організацій, які беруть участь у тих чи інших процесах.

Процес утворення кластерів передбачає різні напря!

ми зв'язків, а саме:

— нові виробники, що приходять з інших галузей,

прискорюють свій розвиток, стимулюючи науково!

дослідні роботи та забезпечуючи необхідні кошти для

впровадження нових стратегій;

— відбувається вільний обмін інформацією та швид!

ке поширення нововведень каналами постачальників

або споживачів, які мають контакти з іншими конкурен!

тними підприємствами (фірмами);

— взаємозв'язки всередині кластера, часто абсо!

лютно несподівані, зумовлюють появу нових напрямів

у конкуренції, які породжують цілком нові можли!

вості;

— людські ресурси й ідеї утворюють нові комбінації.

У цілому відрізняють три широковживані визначен!

ня кластерів, кожне з яких підкреслює основну рису

його функціонування:

— регіонально обмежені форми економічної актив!

ності всередині споріднених секторів, які зазвичай при!

в'язані до певних наукових установ (науково!дослідних

інститутів, університетів тощо);

— досить вузько визначені сектори, в яких суміжні

етапи виробничого процесу утворюють ядро кластера

(наприклад, ланцюг "постачальник — виробник — збу!

товик — клієнт"). До цієї ж категорії потрапляють і ме!

режі, що формуються навколо головних підприємств

(фірм);

— галузі економіки, визначені на високому рівні

агрегації (наприклад, кластер "сільське господар!

ство"), або сукупності секторів на ще вищому рівні аг!

регації.

Основною метою реалізації кластерної політики є

забезпечення високих темпів економічного зростання

та диверсифікації економіки за рахунок підвищення

конкурентоспроможності підприємств, постачальників

обладнання, комплектуючих, спеціалізованих виробни!

чих та сервісних послуг, науково!дослідних та освітніх

організацій, що утворюють територіально!виробничі

кластери.

У процесі впровадження кластерна модель спочат!

ку використовувалась з метою вирішення проблем кон!

курентоспроможності. Нині кластерний підхід засто!

совується при вирішенні ширшого кола завдань, зок!

рема:
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— як основа стимулювання інноваційної діяльності;

— під час аналізу конкурентоспроможності держа!

ви, регіону, галузі;

— як основа загальнодержавної промислової по!

літики;

— під час розробки програм регіонального розвит!

ку;

— як основа взаємодії усіх форм підприємництва

[3].

Реалізація кластерної політики сприяє зростанню

конкурентоспроможності бізнесу за рахунок реалізації

потенціалу ефективної взаємодії учасників кластера, по!

в'язаного з їх географічно близьким розташуванням,

включаючи розширення доступу до інновацій, технологій,

спеціалізованих послуг і висококваліфікованих кадрів, а

також зниженням трансакційних витрат, що забезпечує

формування передумов для реалізації спільних коопера!

ційних проектів і продуктивної конкуренції. Результата!

ми реалізації кластерної політики є зростання продуктив!

ності та інноваційної активності підприємств, що входять

в кластер, а також підвищення інтенсивності розвитку

малого та середнього підприємництва, активізація залу!

чення прямих інвестицій, забезпечення прискореного

соціально!економічного розвитку регіонів базування кла!

стерів [6]. Це ще одна перевага кластерів, яка полягає в

можливості залучення інвестиційних ресурсів у забезпе!

чені інноваційної діяльності.

Кластерний підхід може створити в країні більш

сприятливий підприємницький клімат, який допомагати!

ме розвиватися існуючим фірмам та залучати нові ком!

панії до регіону і країни.

Як свідчить світовий досвід, велика кількість тери!

торіальних одиниць у багатьох країнах обрали клас!

терну модель основою своєї політики економічного

розвитку. Багато професіоналів, задіяних в сфері

економічного розвитку, визнають, що кластерна стра!

тегія пропонує ефективний спосіб впровадження про!

грам, спрямованих на розвиток промисловості,

зміцнення регіональної економіки та прискорення еко!

номічного розвитку держави в цілому [7]. Кластери

також сприяють зміцненню контактів між галузями та

організаціями. Впровадження кластерної стратегії по!

требує тісної співпраці між та лідерства з боку місце!

вих органів влади, підприємницьких структур та на!

вчальних закладів.

Програма розвитку кластерів повинна базуватися на

трьох принципах:

— орієнтація на конкретний економічний результат;

— орієнтація на виробництво;

— орієнтація на малий та середній бізнес.

Основою для розробки програм розбудови клас!

терів на регіональному рівні в Україні можуть бути

агенції з регіонального розвитку, в яких важливу роль

відіграє державна допомога. Саме ця ланка пов'язує

національне бачення та стратегію економічного розвит!

ку і регіональний потенціал, які можуть забезпечити

реальний розвиток [2].

В Україні концепцію галузевих кластерів почали

застосувати на практиці у 1998 р. Проте в процесі її впро!

вадження виникли проблеми щодо поширення концеп!

туальних економічних і методичних знань про класте!

ри, їх організацію та підтримку. У 2005 р. у чотирьох

областях почалось активне впровадження кластерів,

основні напрями діяльності яких було сконцентровано

у таких областях:

— Хмельницькій (швейний, будівельний, харчо!

вий, туристичний кластери, кластер зеленого туриз!

му);

— Івано!Франківській (туристичний кластер, клас!

тер виробників декоративного текстилю);

— Черкаській (кластер перевізників);

— Житомирській (кластер каменедобування та ка!

менеобробки) [9].

У 2010 р. до них долучилася Дніпропетровська об!

ласть, в якій було започатковано роботу кластерів

"Сільське господарство" та "Будівництво".

Позитивні ефекти кластерної взаємодії: зростан!

ня продуктивності; підвищена сприйнятливість до

можливостей інновацій та високої спеціалізації; роз!

ширений доступ до ринків збуту, спеціалізованих по!

стачальників, послуг, кваліфікованій робочій силі,

технологічним знанням; підвищений рівень формуван!

ня нових підприємств; більша гнучкість та ефект ве!

ликого масштабу; спільна діяльність; колективна

ефективність.

Можливі труднощі: недоліки фізичної інфраструк!

тури; нестача доступного капіталу; слабка структура

технологічних інститутів; регіональна ізольованість і

замкнутість; недолік кваліфікованої робочої сили;

ієрархія кластерів — труднощі для постачальників "ниж!

нього" рівня; "несвоєчасні" кластери можуть бути не!

конкурентоспроможні [1].

У останнє десятиріччя кластери та регіональна по!

літика, що заснована на них, слугують найбільш усп!

ішним інструментом економічного розвитку регіонів

у західних країнах. Кластерні ініціативи, що підтри!

мують форми кооперації між підприємствами, дер!

жавним сектором та інституціями (університетами,

дослідницькими центрами), є рушійними силами еко!

номічного зростання та зростання зайнятості в бага!

тьох регіонах світу. Для України, яка тільки починає

будувати свою регіональну політику представляєть!

ся особливо актуальним вивчення регіональної пол!

ітики розвинених країн, заснованої на кластерному

підході у світлі орієнтації на європейську інтеграцію

[8].

ВИСНОВКИ
Таким чином, на сьогоднішній день застосування

кластерного підходу в Україні є необхідною умовою для

відродження вітчизняного виробництва, підвищення

ефективності інноваційного розвитку регіонів, досяг!

нення високого рівня економічного розвитку та конку!

рентоспроможності. Кінцева мета — зайняття Україною

гідного місця у глобальній системі економічного та по!

літичного розвитку. Саме для України, особливо в умо!

вах все зростаючої глобалізації та конкуренції, питання

скорішого створення та сприяння ефективному розвит!

ку кластерних об'єднань набувають особливої актуаль!

ності та мають безумовну перспективу, особливо в умо!

вах змін, що відбуваються у світовій економіці, у якій

на перший план виходить володіння якісно новим видом

ресурсів, а саме: інформацією, інноваціями та інтелек!

том.
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Кластерні об'єднання на сьогоднішній день є однією

з найефективніших форм організації інноваційних про!

цесів, форм регіонального розвитку, за якої на ринку

конкурують вже не окремі підприємства, а цілі комплек!

си, які скорочують свої витрати завдяки спільній техно!

логічній кооперації компаній. Об'єднання у кластери

формують специфічний економічний простір з метою

розширення сфери вільної торгівлі, вільного переміщен!

ня капіталу та людських ресурсів, а отже, виконують

функції структуроутворюючих елементів глобальної

системи.

Економіка, що формується на основі кластерів, —

це модель конкурентоздатної та інвестиційно — при!

вабливої економіки, що забезпечує високий рівень та

якість життя населення. Кластери потрібні, бо проце!

си інновації вимагають ресурсів і компетенції, які пе!

ребувають часто за межами окремо взятої компанії;

кластери — це: сполучення конкуренції та співробіт!

ництва, "колективна ефективність", "гнучка спеціалі!

зація"; використання ефектів масштабу; полюси зрос!

тання; кластери — частина більш широкої концепції

конкурентоздатності. Кластерні механізми або ло!

кальні мережі територіально!виробничі системи є дже!

релами та факторами економічного зростання тери!

торій.

Кластерний підхід використовується: при аналізі

конкурентоздатності держави, регіону, галузі; як осно!

ва політики економічного розвитку; при розробці про!

грам регіонального розвитку; як основа стимулювання

інноваційної діяльності; як "магніт" для залучення інве!

стування; як основа взаємодії великого і малого бізне!

су. Основна мета кластера — підвищити внутрішню та

міжнародну конкурентоздатність його членів за раху!

нок комерційного і некомерційного співробітництва,

наукових досліджень та інновації, освіти, навчання і за!

ходів політики підтримки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Рівень розвитку лісового господарства має безпо!

середній вплив на розвиток економіки країни, оскільки

є однією із важливих галузей економіки. Сучасний стан

УДК 657.47: [502.171:630]

М. М. Танасієва,
здобувач, асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

ОБЛІК ПРИРОДООХОРОННИХ ВИТРАТ В
ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА

M. Tanasiieva,
assistant of accounting, analysis and audit Chernivtsi National University named after Yury Fed'kovich, Chernivtsi

ACCOUNTING FOR ENVIRONMENTAL COSTS IN OPERATING ACTIVITIES FORESTRY

У статті розглянуто питання щодо вивчення економічної сутності операційної діяльності лісо#
вого господарства та її місця в сучасних умовах господарювання. Розкрито основні організа#
ційно#технологічні особливості основної діяльності лісогосподарських підприємств. Визначе#
но проблеми відображення природоохоронних витрат в обліку операційної діяльності лісового
господарства. Наведено характеристику витрат операційної діяльності (основного виробницт#
ва) лісового господарства для можливості виокремлення в них природоохоронних витрат, з
метою відображення в бухгалтерському обліку та можливості аналізу ефективності їх викорис#
тання. Здійснено характеристику статей калькуляції лісогосподарської продукції, для цілей
виокремлення в них поточних природоохоронних витрат. Запропоновано склад поточних при#
родоохоронних витрат операційної діяльності лісового господарства. За результатами дослі#
дження надано практичні рекомендації з обліку природоохоронних витрат у лісовому госпо#
дарстві.

The questions for the study of the economic substance of forestry operations and its place in the
contemporary economy. The basic organizational and technological features of main forestry
companies. The problems reflect environmental costs in the operating account of Forestry. The
characteristic operating costs (primary production) forest for the possibility of isolating them
environmental costs to reflect the accounting analysis capabilities and effectiveness of their use.
Done characteristic items costing forest products, for the purpose of isolating them in ongoing
environmental costs. A composition of current operating costs of protected forest. The study provided
practical guidance on accounting for environmental costs in forestry.

Ключові слова: лісове господарство, операційна діяльність, природоохоронна діяльність, операційні ви%

трати, природоохоронні витрати, собівартість.

Key words: forestry, operating activities, environmental activities, operating costs, environmental costs, cost.

даної галузі економіки перебуває на досить низькому

рівні в порівнянні з країнами Європи. Тому виникає по!

треба не тільки в ефективному та раціональному веденні

лісогосподарської діяльності, а і в належному відобра!
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женні її результатів в бухгалтерському обліку, який є

основним джерелом інформації для прийняття ефектив!

них управлінських рішень. У сучасній обліково!еко!

номічній літературі все більшої актуальності набувають

теоретико!методологічні проблеми відображення в бух!

галтерському обліку природоохоронної діяльності

підприємств. Якісний рівень природоохоронної діяль!

ності у лісовому господарстві залежить від багатьох

чинників, серед яких необхідно виділити такий, як по!

внота відображення природоохоронних витрат в обліку.

Існуюча система інформації про природоохоронну

діяльність значно відстає від потреб у ній, що значно уск!

ладнює подальше удосконалення діючого механізму лісо!

користування. Очевидно, що для правильного розрахун!

ку ефективності природоохоронних заходів, необхідний

точний облік природоохоронних витрат і результатів при!

родоохоронної діяльності, причому доцільно використо!

вувати такі показники, за якими ведеться достовірний

облік. Проте в бухгалтерському обліку менш за все відоб!

ражаються результати природоохоронної діяльності і вит!

рати понесені на неї. Особливо це стосується поточних

природоохоронних витрат. У більшості випадків ці витра!

ти повністю "розчиняються" у собівартості продукції, не

виокремлюючись у окремі статті бухгалтерського обліку і

звітності. Тому неможливість швидко та достовірно обліко!

вувати дані витрати і визначити результати природоохо!

ронної діяльності, ускладнює їх оцінку й аналіз.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані з реалізацією облікових функцій

у системі управління витратами, доходами, результата!

ми операційної діяльності, досліджено у працях таких

вітчизняних вчених, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,

Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, С.Ф. Голов, В.О. Ластовець!

кий, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький,

В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко. Треба зазначити, що дум!

ки щодо визначення сутності операційної діяльності зга!

даних науковців відрізняються.

Проблеми обліку, аналізу та контролю витрат, а

також калькулювання собівартості продукції знайшли

висвітлення у працях вітчизняних вчених: М.Т. Білухи,

Б.М. Богача, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валує!

ва, А.М. Герасимовича, О.В. Гордеєвої, С.Ф. Голова,

М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Г. Лінника,

Г.В.Максимової, М.А. Меньшикової, Є.В. Мниха, Л.В. На!

падовської, М.С. Пушкара, В.В. Сопка ін., а також зару!

біжних вчених: П.С. Безруких, М.А. Вахрушиної, К. Дру!

рі, В.Б. Івашкевича, Л.В. Сластіхіной, Т.П. Карпової,

Е.В. Морозової.

Спроби класифікації природоохоронних витрат зро!

били у своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних

авторів, зокрема, О.Ф. Балацький, І.В. Бешуля, К.Г. Гоф!

ман, Л.В. Гнилицька, О.М. Думнов, Т.А. Дьоміна, В.Н. Кіс!

лий, К.С. Саєнко, Л.В. Сотнікова, С.В. Макар, Л.І. Мак!

симів, Л.Г. Мельник, Є.В. Мішенін, І. Потравний, В.З. Па!

пінко, Т.О. Кірсанова та ін. Однак загалом питання

класифікації природоохоронних витрат у лісовому гос!

подарстві в існуючих наукових розробках висвітлені в

незначній мірі.

Слід відзначити, що проблеми відображення в об!

ліку природоохоронних витрат операційної діяльності

лісового господарства, в спеціальній обліково!аналі!

тичній літературі виражені слабо та безсистемно, що й

окреслює актуальність дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є характеристика витрат операційної

діяльності (основного виробництва) лісового господар!

ства для можливості виокремлення в них природоохо!

ронних витрат для цілей відображення в бухгалтерсько!

му обліку та можливості аналізу ефективності їх викори!

стання. Відповідно до мети необхідно: визначити сутність

операційної діяльності лісового господарства; окресли!

ти організаційно!технологічні особливості основної

діяльності лісового господарства, які здійснюють суттє!

вий вплив на організацію обліку і аналізу; здійснити ха!

рактеристику статей калькуляції лісогосподарської про!

дукції, для цілей виокремлення в них поточних природо!

охоронних витрат; дати практичні рекомендації з обліку

природоохоронних витрат у лісовому господарстві.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Господарсько!фінансова діяльність підприємств

лісового господарства на сучасному етапі їх розвитку

пов'язана з витрачанням матеріальних, фінансових і

трудових ресурсів. Відповідно до прийнятої класифі!

кації діяльності підприємств лісового господарства та

відповідних витрат, вона поділяється на звичайну

діяльність — це будь!яка основна діяльність, яка перед!

бачена статутом підприємства, та надзвичайну діяль!

ність, за якої не очікується, що події або операції по!

вторюватимуться періодично.

Звичайна діяльність поділяється на операційну

діяльність, тобто витрати основної діяльності підприє!

мства, що не належать до витрат, пов'язаних з інвести!

ційною чи фінансовою діяльністю підприємства. Витрати

основної діяльності — це витрати, пов'язані з виробниц!

твом та реалізацією продукції (товарів, робіт і послуг),

що є головною метою діяльності підприємства.

Господарська діяльність для більшості промислових

підприємств, зокрема і лісових господарств, передовсім

повинна базуватися на максимізації результативності

операційної діяльності, що є найвагомішим та принци!

пово важливим її видом, відповідає основній меті ство!

рення та функціонування.

В економічній літературі, нормативних актах немає

єдиного визначення поняття операційної діяльності. За!

галом її пов'язують зі здійсненням операцій, процесів

щодо реалізації стратегії підприємства, визначеної ста!

тутом під час його створення.

Функціонування операційної діяльності підприєм!

ства є об'єктом досліджень багатьох вчених!еконо!

містів. Часто термін "операційна діяльність" замінював!

ся на термін "виробнича діяльність". Але "виробнича

діяльність" — поняття вужче за операційну діяльність,

оскільки остання є однією з функціональних стратегій

розвитку підприємства. Операційна діяльність суб'єкта

господарювання визначена О.В. Єфімовою як "су!

купність типових для умов функціонування підприємства

операцій, що впливають на стабільне формування фінан!

сового результату через високу ймовірність отримання

доходів і виникнення витрат" [5, с. 206].
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І.О. Бланк виділяє низку особливостей: мета і харак!

тер діяльності, залежність від життєвого циклу підприє!

мства, необхідність попередньо інвестованого капіталу

та значних обсягів ресурсів, орієнтація на товарний ри!

нок, наявність операційного ризику [2, с. 104—105]. Так,

Л.А. Алексеєнко та В.М. Олексієнко визначають опера!

ційну діяльність як основний вид діяльності підприєм!

ства з метою здійснення якого воно було створене. У

такому припущенні саме мета визначає економічний

зміст та характер операційної діяльності [4, с. 131].

Л.Г. Ловінська стверджує, що сутність операційної

діяльності підприємства проявляється через сукупність

господарських операцій, здійснених упродовж звітно!

го періоду [7, с. 60]. Характеризуючи основні відмінності

операційної діяльності від інших видів, Л.А. Бернстайн

вказує лише на постійну повторюваність та регулярність

господарських операцій [1, с. 304].

Згідно з Національним Положенням (стандартом)

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансо!

вої звітності" операційна діяльність — це основна діяль!

ність підприємства, а також інші види діяльності, які не

є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [10]. Міжна!

родні стандарти бухгалтерського обліку визначають, що

операційна діяльність — це основна діяльність суб'єкта

господарювання, яка приносить дохід, а також інші види

діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяль!

ністю.

Операційна діяльність підприємств лісового госпо!

дарства — це будь!яка основна діяльність, а також інші

види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою

діяльністю. До витрат операційної діяльності підпри!

ємств лісового господарства відносяться витрати основ!

ної діяльності, до яких включається собівартість реалі!

зованої продукції (робіт, послуг), адміністративні вит!

рати та витрати на збут. На підприємствах лісового гос!

подарства основна діяльність включає основне вироб!

ництво, допоміжне виробництво та непромислове ви!

робництво (табл. 1).

Вважаємо доцільним визначити перелік робіт та

послуг лісового господарства, які складають операцій!

ну діяльність підприємства, а отже, формують сукупність

операційних витрат підприємства. Об'єкти, види про!

дукції, роботи та послуги, які формують статті операц!

ійних витрат лісового господарства складають наступні

групи: лісогосподарські роботи, лісозахисні роботи,

гідролісомеліоративні та лісоосушувальні роботи, лісо!

культурні роботи, протипожежні заходи, роботи по по!

лезахисному лісорозведенню за договорами, послуги,

що надаються на сторону. Лісогосподарські роботи

включають: витрати на відведення лісосіки під всі види

рубок (рубки догляду за лісом — освітлення, прочищен!

ня, проріджування, прохідні рубки; санітарні рубки —

вибіркові та суцільні; лісовідновні рубки; рубки пере!

формування; рубки пов'язані з реконструкцією дерево!

станів; ландшафтні рубки), інші заходи пов'язані з ве!

денням лісового господарства. Лісозахисні роботи пе!

редбачають витрати на поточні патологічні досліджен!

ня, витрати на вибірку свіжо заражених і висадження

ловчих дерев, витрати наземних винищувальних заходів

боротьби (заходи, які проводяться в природних насад!

женнях і в лісових культурах, переведених в лісо покрив!

ну площу), витрати на авіа хімічної боротьби. Гідролі!

Таблиця 1. Характеристика основної діяльності підприємств
лісового господарства

Вид діяльності Характер робіт
 
 
 
 
 
 
 
Основне 
виробництво 

 штучне лісовідновлення;
 лісорозведення на землях, непридатних для використання в сільському 

господарстві (яри, балки, піски тощо); 
 полезахисне лісорозведення (за договорами); 
 створення лісонасіннєвої бази (лісонасіннєвих плантацій, ділянок); 
 лісогосподарські заходи з формування високопродуктивних насаджень; 
 будівництво доріг лісогосподарського призначення; 
 гідро-, лісомеліорація та лісоосушення; 
 заготівля лісового насіння;  
 лісогосподарські заходи, які включають послуги з охорони праці та відтворення 

диких тварин; 
 природне лісовідновлення; 
 охорона лісів від пошкоджень, самовільних рубок; 
 заходи з охорони лісів від пожеж; 
 заходи із захисту лісів від шкідників і хвороб; 
 лісозаготівлі на лісосіках головного користування, рубках догляду за лісом, 

санітарних рубках; 
 інші виробництва: деревообробка, лісохімія, видобуток живиці, виробництво 

товарів з відходів, виробництво консервів, побічне користування, сільське 
господарство 

 
 
 
Допоміжне 
виробництво 

 виробництво теплової енергії;
 утримання електроенергетичного господарства; 
 ремонтно-механічні майстерні; 
 утримання й експлуатація автотранспортного парку, гужового транспорту; 
 утримання лісових доріг лісогосподарського призначення; 
 утримання й експлуатація спеціальних машин; 
 промислове водопостачання; 
 утримання й експлуатація навантажувально-розвантажувальних та інших 

механізмів на нижніх складах; 
 утримання й експлуатація деревообробних верстатів; 
 експлуатація водного флоту 

 
Непромислове 
виробництво 

 невідомчий транспорт;
 житлово-комунальне господарство; 
 культурно-побутові заклади; 
 підсобні сільськогосподарські підприємства, які не беруть участі у виробництві 

товарної продукції 
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сомеліоративні та лісоосушувальні роботи включають

витрати на осушування лісових площ, розчищення

транспортних шляхів, витрати на ремонт та утримання

осушувальної системи, встановлення зрошувальних си!

стем, їх ремонт та обслуговування, встановлення про!

стих гідротехнічних споруд та ін. Лісокультурні роботи

передбачають витрати на підготовку грунту, садіння і

висівання лісу, витрати по догляду за лісовими культу!

рами, витрати на заготівлю лісового насіння, витрати на

вирощування садивного матеріалу в розсадниках. До

останніх входять заробітна плата робочих, частка ви!

трат по утриманню механізмів (тракторів з тягачами та

ін.), вартість добрив, хімічних матеріалів на покриття

посівів, огородження плантацій. Протипожежні заходи

включають витрати на влаштування протипожежних

розривів, мінералізованих смуг та догляд за ними, бу!

дівництво доріг протипожежного призначення, органі!

зацію та утримання лісових пожежних станцій і зв'язку,

утримання тимчасових пожежних наглядачів, утриман!

ня інспекторів поліції. Гасіння лісових пожеж включа!

ють витрати на заробітну плату робочих, зайнятих гасі!

нням пожеж, витрати на транспортування робочих до

місця пожежі і назад, організацію харчування, вартість

хімікатів і інших засобів пожежогасіння, вартість усіх

видів транспорту, вартість послуг сторонніх організацій.

Роботи по полезахисному лісорозведенню за догово!

рами включать витрати здійсненні на полезахисні ро!

боти по лісорозведенню за договорами укладеними з

іншими організаціями та установами [3, с. 125—131].

Сьогодні в Україні віднесення тих чи інших витрат

до природоохоронних регламентується трьома основ!

ними документами:

— "Рекомендація про порядок складання звіту за

формою 1 — екологічні витрати "Звіт про екологічні

збори і поточні витрати на охорону природи", затверд!

жена наказом Держкомстату України від 01.07.2002 р.,

№ 253 [11];

— "Перелік видів діяльності, що належать до при!

родоохоронних заходів", затверджений постановою

КМУ від 17.09.96 р., № 1147 [9];

— "Інструкція по плануванню, обліку і калькулю!

ванню собівартості продукції (робіт, послуг) на

підприємствах лісового господарства України" № 72

від 17.07.96 р. [6].

Згідно з першим нормативним документом до скла!

ду екологічних витрат відносять: збори за забруднення

навколишнього середовища (екологічні збори); затра!

ти на капітальний ремонт основних засобів природоохо!

ронного призначення; поточні витрати на природоохо!

ронну діяльність [11].

Дотримання вимог згідно з третім нормативним

документом дозволяє ідентифікувати ті чи інші вироб!

ничі витрати та віднести їх до природоохоронних. Од!

нак практика ведення бухгалтерського обліку у лісогос!

подарських підприємствах показує, що облік природо!

охоронних витрат проводиться безсистемно, а самі по!

казники витрат не відображають їх реальної величини.

Наявна інформація про природоохоронні витрати не

дозволяє провести об'єктивний економічний аналіз при!

родоохоронної діяльності підприємств, який є основою

прийняття обгрунтованих ефективних управлінських

рішень.

Особливо це стосується бухгалтерського обліку по!

точних природоохоронних витрат. У більшості випадків

дані витрати змішуються з аналогічними витратами на

виробництво продукції та не виділяються окремою стат!

тею. Основна частина поточних природоохоронних вит!

рат "розчиняється" у витратах на утримання і експлуа!

тацію обладнання, загальновиробничих та адміністра!

тивних витратах, інших виробничих витратах. Відповід!

но до Інструкції з планування, обліку і калькулювання

собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах

лісового господарства України поточні витрати (зазна!

чені вище) відносяться на статтю "Загальногосподарські

витрати". До цієї ж статті відносять компенсаційні пла!

тежі за використання природних ресурсів, в той же час,

витрати, пов'язані з використанням природної сирови!

ни в складі відрахувань для покриття витрат на геоло!

горозвідку та геологорозшуки корисних копалин, на

рекультивацію земель, плати за деревину, продану на

пні (попнева плата), та за воду, що вибирається з водо!

господарських систем у межах затверджених лімітів, а

також платежі за використання інших природних ре!

сурсів відносяться на статтю "Сировина і матеріали" [6,

ч.1, ст. 3 (п. 17.5)].

Ясна річ, що найбільшу частку в сукупності опера!

ційних витрат займає собівартість лісопродукції, яка ви!

никає внаслідок проведення лісогосподарських робіт.

Зважаючи на техніко!організаційні особливості лісогос!

подарської діяльності, основною методологічною про!

блемою є калькулювання собівартості лісогосподарсь!

кої продукції. Історично складені об'єктивні умови фун!

кціонування підприємств лісового господарства призве!

ли до того, що в питаннях обчислення витрат виробниц!

тва і собівартості продукції ще немає остаточної уста!

леної стандартності. Передусім це викликано тим, що

на різних стадіях виробництва, фактично не завершую!

чи його, можна отримати готову до реалізації продук!

цію. Крім того, висока трудо! і енергомісткість лісогос!

подарського виробництва вимагає особливо ретельних

розрахунків при обчисленні собівартості продукції

(калькуляції витрат). До того ж в калькуляції собівар!

тості продукції лісового господарства важко відстежи!

ти природоохоронні витрати, які дозволяють побачити

реалізацію природоохоронних заходів підприємства.

Тому важливим і актуальним питанням на сьо!

годнішній день є удосконалення методики визначення

калькуляції собівартості лісопродукції, з урахуванням

екологічного фактору як важливого чинника підвищен!

ня конкурентоспроможності лісопродукції і ефектив!

ності виробництва в цілому. Важливість цієї проблеми

підтверджує жвава дискусія між провідними вченими

щодо зміни офіційних методик визначення собівартості

лісопродукції, проте урахування ними природоохорон!

них витрат розмите і нечітке.

Основні аспекти, пов'язані з розв'язанням постав!

лених питань, розглядались у працях З. Рижавського,

С. Родіонова, С. Гітліна, Т. Шапоринського, В. Поляко!

ва, А. Шенберга, І. Синякевича, І. Шера, Ч. Гаррісона та

інших науковців.

На основі інформації системи обліку та звітності

підприємства здійснюється калькулювання собівартості

продукції. У Методичних рекомендаціях з формування

собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах



109

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Р
о

з
р

о
б

к
а

 а
в

то
р

а
.

Р
и

с
. 

1
. 

Ф
о

р
м

ув
а

н
н

я
 в

и
тр

а
т 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а

 л
іс

о
го

с
п

о
д

а
р

с
ь

ки
х 

п
ід

п
р

и
є

м
с

тв
 з

а
 м

іс
ц

я
м

и
 ї

х 
в

и
н

и
кн

е
н

н
я

 і
з

 в
и

о
кр

е
м

л
е

н
н

я
м

п
р

и
р

о
д

о
о

хо
р

о
н

н
и

х 
в

и
тр

а
т



Інвестиції: практика та досвід № 24/2015110

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

лісового господарства зазначено, що калькулювання

собівартості — це визначення розміру витрат у грошовій

формі на виробництво одиниці певного виду продукції

(робіт, послуг) [8]. Методичними рекомендаціями перед!

бачено такі калькуляційні статті: сировина і матеріали,

зокрема попнева плата; покупні матеріали (деревина,

куплена від лісогосподарської діяльності), комплекту!

ючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги вироб!

ничого характеру сторонніх підприємств і організацій;

паливо і енергія на технологічні цілі; зворотні відходи

(вираховуються); основна заробітна плата; додаткова

заробітна плата; відрахування на соціальне страхуван!

ня; витрати, пов'язані з підготовкою і освоєнням вироб!

ництва продукції; витрати на утримання і експлуатацію

устаткування, зокрема послуги лісовозного транспор!

ту на вивезенні деревини; витрати з утримання, експлу!

атації та будівництву лісовозних доріг; загальновироб!

ничі витрати; загальногосподарські витрати; попутна

продукція (вираховується); інші виробничі витрати.

На наш погляд, для можливості виокремлення стат!

тей природоохоронних витрат та формування деталь!

ної обліково!аналітичної інформації про них, а також

контролю над ними, наведені вище калькуляційні статті

потребують уточнення та деталізації. Схема формуван!

ня витрат операційної діяльності за місцями їх виник!

нення із виокремленням природоохоронних витрат на!

ведена на рисунку 1.

Собівартість товарної продукції лісозаготівлі в каль!

куляції розраховується по лісозаготівельному процесу

в цілому без поділу на фази виробництва з урахуван!

ням змін залишків незавершеного виробництва на один

кубометр товарної продукції.

За статтею "Сировина і матеріали" відображається

вартість лісопродукції від рубок догляду за лісом, от!

риманої внаслідок лісогосподарської діяльності, відпу!

щеної на кінцеві склади. Попнева плата — це плата за

фактично заготовлену кількість лісопродукції у звітно!

му періоді. Примітка: підприємствам, які здійснюють

лісозаготівельну діяльність в порядку рубок головного

користування виділяють лісосічний фонд. Основним

документом на право рубання і вивезення заготовлено!

го лісу у відведених лісосіках є лісорубний квиток.

Відпущення лісу на корню з державних лісів відбуваєть!

ся за плату. Плата за ліс, що відпускається на корню

стягується по лісовим таксам, що диференційовані за

породами деревини, якістю, сортиментами (велика, се!

редня, дрібна), за лісоекономічними поясами, лісотак!

совими розрядами. Грошова оцінка неповаленого лісу

по лісовим таксам називається попневою платою. За

статтею "Попнева плата" відображаються суми попне!

вої плати за лісосіки відведені в підсочення, а також пні

призначені для осмолення.

У бухгалтерському обліку попнева плата з рахунка

списується на витрати виробництва щомісячно, по мірі

фактичної рубки лісосічного фонду, пропорційно серед!

ньорічній вартості одного кубічного метра ділової де!

ревини і дров.

При заготівлі і вивезенні деревини у хлистах попне!

ва плата визначається і списується на собівартість лісо!

заготівель по середньорічній вартості знеособленого

кубометра. При виявлених розбіжностях у наявності

лісосічного фонду проти лісорубних квитків більше 10

% підприємство проводить перерахунок попневої пла!

ти. У тих випадках, коли вихід ділової деревини збільше!

ний за рахунок дров'яної деревини — перерахунок не

проводиться. У кінці року може бути залишена неспи!

саною вартість попневої плати за лісосічний фонд, по

якому одержано дозвіл (відстрочку) на вирубку у на!

ступному році.

Витрати за статтею калькуляції "Сировина і матері!

али" включаються безпосередньо до собівартості ок!

ремих видів продукції та замовлень. Треба зазначити,

що по лісозаготівлях в дану статтю включається тільки

попнева плата. Всі матеріали, списані безпосередньо на

лісозаготівлі (трос, дріт та інші) включаються в статтю

"Покупні матеріали, напівфабрикати, роботи і послуги

виробничого характеру сторонніх підприємств і органі!

зацій".

Для вироблення економічно обгрунтованого підхо!

ду до об'єктивного відображення в обліку витрат на лісо!

заготівлю калькуляційну статтю "Сировина і матеріали",

в якій відображається тільки попнева плата, варто замі!

нити на статтю "Попнева плата", що буде реально відоб!

ражати фактичні витрати при калькулюванні собівартості

заготовленої деревини та відображати економічну

сутність цих витрат при формування собівартості про!

дукції і доходу підприємств лісового господарства.

При заготівлі лісу, первинній обробці і розкряжу!

ванні хлистів частина деревини перетворюється у відхо!

ди: гілки, сучки, обрізки, верхівки. При обрізанні сучків

у лісі лісосічні відходи залишаються на лісосіках. При

вивезенні дерев з кронами відходи накопичуються на

нижніх складах, що дає більші можливості для їх по!

вного використання. Зворотні відходи — це залишки

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та

інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в

процесі виробництва продукції (робіт, послуг),втрати!

ли повністю або частково споживчі властивості почат!

кового ресурсу (хімічні та фізичні) і через це викорис!

товуються з підвищеними витратами (зниженням вихо!

ду продукції) або зовсім не використовуються за пря!

мим призначенням. До зворотних відходів не належать:

залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до вста!

новленої технології передаються до інших цехів,

підрозділів як повноцінний матеріал для виробництва

інших видів продукції (робіт, послуг); попутна продук!

ція, що одержується одночасно з цільовим (основним)

продуктом в єдиному технологічному процесі.

До статті калькуляції "Покупні матеріали, комплек!

туючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги вироб!

ничого характеру сторонніх підприємств та організацій"

включається вартість: покупних матеріалів, комплекту!

ючих виробів і напівфабрикатів, що підлягають додат!

ковій обробці на даному підприємстві; вартість дереви!

ни заготовленої під час рубок, пов'язаних з веденням

лісового господарства, та інших рубок; послуг вироб!

ничого характеру сторонніх підприємств і організацій

по виконанню окремих операцій по виготовленню про!

дукції, обробці сировини і матеріалів, які можуть бути

прямо віднесені на собівартість конкретних видів про!

дукції. Вартість покупних матеріалів, комплектуючих

виробів напівфабрикатів і послуг виробничого характе!

ру включається безпосередньо до собівартості окремих

видів і замовлень.
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Витрати на покупні матеріали, що використовують!

ся в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для

забезпечення нормального технологічного процесу і

упаковування продукції, віднесення яких безпосеред!

ньо до собівартості окремих видів продукції ускладе!

нене, включаються до собівартості продукції в такому

порядку: а) встановлюються норми витрат цих матері!

алів на кожний вид продукції; б) відповідно до встанов!

лених норм витрат та цін матеріалів встановлюються

кошторисні ставки на одиницю продукції, які періодич!

но переглядаються відповідно до зміни норм витрат

матеріалів або цін; в) фактичні витрати на зазначені

матеріали включаються до собівартості окремих видів

продукції, товарної продукції та незавершеного вироб!

ництва пропорційно до кошторисних ставок.

До статті калькуляції "Паливо і енергія на техно!

логічні цілі" відносяться витрати на всі види палива і

енергії (як одержані зі сторони, так і виготовлені самим

підприємством), що безпосередньо використовуються

в процесі виробництва продукції. При незначній питомій

вазі палива і енергії на технологічні цілі вартість їх може

відноситися на витрати по утриманню і експлуатації ус!

таткування. Витрати палива і енергії на опалення бу!

динків і споруд, внутрішнє і зовнішнє освітлення і різні

господарські потреби відображаються за статтями за!

гальновиробничих і загальногосподарських витрат, а на

приведення в дію устаткування (рухова енергія) — за

витратами на утримання і експлуатацію устаткування.

Витрати на покупну енергію складаються з витрат на її

оплату за встановленими тарифами.

До статті калькуляції "Основна заробітна плата"

відносяться витрати на виплату основної заробітної пла!

ти, обчисленої згідно з прийнятими лісогосподарським

підприємством системами оплати праці, у вигляді тариф!

них ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників,

зайнятих виробництвом продукції.

У зазначеній статті показується основна заробітна

плата робітників, зайнятих на основних і допоміжних

роботах. До основних і допоміжних робітників лісоза!

готівель відносяться: вальщики лісу; робітники, які зай!

няті розчищенням снігу і вирубкою чагарників навколо

дерев, призначених до рубки, збиранням і спалюванням

зрубаних чагарників і сучків, очисткою лісосік від лісо!

січних залишків після зимової заготівлі; лісоруби, які

виконують комплекс робіт по заготівлі деревини (вклю!

чаючи розрубку у лісі заготовленої деревини на корот!

комір, розколювання дров, складання їх у стоси, оку!

чування довгоміру; робітники по відбору на корені де!

рев для розробки на спеціальні сортименти з виконан!

ням всього комплексу лісозаготівельних робіт; лебід!

ники на трелюванні, штабелюванні і навантаженні лісу

на рухомий лісовозний транспорт; трактористи на тре!

люванні і вивезенні деревини, чокерувальники, трелю!

вальники кіньми; обрубувачі сучків (включаючи опера!

торів сучкорізних машин і ліній); обкорувачі деревини,

навальщики!звальщики деревини; водії лісовозних ав!

томобілів; кранівники (машиністи), зайняті на наванта!

женні і розвантаженні лісовозного транспорту; розмі!

тники хлистів; розкряжувальники, оператори напівавто!

матичних ліній по розвантаженню, подачі, розкряжуван!

ню хлистів і штабелюванню сортиментів; штабелюваль!

ними деревини; робітники, зайняті прийомкою лісофон!

ду, підготовкою лісосік, трелювальних волоків і наван!

тажувальних пунктів у лісі, влаштуванням місць для

профілактичного обслуговування механізмів і зберіган!

ня ПММ, влаштуванням обігрівальних приміщень, осві!

тлювальної мережі і засобів зв'язку, а також поточним

утриманням волоків і влаштуванням верхніх складів;

робітники по прибиранню деревних відходів на нижніх

складах та ін. На цю статтю відноситься також оплата

праці перелічених робітників за перебазування з одно!

го місця роботи на інше.

Облік основної заробітної плати робітників, зайня!

тих на основних і допоміжних роботах, ведеться у

розрізі виробництв і цехів.

До статті калькуляції "Додаткова заробітна плата"

відносяться витрати на виплату виробничому персона!

лу лісогосподарського підприємства додаткової заро!

бітної плати, нарахованої за працю понад установлені

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі

умови праці. Вона включає доплати, надбавки, га!

рантійні і компенсаційні виплати, передбачені законо!

давством, премії, пов'язані з виконанням виробничих

завдань і функцій.

До статті калькуляції "Відрахування на соціальне

страхування" включаються: витрати на Єдиний соціаль!

ний внесок — обов'язків платіж до системи загально!

обов'язкового державного соціального страхування з

метою забезпечення страхових виплат за поточними

видами загальнообов'язкового соціального страхуван!

ня. Розмір внеску визначається у процентах від заробі!

тної плати і становить — залежно від класу професій!

ного ризику виробництва — від 36,76% до 49,7 %.

Калькуляційна стаття "Витрати, пов'язані з підготов!

кою і освоєнням виробництва продукції" включає витрати

на: 1) освоєння нових виробництв, цехів та агрегатів (пус!

кові витрати); 2) підвищені витрати на виробництво но!

вих видів продукції в період їх освоєння, а також витрати

на підготовку і освоєння випуску продукції, не призначе!

ної для серійного або масового виробництва; 3) підго!

товчі роботи до лісозаготівель (влаштування тимчасових

споруд для обслуговування лісосічних і нижньо!складсь!

ких виробництв), вирубка підліску і сухостійних дерев,

влаштування тимчасових доріг та заготівлі лісохімічної

сировини; 4) винахідництво і раціоналізацію; 5) відраху!

вання на створення і впровадження нової техніки.

До статті калькуляції "Витрати на утримання і експ!

луатацію обладнання" відносяться витрати на утриман!

ня і експлуатацію спеціалізованого технологічного об!

ладнання, яке використовується на лісосічних роботах,

нижньоскладських, лісозаготівельних операціях (бен!

зо! і електропилок, сучкорізних пристроїв, трелюваль!

них лебідок, стаціонарних і пересувних навантажуваль!

но!розвантажувальних механізмів, отокових механізо!

ваних ліній і т. ін.) і у деревообробці до допоміжного

виробництва не відносяться. У зв'язку з цим витрати, які

пов'язані з роботою вказаних машин і пристроїв, вра!

ховуються на рахунку "Витрати по утриманню і експлу!

атації обладнання" — без розподілу за видами ме!

ханізмів. Витрати по експлуатації кранів, які обслугову!

ють як лісозаготівельні операції, так і навантаження лісу

у вагони, враховуються попередньо на рахунку "До!

поміжні виробництва". Розподіл врахованих витрат про!

водиться пропорційно відпрацьованим машино!змінам.
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По статті "Iнші виробничі витрати" відображають!

ся: амортизація основних засобів, не включена до скла!

ду витрат допоміжних виробництв або у витрати на ут!

римання і експлуатацію обладнання (навантажувальні

та інші естакади і т.д.); вартість ремонтних матеріалів,

заробітна плата робітників та інші витрати, пов'язані з

поточним і капітальним ремонтами основних засобів,

амортизація яких відображається у даній статті; вироб!

ничі витрати при спущенню деревини з гір і при розробці

деревини на короткомірні сортименти; вартість дере!

вини і матеріалів, витрачених на обладнання місць для

стоянки і профілактичного обслуговування машин і ме!

ханізмів (крім обладнання утеплених боксів і стоянок,

які відображаються у статті "Витрати на підготовку і

освоєння виробництва") і для зберігання пального і зма!

щувальних матеріалів, на обладнання обігрівальних

приміщень, освітлювальної мережі і засобів зв'язку, на

обладнання навантажувальних пунктів у лісі. Вартість

деревини, витраченої на вказані цілі списується по со!

бівартості.

Перелік номенклатури статтей, які слід відносити до

загальновиробничих витрат наведений в додатку 2

Інструкція по плануванню, обліку і калькулюванню со!

бівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах

лісового господарства України № 72 [6]. Загальнови!

робничі витрати розподіляються між різними видами

продукції, об'єктами пропорційно до суми заробітної

плати робітників, зайнятих у виробництві відповідної

продукції (робіт, послуг) і витрат на утримання та експ!

луатацію устаткування.

Ясна річ, що загальновиробничі природоохоронні

витрати є частиною витрат з удосконалення виробни!

чого процесу і спрямовані на його екологізацію. Тому

до загальновиробничих природоохоронних витрат слід

відносити: витрати, пов'язані з управлінням природоохо!

ронного апарату, а саме: на утримання апарату управл!

іння структурних підрозділів; на оплату робіт (послуг)

еколого!інформаційного характеру, пов'язаних із забез!

печенням екологічно безпечного виробництва; витрати

на службові відрядження працівників зайнятих приро!

доохоронною діяльністю у межах норм, передбачених

законодавством; витрати на повне відновлення основ!

них засобів природоохоронного призначення та капі!

тальний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань

на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт

засобів, що належать підприємству, а також тих, що

перебувають у користуванні підприємства за умовами

оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю

відповідно до встановлених норм, включаючи приско!

рену амортизацію активної її частини; витрати на пожеж!

ну і сторожову охорону (включаючи оплату послуг сто!

ронніх підприємств за пожежну та сторожеву охорону)

та ін.

До статті калькуляції "Загальногосподарські витра!

ти" належать: 1) витрати на обслуговування виробничо!

го процесу (аналогічні переліченим в статті "Загально!

виробничі витрати)"; 2) витрати на пожежну і стороже!

ву охорону (включаючи оплату послуг сторонніх

підприємств пожежну та сторожеву охорону); 3) поточні

витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією

фондів природоохоронного призначення (очисних спо!

руд), витрати на захоронення екологічно небезпечних

відходів, оплата послуг сторонніх організацій щодо

приймання, зберігання та знищення екологічно небез!

печних відходів, очищення стічних вод, інші види поточ!

них витрат на збереження природи, платежі за викиди і

скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне

середовище, розміщення відходів та інших видів

шкідливого впливу в межах лімітів; 4) витрати, пов'язані

з управлінням виробництва: матеріально!технічне забез!

печення апарату управління підприємства та його струк!

турних підрозділів, включаючи транспортне обслугову!

вання; оплата робіт (послуг) консультаційного та інфор!

маційного характеру, пов'язаних із забезпеченням ви!

робництва, зберіганням і реалізацією продукції, вклю!

чаючи послуги щодо зміни структури управління прива!

тизованим підприємством, а також передбачених зако!

нодавством обов'язкових аудиторських перевірок; оп!

лата робіт із сертифікації продукції та ін.; 5) витрати на

службові відрядження у межах норм, передбачених за!

конодавством; 6) витрати, пов'язані з підготовкою (на!

вчанням) і перепідготовкою кадрів та ін.

Витрати на управління природоохоронною діяльні!

стю можуть бути представлені витратами на оплату по!

слуг юристів, поточні видатки з управління і плануван!

ня, які не були віднесені до перерахованих вище груп.

Сюди ж відносяться витрати з опрацювання інформації

природоохоронного характеру. Витрати на ліквідацію

наслідків стихійних лих (пожеж, сніголамів, буреломів,

вітровалів), а також витрати, що виникають у зв'язку з

розчищенням старих завалів, очисткою грунтових вод і

рекультивацією землі та боротьбою зі шкідниками й

хворобами деревостанів.

До статті калькуляції "Витрати на збут" належать

витрати на реалізацію продукції, зокрема: на відшкоду!

вання складських, вантажно!розвантажувальних, пере!

валочних, пакувальних, транспортних і страхувальних

витрат постачальника, що включаються до ціни про!

дукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою

сторін; на оплату послуг транспортно!експедиційних,

страхових та посередницьких організацій (включаючи

комісійну винагороду), вартість яких включається до

ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаче!

ним угодою сторін; на сплату експортного (вивізного)

мита та митних зборів; на рекламу і перепродажну підго!

товку товарів.

Статті калькуляції "Попутна продукція" включає

вартість попутної продукції, одержаної одночасно з

основним (цільовим) продуктом, тобто в єдиному тех!

нологічному процесі. Ця продукція за якістю відповідає

встановленим стандартам або технічним умовам, прий!

мається відділом технічного контролю і призначається

для подальшої переробки або відпуску стороннім

підприємствам. Крім того, в дану статтю включаються

залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до вста!

новленої технології передаються як повноцінний мате!

ріал для виробництва інших видів продукції. Попутна

продукція самостійно не калькулюється. Її вартість,

обчислена за визначеними цінами, вираховується із со!

бівартості готової продукції. Під час калькулювання

продуктів, одержаних в комплексних виробництвах,

вартість попутної продукції виключається із підсумко!

вої собівартості виробництва усього комплексу про!

дуктів, а величина витрат, що залишається після цього,
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вважається витратами на основний (цільовий) продукт.

Кількість та вартість попутної продукції відобра!

жається у даній статті калькуляції з розділом за видами

із знаком мінус (!).

З урахуванням викладеного вище, попередніх дос!

ліджень [12] та галузевих особливостей лісового гос!

подарства ми зробили спробу виокремити класифі!

каційні групи поточних природоохоронних витрат (рис.

2).

Удосконалення існуючої системи обліку природо!

охоронних витрат дозволить вирішити такі завдання:

1) оцінити значення природоохоронної діяльності в

економіці підприємства, її вплив на формування кінце!

вих показників його роботи;

2) планувати, нормувати, аналізувати природоохо!

ронні витрати, виявляти напрямки їх зниження;

3) налагодити систему внутрішньовиробничих

відносин між окремими підрозділами підприємства при

розподілі витрат і результатів природоохоронної діяль!

ності;

4) оцінити фінансування наслідків природокористу!

вання, його впливу на рівень ціноутворення.

Для вирішення цих завдань можна запропонувати

кілька напрямків. Найрадикальнішим шляхом є введен!

ня самостійної калькуляційної статті, наприклад, "Ви!

трати на природоохоронну діяльність", яка б носила

комплексний характер і включала б усі види поточних

витрат із виконанням робіт природоохоронних заходів.

Виділення самостійної статті передбачає складання

відповідного кошторису витрат і механізму їх віднесен!

ня на ті чи інші види продукції.

У випадку, коли введення самостійної калькуляцій!

ної статті не ефективно або вимагає значної трудо!

місткості розрахунків, тоді поточні природоохоронні

витрати окремими елементами можуть включатися у

відповідні типові статті калькуляції, але з обов'язковим

їх виокремленням, наприклад, "в тому числі на приро!

доохоронну діяльність". Як і у першому випадку, по!

трібно виділити природоохоронні витрати у складі еле!

ментів витрат, в першу чергу таких, як "Допоміжні мате!

ріали", "Паливо та енергія", "Оплата праці", "Аморти!

зація".

Також не менш важливим питанням, яке потребує

вирішення при можливості обліку природоохоронних

витрат, є їх диференціація на умовно!постійні та умов!

но!змінні відносно об'єму площ, що очищаються та об!

сягу виконуваних природоохоронних робіт, а також

відносно обсягу виробництва продукції. Наприклад,

затрати матеріалів на нейтралізацію шкідників та хво!

роб відносяться до умовно!змінних витрат, оскільки

вони зростають із обсягом уражених площ дерево!

станів та зростанням кількості пошкоджених дерев,

тоді як розмір нарахованої амортизації чи витрат на

поточний ремонт основних засобів природоохоронно!

го призначення в деяких межах не залежить від

кількості знищених шкідників і тому відноситься до

умовно!постійних. Виокремлення частки умовно!пост!

ійних витрат із суми поточних природоохоронних вит!

рат дозволить оцінити їх ефективність, пов'язану із

продуктивністю деревостанів за рахунок знешкоджен!

ня причин ураження.

Діюча практика обліку природоохоронних витрат

показує, що ряд заходів, які мають чітко виражений

природоохоронний характер, не відносяться до таких і

витрати по них відносяться на інші види діяльності, на!

приклад, охорону праці. До таких заходів, до прикла!

ду, можна віднести установку засобів з відведення

шкідливих викидів (скидів) на робочих місцях.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З урахуванням викладеного та галузевих особливо!

стей лісового господарства було виокремлено класи!

фікаційні групи поточних природоохоронних витрат.

Статті поточних природоохоронних витрат 

Матеріали

Паливо й енергія на природоохоронні цілі

Заробітна плата працівників, зайнятих природоохоронною 

Відрахування на соціальне страхування

Технічне обслуговування і поточний ремонт природоохоронного 

Амортизація природоохоронного обладнання

Витрати на управління природоохоронною діяльністю

Витрати на спільне використання основних засобів 

Втрати у зв’язку зі стихійними лихами

Утилізація сировини (вираховується) 

Рис. 2. Класифікаційні групи поточних природоохоронних витрат лісового господарства
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Підбиваючи підсумок, можна зазначити, що для на!

лагодження обліку природоохоронних витрат на лісо!

господарських підприємствах, в першу чергу, необхід!

но розробити перелік обладнання, робіт та послуг, що

будуть відноситися до природоохоронних. У подальшо!

му необхідно розробити шифри природоохоронних ви!

трат, аналітичні та синтетичні рахунки, диференційовані

відповідно до місця виникнення витрат та до видів при!

родоохоронної діяльності, а також відповідні первинні

облікові документи. У такому разі природоохоронні

витрати будуть відображатися на відповідному рахун!

ку, наприклад, "Витрати на природоохоронну діяль!

ність" та окремо враховуватися в собівартість продукції.

За умови недоцільності відкриття окремого синтетич!

ного рахунку, за наявності розробленого переліку робіт

та послуг природоохоронної діяльності стане можли!

вим виокремлення даних витрат у відповідних статтях

калькуляції лісопродукції.

Отримані результати будуть використані у подаль!

ших дослідженнях при визначенні методики обліку й

аналізу природоохоронної діяльності у лісовому госпо!

дарстві.
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лісового господарства України від 08.11.2002 р., №146

[Електронний ресурс].  — Режим доступу: http//:

www.kadrlis.com.ua/normatuvna_baza.htm

9. Перелік видів діяльності, що належать до приро!

доохоронних заходів, затверджений постановою КМУ

від 17.09.96 р. № 1147 [Електронний ресурс].  — Ре!

жим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/

link1/KP961147.html

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": затв. На!

казом Міністерства фінансів України № 87 від

31.03.1999 р. [Електронний ресурс].  — Режим досту!

пу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336!13

11. Рекомендація про порядок складання звіту за

формою 1 — екологічні витрати "Звіт про екологічні

збори і поточні витрати на охорону природи", затверд!

жена наказом Держкомстату України від 01.07.2002 р.

№ 253 [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http:/

/www.uazakon.com/document/spart68/inx68358.htm

12. Цюга М.М. Класифікація природоохоронних ви!

трат лісового господарства в бухгалтерському обліку/

М.М. Цюга // Галицький економічний вісник № 3 (36).

— Тернопіль. — 2012. — С. 136—145.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Транспортний комплекс має значний вплив на роз!

виток регіональної економіки та визначає рівень роз!

витку виробничого та соціального секторів регіонів.

Особливого значення стан транспортної інфраструкту!

УДК 332.1:711

Н. В. Серьогіна,
старший викладач кафедри економіки підприємства,
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНО]ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
У БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНОГО ДОРОЖНЬОГО
ГОСПОДАРСТВА

N. Serohina,
Senior lecturer in business economics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

FINANCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC]PRIVATE PARTNERSHIPS
IN THE CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF THE REGIONAL ROAD SECTOR

Розглянуто стан автошляхів України та проблеми фінансування дорожнього господарства.
Проаналізовано фактичне фінансування програми розвитку автомобільних доріг у порівнянні із
плановими показниками. Розглянуто надходження до бюджету, що формують дорожні фонди,
та причини невідповідного росту цих надходжень. Зазначено перспективи потреби у платних
дорогах та умови, здатні привернути увагу іноземних інвесторів. Визначено, що перспективним
джерелом фінансування може бути державно#приватне партнерство, а оптимальними об'єкта#
ми для державно#приватного партнерства являються дороги, які є міжнародними транспорт#
ними коридорами.

Reviewed the state of roads in Ukraine and the problems of financing the road sector. Analyzed the
actual financing of the program of development of highways in comparison with the planned figures.
Reviewed the budget receipts that form the road funds, and the reasons for inadequate growth of
these budget receipts. Defined the prospects of the need for toll roads and conditions that can attract
the attention of foreign investors. It was reveal that a promising source of financing can be public#
private partnerships and the optimal targets for public#private partnerships considered the roads
that are international transport corridors.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, фінансування, державно%приватне партнерство, платні

дороги, регіональний розвиток.

Key words: transport infrastructure, funding, public%private partnership, toll roads, regional development.

ри набуває для областей, для яких властивими є знач!

ний транспортний вантажопотік, туризм, наявність зов!

нішньоторгових зв'язків та міжнародних транспортних

коридорів. Неналежна якість та великий рівень зносу

дорожнього покриття, з урахуванням тривалого термі!

ну його експлуатації без капітальних та поточних ре!

монтів, сприяє скороченню пасажирських та вантажних

перевезень, що відображається на надходженнях до
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місцевих бюджетів та, як наслідок, на фінансуванні бу!

дівництва та ремонту доріг за рахунок бюджетних

коштів. Для покращення стану транспортної інфраструк!

тури необхідно розглянути можливість залучення

альтернативних джерел фінансування із приватного сек!

тору.

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

Проблеми розвитку та функціонування транспорт!

ної галузі і транспортної інфраструктури досліджували

Шинкаренко В.Г., Костюченко Л. В., Блудова Т.В., Бон!

дар В.В. [1; 2; 3], Абрамова Л.С. та інші. Вивчення інфра!

структури та її впливу на економіку висвітлено у достат!

ньої кількості наукових робіт, проте особливої уваги по!

требують питання фінансування дорожнього господар!

ства, в тому рахунку по договорам державно!приватно!

го партнерства. Проблеми формування умов становлен!

ня та функціонування державно!приватного партнер!

ства розглянуті в роботах багатьох вітчизняних та зару!

біжних вчених. Серед вітчизняних вчених слід відмітити

таких, як Бондар Н.М., Головінов О.М., Сич Н.А., Тофа!

нюк О.В., Чалий І.Г., а серед зарубіжних: Варнавський

В.Г., Бондаренко Е.Ю., Єфімова Л.І., Якунін В.І. [4; 5].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є узагальнення досвіду фінансуван!

ня програм будівництва та реконструкції регіональ!

ної автомобільної дорожньої інфраструктури на за!

садах державно!приватного партнерства, виділення

причин недостатньої кількості коштів у дорожніх фон!

дах, обгрунтування висновків щодо доцільності та

можливості залучення приватного капіталу та акту!

альності розвитку платних автодоріг в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На даний час стан більшості автошляхів здатен за!

довольнити лише базові потреби як виробничого сек!

тору, так і населення. Розвиток мережі автодоріг та

стан дорожнього покриття не відповідають зростаю!

чому рівню автомобілізації країни, а показники якості

і ефективності перевезень пасажирів та вантажів —

сучасним вимогам. Для будівництва нових доріг, ре!

конструкції та ремонту вже існуючих, підвищення

рівню розвитку мережі доріг та якості покриття до

європейських норм та стандартів, необхідно постійне

та значне фінансування. Особливого значення це пи!

тання набуває в умовах прискорення інтеграції украї!

нського транспорту до європейської та світової транс!

портної системи, впровадження принципів європейсь!

кої транспортної політики в Україні [6]. Дослідження

тенденцій, специфічних особливостей та проблем

розвитку транспортного обслуговування в умовах гло!

балізації доводить необхідність визначення пріори!

тетних напрямів та потреб в інвестиціях на транспорті

для забезпечення структурної перебудови транспор!

тно!дорожнього комплексу [1].

Згідно із законодавством України, витрати, пов'я!

зані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і ут!

риманням автомобільних доріг, здійснюються за ра!

хунок бюджетних та інших коштів, що передбачені

для реалізації програм розвитку дорожнього госпо!

дарства. Метою таких програм є підвищення соціаль!

ного рівня життя населення, особливо в сільській

місцевості, забезпечення автомобільних перевезень

пасажирів та вантажів, оздоровлення екологічної

обстановки, створення на дорогах належних умов

безпеки руху та сучасних елементів дорожнього сер!

вісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні

умови [7].

Згідно зі статтями 40 та 41 Закону України "Про

автомобільні дороги" фінансування будівництва, ре!

конструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг

загального користування відбувається за рахунок

державного та місцевих бюджетів [8]. Для цих цілей

у складі Державного бюджету України створюється

Державний дорожній фонд, дохідна частина якого

формується за рахунок надходжень від акцизного

збору та ввізного мита на нафтопродукти і з імпорто!

ваних на митну територію України транспортних за!

собів та шин до них, а також інших надходжень до

Державного бюджету, що не суперечать законодав!

ству України. Сума надходжень, що передбачені у

законі "Про джерела фінансування дорожнього гос!

подарства України", має зростати в ідповідно

збільшенню рівня автомобілізації країни. Однак за!

Таблиця 1. Основні планові та фактичні показники, за 2013—2014 рр.

№ 
п/п 

Розділи програми розвитку  
автомобільних доріг 

Показники за 2013 рік Показники за 2014 рік 
Планові Фактичні Планові Фактичні 

I 
Будівництво та реконструкція 
автомобільних доріг загального 
користування, млн грн. 

6137,89 7457,75 5727,64 1405,63 

II Капітальний ремонт автомобільних доріг 
загального користування, млн грн. 2938,04 208,9 2669,76 1107,82 

III Поточний середній ремонт автомобільних 
доріг загального користування, млн грн. 7738,75 2307,7 9211,06 818,581 

IV 
Експлуатаційне утримання та поточний 
дрібний ремонт автомобільних доріг 
загального користування, млн грн. 

4118,96 3683,4 5980,48 2565,48 

V Забезпечення інноваційного розвитку 
дорожньої галузі, млн грн. 202,5 49,1 365,3 50,44 

VI Виконання зобов’язань за кредитами, 
отриманими під гарантію Уряду, млн грн. 7501,2 6199,91 8107,8 10809,84 
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конами про державний бюджет України щорічно при!

зупинялась дія статті 40 Закону України "Про авто!

мобільні дороги", якою передбачено фінансування

нового будівництва та реконструкція об'єктів дорож!

нього господарства із загального фонду державного

бюджету [7].

Комплексно поставити проблеми, пов'язані з роз!

витком транспортної системи, визначити завдання і

шляхи їх розв'язання, дати їм належне забезпечення

(фінансове, матеріально!технічне, ресурсне, органі!

заційне, правове тощо), організувати і здійснити про!

цес виконання завдань і заходів можна лише за умо!

ви розробки та реалізації Державної програми роз!

витку транспортної системи України [2]. Згідно з По!

становою Кабінету Міністрів України "Про затверд!

ження Державної цільової економічної програми роз!

витку автомобільних доріг загального користування

на 2013—2018 роки" була складена програма відпо!

відних завдань і заходів по її виконанню з прогноз!

ними обсягами фінансування [9]. Основні планові та

фактичні показники цієї програми за 2013—2014

роки, які наведені у таблиці 1, демонструють їх пост!

ійне зниження та практично повну невідповідність зап!

ланованому.

Завдання і заходи з виконання Державної цільо!

вої економічної програми розвитку автомобільних

доріг загального користування на 2013—2014 роки

[10; 11].

З даних таблиці 1 видно, що в 2013 році тільки по

розділу "Будівництво та реконструкція автомобільних

доріг загального користування" фінансування пере!

вищило планові показники на 21,5%, але вже у 2014

році спостерігалася нестача фінансування по цьому

розділу на 75,46%. При подальшому збереженні

такої тенденції не слід очікувати позитивних зрушень

у стані та протяжності автошляхів, наближенні їх до

європейських стандартів. Фінансування капітального

ремонту доріг у 2013 році було суттєво менше запла!

нованого — на 92,89%, однак, вже в наступному році

ситуація дещо покращилась, оскільки скорочення

склало вже 58,5%. Збільшення суми виділених коштів

не виправило ситуації, інфляційні процеси значно ско!

ротили вартісну спроможність одержаної суми. Не!

стабільність економічних умов в Україні значно відоб!

разилася на забезпеченні поточного середнього ре!

монту доріг — нестача фінансування в розмірі

70,18% збільшився до 91,11%, а також експлуата!

ційного утримання та дрібного ремонту — нестача

коштів у розмірі 10,57% зросла до 57,1%. Такі ре!

зультати вказують на подальше наростання проблем

у транспортній інфраструктурі через те, що погіршен!

ня стану дорожнього покриття може досягнути кри!

тичної межі, після якої на відновлення занедбаних

доріг буде необхідно виділити значно більше коштів,

ніж при проведенні своєчасного капітального та по!

точного ремонту.

Також значного скорочення у 2013 році зазнала

програма забезпечення інноваційного розвитку до!

рожньої галузі — на 75,75%, у 2014 році отримана

сума скоротилася вже на 86,19%. Оскільки ця про!

грама направлена на фінансування наукових розро!

бок, метою яких є підвищення якості дорожніх робіт

шляхом розроблення та впровадження прогресивних

проектних рішень, сучасних матеріалів і нових техно!

логій, а також розвитку систем контролю за станом

автомобільних доріг та нормативно!технічного забез!

печення функціонування і розвитку дорожнього гос!

подарства, то скорочення її фінансування в подаль!

шому може призвести до зменшення кількості прак!

тичних наукових розробок, та, як наслідок, уповіль!

нення темпів технічного удосконалення та зниження

економічної ефективності виконання робіт по будів!

ництву, реконструкції та ремонту доріг.

Тільки за розділом "Виконання зобов'язань за

кредитами, отриманими під гарантію Уряду" ситуація

більш позитивна — якщо у 2013 році спостерігався

брак фінансування в розмірі 17,35%, то вже у 2014

році фактичний показник перевищив плановий на

33,33%.

Географічне розташування України створює пе!

редумови для розвитку транзитних перевезень. За ос!

танні роки через певні проблеми, в тому числі, і через

стан автошляхів, кількість іноземних перевізників, що

користуються українськими транспортними коридо!

рами, постійно знижується, що частково пояснює ско!

рочення суми надходжень для бюджету, оскільки

одним із джерел надходжень є плата за проїзд транс!

портних засобів та інших самохідних машин і ме!

ханізмів іноземних держав автомобільними дорога!

ми України. Але, маючи розгалужену транспортну

інфраструктуру та знаходячись на перехресті найваж!

ливіших напрямів світової торгівлі між Європою,

Азією та іншими континентами, Україна має всі пере!

думови для її розвитку за умови виваженої держав!

ної політики [3].

Ще одне з джерел надходжень до бюджету —

плата за проїзд автомобільними дорогами транспор!

тних засобів та інших самохідних машин і механізмів,

вагові або габаритні параметри яких перевищують

нормативні. Але у зв'язку з цим слід зазначити, що

активний проїзд такого транспорту негативно відоб!

ражається на стані дорожнього покриття, порушую!

чи його цілісність та міцність. Таким чином, покриття

набуває критичного стану ще до того, як встигає

сформуватися необхідна для ремонту сума коштів у

дорожніх фондах, особливо на ділянках, що не при!

значені для великовагових перевезень. Ця проблема

ще раз підкреслює необхідність контролю над якістю

доріг, що будуються та ремонтуються, особливо якщо

планується використанню цих доріг спеціальним

транспортом.

Транспорт як інфраструктурна галузь має розви!

ватися випереджальними темпами, що сприятиме ук!

ріпленню зовнішньоторговельних зв'язків України, її

територіальному розвитку, залученню транзиту,

збільшенню обсягів валютних надходжень, оптимі!

зації товаропотоків [6]. Для комплексного розвитку

транспортної галузі й подальшої модернізації еконо!

міки необхідно забезпечити випереджальний розви!

ток не тільки інфраструктури, але і логістики, віднов!

лення основних фондів і рухомого складу, удоскона!

лювання тарифної політики [3]. В сучасних економіч!

них умовах України відбувається ще більше гальму!

вання і так недостатньо розвиненого стану мережі
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автошляхів. Низький рівень фінансування завдань і

заходів програми розвитку автомобільних доріг

відобразився на виконанні ремонту об'єктів дорож!

нього господарства, що, як наслідок, призвело до

суттєвого зниження якості дорожнього покриття, ста!

ну матеріально!технічної бази, перевезень пасажирів

та невідповідності темпів зростання протяжності ав!

тошляхів до кількості автомобілів у країні.

Зазначене демонструє необхідність залучення до

реконструкції транспортних інфраструктури не тільки

коштів державного та місцевих бюджетів, а і приватно!

го капіталу. Залучення державою приватного бізнесу є

й однією з основних світових тенденцій у розвитку

транспорту. При цьому таке залучення відбувається у

найрізноманітніших формах: від контрактів на управлі!

ння діючими об'єктами до передачі приватним компані!

ям повного циклу будівництва та експлуатації нового

об'єкта інфраструктури [4]. Механізм державно!приват!

ного партнерства (ДПП) сприятиме надходженню додат!

кових інвестицій, які зможуть замістити частину бюд!

жетних витрат на будівництво та ремонт. Світовий досвід

зазначає, що у країнах з невисоким рівнем соціально!

економічного розвитку проекти державно!приватного

партнерства реалізуються насамперед у сферах транс!

портної інфраструктури та комунального господарства

на основі договорів концесії [12].

З одного боку, проекти будівництва доріг, мостів

та тунелів мають короткий термін окупності, що робить

їх інвестиційно привабливими для приватного секто!

ру. Саме тому багато країн визначили транспортну

інфраструктуру пріоритетним напрямом для розвитку

державно!приватного партнерства, в тому рахунку в

формі концесії. Застосування механізмів державно!

приватного партнерства у організаційно!економічно!

му та бюджетному регулюванні регіонального розвит!

ку розглядається у світовій практиці як один з ключо!

вих шляхів забезпечення сталого регіонального роз!

витку, що дозволяє підвищити ефективність викорис!

тання бюджетних ресурсів та активів регіону [5].

Але метою діяльності приватного партнера при

такій формі відносин є прибуток, тому при оформленні

умов ДПП важливо визначити розмір та принципи фор!

мування прибутку для зацікавлених сторін, який має

формуватися через плату за користування автошляха!

ми. При будівництві платної автодороги обов'язковою

умовою є створення безкоштовної альтернативної до!

роги. При цьому кошти, що будуть поступати, мають

спрямовуватись як на обслуговування платної ділянки

дороги, так і на ремонт та утримання безкоштовної аль!

тернативи. Попит на платні автошляхи буде досить не!

великим на початковій стадії, але надходження від ко!

ристування ними хоча б частково сформують прибу!

ток приватного партнеру.

Схема взаємозв'язків зацікавлених сторін при ре!

алізації ДПП в сфері дорожнього господарства пред!

ставлена на рисунку 1.

На рисунку 1. відображено взаємозв'язок між

державою, приватнім партнером та споживачами, яки!

ми є населення, виробники та перевізники. При реал!

ізації проектів ДПП приватний партнер фінансує буд!

івництво автодоріг та їх наступне утримання, при цьо!

му отримуючи від держави гарантії, щодо незмінності

умов договору та дотримання своїх прав, а від спо!

живачів оплату за користування об'єктом договору.

В свою чергу, вигода держави від такого співробіт!

ництва полягає у підвищенні конкурентоспроможності

регіонів, виконанні соціальних обов'язків перед на!

селенням та зростанні надходжень у бюджет. Спожи!

Рис. 1. Взаємозв'язки зацікавлених сторін при реалізації ДПП
в сфері дорожнього господарства
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вачі як приватні, так і комерційні отримають підвищен!

ня рівню якості перевезень як на платних дорогах, так

і на їх безкоштовних альтернативах.

Потреба у платних автодорогах в Україні викли!

кає сумніви, оскільки значна частина населення не в

змозі сплачувати тарифи за проїзд, які спочатку до!

сягнуть значного розміру на той період, доки інтен!

сивність руху не досягне оптимальної, або хоча б за!

довільної. Але якщо приватному партнеру буде нада!

на можливість будувати вздовж дороги різноманітні

пункти сервісу та обслуговування, які при раціо!

нальній організації зможуть приносити доволі знач!

ний прибуток, то така можливість стане додатковим

стимулом для залучення потенційних інвесторів. Як

наслідок, це дозволить знизити тарифи за проїзд, що

в подальшому притягне увагу менш заможних верств

населення. Крім того, слід враховувати, що поява

платних доріг, які дадуть змогу пересуватися з вико!

ристанням більш високого швидкісного режиму та зі

збереженням експлуатаційного стану автомобілів,

має зацікавити в тому рахунку виробників та пере!

візників. Особливо актуальним використання доріг з

оплатою за проїзд буде для підприємств, транспор!

тування продукції яких потребує коротких термінів та

дбайливого відношення. Якщо збитки, що несуть

підприємства при транспортуванні своєї продукції по

невідповідним автошляхам, будуть перевищувати вит!

рати на оплату тарифу, то платні дороги набудуть виз!

нання у виробників. Відповідно, чим вище буде інтен!

сивність руху, тим доступнішою стане можливість ви!

користання таких доріг як для населення, так і для

виробників.

У першу чергу, у якості оптимальних для подібних

проектів доріг слід розглядати ті напрямки руху, які

є міжнародними транспортними коридорами та актив!

но використовуються іноземними транзитними пере!

візниками. Для них практика платних доріг є звичною

та зручною і, якщо якість дорожнього полотна та

рівень сервісу будуть відповідати європейським, мож!

на очікувати збільшення кількості транзитних пере!

везень, що, в свою чергу, позитивне вплине на фор!

мування державних дорожніх фондів. Але потенційні

інвестори схильні вкладати кошти в такі проекти

тільки за наявності значних державних гарантій, на!

самперед на рахунок того, що умови, визначені у до!

говорі ДПП, не будуть змінені. Крім того, інвестори

очікують економічної стабільності, яка дасть мож!

ливість звести до мінімуму ризики припинення існу!

вання проекту або уповільнення темпів його реалі!

зації, що можливо не тільки для проектів в України,

але і в інших країнах світу. Наявність таких ризиків

вплине на формування розміру тарифу за користуван!

ня дорогою, що не зможе не відобразитися на попиті

імовірних користувачів.

Закордонні інвестори проявляють увагу до по!

дібних проектів тоді, коли держава гарантує повернен!

ня вкладених коштів. В деяких країнах, а саме: у Чехії,

Польщі, Угорщині та Мексиці, у випадках, коли при!

ватний партнер не отримує запланований прибуток

внаслідок низького автомобілепотоку, держава ком!

пенсує понесені збитки. Отже, фінансування проектів

державно!приватного партнерства по будівництву, ре!

конструкції та ремонту автодоріг, при якому значно

переважаючою часткою є інвестиції приватного парт!

нера, можливо лише у тих країнах, де населення здат!

не виділяти певні кошти на плату за користування ав!

тошляхами, що створює базу для отримання приват!

ним партнером прибутку. Надання більших повнова!

жень приватному бізнесу може розглядатися як до!

датковий варіант при недостатньому фінансуванні з

боку держави, але в даному випадку може виникнути

конфлікт між очікуваннями приватного партнера та

спроможністю населення, щодо оплати послуг. Але

нестабільні економічні умови у країні відвертають

можливу зацікавленість приватних інвесторів, як

місцевих, так і іноземних. Тому на цей час можливість

реалізації проектів на базі державно!приватного парт!

нерства є досить сумнівною.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

В Україні розвитку державно!приватного партнер!

ства перешкоджає певна недосконалість законодавчої

бази, щодо визначення відносин між державою і при!

ватними партнерами та надання гарантій, які зможуть

задовольнити запити інвесторів, а також економічні

умови, що існують на даний час. Стабілізація економіки

здатна позитивно вплинути на таку ситуацію, оскільки в

цьому випадку будуть суттєво знижені ризики приват!

них партнерів, зросте фінансовий добробут населення,

підвищиться рівень виробництва та перевезень, у на!

слідок чого існування платних доріг в Україні стане до!

цільним та економічно ефективним. Посилення контро!

лю за якістю робіт по будівництву автодоріг, їх ремонту

та подальшої експлуатації, а також підвищення ефек!

тивності управління цією галуззю, яку частково візьме

на себе приватний партнер, здатне підняти транспортну

інфраструктуру на новий рівень. Якісно організована та

ефективно функціонуюча транспортна інфраструктура,

яка постійно удосконалюється та своєчасно обслуго!

вується, сприяє розвитку як самого регіону, так і його

зв'язків з іншими регіонами, оскільки суттєво впливає

на стабілізацію їх економіки, формування загальнодер!

жавного ринку товарів та послуг, а також створенню

сприятливих умов для розвитку виробництва та підприє!

мництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою діяльності підприємств найчастіше називають

одержання максимального прибутку. Максимізація прибут!

ку орієнтує підприємця на вдосконалення процесу вироб!

ництва, підвищення продуктивності праці, ефективне вико!

ристання матеріальних і фінансових ресурсів, пошук вільних
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FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITY OF THE BIG, MEDIUM AND SMALL ENTERPRISES
OF UKRAINE

У статті проаналізовано основні показники діяльності великих, середніх, малих і мікропідп#
риємств України в контексті оцінки їх реального вкладу в обсяги виробництва продукції (то#
варів, робіт, послуг) та отриманих у процесі основної діяльності фінансових результатів. До#
сліджено зміну за 2010—2014 роки таких фінансових показників підприємств, як прибуток до
оподаткування, чистий прибуток, збиток, рівень рентабельності в залежності від розмірів
підприємств. Виявлено не сприяючі підвищенню рівня капіталізації та інноваційному розвит#
кові країни тенденції кардинального збільшення обсягів збитків та суттєвого зменшення вели#
чини чистого прибутку підприємств, особливо середніх, малих та мікропідприємств, які в за#
гальній структурі займають 99 відсотків. Запропоновано посилити вплив держави на процеси
структурування і об'єднання підприємств з метою розширення виробництва та активізації зай#
нятості на великих і середніх підприємствах, що створить більш сприятливі умови для впро#
вадження інновацій та розвитку індустріальних галузей національної економіки.

The article analizes the main indices of activity of the big, medium, small and microenterprises of
Ukraine as for evalutiation of their real contribution into volume of the production (goods, works,
services) and financial results of the main activity. For the period of 2010—2014, the financial indices
including earning before taxes, net profit, loss, profitability rate in dependence of the scales of
enterprises have been investigated. Tendencies of radical increase of the losses and considerable
decrease of the net profits of the enterprises, especially medium, small ones and microenterprises
occupying 99 percents in the total structure, which are not contributory to increase the capitalization
rate and innovations development have been discovered. It has been proposed to strenghten the
state influence on the processes of the enterprises structuring and amalgamation with purpose of
expansion of production and stirring#up the work at the big and mefium enterprises. This will form
more favourable conditions to introduce the innovations and develop the industrial fields of the
national economy.

Ключові слова: розмір підприємств; великі, середні, малі та мікропідприємства; операційна діяльність,

обсяги реалізованої продукції, капітальні інвестиції, фінансовий результат до оподаткування, прибуток,

збиток, рентабельність.

Key words: scales of enterprises; big, medium and small enterprises; entrepreneurs; volume of sales, capital

investment, earning before taxes, profit, loss, profitability.

ринків збуту, активізацію зайнятості тощо. Але економічні

тенденції в Україні в 2013—2014 р. засвідчили не ріст при!

бутків, а різке збільшення обсягів збитків, які перевищили

величину отриманого прибутку. В результаті це призвело до

формування в цілому по економіці України чистого збитку.

Якщо в 2013 році чисті збитки лише на 12% були більшими
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за прибутки, то в 2014 році — чистий збиток збиткових

підприємств перевищив чистий прибуток прибуткових

підприємств в 3,9 рази. З огляду на такі небезпечні тенденції

варто дослідити особливості формування чистого прибутку

(збитку) в розрізі великих, середніх, малих та мікропідп!

риємств, що дозволить виявити, які ж за розмірами підприє!

мства створюють найбільші збитки в національній економіці

і знижують можливості формування власних інвестиційних

ресурсів для розвитку економіки.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці формування чистого прибутку, який може

бути спрямовано на капіталізацію та модернізацію економ!

іки, присвячені праці багатьох вчених. Але варто звернути

увагу на те, що погляди на цілі діяльності підприємств є до!

сить різні. Зокрема представники неокласичної теорії вва!

жають, що метою діяльності підприємства може бути тільки

максимізація прибутку, оскільки це дозволяє більш точно

визначити стратегію поведінки та напрями розвитку фірм [4,

с. 93]. І. Ансофф звертає увагу на те, що розвиток сучасної

корпорації визначається системою цілей (найближчими,

довгостроковими, зовнішньоекономічними й економічними,

індивідуальними), але в якості основної мети діяльності ви!

ступає максимізація прибутку (норми прибутку) [1, с. 87]. В

свою чергу Г. Саймон, спираючись на теорію мотивації в

психології, вважає, що метою фірми є не максимізація при!

бутків, а досягнення певного рівня прибутку, що пов'язано

з утриманням частки ринку і визначеного рівня продажів

[5, с. 55]. На думку Ю. Троніна, Ю. Масленченкова голов!

ною метою сучасної фірми є не максимізація прибутку, а

"досягнення задовільного рівноважного динамічного стано!

вища" [9, с. 122]. Таким чином, головні цілі діяльності

підприємств, на думку вчених, можуть бути досить різними.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Слід врахувати, що отримання прибутку, поряд із ре!

сурсною, виробничою і збутовою, є основною функцією

діяльності підприємств. Разом з тим, предметом аналізу, на

наш погляд, повинні бути не лише чинники, які створюють

умови для максимізації прибутків, а й особливості форму!

вання чистого прибутку (збитку) на підприємствах в залеж!

ності від їх розмірів. Проте науковцями та експертами та!

ким проблемам, як утворення прибутку на великих, середніх,

малих та мікропідприємствах, приділяється недостатньо

уваги.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У процесі дослідження тенденцій формування прибут!

ку від основної діяльності слід враховувати концепції еко!

номічної теорії організації, які виходять із реальних умов

діяльності та поведінки суб'єктів господарювання — невиз!

наченості, обмеженої раціональності, опортуністичної по!

ведінки, інформаційної асиметрії, використання в процесі

виробництва різними підприємствами та організаціями спе!

цифічних активів тощо. Варто підкреслити, що від зазначе!

них факторів поведінки підприємств безпосередньо зале!

жить стан конкурентоспроможності національної економі!

ки і те, яка ж економічна політика буде визначена на дер!

жавному рівні в якості основної — експортноорієнтована,

імпортозаміщення, інноваційна. Слід звернути увагу, що

вибір пріоритетних напрямів економічної політики напряму

залежить від тенденцій об'єднання суб'єктів підприємницт!

ва у великі, середні, малі та мікробізнес!структури.

Інноваційну модель розвитку неможливо впровадити

без розбудови оптимальних за розмірами підприємств, які

взмозі активізувати роботу індустріальних галузей промис!

ловості. Сьогодні ж в Україні розвиваються малонаукоємні

та низькотехнологічні сировинні галузі (паливна, добувна,

харчова промисловість). Частка підприємств, які займають!

ся інноваціями становить 16%, а частка, що впроваджують

інновації — лише 12%. На думку експертів, для забезпе!

чення індустріального розвитку в Україні необхідно збільши!

ти частку технологічно високих виробництв до 35—40%, а

частку підприємств, що впроваджують інновації — до 35—

45%. Слід врахувати, що економічне зростання країн Євро!

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Кількість підприємств, одиниць 378810 375695 364935 393327 341001 
у % до попереднього року х 99,2 97,1 107,8 86,7 
на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць 83 82 80 86 79 
Кількість зайнятих працівників, тис. 
осіб  7958,2 7793,1 7679,7 7406,5 6298,5 
у % до попереднього року 95,3 97,9 98,5 96,4 85,0 
Кількість найманих працівників, тис. 
осіб  7836,4 7712,4 7577,6 7285,6 6193,0 
у % до попереднього року 95,2 98,4 98,3 96,1 85,0 
у розрахунку на одне підприємство, 
осіб 21 21 21 19 18 
Витрати на персонал, млн грн.  263803,2 315382,3 374105,6 378223,2 354424,9 
у % до попереднього року х 119,6 118,6 101,1 93,7 
Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг), млн грн.  3366228,2 3991239,4 4203169,6 4050215,0 4170659,9 
у % до попереднього року 122,6 118,6 105,3 96,4 103,0 
Капітальні інвестиції, млн грн.  130764,6 193024,4 229487,2 216986,9 178384,9 
у % до попереднього року х 147,6 118,9 94,6 82,2 
Фінансовий результат (сальдо) до 
оподаткування, млн грн.  54405,7 118605,6 75670,2 11335,7 �564376,8 
у % до попереднього року х 218,0 63,8 15,0 х 
Прибуток до оподаткування, млн грн. 189640,8 255545,9 248035,9 209864,5 233624,7 
у % до попереднього року 138,6 134,8 97,1 84,6 111,3 
Збиток до оподаткування, млн грн. 135235,1 136940,3 172365,7 198528,8 798001,5 
у % до попереднього року 92,9 101,3 125,9 115,2 402,0 
Питома вага підприємств, що 
одержали збиток,  
у % до загальної кількості 41,0 34,9 35,5 34,1 33,7 

Таблиця 1. Основні показники діяльності підприємств України

Джерело: систематизовано та розраховано на основі [6, с. 281; 8, с. 27, 39].
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пи грунтувалося на структурних змінах, які заклали основу

для науково!технічного прогресу, а прискорений розвиток

країн Південно!Східної Азії відбувся завдяки активізації

діяльності підприємств електроніки та машинобудування.

Проаналізуємо основні показники діяльності під!

приємств України за 2010—2014 роки (табл. 1). Підприєм!

ство — це самостійний суб'єкт господарювання, створений

компетентним органом державної влади або органом місце!

вого самоврядування, або іншими суб'єктами для задово!

лення суспільних та особистих потреб шляхом систематич!

ного здійснення виробничої, науково!дослідної, торговель!

ної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаче!

ному Господарським кодексом України та іншими закона!

ми. Підприємства призвані виконувати дуже важливі

суспільні та соціально!економічні задачі, результативність

роботи яких не в останню чергу залежить від тенденцій

структурування бізнесу у великі, середні та малі форми ве!

дення господарської діяльності в різних галузях економіки.

Дані статистики свідчать, що загальна кількість

підприємств, кількість зайнятих та найнятих працівників в

Україні зменшується (табл. 1). Також зменшуються обсяги

капітальних інвестицій. Але на цьому фоні зростають збит!

ки, що кардинально зменшують обсяг потенційних фінан!

сових ресурсів, які можуть бути спрямовані на інноваційний

розвиток підприємств та економіки в цілому.

Для детального аналізу результатів діяльності

підприємств необхідно дослідити показники їх роботи в за!

лежності від розмірів (табл. 2). В основу аналізу в статті по!

кладені дані за 2010—2014 роки щодо основних показників

діяльності підприємств за їх розмірами, які органами стати!

стики розраховано за критеріями великих, середніх, малих

та мікропідприємств, що визначені в Господарському ко!

дексі України в редакції від 22.03.2012, а саме:

мікропідприємства — суб'єкти господарювання будь!

якої організаційно!правової форми та форми власності, у

яких середня кількість працівників за звітний період (кален!

дарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь!

якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйо!

нам євро, визначену за середньорічним курсом Національ!

ного банку України;

малі підприємства — суб'єкти господарювання будь!

якої організаційно!правової форми та форми власності, у

яких середня кількість працівників за звітний період (ка!

лендарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь!

якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйо!

нам євро;

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Кількість підприємств, одиниць  378810 375695 364935 393327 341001 
 великі підприємства, одиниць  586 659 698 659 496 
 відсотків до загальної кількості 
підприємств 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

 середні підприємства, одиниць  20983 20753 20189 18859 15893 
 відсотків до загальної кількості 
підприємств 

5,5 5,5 5,5 4,8 4,7 

 малі підприємства, одиниць 357241 354283 344048 373809 324592 
 відсотків до загальної кількості 
підприємств 

94,3 94,3 94,3 95,0 95,2 

 на 10 тис. наявного населення, 
одиниць  

78 77 76 82 75 

 з них мікропідприємства 300445 295815 286461 318477 278918 
 відсотків до загальної кількості 
підприємств 

79,3 78,7 78,5 81,0 81,8 

 на 10 тис. наявного населення, 
одиниць  

66 65 63 70 65 

Кількість зайнятих працівників, тис. 
осіб  

7958,2 7793,1 7679,7 7406,5 6183,5 

 великі підприємства  2400,3 2449,0 2484,2 2383,7 1860,9 
 відсотків до загальної кількості 
підприємств 

30,2 31,4 32,4 32,2 30,1 

 середні підприємства  3393,3 3252,6 3144,2 3012,1 2646,7 
 відсотків до загальної кількості 
підприємств 

42,6 41,7 40,9 40,7 42,8 

 малі підприємства 2164,6 2091,5 2051,3 2010,7 1675,9 
 відсотків до загальної кількості 
підприємств 

27,2 26,9 26,7 27,1 27,1 

 з них мікропідприємства 832,6 788,9 788,2 795,3 722,0 
 відсотків до загальної кількості 
підприємств 

10,5 10,1 10,3 10,7 11,7 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг), млн грн.  

3366228,2 3991239,4 4203169,6 4050215,0 4045727,
1 

 великі підприємства  1401596,8 1775829,0 1761086,0 1717391,3 1683685,
1 

 відсотків до загального обсягу 
реалізованої продукції  

41,6 44,5 41,9 42,4 41,6 

 середні підприємства  1396364,3 1607628,0 1769430,2 1662565,2 1667618,
4 

 відсотків до загального обсягу 
реалізованої продукції 

41,5 40,3 42,1 41,0 41,2 

 малі підприємства 568267,1 607782,4 672653,4 670258,5 694423,6 
 відсотків до загального обсягу 
реалізованої продукції 

16,9 15,2 16,0 16,6 17,2 

 з них мікропідприємства 181903,1 189799,1 212651,2 216111,4 229092,0 
 відсотків до загального обсягу 
реалізованої продукції 

5,4 4,8 5,1 5,3 5,7 

Таблиця 2. Основні структурні показники діяльності підприємств України за їх розмірами

Джерело: систематизовано та розраховано на основі [6, с. 281; 7, с. 31—34].
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середні підприємства — суб'єкти господарювання будь!

якої організаційно!правової форми та форми власності, у

яких середня кількість працівників за звітний період (кален!

дарний рік) складає від 50 до 250 осіб та річний дохід від

будь!якої діяльності складає від 10 до 50 мільйонів євро;

великі підприємства — суб'єкти господарювання будь!

якої організаційно!правової форми та форми власності, у

яких середня кількість працівників за звітний період (кален!

дарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь!

якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам

євро, визначену за середньорічним курсом Національного

банку України.

Як свідчать дані таблиці 2, на кінець 2014 року частка

великих підприємств у загальній кількості становить лише

0,1%, середніх — 4,7%, малих — 95,2% (з низ мікропідп!

риємств — 81,8%). На великих підприємствах працює 30,1%

всій зайнятих працівників, середніх — 42,8%, малих —

27,1% (з них мікропідприємствах — 11,7%). При цьому,

великими підприємствами вироблено і реалізовано 41,6%

продукції, середніми — 41,2%, малими — 17,2% (з них

мікропідприємствами — 5,7%).

Таким чином, можна зробити припущення, що частка

виробленої продукції малими формами підприємництва

(17,2%) є неадекватною частці підприємств малих форм

(95,2%) в загальній кількості суб'єктів підприємництва. Це

означає, що утворена дуже велика кількість підприємниць!

ких структур, вклад яких у розвиток національної економі!

ки є незначним. Тому можна погодитися з висновками екс!

пертів Національного інституту стратегічних досліджень про

те, що результативність діяльності економіки залежить, в

першу чергу, від тенденцій структурування бізнес!середо!

вища.

Як зазначається в аналітичній записці інституту, в пло!

щині структурування бізнесу найбільш гострими проблема!

ми залишаються: подрібнення підприємств, яке відбулося в

процесі приватизації; руйнація територіально!виробничих

комплексів, які забезпечували робочими місцями прожива!

ючих на цій території громадян; суттєве скорочення попиту

на засоби виробництва в індустріальних галузях; розростан!

ня посередницьких структур, неповна зайнятість, низький

рівень доходів від праці переважної більшості громадян. У

ході роздержавлення власності були зруйновані потужні ви!

робничо!технологічні комплекси, розірвані коопераційні

зв'язки, звузилися можливості випуску продукції з високою

часткою доданої вартості. З'явилася величезна кількість не!

ефективних дрібних підприємницьких структур, що не здатні

випускати конкурентоспроможну, високотехнологічну про!

дукцію. Як наслідок, звужуються можливості інноваційного

розвитку, створення індустріального базису та корпоратив!

но!коопераційного каркасу вітчизняної економіки [10].

Про те, що в Україні функціонує переважна кількість

підприємств (81,3%), де зайнято до 9 осіб, свідчать дані таб!

лиці 3.

При цьому на малих підприємствах, які становлять по!

над 80% в загальній кількості підприємств (де працює до 9

осіб), випускається лише 9,9% продукції (товарів, робіт,

послуг). Кількість великих підприємств, де зайнято більше

250 осіб, становить лише 0,9%, але ними випускається по!

над 50% від загального обсягу реалізованої продукції. Ча!

стка ж підприємств, на яких працює від 10 до 49 осіб, стано!

вить 14,2%, від 50 до 249 осіб — 3,6%. Ними разом випус!

кається 38,6% від загального обсягу реалізованої продукції.

Таким чином, тенденції структурування бізнесу, де перева!

жають підприємства з кількістю працюючих до 9 осіб,

свідчать про обмежені можливості індустріального розвит!

ку національної економіки та створення інноваційних про!

дуктів, які будуть конкурентоспроможні на світовому рин!

ку. На такі небезпечні тенденції також звертають увагу

фахівці Національного інституту стратегічних досліджень

[10]. Тому, на нашу думку, необхідно стимулювати збільшен!

ня зайнятості населення на середніх, а особливо на вели!

ких підприємствах, де є більш сприятливі фінансові та інно!

ваційні можливості для індустріального розвитку національ!

ної економіки.

Проведений аналіз показав, що також незадовільними

є фінансові результати діяльності підприємств. Розглянемо

такий важливий показник, як фінансовий результат до опо!

даткування (прибуток, збиток), що визначається як алгеб!

раїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності,

фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та

інших витрат (збитків). Зазначений показник органи стати!

стики визначають відповідно до методології показника

"фінансовий результат до оподаткування (прибуток, зби!

ток)" згідно з наказом Міністерства фінансів України від

 
Роки 

Підприємства з кількістю зайнятих працівників 
до 9 осіб 

 
від 10 до 49 

осіб 
від 50 до 
249 осіб 

250 осіб і 
більше 

Кількість підприємств, од. 2012 284834 60940 15577 3584 
 2013 316533 58738 14612 3444 
 2014 277096 48462 12455 2988 
% до загальної кількості  2012 78,0 16,7 4,3 1,0 

 2013 80,5 14,9 3,7 0,9 
 2014 81,3 14,2 3,6 0,9 
Кількість зайнятих 
працівників, тис. осіб 2012 757,3 1300,4 1582,3 4039,7 
 2013 745,7 1246,7 1498,3 3915,8 
 2014 683,1 1004,1 1268,6 3342,7 

% до загальної кількості  2012 9,9 16,9 20,6 52,6 
 2013 10,1 16,8 20,2 52,9 
 2014 10,9 15,9 20,1 53,1 
Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, 
послуг), млн грн. 2012 559024,5 710749,6 828118,3 2105277,2 

 2013 462473,7 682134,0 837110,5 2068496,8 
 2014 414000,8 666295,6 942195,1 2148168,4 
% до загального обсягу  2012 13,3 16,9 19,7 50,1 
 2013 11,4 16,8 20,7 51,1 
 2014 9,9 16,0 22,6 51,5 

Таблиця 3. Групування окремих показників діяльності підприємств за кількістю зайнятих
працівників

Джерело: систематизовано та розраховано на основі [7, с. 461].
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24.01.2011 № 25. Динаміка даних, представлена в таблиці

4, свідчить, що за результатами 2014 року підприємствами

отримано збитків у розмірі 798 млрд грн., а прибутків —

233,6 млрд грн. Як наслідок, сальдо фінансового результа!

ту до оподаткування становило від'ємну величину — 564,4

млрд грн. Така тенденція означає не тільки кардинальне

зменшення обсягу інвестиційних ресурсів, а й різке звужен!

ня бази оподаткування податку на прибуток, що суттєво

зменшує доходи державного бюджету. Зазначені тенденції

йдуть у розріз із фундаментальними основами функціону!

вання фіскальної системи, які ще в 1996 сформулювали І.

Луніна та Ю. Конрад [3].

Про тенденції формування прибутку (збитку) до оподат!

кування на підприємствах в залежності від їх розмірів,

свідчать дані таблиці 5. Найвища частка збитку (37,9%) за

результатами 2014 року припадає на середні підприємства.

Великими підприємствами отримано 34% від усіх збитків,

малими — 28,1%. Якщо врахувати частки великих, середніх

і малих підприємств (відповідно 41,6; 41,2 та 17,2%) в обся!

гах реалізованої продукції, то можна зробити висновок про

певні диспропорції між цими показниками. Зокрема, на ча!

стку випущеної продукції малими підприємствами 17,2%

припадає їх частка в збитках у розмірі 28,1%.

Про величину чистого прибутку після оподаткування та

рівень рентабельності свідчать дані таблиць 6, 7. Чистий

прибуток (збиток) підприємств України органами статисти!

ки розраховано як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до

оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від

припиненої основної діяльності після оподаткування. Основ!

на діяльність — це операції, пов'язані з виробництвом або

реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є голов!

ною метою створення підприємства й забезпечують основ!

ну частку його доходу. У 2013—2014 роках сальдо фінан!

сового результату після оподаткування на підприємствах

України було від'ємним. При цьому, якщо в 2013 році чисті

збитки лише на 12% були більшими за прибутки, то в 2014

 Фінансовий 
результат 
(сальдо),  
млн грн. 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які  
одержали збиток 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
млн грн. 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
млн грн. 

2010 54405,7 59,0 189640,8 41,0 135235,1 
2011 118605,6 65,1 255545,9 34,9 136940,3 
2012 75670,2 64,5 248035,9 35,5 172365,7 
2013 11335,7 65,9 209864,5 34,1 198528,8 
2014 –564376,8 66,3 233624,7 33,7 798001,5 

Таблиця 4. Фінансові результати до оподаткування підприємств України

Джерело: систематизовано та розраховано на основі [8, с. 72].

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Фінансові результати до 
оподаткування: 

прибуток, млн грн. 189640,8 255545,9 248035,9 209864,5

 
 

233624,7 
великі підприємства, млн 
грн. 74278,4 131043,5 96928,6 88724,8 81040,7 
відсотків до загального 
прибутку до оподаткування 39,2 51,3 39,1 42,3 34,7 

середні підприємства, млн 
грн. 87592,4 87526,8 111313,2 81498,8 103427,9 
відсотків до загального 
прибутку до оподаткування 46,2 34,3 44,9 38,8 44,3 

малі підприємства, млн грн. 27770,0 36975,6 39794,1 39640,9 49156,1 
відсотків до загального 
прибутку до оподаткування 14,6 14,5 16,0 18,9 21,0 
з них мікропідприємства, 
млн грн. 8966,8 12788,1 14174,6 15030,0 18697,5 
відсотків до загального 
прибутку до оподаткування 4,7 5,0 5,7 7,2 8,0 

збиток, млн грн. 135235,1 136940,3 172365,7 198528,8 798001,5 
великі підприємства, млн грн. 45807,3 38471,4 59746,4 60721,3 270974,8 
відсотків до загального 
збитку до оподаткування 33,9 28,1 34,7 30,6 34,0 

середні підприємства, млн 
грн. 46010,7 56436,0 63571,2 73108,7 302608,2 
відсотків до загального 
збитку до оподаткування 34,0 41,2 36,9 36,8 37,9 

малі підприємства, млн грн. 43417,1 42032,9 49048,1 64698,8 224418,5 
відсотків до загального 
збитку до оподаткування 32,1 30,7 28,5 32,6 28,1 
з них мікропідприємства, 
млн грн. 22865,7 21496,4 27000,1 40068,3 119664,5 
відсотків до загального 
збитку до оподаткування 16,9 15,7 15,7 20,2 15,0 

Таблиця 5. Фінансові результати до оподаткування підприємств України
в залежності від їх розмірів

Джерело: систематизовано та розраховано на основі [6, с. 304; 7, с. 115—118].
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році — чистий збиток збиткових підприємств перевищив чи!

стий прибуток прибуткових підприємств в 3,9 рази. А це

свідчить про утворення значного дефіциту інвестиційних ре!

сурсів для розвитку економіки, що формуються на ендо!

генній основі.

Про низьку результативність діяльності підприємств в

залежності від їх розмірів свідчать дані таблиці 7 про рівень

рентабельності. Від'ємну рентабельність від операційної

діяльності отримали середні та малі підприємства. Операц!

ійна діяльність — це основна діяльність підприємства, а та!

кож інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансо!

вою діяльністю.

Фінансовий результат від операційної діяльності (при!

буток, збиток) органами статистики визначається як алгеб!

раїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операцій!

ного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та

інших операційних витрат [2, с. 61—69]. Рівень рентабель!

ності операційної діяльності розраховується як відношення

фінансового результату від операційної діяльності до вит!

рат операційної діяльності підприємств. Найгірший резуль!

тат по рівню рентабельності підприємствами України отри!

мано від так званої "всієї діяльності" (табл. 7). Рівень рента!

бельності усієї діяльності органами статистики розрахо!

вується як відношення чистого прибутку (збитку) до всіх

витрат діяльності підприємств, куди включаються не тільки

операційні витрати, а й витрати на операційні та фінансові

операції [2, с. 61—62]. Рентабельність підприємств за ре!

зультатами 2014 року є від'ємною. Причому найгірший ре!

зультат по рівню рентабельності мають мікропідприємства

(!40,2%), потім малі (!26,5%), середні (!12,5%), великі

підприємства (!11,1%).

У розрізі галузей національної економіки найгірший

рівень рентабельності за результатами 2014 року (табл. 8)

отримано в сфері операцій з нерухомим майном (!53,6%),

торгівлі (!23,7%), інформації та телекомунікації (!14,9%),

будівництві (!13,5%).

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Як показали результати нашого дослідження, тенденції

структурування бізнесу у великі, середні та малі бізнес!фор!

ми мають значний вплив на формування прибутку та обсяг

інвестиційних ресурсів. Особливості структурування бізне!

су в Україні вплинули на те, що в нашій державі при слабко!

му індустріально!матеріальному базисі лише 0,1% великих,

4,7% середніх, 95,2% малих підприємств.

Важливим напрямом державної політики в частині ак!

тивізації підприємництва має стати розвиток виробництва на

великих підприємствах, які мають значні перспективи інно!

ваційного розвитку, залучення інвестицій, капіталоутворен!

ня. Необхідно звернути увагу, що зазвичай, коли мова йде

про механізми розвитку підприємництва, питання розгля!

дається в площині оптимізації законодавчої та нормативної

бази щодо створення сприятливих умов для розвитку мало!

го та середнього бізнесу; удосконалення кредитної, подат!

кової, бюджетної політики; уніфікації спрощеної системи

оподаткування; створення мережі бізнес!центрів, бізнес!

інкубаторів; формування єдиної автоматизованої системи

державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності;

введення більш жорсткої відповідальності органів виконав!

чої влади, державних службовців за виконання відповідних

законів щодо стимулювання підприємницької діяльності.

На нашу думку, необхідно розробити державні заходи

в напрямі раціоналізації процесів структурування бізнесу у

великі та середні форми ведення господарської діяльності.

Вже діючі підприємства доцільно реорганізувати у більш

крупні та перспективні бізнесові структури. За своєю сутні!

стю раціоналізація — це організація будь!якої діяльності

доцільнішими способами, ніж існуючі, поліпшення, вдоско!

налення чогось. Раціоналізація включає поліпшення техні!

ки і технології, а також організації праці, виробництва й уп!

равління. У державних заходах пропонується передбачити

наступні кроки: а) ввести постійний моніторинг вкладу різних

підприємств за розмірами у економічний розвиток країни;

б) спрямувати політику держави на підтримку великих

підприємств та їх об'єднань; в) оптимізувати антимонополь!

ну політику для об'єктивної оцінки процесів злиття та по!

глинання; г) сформувати сучасну інвестиційну інфраструк!

туру (регіональні агенції розвитку великого та середнього

бізнесу); д) розвивати державно!приватне партнерство; е)

розробити програми розвитку промислових кластерів на

основі диверсифікації міжсекторальних зв'язків. Під час

 
Фінансовий 
результат 
(сальдо),  
млн грн. 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які  
одержали збиток 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
млн грн. 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
млн грн. 

2010 13906,1 57,3 155197,6 42,7 141291,5 
2011 67797,9 63,5 208896,3 36,5 141098,4 
2012 35067,3 63,0 210607,6 37,0 175540,3 
2013 –22839,7 65,0 179259,6 35,0 202099,3 
2014 –590066,9 65,5 202704,5 34,5 792771,4 

Таблиця 6. Чистий прибуток (збиток) підприємств України

Джерело: систематизовано та розраховано на основі [8, с. 73].

 

Рівень рентабельності (збитковості) 
операційної діяльності підприємств, % 

Рівень рентабельності (збитковості) 
усієї діяльності підприємств, % 

великі середні малі 

з них 
мікро-
підприє-
мства 

великі середні малі 
з них мікро-
підприє-
мства 

2010 3,9 5,0 1,8 –3,5 0,2 2,3 –5,7 –13,9 
2011 6,2 6,0 4,2 0,8 3,3 1,2 –2,5 –8,0 
2012 5,2 5,0 4,1 –0,1 0,9 2,2 –3,3 –10,2 
2013 5,0 3,2 2,2 –2,3 0,6 –0,1 –6,2 –16,1 
2014 0,7 –3,6 –17,9 –30,1 –11,1 –12,5 –26,5 –40,2 

Таблиця 7. Рентабельність діяльності підприємств України за їх розмірами

Джерело: систематизовано та розраховано на основі [7, с. 123].
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розроблення заходів в нагоді може стати досвід Великоб!

ританії, де урядом було створено "Корпорацію з реоргані!

зації промисловості" [10] як незалежну організацію, основ!

ним завданням якої було підвищення ефективності функці!

онування промисловості через раціоналізацію організацій!

них структур, зокрема злиття малих фірм у великі. Таким

чином, розмір підприємства має значення, що й підтверд!

жено реформами у Великій Британії.

Про необхідність стимулювання розвитку виробництва

на великих підприємствах наголошують також науковці, які

досліджують діяльність нових великих компаній, інновацій!

ну поведінку найкрупніших корпорацій, а також моделі кор!

поративного управління, що тісно пов'язані із розмірами

підприємств.

Література:

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия [Текст]

/ И. Ансофф. — СПб.: Питер, 1999. — 416 с. — (Серия "Те!

ория и практика менеджмента").

2. Короткевич О.В. Ефективність поточної господарсь!

кої діяльності: структура, рівень, динаміка [Текст] / О. В.

Короткевич // Економіка і прогнозування. — 2008. — №

3. — С. 61—69.

3. Луніна І. Податкова політика в Україні: підходи і пер!

спектива [Текст] / І. Луніна, Ю. Конрад // Економіка Ук!

раїни. — 1996. — № 11. — С. 29—37.

4. Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихе!

виористские и управленческие [Текст] / Ф. Махлуп // Тео!

рия фирмы / Под ред. В. М. Гальперина. — СПб.: Экономи!

ческая школа, 1995. — С. 73—93.

5. Саймон Г.А. Теория принятия решений в эко!

номической теории и науке о поведении [Текст] / Г.А.

Саймон // Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. —

СПб.: Экономическая школа, 1995. — С. 54—73.

6.  Статистичний щорічник України за 2014 рік: Статис!

тичний збірник. — К.: Держстат України, 2015. — 586 с.

7. Статистичний збірник "Діяльність суб'єктів великого,

середнього, малого та мікропідприємництва" / Держстат

України, 2014. — 498 с. [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: http://ukrstat.gov.ua

8. Статистичний збірник "Діяльність суб'єктів господа!

рювання" / Держстат України, 2015. — 437 с. [Електрон!

ний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

9. Тронин Ю.Н. Менеджмент и проектирование фирмы
[Текст] / Ю.Н. Тронин, Ю.С. Масленченков. — М.: ЮНИТИ!

ДАНА, 2002. — 415 с.

10. Щодо пріоритетів раціоналізації організаційно!право!
вих форм господарської діяльності у промисловості / Націо!

нальний інститут стратегічних досліджень / Аналітична запис!

ка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://niss.gov.ua

References:

1. Ansoff, I. (1999), Novaja korporativnaja strategija [The
new corporate strategy], Piter, Saint Petersburg, Russia.

2. Korotkevych, O.V. (2008), "Efficiency of current

economic activity: the structure, level, dynamics", Ekonomika
i prohnozuvannia, vol. 3, pp. 61—69.

3. Lunina, I. (1996), "Tax policy in Ukraine: approaches and

prospects", Ekonomika Ukrainy, vol. 11, pp. 29—37.
4. Mahlup, F. (1995), "The theory of the firm: the marginal,

behavioral and managerial", Teorija firmy, pp. 73—93.

5. Sajmon, G.A. (1995), "The theory of decision!making
in economic theory and the science of behavior", Teorija firmy,

pp. 54—73.

6. State Statistics Service of Ukraine (2015), Statys!
tychnyj schorichnyk Ukrainy za 2014 rik: Statystychnyj zbirnyk

[Statistical Yearbook of Ukraine for 2014: Statistical

Yearbook], Derzhstat Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. State Statistics Service of Ukraine (2014), Statyst!

ychnyj zbirnyk "Diial'nist' sub'iektiv velykoho, seredn'oho,

maloho ta mikropidpryiemnytstva" [Statistical Yearbook
"Activities subjects of large, medium, small and micro"],

Derzhstat Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

8. State Statistics Service of Ukraine (2015), Statys!
tychnyj zbirnyk "Diial'nist' sub'iektiv hospodariuvannia"

[Statistical Yearbook "The activities of economic entities"],

Derzhstat Ukrainy, Kyiv, Ukraine.Tronin, Ju.N. (2002),
Menedzhment i proektirovanie firmy [Management and

projecting firms], JuNITI!DANA, Мoscow, Russia.

9. Tronyn, Yu. N. and Maslenchenkov, Yu. S. (2002),
Menedzhment y proektyrovanye fyrmy [Management and
engineering firm], YuNYTY!DANA, Moscow, Russia.

10. NISS (2015), "Regarding priorities rationalizing

organizational and legal forms of economic activity in the
industry. Analytical note", available at: http://niss.gov.ua
(Accessed 20 Nov 2015).

Стаття надійшла до редакції 08.12.2015 р.

 
Рівень рентабельності (збитковості) операційної 

діяльності підприємств, % 
Рівень рентабельності (збитковості) усієї 

діяльності підприємств, % 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Усього  4,0 5,9 5,0 3,9 –4,1 0,5 1,8 1,0 –0,7 –14,2 
Сільське, лісове та рибне 
господарство 22,9 23,2 21,7 11,3 20,6 16,3 18,0 15,6 8,0 8,9 
Промисловість 3,5 4,7 3,4 3,0 1,6 0,8 1,7 0,2 –0,3 –9,4 
Будівництво –1,5 0,2 –0,1 0,0 5,8 –4,2 –2,7 –0,6 –3,2 –13,5
Торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 9,8 15,0 12,2 10,2 –12,8 1,7 2,6 0,0 –3,6 –23,7 
Інформація та 
телекомунікації 7,4 7,6 10,5 11,8 –1,6 2,7 2,2 4,2 5,9 –14,9 
Фінансова та страхова 
діяльність  3,5 6,2 6,1 5,9 –15,2 4,2 2,3 3,9 3,2 –3,6 
Операції з нерухомим 
майном 0,3 –3,6 2,8 3,1 –46,9 –8,9 –12,2 –8,0 –9,3 –53,6 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність –6,6 0,5 0,3 –1,3 –29,1 –8,6 2,7 –0,5 –3,7 –24,7 
Освіта 4,9 7,4 8,2 8,4 5,5 3,2 4,1 6,0 6,2 3,5 
Охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги 4,0 2,6 2,7 3,1 –3,7 –1,4 –2,5 –0,8 –1,5 –12,8 
Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок –26,9 –24,4 –17,6 –8,0 –11,8 –22,9 –20,0 –19,6 –7,9 –13,5 

Таблиця 8. Рентабельність діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Джерело: систематизовано та розраховано на основі [6, с. 306; 8, с. 74].



Інвестиції: практика та досвід № 24/2015128

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 332.34:631.631.11(477)

М. Г. Могилат,
аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

M. Мogylat,
Post(graduate student, Poltava State Agrarian Academy, town of Poltava

THE EVALUATION OF INTENSITY OF LAND RESOURCES' USING AT AGRICULTURAL
ENTERPRISES OF UKRAINE

Ключові слова: інтенсифікація, інтенсивність, сільськогосподарські угіддя, рілля, рівень розораності,

мінеральні добрива, енергозабезпеченість.

Key words: іntensification, intensity, farm lands, arable land, intensive crops, mineral fertilizers, power provision.

У статті досліджено складові інтенсивного типу землекористування у сільськогосподарських підприє#
мствах України. Проаналізовано рівень енергозабезпеченості виробництва. Виявлено, що в Україні спо#
стерігається катастрофічна тенденція до спрацювання та вибуття основних засобів. Ці процеси негатив#
но впливають на рівень інтенсивності та ефективності використання земельних ресурсів, оскільки неста#
ча сільськогосподарської техніки призводить до зниження продуктивності праці, порушення технологіч#
них процесів та, відповідно, втрати продукції.

Автором розглянуто динаміку та проведено оцінку відповідності рівня внесення добрив під сільсько#
господарські культури. Аналіз свідчить, що переважно вносилися азотні добрива, що призвело до дисп#
ропорції у співвідношенні між основними елементами живлення.

На основі багатофакторної кореляційно#регресійної моделі визначено, що на ефективність викорис#
тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств позитивно впливають такі чинники, як
збільшення енергозабезпеченості, продуктивність праці, підвищення інтенсивності використання ріллі
та зростання капітальних інвестицій, а негативно — внесення мінеральних добрив на 1 га.

У статті розглянуто вплив поглиблення диспаритету цін на промислову та сільськогосподарську про#
дукцію на інтенсивність землеробства. Розраховано середньорічні темпи приросту вартості основних
матеріально#технічних засобів для виробництва продукції рослинництва.

У статті рекомендовано з метою підвищення інтенсивності використання земельних ресурсів сільсько#
господарських підприємств України впроваджувати елементи "точного землеробства", що передбачає
моніторинг сільськогосподарських угідь.

The components of intensive type of land using at agricultural enterprises of Ukraine have been investigated
in the article. The level of production power provision has been analyzed. It has been found that catastrophic
tendency concerning working out and removing of the main means has been observed in Ukraine. These
processes negatively influence the level of intensity and effectiveness of land resources' using, because the
lack of farm machinery causes the decrease of labor productivity, infringement of technological processes,
and, correspondingly, the loss of products.

The dynamics and evaluation of conformity of the level of applying fertilizers under crops have been considered
and made. The analysis shows that nitrogen fertilizers were mainly applied which led to disproportion in the
correlation among the main nutrition elements.

On the basis of many factor correlation and regressive model it has been defined that such factors as power
provision increase, labor productivity, increasing the intensity of arable land using, and capital investments
growth positively influence the effectiveness of using land resources at agricultural enterprises. Applying mineral
fertilizers per hectar has negative influence.

The influence of deepening industrial and agricultural products' price disparity on the intensity of farming has
been considered in the article. The average growth rates of cost of the main material and technical means for
manufacturing plant growing products have been calculated in the article.

The elements of "exact arable farming" have been suggested in the article with the aim of increasing the
intensity of using land resources of agricultural enterprises in Ukraine. These elements envisage monitoring of
farm lands.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відродження сільськогосподарського виробництва,

його ефективний розвиток можливий за умови підвищен!

ня темпів розширеного відтворення на основі його інтен!

сифікації та залучення новітніх ресурсоощадних техно!

логій. Інтенсифікація сільськогосподарського виробниц!
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тва є ефективною формою розширеного відтворення ви!

робничих структур різних організаційно!правових форм

господарювання. Але через те, що інтенсифікація пов'я!

зана з додатковим залученням ресурсів, а ресурси завж!

ди обмежені, тому треба вирішувати проблему оптималь!

ної інтенсивності виробництва з урахуванням наявних ре!

сурсів, тобто в реальних умовах господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питання інтенсифікації виробництва

присвячено праці науковців В.Г. Андрійчука [1], О.І. Гу!

торова [4], А. Данкевича [5], В.В. Россохи [10], В.М. Тре!

гобчука [13].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінка досягнутого рівня інтенсив!

ності використання земельних ресурсів сільськогоспо!

дарських підприємств України та визначення чинників,

що на нього впливають.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під інтенсивністю сільськогосподарського виробниц!

тва необхідно розуміти комплекс організаційно!еконо!

мічних, соціальних, технологічних, технічних і екологіч!

них заходів, що базуються на передових досягненнях

науково!технічного прогресу, спрямованих на формуван!

ня напруженості і посиленої діяльності сільськогоспо!

дарського виробництва шляхом концентрації до опти!

мального рівня авансованого капіталу на гектар земель!

них угідь. Цим можливо забезпечити випереджаюче

збільшення виробництва продукції з цієї площі і підви!

щення ефективності використання вкладених ресурсів.

Тому процес інтенсифікації сільськогосподарського ви!

робництва напряму пов'язаний із залученням додаткових

матеріальних ресурсів. А звідси визначення рівня інтен!

сивності, за якого буде досягатися максимальний при!

буток, нерозривно пов'язано з оптимальним розподілом

ресурсів між окремими галузями та видами продукції.

Питання інтенсивності використання земельних ре!

сурсів для сільського господарства України є досить ак!

туальним в контексті питання продовольчої безпеки

держави, а також раціонального використання наявно!

го природно!ресурсного потенціалу. Україна має один

з найвищих показників розораності сільськогоспо!

дарських угідь у світі — понад 68 %, однак, незважаю!

чи на це, сільськогосподарські підприємства одержують

у 2—5 разів нижчі показники виробничої діяльності по!

рівняно з середньоєвропейськими. Також високий

рівень розораності негативно впливає на екологічну

ситуацію та родючість земель, оскільки підвищується

ризик розвитку водної та вітрової ерозії.

За 2010—2014 рр. посівна площа культур в сільсько!

господарських підприємствах зменшилася на 161,6 тис.

га (0,9 %) і становить 18834,2 тис. га або 97,6 % площі

ріллі. У той же час питома вага інтенсивних культур у

структурі посівів збільшилася на 6,9 % до 40 %, що

зумовлено в основному розширенням площ вирощуван!

ня кукурудзи та соняшнику і призводить до надмірного

виснаження грунту (рис. 1).

Машинно!тракторний парк є однією з основних

складових сільськогосподарського підприємства, ос!

кільки за його допомогою виконуються всі мобільні

сільськогосподарські роботи, пов'язані з вирощуванням

сільськогосподарських культур: грунтообробні роботи,

внесення добрив, посівні роботи, догляд за культура!

ми, збирання врожаю, транспортні роботи. За роки не!

залежності парк тракторів в Україні скоротився з 503

тис. од. до 130,8 тис. од., а його оновлення відбуваєть!

ся в 7—9 разів повільніше, ніж списання. При цьому

справними серед них є лише 70—75 %.

Енергозабезпеченість та енергоозброєність є показ!

никами інтенсивності сільськогосподарського вироб!

ництва та земельних ресурсів зокрема (табл. 1).

Енергозабезпеченість сільськогосподарських

підприємств України за 2010—2014 рр. збільшилися на

6,7 % і становить 190 кВт, однак в розрахунку на одне

підприємство зменшилася вдвічі до 52,4 кВт.

Кількість тракторів у розрахунку на 1000 га ріллі

зменшилася з 8 од. до 7 од. у 2014 р., що призводить до

подовження агротехнічних термінів виконання сільсько!

господарських робіт і, відповідно, зниження урожай!

4037,7
33,1

44,142,9

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500

21000

2010 2011 2012 2013 2014
Роки

П
ло
щ
а,

 т
ис

. г
а

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

П
ит
ом

а 
ва
га

, %

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га
Посівна площа, тис. га
Питома вага інтенсивних культур, %

Рис. 1. Динаміка посівних площ та рівня інтенсивності використання угідь у
сільськогосподарських підприємствах України, 2010—2014 рр.

Джерело: розраховано автором за даними [9; 11; 12].
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ності культур. При цьому слід відмітити, що середня по!

тужність двигуна трактора зросла на 8,9 % до 90,4 кВт,

що свідчить про використання більш прогресивнішої,

потужнішої техніки.

В Україні спостерігається катастрофічна тенденція

до спрацювання та вибуття основних засобів. Відповід!

но забезпеченість тракторами у 2014 р. становить 63,6

% від рівня 2000 р., зернозбиральними комбайнами —

66,7 %, бурякозбиральними комбайнами — 56,2 %. Ці

процеси негативно впливають на рівень інтенсивності та

ефективності використання земельних ресурсів, оскіль!

ки нестача сільськогосподарської техніки призводить до

зниження продуктивності праці, порушення технологі!

чних процесів та, відповідно, втрати продукції.

Основною причиною зниження родючості грунтів є

значне зменшення обсягів внесення органічних і міне!

ральних добрив, хімічних меліорантів і засобів захисту

рослин. За останні дев'ятнадцять років обсяги знесен!

ня органічних добрив скоротилися у 24,6 рази, мінераль!

них — 4,8 рази, хімічних меліорантів — 19 разів [5, с.

27]. Переважно вносилися азотні добрива, що призве!

ло до диспропорції у співвідношенні між основними еле!

ментами живлення (N: Р: К). У 2014 р. воно становило 1:

0,23: 0,21 проти науково обгрунтовано 1: 0,9: 0,7.

Внесення мінеральних добрив в Україні скоротило!

ся з 141 кг діючої речовини у 1990 р. до 82 кг діючої

речовини у 2014 р., тоді як у розвинених європейських

країнах їх вносять значно більше, зокрема, в Австрії —

233 кг, Великобританії — 289 кг, Нідерландах — 622

кг, Німеччині — 212 кг діючої речовини. Як результат

маємо високу землемісткість продукції та в 5 разів мен!

ше її виробництво в розрахунку на 1 га ріллі [2, с. 42].

Внесення мінеральних добрив у поживних речови!

нах у сільськогосподарських підприємствах України за

2010 — 2014 рр. збільшилося на 38,5 % і становить 1469

тис. т, у тому числі на 1 га посівної площі — 82 кг. При

цьому удобрена площа збільшилася на 12,3 % і дорів!

нює 14724,6 тис. га або 81,8 % посівної площі.

У той же час внесення органічних добрив за дослід!

жуваний період зменшилося на 0,1 % і становить 9860,9

тис. т, у тому числі в розрахунку на 1 га посівної площі

— 0,5 т, а частка удобреної площі знаходиться на до!

сить низькому рівні — 2,2 %. Якщо розглядати норми

внесення добрив у розрахунку на удобрену площу, то

показники будуть дещо вищими (рис. 2).

На інтенсивність використання земельних ресурсів

у сільському господарстві впливають як об'єктивні чин!

ники такі, як погодно!кліматичні умови, якість землі,

розташування земельних ділянок, спеціалізація підприє!

мства, вартість матеріальних ресурсів та суб'єктивні (ре!

левантні) чинники, що регулюються самим підприєм!

ством.

Показники 
Роки 2014 р. у 

% до 
2010 р. 2010 2011 2012 2013 2014 

Припадає енергетичних потужностей:  
на 100 га сільськогосподарських угідь, кВт 178 177 200 211 190 106,7 

на 100 га посівної площі, кВт 193 187 213 218 208 107,8 

на 1 підприємство, кВт 1713 1622 1595 1767 898 52,4 

Трактори (включаючи трактори, на яких змонтовані 
землерийні, меліоративні та інші машини), тис. од. 151,3 147,1 150,1 146,0 130,8 86,5 

у розрахунку на 1000 га ріллі, од. 8 8 8 8 7 87,5 

Середня потужність двигуна трактора, кВт 83,0 86,0 85,9 88,4 90,4 108,9 

Зернозбиральні комбайни, тис. од.  32,8 32,1 32,0 30,0 27,2 82,9 

у розрахунку на 1000 га посівної площі зернових, од. 4 4 4 4 4 100,0 

Таблиця 1. Характеристика енергозабезпечення виробництва у сільськогосподарських
підприємствах України, 2010—2014 рр.

Джерело: розраховано автором за даними [8; 11; 12].
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Рис. 2. Динаміка внесення добрив під сільськогосподарські культури у підприємствах України,
2010—2014 рр.

Джерело: розраховано автором за даними [3].
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У результаті проведеного дослідження з використан!

ням кореляційно!регресійного аналізу щодо впливу та!

ких чинників, як енергозабезпеченість (Х1), продук!

тивність праці (Х
2
), рівень інтенсивності використання

ріллі (Х
3
), внесення мінеральних добрив на 1 га (Х

4
), кап!

італьні вкладення на 1 га (Х
5
) на виробництво валової

продукції на 100 га сільськогосподарських угідь (Y) за

2005 — 2014 рр. нами визначена виробнича функція:

Y = 125,63 + 0,185Х
1
 + 2,383Х

2
 + 2,253Х

3
 —

— 2,793Х
4
 + 0,142Х

5
.

Оскільки Fроз > Fтабл, то багатофакторну лінійну

економетричну модель з надійністю Р = 0,95 можна вва!

жати адекватною експериментальним даним і на підставі

прийнятої моделі можна проводити економічний аналіз

та прогнозування. Загальний коефіцієнт кореляції r =

0,983, що свідчить про високу якість моделі.

Побудована економетрична модель свідчить, що на

ефективність використання земельних ресурсів

сільськогосподарських підприємств позитивно вплива!

ють такі чинники, як збільшення енергозабезпеченості,

продуктивність праці, підвищення інтенсивності викори!

стання ріллі та зростання капітальних інвестицій, а не!

гативно — внесення мінеральних добрив на 1 га.

Зокрема збільшення енергозабезпеченості на 1 кВт

на 100 га угідь зумовить збільшення виробництва вало!

вої продукції на 0,185 грн., що свідчить про позитивний

вплив технічного чинника та необхідність зростання

потужностей енергетичних машин, що використовують!

ся при виконанні агротехнічних робіт. Позитивний вплив

збільшення питомої ваги інтенсивних культур у струк!

турі посівної площі на результативні показники викори!

стання земельних ресурсів ще раз переконливо дово!

дить, що інтенсивна зміна залучених виробничих ре!

сурсів дає можливість отримати економічний ефект у

вигляді додатково виробленої продукції.

На нашу думку, негативний вплив кількості внесен!

ня мінеральних добрив на 1 га посівної площі на резуль!

тативний показник зумовлений недостатньою кількістю

та незбалансованістю мінерального живлення сільсько!

господарських культур.

Однією з причин зниження інтенсивності землероб!

ства є поглиблення диспаритету цін на промислову та

сільськогосподарську продукцію. Зі зростанням цін на

промислові матеріальні ресурси і послуги підвищується

собівартість засобів виробництва власного виготовлен!

ня (насіння, корми), що неминуче призводить до виник!

нення ефекту "відлуння" — збільшення витрат у наступ!

них виробничих циклах. Саме через прояв цього ефек!

ту прямі додаткові витрати сільського господарства від

підвищення цін на промислові ресурси і послуги зрос!

тають додатково до 20 % [1, с. 448].

Найбільші середньорічні темпи зростання цін на матер!

іально!технічні ресурси для сільськогосподарського вироб!

ництва спостерігаються по нафтопродуктах — 21 — 23 %

та сільськогосподарській техніці: трактори — 20,4 % що!

річно, зернозбиральні комбайни — 16,3 % (табл. 2).

Матеріально-технічні ресурси 
Роки Середньо-

річні темпи 
приросту, % 2010 2011 2012 2013 2014 

Бензин:       

ціна, грн./т 6629,8 9202,1 9882,0 9932,7 14346,5 
21,3 

ланцюговий індекс зміни, % - 138,8 107,4 100,5 144,7 

Дизельне паливо       

ціна, грн./т 5736,0 8242,6 8686,0 8539,3 12895,0 
22,5 

ланцюговий індекс зміни, % - 143,7 105,4 98,3 151,1 

Комплексні добрива       

ціна, грн./т 306,5 417,5 426,7 404,7 478,4 
11,8 

ланцюговий індекс зміни, % - 136,2 102,2 94,8 118,4 

Гербіциди        

ціна, грн./л 90,7 86,9 96,7 92,6 134,1 
10,2 

ланцюговий індекс зміни, % - 95,8 111,3 95,8 144,5 

Трактори        

ціна, тис. грн./од. 340,63 453,37 489,0 542,6 716,5 
20,4 

ланцюговий індекс зміни, % - 133,1 107,8 111,0 132,0 

Комбайни зернозбиральні       

ціна, тис. грн./од. 1096,86 1418,24 1482,98 1538,6 2004,8 
16,3 

ланцюговий індекс зміни, % - 129,3 104,6 103,8 130,4 

Таблиця 2. Середньорічні темпи зростання вартості основних матеріальноHтехнічних засобів
для виробництва продукції рослинництва, 2010—2014 рр.

Джерело: розраховано автором за даними [7].
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Випередження темпів зростання індексів цін на про!

мислову продукцію над темпами зростання цін на сільсько!

господарську продукцію призводить до перерозподілу

доходів на користь як промисловості, яка виробляє сиро!

вину для сільськогосподарського виробництва та засоби

праці. При цьому сільськогосподарські товаровиробники

втрачають можливості щодо простого та розширеного

відтворення виробництва, знижується рівень інтенсивності

та ефективності використання ресурсів підприємств.

Дослідження результатів інтенсифікації виробниц!

тва у сільськогосподарських підприємствах України

показують, що валова продукція сільського господар!

ства у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь

за 2010 — 2014 рр. збільшилася на 48,1 % і дорівнює

676,7 тис. грн., а прибутку сільського господарства — у

2,6 рази до 162 тис. грн. При цьому продуктивність праці

у сільськогосподарських підприємствах України за до!

сліджуваний період збільшилася на 71,7 % і становить

227,7 тис. грн./особу (табл. 3).

У 2014 р. порівняно з 2010 р. рівень рентабельності

виробництва продукції сільського господарства

збільшився на 4,7 %, а порівняно з 2013 р. — на 14,6 %

і знаходився на рівні 25,8 %, що свідчить про підвищен!

ня ефективності сільськогосподарського виробництва

і використання земельних ресурсів зокрема.

На сьогодні перспективними напрямами підвищен!

ня інтенсивності землеробства є біологізація землероб!

ства, використання сучасних комбінованих агрегатів,

геоінформаційних систем, що забезпечують підвищен!

ня врожайності та якості культур і дозволяють мінімізу!

вати витрати.

Комплексні технології виробництва сільськогоспо!

дарської продукції, що одержали назву "точне земле!

робство" (Precision Farming), почали активно розвива!

тися за кордоном ще наприкінці 90!х років, і визнані

світовою сільськогосподарською наукою як передові.

За їх допомогою можливо забезпечити наявність своє!

часної об'єктивної інформації, прийняття оперативних,

обгрунтованих управлінських рішень й можливість реа!

лізувати ці рішення на практиці.

Рішення цих трьох взаємозалежних задач можливо

за рахунок застосування спеціалізованих технічних за!

собів і програмного забезпечення. Максимальна ефек!

тивність досягається в результаті побудови комплексу

програмно!технічних засобів (КПТЗ), що включає на!

ступні підсистеми:

1. Апаратні засоби для точного землеробства: сис!

теми паралельного водіння; пробовідбірники й грунто!

вий аналіз; системи диференційованого внесення; дат!

чики врожаю.

2. Моніторинг сільськогосподарських угідь: моніто!

ринг границь робочих ділянок полів; агрохімічний мо!

ніторинг полів; складання карт врожайності; аналіз умов

місцевості.

3. Моніторинг використання техніки: автоматизова!

ний збір даних на основі GPS навігації; візуалізація пе!

реміщень техніки; оперативний облік сільськогоспо!

дарських робіт.

4. Технологічне планування й управління: техніко!

економічне планування; оперативне планування; опера!

тивний облік сільськогосподарської продукції.

5. Бюджетування й фінансовий облік: бюджетуван!

ня й фінансовий облік; фінансовий аналіз; консоліда!

ція даних у МСФЗ.

6. Публікація й доступ до даних через Internet.

Для роботи за технологією точного землеробства

необхідно провести внутрішньогосподарський земле!

устрій у підприємстві; відібрати сівозмінні площі для

застосування систем точного землеробства, як ті, які

найінтенсивніше використовуються; розбити поля на

робочі ділянки — ділянки правильної форми, однако!

вого розміру, зручні для обробітку агрегатами, що ма!

ють власні номери і вважаються однорідними елемен!

тарними ділянками з просторовою прив'язкою до

місцевості; відібрати грунтові проби з просторовою

прив'язкою до місцевості; визначити вміст поживних

елементів по кожній одиниці управління й розробити

карту розподілу агрохімічних показників; обробити,

проаналізувати за допомогою програмного забезпе!

чення і скласти технологічну карту диференційовано!

го внесення добрив.

ВИСНОВКИ
При формуванні інтенсивного типу відтворення не!

обхідно обов'язково враховувати, що кожен напрям

інтенсифікації має граничну межу використання, нехту!

вання якою може негативно вплинути на агроекологіч!

ну систему. Тому сільськогосподарські підприємства,

формуючи інтенсивний тип економічного розвитку, ма!

ють забезпечити його екологічність та базуватися на

таких принципах:

— раціональне використання землі, що супровод!

жується збереженням і підвищенням родючості грунту;

— збалансованості внесення доз добрив;

— забезпечення оптимального рівня розораності

земельних угідь та насиченості інтенсивними культура!

Показники 
Роки 2014 р. у 

% до 
2010 р. 2010 2011 2012 2013 2014 

Продуктивність праці, тис. грн./особу 132,68 165,23 159,68 201,22 227,75 171,7 

Одержано на 100 га 
сільськогосподарських угідь, тис. грн.:       

валової продукції 457,0 590,5 547,2 668,3 676,7 148,1 

прибутку 61,9 97,2 97,7 57,8 162,0 261,7 

Рівень рентабельності виробництва, % 21,1 27,0 20,5 11,2 25,8 х 

Таблиця 3. Результати інтенсифікації виробництва у сільськогосподарських підприємствах
України, 2010—2014 рр.

Джерело: розраховано автором за даними [11; 12].
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ми, що унеможливить розвиток водної і вітрової ерозії

грунту;

— оптимізація структури посівних площ з урахуван!

ням ринкових, виробничих та ресурсних критеріїв;

— дотримання встановлених правил щодо транс!

портування, складування і внесення мінеральних доб!

рив, засобів захисту рослин і тварин, недопущення заб!

руднення ними навколишнього середовища і продуктів

харчування;

— правильне складування, зберігання і внесення

органічних добрив;

— використання інноваційних, прогресивних техно!

логій вирощування сільськогосподарських культур.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На сьогоднішній день ключовою умовою успішного

функціонування підприємств стає використання їхньо!

го інтелектуального потенціалу і створення за його ре!

зультатами конкурентоспроможних інтелектуальних

продуктів. При цьому досягнення бажаних результатів

застосування даного потенціалу у значній мірі визна!

чається особливостями ролі управлінців підприємства

у його процесах, активністю їхнього координаційного

впливу та безпосереднього вирішення завдань інтелек!

туальної діяльності. Відповідно, постає потреба розроб!

лення і застосування рекомендацій щодо удосконален!

ня використання інтелектуального потенціалу господа!
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THE PROCESSING ANALYTIC MODEL OF PERFECTING USE OF THE INTELLECTUAL
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

У статті викладено результати досліджень у сфері використання інтелектуального потенціалу підприє#
мства. Проведено аналіз існуючих напрацювань щодо використання даного потенціалу і виявлено не#
обхідність виділення інтегруючої складової, у якості якої запропоновано розглядати інтелектуальну взає#
модію управлінців. Аргументовано практичну важливість даної взаємодії за результатами експертного
дослідження використання інтелектуального потенціалу вітчизняними машинобудівними підприємства#
ми. Запропоновано процесно#аналітичну модель удосконалення використання інтелектуального потен#
ціалу підприємства на засадах ідентифікації та оцінювання впливу параметрів інтелектуальної взаємодії
управлінців на його показники та її регулювання за пріоритетним параметром. Розкрито послідовність
проектування і застосування цієї моделі, а також сутність її складових. Доведено практичну придатність
описаної моделі на прикладі її застосування на одному з вітчизняних машинобудівних підприємств.

The research results in the sphere of intellectual potential use are presented in the following article. It has
been analysed the existing works as for this potential and it has been discovered the necessities of the separation
of this component — the intellectual manager's interaction. The practical importance of this interaction was
argued using the results of research of the intellectual potential of the local machinery construction enterprises.
The processing analytic model of perfecting use of intellectual potential of the enterprise was presented on the
identification principles and valuation of the influence parameters of the intellectual manager's interaction and
its regulation for the priority parameter. It was discovered the projecting sequence and the use of the given
model like the meaning of its components. The practical usefulness of the following model was proved on the
example of its use on the local machinery construction enterprises.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інтелектуальна взаємодія управлінців, параметри інте%

лектуальної взаємодії управлінців, процес інтелектуальної взаємодії управлінців, використання інтелек%

туального потенціалу підприємства, процесно%аналітична модель удосконалення використання інтелек%

туального потенціалу підприємства.

Key words: the intellectual potential, the intellectual interaction, the parameters of the intellectual manager's

interaction, the process of the intellectual manager's interaction, the use of intellectual potential, the processing

analytic model of perfecting use of intellectual potential.

рюючих суб'єктів шляхом оцінювання і регулювання

управлінської участі у ньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ З ДОСЛІДЖУВАНОЇ
ПРОБЛЕМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПИТАНЬ,
ЩО НЕ ВИРІШЕНІ

На основі вивчення наукових напрацювань за тема!

тикою використання інтелектуального потенціалу, мож!

на стверджувати про єдність думок вітчизняних та за!

рубіжних вчених щодо необхідності застосування підси!

люючих впливів в управлінні даними процесами. Зокре!

ма, І. Мойсеєнко обгрунтовує важливість застосування

синергетичних механізмів управління цим потенціалом.

Такими механізмами автор вважає інформаційну підпо!

рядкованость, формування та самоудосконалення
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структур інтелектуального потенціалу, перетворення

станів системи, прямі та зворотні зв'язки, енерго!інфор!

маційні імпульси [1, c. 365—366]. В. Петренко у своїх

дослідженнях пропонує концепцію інтелектокористу!

вання та описує особливості "інтелектуалізації управлі!

ння". У своїй праці автор розкриває вагому роль керів!

ників у інтеграції процесів використання інтелекту учас!

ників системи, тобто досягнення сінтелектуального

ефекту (колективного інтелекту) [2, с. 114—115]. З цією

метою науковець пропонує модель формування управ!

лінцями інтелектуально інтегрованих команд завдяки за!

стосуванню мотиваційних впливів залежно від складу

команди та мотиваційних підпросторів її учасників, які

визначатимуться індивідуальними значеннями трьох ко!

ординат: результату, ефекту і соціальної корисності [2,

с. 129]. Дослідники П. Блавацький [4], Р. Шеремета [5]

розкривають у своїх напрацюваннях важливість взаємодії

у командах, її прояви та ефективність різних видів взає!

модії щодо вирішення завдань інтелектуальної діяльності

учасниками. А. Шиян [3] розвиває у своїх працях теорію

про типи управління і самоорганізацію суб'єктів управлі!

ння, їхню взаємодію задля найоптимальнішого і найефек!

тивнішого вирішення завдань діяльності.

Таким чином, можна зробити висновок, що саме уп!

равлінці та їхня злагоджена інтелектуальна діяльність

щодо інтегрування усіх складових використання інтелек!

туального потенціалу в значній мірі визначає результат

використання даного потенціалу підприємства загалом.

Тобто таку діяльність слід розуміти як інтелектуальну взає!

модію управлінців у використанні інтелектуального потен!

ціалу підприємства. Однак нерозкритими залишаються

питання, пов'язані з ідентифікацією та оцінюванням пара!

метрів, які виражатимуть цю взаємодію, а також відобра!

женням впливу її як складової використання інтелектуаль!

ного потенціалу підприємства на його показники.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Відповідно до поставленої проблеми, метою статті

є розроблення та обгрунтування моделі удосконален!

ня використання інтелектуального потенціалу підприє!

мства на основі оцінювання і регулювання параметрів

інтелектуальної взаємодії управлінців.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З НАУКОВИМ
АВТОРСЬКИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Інтелектуальна взаємодія управлінців (далі ІВУ) у

використанні інтелектуального потенціалу підприємст!

ва — це сукупність каузально пов'язаних між собою про!

цесів об'єднання управлінцями власних та організацій!

них інтелектуальних зусиль і ресурсів щодо спільної

інтелектуальної діяльності у процесі вирішення інтелек!

туальних завдань підприємства. Інтелектуальними зав!

даннями підприємства слід вважати завдання інтелек!

туальної діяльності, вирішення яких супроводжується

використанням його інтелектуального потенціалу.

Вивчення особливостей даної взаємодії у створенні

інтелектуальних продуктів на вітчизняних машинобудівних

підприємствах за результатами анкетного опитування уп!

равлінців цих підприємств підтверджує її достатній рівень

лише на окремих машинобудівних підприємствах, які ви!

робляють високотехнологічну продукцію (ПАТ "Крюківсь!

кий вагонобудівний завод", ПАТ "Турбоатом", ПАТ "За!

поріжтрансформатор" і ПАТ "Мотор Січ"). Для досліджу!

ваних підприємств, які виготовляють традиційну продук!

цію (ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод", ПАТ

"Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе", ПрАТ

"Вінницький дослідний завод", ПАТ "Городоцький механ!

ічний завод", ПАТ "Іскра" та інші) встановлено, що 72% з

них не застосовують на практиці методи колективного

пошуку і застосування ідей та рішень, а для 86% не влас!

тиве активне обговорення та координування ідей, рішень

та можливостей, що свідчить про неналагодженість інте!

лектуальної взаємодії на цих підприємствах, зокрема зі

сторони управлінців. Щодо використання інтелектуально!

го потенціалу, то лише для 24% підприємств характерний

перехід інтелектуальних можливостей до використання

одразу після їхнього виявлення, що свідчить і про управл!

інську незацікавленість у використанні цього потенціалу.

Відповідно, постає практична проблема розроблення і

застосування обгрунтованого процесу ІВУ у використанні

інтелектуального потенціалу суб'єктів господарювання.

Щодо процесу здійснення ІВУ як логічної послідовності

певних етапів, пропонуємо здійснити їхнє групування за

такими необхідними процедурами (порядком дій), як уз!

годжувальна, розподільча, виконавча та синтезуюча. Де!

тально представимо процес ІВУ у використанні інтелекту!

ального потенціалу підприємства на рисунку 1.

Враховуючи прикладну важливість ІВУ у використанні

інтелектуального потенціалу підприємства, постають пи!

тання можливості підвищення його результативності за

рахунок цієї взаємодії. Враховуючи практичну відсутність

наукових напрацювань за даною тематикою, доцільно па!

раметризувати ІВУ у використанні цього потенціалу та оц!

інити її вплив на його показники, встановити пріоритетний

за силою впливу параметр та здійснити регулювання ІВУ у

його межах задля удосконалення процесів і результатів

використання інтелектуального потенціалу господарюю!

чого суб'єкта. На основі проведених теоретичних і при!

кладних досліджень побудовано процесно!аналітичну мо!

дель удосконалення використання інтелектуального по!

тенціалу підприємства. Послідовність етапів її проектуван!

ня і застосування наведено на рисунку 2.

Розроблена модель включає перелік науково і прак!

тично обгрунтованих етапів:

1. Визначення цілей і завдань удосконалення вико!

ристання інтелектуального потенціалу підприємства,

тобто формулювання бажаного результату від його

здійснення. Вибір цілі у даному випадку визначається

масштабністю виявлених проблем і може стосуватися:

комплексної перебудови використання даного потенці!

алу; окремих процесів у ньому тощо. Відповідно до вста!

новленої цілі розробляється перелік завдань.

2. Визначення параметрів і показників ІВУ у вико!

ристанні інтелектуального потенціалу підприємства. Для

здійснення експертного відбору параметрів нами

відібрано групу з десяти експертів за критерієм їхньої

обізнаності та причетності до процесів ІВУ та проведе!

но індивідуальний мозковий штурм. При відборі екс!

пертів здійснено перевірку їхньої компетентності за да!

ною проблемою. Для наочного відображення і систе!

матизації одержаних за результатами індивідуального

мозкового штурму вимог до змісту параметрів ІВУ у ви!
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користанні інтелектуального потенціалу, побудована

зведена інтелект!карта. Сформульовано наступні пара!

метри, що характеризують ІВУ у використанні інтелек!

туального потенціалу суб'єкта господарювання та зап!

ропоновано показники їхнього вираження: масш!

табність (x
1
) (рівень функціональної, міжфункціональ!

ної, координаційної та безпосередньої участі уп!

равлінців у використанні інтелектуального потенціалу);

активність (x
2
) (рівень актив!

ності управлінців щодо форму!

вання, аналізування альтерна!

тив у вирішенні функціональ!

них, міжфункціональних інте!

лектуальних завдань, участі уп!

равлінців у виборі варіанту ви!

рішення функціональних і

міжфункціональних інтелекту!

альних завдань, безпосереднь!

ого спільного вирішення, коор!

динування вирішення функціо!

нальних і міжфункціональних

інтелектуальних завдань щодо

створення інтелектуального

продукту); рівномірність (x
3
)

(рівень пропорційності участі

управлінців у спільному вирі!

шенні, координуванні вирішен!

ня функціональних і міжфунк!

ціональних інтелектуальних

завдань щодо створення інте!

лектуального продукту) керо!

ваність (x
4
) (рівень прогнозова!

ності, організованості, мотиво!

ваності, керованості, урегульо!

ваності інтелектуальної взає!

модії управлінців у викорис!

танні інтелектуального потен!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосування  моделі
П
роектування моделі

Встановлення критеріїв відбору параметрів ІВУ у ВІПП

Обрання методу відбору параметрів ІВУ у ВІПП 

Визначення параметрів і показників ІВУ у ВІПП

Розрахунок значень показників параметрів ІВУ у ВІПП 

Побудова кореляційно-регресійних моделей для оцінювання впливу параметрів ІВУ 
у ВІПП на його показники  

Аналізування характеру впливу параметрів ІВУ у ВІПП на його показники та 
визначення пріоритетного параметра 

Визначення цілей і завдань удосконалення ВІПП*

Зважене агрегування значень показників параметрів ІВУ у ВІПП

Здійснення заходів регулювання ІВУ ВІПП за пріоритетним параметром задля 
покращення значень його показників 

Оцінювання зміни ефективності ВІПП за результатами регулювання ІВУ у ВІПП за її 
пріоритетним параметром 

Рис. 2. ПроцесноHаналітична модель удосконалення використання
інтелектуального потенціалу підприємства

Джерело: розроблено автором.

Примітка: * — використання інтелектуального потенціалу підприємства.

Рис. 1. Процес ІВУ у використанні інтелектуального потенціалу підприємства

Джерело: побудовано автором на основі [2, с. 118—119; 3].
Примітки: * — використання ІП підприємства; ** — інтелектуальні завдання підприємства щодо створення інтелектуальних

продуктів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доведення до управлінців трьох рівнів управління  існуючих ІЗП**. 
2. Спільне аналізування управлінцями можливості вирішення існуючих ІЗП. 
3. Узгодження і вибір управлінцями методу ІВУ щодо вирішення існуючих ІЗП.
4. Узгодження і вибір  управлінцями напрямів ІВУ щодо вирішення ІЗП. 

Зв
ор
от
ні
й 
зв

’я
зо
к 

Узгоджувальна 
процедура ІВУ у 

ВІПП* 

Розподільча 
процедура ІВУ у 

ВІПП 

 
Виконавча 

процедура ІВУ у 
ВІПП 

1. Вибір та узгодження виконавців щодо вирішення ІЗП. 
2. Вибір та узгодження координаторів у вирішенні ІЗП.   
3. Доведення управлінцями існуючих ІЗП до виконавців у випадку 
координаційного методу ІВУ у вирішенні ІЗП. 
4. Узгоджений розподіл робіт щодо вирішення ІЗП між виконавцями і 
координаторами. 

1. Індивідуальне і/або міжособистісне і/або колективне застосування 
інтелектуальних ресурсів виконавцями у пошуку альтернатив вирішення ІЗП. 
2. Функціональне і/або міжфункціональне координування пошуку альтернатив 
вирішення ІЗП координаторами шляхом введення нових інтелектуальних 
ресурсів для виконавців. 
3. Доведення виконавцями альтернатив вирішення ІЗП до координаторів. 
4. Функціональне і/або міжфункціональне координування вибору варіанта 
вирішення ІЗП. 
5. Доведення координаторами варіанту вирішення ІЗП до виконавців. 
6. Вирішення ІЗП виконавцями.

1. Доведення виконавцями результатів вирішення ІЗП до координаторів. 
2. Функціональне і/або міжфункціональне координування одержаних 
результатів вирішення ІЗП. 
3. Визнання і затвердження/відхилення одержаного результату 
вирішення ІЗП.

Синтезуюча 
процедура ІВУ у 

ВІПП 
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ціалу); оптимальність (x
5
) (рівень обгрунтованості вит!

рат, узгодження тривалості процесів, незалежності інте!

лектуальної взаємодії управлінців у використанні інте!

лектуального потенціалу). Розрахункові значення кож!

ного з показників можуть знаходитися у межах [0; 1].

4. Розрахунок значень показників та їхнє зважене

агрегування. На основі обчислень і встановлення зна!

чень показників, а також визначення коефіцієнта ваго!

мості кожного показника у межах параметра за прави!

лом Фішберна, проводиться розрахунок загального зна!

чення і!го параметра у вигляді адитивної згортки його

часткових показників:
n

i ji jij=1

= px x∑ (1),

де x
i
 — загальне значення і!го параметра; x

ji
 — зна!

чення j!го показника і!го параметра; р
ji
 — значення ко!

ефіцієнта вагомості j%го показника і!го параметра. Вра!

ховуючи те, що межі значень часткових показників та

їхніх коефіцієнтів вагомості знаходяться на проміжку

[0; 1], можливі значення параметрів ІВУ у використанні

інтелектуального потенціалу підприємства теж не вихо!

дитимуть за ці межі.

5. Аналізування впливу параметрів на показники ви!

користання інтелектуального потенціалу підприємства.

На основі попередніх досліджень та публікацій було роз!

крито та обгрунтовано показники, які виражають проце!

си та результати використання даного потенціалу, а та!

кож проведено їхнє аналізування на вітчизняних маши!

нобудівних підприємствах. Зокрема нами було відібра!

но такі показники: частка застосованого програмного та

інформаційного забезпечення у створенні інтелектуаль!

них продуктів (y
1
); кількість поданих альтернатив щодо

створення інтелектуальних продуктів (y
2
); частка засто!

сованих альтернатив щодо створення інтелектуальних

продуктів, які були подані у попередніх періодах та зна!

ходилися в "базі ідей" (y
3
); частка застосованих альтер!

натив щодо створення інтелектуальних продуктів, які

були подані працівниками, що пройшли навчання у по!

точному періоді (y
4
); витрати на оплату праці працівників,

які створюють інтелектуальні продукти (y
5
); частка зас!

тосованих наявних інтелектуальних продуктів у створенні

нових (y
6
); частка вирішених інтелектуальних завдань

високого (y
7
), середнього (y8) і низького рівнів (y

9
) склад!

ності щодо створення інтелектуальних продуктів;

кількість створених інтелектуальних продуктів (y
10

).

Найбільш оптимальним способом представлення залеж!

ності даних показників від параметрів ІВУ є побудова

кореляційно!регресійних моделей виду:

0 1 2 3 4 51 2 3 4 5i
= + + +y b b b b b bx x x x x+ + (2),

де b
1
, b

2
, b

3
, b

4
, b

5
 — коефіцієнти моделі, що характе!

ризують силу впливу параметрів на і!тий показник,

і=1…9; х
1
, х

2
, х

3
, х

4
, х

5
 — значення параметрів; b

0
 —

вільний коефіцієнт моделі. Додатне значення коефіцієн!

та моделі демонструватиме прямий зв'язок між значен!

ням параметра та показника, а від'ємне — обернений

зв'язок. Зауважимо, що значення залежних і незалеж!

них змінних моделі повинні бути стандартизованими.

Пропонуємо здійснювати стандартизацію відносно се!

реднього значення. Важливим етапом після побудові

моделі є також проведення тестування її на адекватність

через застосування коефіцієнта детермінації, F!критерію.

За результатами побудови моделей здійснюється

аналізування впливу параметрів ІВУ на використання

інтелектуального потенціалу підприємства. З метою

спрощення процесу аналізування доцільно провести

групування за силою впливу даних параметрів на показ!

ники використання. При цьому важливо враховувати ха!

рактер впливу параметра на показник, який може бути

стимулюючим або деструктивним. Крім того, кожен па!

раметр може здійснювати як позитивний, так і негатив!

ний вплив на різні показники.

6. Здійснення заходів регулювання ІВУ у викорис!

танні інтелектуального потенціалу підприємства за пріо!

ритетним параметром задля покращення значень показ!

ників цього використання. Якщо параметр, який одер!

жав найвищий ранг, здійснює лише стимулюючий вплив,

заходи з удосконалення повинні визначатися регулю!

ванням цієї взаємодії задля подальшого покращення та

підсилення за рахунок даного параметру позитивного

впливу решти параметрів на показники використання

інтелектуального потенціалу. Якщо параметр, який

одержав найвищий ранг, здійснює лише деструктивний

вплив, постає необхідність якісної та структурної пере!

будови складових ІВУ які формують даний параметр

задля зміни напряму його впливу на позитивний. Якщо

параметр, який одержав найвищий ранг, здійснює сти!

мулюючий і деструктивний вплив на різні показники,

заходи з удосконалення повинні спрямовуватися на

диверсифікацію ІВУ залежно від особливостей вирішу!

ваних інтелектуальних завдань підприємства.

7. Перевірка результативності заходів регулюван!

ня за пріоритетним параметром. Відповідно, доцільно

розрахувати показники результативності цих заходів

через відносну зміну показників використання інтелек!

туального потенціалу підприємства після їхнього впро!

вадження. Відповідно:

i1 i0
zvi

i0

-y y
= × 100%E

y

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

(3),

де Е
zvi 

— результативність заходів регулювання ІВУ

у використанні інтелектуального потенціалу підприєм!

ства за її пріоритетним параметром; y
i0
, y

i1
 — значення

і!го показника використання інтелектуального потен!

ціалу до і після впровадження заходів регулювання. За!

гальний показник зміни результативності використан!

ня інтелектуального потенціалу підприємства від впро!

вадження заходів регулювання ІВУ за її пріоритетним

параметром (S
zv

) відображатиметься у якості зваженої

суми розрахованих показників результативності, при

цьому найбільші значення коефіцієнтів вагомості (q
i
)

належатимуть тим показникам, на які пріоритетний па!

раметр має найбільший вплив:

9

zvizv ii = 1

= qS E .∑ (4).

Перевірка практичної придатності запропонованої

моделі була здійснена на ПрАТ "Львівський локомоти!

воремонтний завод". Встановлено значення параметрів

ІВУ у використанні інтелектуального потенціалу даного

підприємства, зокрема x
1
=0,455; x

2
=0,49; x

3
=0,477;

x
4
=0,363; x

5
=0,584. Також за результатами побудови

кореляційно!регресійних моделей було встановлено,
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що існує значна лінійна залежність процесів і резуль!

татів використання інтелектуального потенціалу аналі!

зованого підприємства від кількісної участі управлінців,

тобто найвагоміший вплив здійснює масштабність ІВУ.

При цьому значення часткових показників даного пара!

метра вказували на переважаючу частку координацій!

ної та функціональної участі управлінців при вирішенні

інтелектуальних завдань щодо створення інтелектуаль!

них продуктів, що свідчить про середній рівень центра!

лізованості процесів використання інтелектуального

потенціалу ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний

завод". Значення параметра масштабності знаходило!

ся на середньому рівні, а також при експертному до!

слідженні була виявлена відсутність налагоджених про!

цедур спільної інтелектуальної діяльності, та деструк!

тивний характер впливу на вирішення інтелектуальних

завдань високого рівня складності щодо створення інте!

лектуальних продуктів. Тому, удосконалення викорис!

тання інтелектуального потенціалу даного підприємства

було спрямоване на диверсифікацію кількісного скла!

ду залучених управлінців залежно від особливостей

кожного інтелектуального завдання щодо створення

інтелектуальних продуктів, що дозволило оптимізува!

ти процес їхнього вирішення та покращити результати.

За підсумками виявлених, проаналізованих особливос!

тей і здійснення відповідних заходів регулювання за

пріоритетним параметром, відбулося сумарне зростан!

ня результативності використання інтелектуального

потенціалу ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний

завод" на 25,7%, що свідчить про прикладну вагомість

моделі щодо застосування її на вітчизняних підприєм!

ствах.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, проведені теоретичні та практичні досліджен!

ня засвідчують значну вагомість управлінського впливу

в забезпеченні інтегрування процесів використання інте!

лектуального потенціалу підприємства. Розроблена про!

цесно!аналітична модель удосконалення цього викори!

стання дозволяє у повній мірі розкрити ключові особ!

ливості інтелектуальної взаємодії управлінців у

здійсненні інтелектуальної діяльності, покращити про!

цеси і результати застосування інтелектуальних можли!

востей підприємства за рахунок проведення, на основі

виявлених особливостей управлінської участі у цих про!

цесах, регулюючих заходів щодо зміни масштабів, ак!

тивності, рівномірності, оптимальності та керованості

інтелектуальної взаємодії представників керуючої сис!

теми господарюючого суб'єкта.

Дана модель призначена для застосування як уп!

равлінцям вищої ланки щодо перебудови чи коригуван!

ня орієнтирів і засад інтегрованого використання інте!

лектуального потенціалу підприємства, так і для уп!

равлінців середньої і низової ланок щодо самоуправ!

ління та коригування процесів власної інтелектуальної

взаємодії по горизонталі та вертикалі управління, а

також з підлеглими у межах підпорядкованого внутрі!

шнього об'єднання при вирішенні інтелектуальних зав!

дань підприємства щодо створення інтелектуальних

продуктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досвід функціонування вітчизняної системи вищої ос!

віти показує, що в умовах соціально!економічної кризи краї!

ни найбільш життєздатними виявляються ті освітні устано!

ви, які проводять активну інноваційну політику, вводять нові

спеціальності і нові навчальні програми, практикують нові

технології навчання, розширюють діапазон освітніх і нау!

ково!технічних послуг, що надаються населенню і різного

роду організаціям. У той же час існуюча система ресурсно!

го забезпечення вищої освіти, яка орієнтована лише на

підтримку і відтворення традиційної структури діяльності.

У наявності очевидне протиріччя між проголошеними ціля!

ми розвитку освіти і реальною ресурсною підтримкою

освітніх установ.

Головна проблема сьогодні полягає в зміні методології

економічної підтримки освіти, що припускає відмову від за!

лишкового принципа фінансування і перехід до концепції

інвестування освіти. Вирішення цієї проблеми повинне бу!

дується на серйозному науково!практичному обгрунтуванні

методів і механізмів ресурсного забезпечення освіти, оріє!

нтованої на розвиток інноваційної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій основні поло!

ження наукового і освітнього менеджменту і механізмів дер!

жавного управління данною сферою досліджувані в робо!

тах [1; 2; 3; 4].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проаналізувати державні механізми еко!

номічної підтримки інноваційного розвитку вищих навчаль!

них закладів України.
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Діяльність вищих навчальних закладів має некомерцій!

ний характер, що визначається її спрямованістю на рішення
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— соціальний захист громадян через придбання ними

соціального статусу шляхом отримання певної кваліфікації

(реалізація гарантованого Конституцією України права гро!

мадян на освіту).

— формування сукупної креативності соціуму (інтелек!

туального потенціалу суспільства), що має особливу важ!

ливість у наш час, коли основним чинником громадського

виробництва стає інформація;

— задоволення потреб особи в духовному і інтелекту!

альному розвитку, реалізація пізнавальних інтересів і розк!

риття потенції творчості індивідуума;

— забезпечення безперервності процесу навчання на

відміну від дискретності комерційної діяльності;

— підвищення соціокультурної результативності на!

вчання, які проявляються в прискоренні просування особи і

суспільства по дорозі пізнання, а не в систематичному отри!

манні прибутку від користування майном, продажу товарів,

виконання робіт і надання послуг [3, с. 11].

Некомерційна природа освітньої діяльності, що має

стратегічну цінність для соціуму, впливає на економічні сто!

сунки у сфері освіти. Вони визначають механізми і техно!

логії перетворення матеріальних ресурсів і засобів в нову

"нематеріальну" якість — професионалізм. Специфіка еко!

номічних стосунків у сфері освіти обумовлена тим, що кінце!

вий результат використання ресурсної бази системи освіти

полягає у формуванні, накопиченні і прирості інтелектуаль!

но!інформаційного ресурсу людини, суспільства і самої

сфери освіти.

Ця особливість хоча і ускладнює формалізацію визна!

чення вартісті освіти, але пояснює вигідність інвестування

вищої освіти як для держави в цілому, для кожного грома!

дянина, так і для колективу освітньої установи, бо знання

має функцію капиталу. Їх приріст веде до збільшення інте!

лектуального потенціалу і кожного громадянина, і колек!

тивів освітніх установ, і соціуму в цілому. Відповідно, освіта
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не є часткою благом, не може бути об'єктом "купівлі!про!

дажу", а вартість освіти не є ринковою категорією.

У цьому випадку виникає питання про механізм ресурс!

ного забезпечення діяльності установ вищої освіти і раніше

усього рівня фінансової підтримки. Первинне значення

фінансового забезпечення пов'язана з тим, що фінанси є

єдиним видом ресурсів, що трансформуються безпосеред!

ньо і з мінімальними витратами часу в будь!який інший їх

вид. Тому ефективність і стійкість ресурсного забезпечення

визначаються передусім механізмом його фінансової

підтримки [4, с. 36].

Проблеми фінансової підтримки вищої освіти в особ!

ливих умовах ринкової економіки України цікавлять бага!

тьох дослідників, які визнають стратегічну роль освіти в пе!

ріод переходу до інформаційного суспільства.

Світовий досвід дозволяє виділити наступні перспек!

тивні напряму державної підтримки вищої освіти:

— розвиток законодавчої бази, що дозволяє направ!

ляти в освіту значну частину (не менше 7—8 %) валового

національного продукту;

— введення багатоканального і багаторівневого фінан!

сування: в державних навчальних закладах, при якому змен!

шення долі асигнувань державного уряду шляхом їх заміни

асигнування з регіональних і місцевих бюджетів сприятиме

збільшенню частки державного фінансування для підтрим!

ки недержавних навчальних закладів;

— децентралізація фінансування при широкій диверси!

фікації системи освіти, дозволяюча встановити залежність

об'ємів фінансування від підсумків виконання програм вищої

освіти;

— формування інституту консолідованої відпові!

дальність социальних партнерів за вищу освіту, у тому числі

розширення можливостей доступу молоді до вищої освіти,

підвищення кваліфікації і професійну перепідготовку.

Відмова від принципів залишкового виділення бюджет!

них коштів на освіту і перехід до її інвестування сьогодні

являється найбільш перспективним і ефективним засобом

підтримки освіти, що базується на державно!громадській

формі управління, забезпечує залучення і загальну відпові!

дальність широкого кола соціальних партнерів. При цьому

фінансування вищої освіти з різних джерел виявляється не

лише менш схильним до кризових ситуацій в економіці, а й

створює можливості для виживання і подальшого розвитку

установ освіти за умови напряму фінансових потоків на

підвищення їх інноваційної здатності.

За даними Держкомстату України за останні роки не

лише проходило зменшення державних фінансових надход!

жень у систему освіти, але і змінювалася їх структура: зни!

жувалася доля витрат державного бюджету.

Принципи побудови державного механізму фінансуван!

ня вищих навчальних закладів сьогодні мають бути адекватні

активній стратегії інноваційного розвитку ВНЗ і критеріям

вибору освітніх новацій. Розглянемо ці принципи.

1. Засадничий принцип — пріоритетність інвестування

та накопичення і оновлення знань, їх матеріалізації, що

відбиває діалектику розвитку соціуму і першого критерыю

вибору освітніх новацій — рівню їх соціально!культурною

цілеспрямованості.

2. Принцип емерджентності: фінансування інноваційної

освітньої діяльності спільне з іншими компонентами орган!

ізаційно! економічного механізму функціонування внз по!

винно бути сфокусовано на збереженні цілісності і систем!

ності установи як єдиного організму шляхом своєчасного

напряму фінансових потоків для коррективання переходу

елементів системи з нерівноважного в рівноважний стан, тим

самим забезпечуючи стійкість функціонування і розвитку

освітньої установи. Це положення відповідає другому кри!

терію вибору освітніх новацій — міри гармонізації загаль!

них принципів цивілізаційного розвитку.

3. Принцип цілеспрямованості фінансових потоків ви!

ражається в підтримці і стимулюванні розвитку ціннісних

пріоритетів освіти і визначається третім критерієм вибору

освітніх новацій — рівнем функціональності нововведень.

У нашому випадку соціальний аспект освітньої діяльності

являється цілеспрямованим, а економічний її аспект — фор!

мообразуючим, що забезпечує найкраще досягнення мети

через використання адекватних способів, методів і засобів

використання.

4. Принцип керованості фінансових потоків полягає в

необхідності гарантованого інвестування, що дозволяє про!

гнозувати і планувати фінансову ситуацію, а також порядок

його виконання з урахуванням четвертого критерію вибору

освітніх новацій — міри адаптивності нововведень. Цей кри!

терій встановлює відповідність новації природі освітньої

діяльності, її здатності стимулювати розвиток творчої ініціа!

тиви викладачів чітко встановленою відповідальністю за

результати їх діяльності.

5. Принцип синергетики. Припускає пошук раціональ!

них структурних співвідношень в інвестуванні, вибір ефек!

тивних альтернативних варіантів поєднання різних джерел

фінансування і забезпечення прозорості використання

фінансових коштів. Ефективно діє при введенні п'ятого

критерію вибору освітніх новацій — їх управлінні.

6. Принцип динамічності, тобто можливості взаємодо!

повнення і вільного переходу інвестицій за напрямами інно!

ваційної освітньої діяльності ВНЗ. Цей принцип визначаєть!

ся шостим критерієм вибору новацій — швидкістю їх поши!

рення.

7. Принцип ефективності. Модель фінансування повин!

на передбачати засоби порівняння ресурсів і результатів з

кожного напряму інноваційної освітньої діяльності вищого

навчального закладу ультативністю нововведень [1, с. 75].

Наше дослідження показало, що вибір стратегії іннова!

ційного розвитку внз вимагає не лише нових принципів по!

будови і нової моделі його економічної підтримки, але та!

кож і нової методології оцінки його економічної достатності.

Згідно з сформульованими вище принципами побудови ме!

ханізму економічної підтримки розвитку освітньої діяльності

пропонується наступна система показників її оцінки (табл.

1).

Співвідношення питомих вагів гарантованих асигнувань

інновацій, а також власних і притягнених фінансових коштів

у загальному обсязі фінансових надходжень характери!

зується станом розрахункового рахунку; поточних рахунків

і дохіду від діятельності, валютного рахунку і іншим рахунків.

Знання граничних меж зміни стану кожного джерела фінан!

сових надходжень для покриття необхідних витрат по інно!

ваційній діяльності і фінансових вкладень дозволяє своє!

часно сформувати потоки таких господарських операцій, які

ведуть до поліпшення фінансового стану установи вищої

освіти.

Загальноприйнятими показниками фінансової стійкості

є: коефіцієнт заборгованості (усі боргові зобов'язання ділені

на власні фінансові кошти); коефіцієнт забезпеченості влас!

ними засобами (відношення власних оборотних коштів до

загальної величини оборотних коштів); коефіцієнт манев!

реності (відношення власного оборотного капіталу до усь!

ого власного капіталу). Для установи вищої освіти ці коефі!

цієнти з урахуванням специфіки інноваційної освітньої діяль!

ності трансформуються таким чином: коефіцієнт заборго!

ваності — усі боргові зобов'язання з розробки і викорис!

танню інновацій, ділені на об'єм засобів, призначених на їх

асиг!нування; коефіцієнт забезпеченості власними засоба!

ми — відношення оборотних коштів, призначених для інно!

ваційної діяльності до загальної величині оборотних коштів;

коефіцієнт маневреності — відношення власних оборотних

коштів (від позабюджетної діяльності) до усієї величини

власних позабюджетних засобів.
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Фінансові показники стимулювання інновац!

ійного розвитку вищих навчальних закладів мож!

на розділити на дві групи: зовнішні і внутрішні.

Перша група включає — ліміти бюджетних зобо!

в'язань, виділених на фундаментальні наукові

дослідження, розробку перспективних технологій

і пріоритетних напрямів; засоби на цільові про!

грами інноваційної освіти; гранти на розробку і

реалізацію окремих новацій. Друга група — це

цільові спонсорські внески і особові резерви і

фонди ВНЗ: засоби на матеріальне заохочення і

соціальні виплати; які включають кошти на утри!

мання і розвиток матеріально!технічної бази; рек!

торський фонд та ін.

Механізм розподілу фінансових коштів за на!

прямами інноваційного розвитку будується на

основі: довгострокового планування фінансової

підтримки інноваційного розвитку установи вищої

освіти з урахуванням ієрархії пріоритетних но!

вації; міри відповідності необхідних фінансових ресурсів

підтримки новацій поточного фінансового стану установи

вищої освіти; прогнозу загальної потреби у фінансових ре!

сурсах підтримки інноваційної діяльності і структури дже!

рел фінансування [2, с.117].

Основні показники ділової активності визначаються як

показники фактичного використання результатів новацій

для зміцнення стану установи вищої освіти; стимулювання

якості вищої освіти; залучення інвесторів і партнерів; підви!

щення престижності цього внз.

Ефективність інноваційної освітньої діяльності внз має

кількісну і якісну характеристики. В умовах інвестування

освіти (шляхом виділення грантів на навчання, кредитів, ва!

учерів та ін.) при дотриманні спеціальної технології обліку

ресурсів і результатів, перша може оцінюватися рівнем

ефективності реалізованих новацій; ефективністю фінансо!

вих асигнувань на інноваційний розвиток; загальним обся!

гом прибутків, отриманих у результаті використання но!

вацвй. У існуючих умовах державного фінансування освіти

за фактом наявності бюджетних коштів загальною сумою

по статтях витрат без виділення окремим рядом фінансо!

вих коштів на освітні новації, розрахунок кількісних показ!

ників внутрішньої ефективності нововведень не представ!

ляється можливим. Друга — підвищенням якості навчання;

зростанням соціальної "привабливості" тієї або іншої про!

фесії; і, головне, посиленням інноваційності суб'єктів осві!

ти.

У сучасній практиці управління освітою стратегія його

інноваційного розвитку багато в чому визначається відпо!

відною нормативно! законодавчою базою. Вона формує

правовий фундамент фінансової підтримки інноваційної

діяльності навчального закладу. Стан нормативно!право!

вої бази фінансової підтримки інноваційної діяльності у

сфері вищої освіти, на наш погляд, необхідно розглянути

в розрізі основних етапів організації інноваційної діяль!

ності:

1. Розробка стратегії інноваційної діяльності.

2. Створення проекту інноваційного розвитку.

3. Формування соціальної технології освоєння інно!

вацій.

4. Моніторинг нововведень.

5. Оцінка наслідків нововведень.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Вибір стратегії інноваційної діяльності установою

вищої освіти має бути співвіднесений з основними позиці!

ями Конституції України та Закону України "Про вищу ос!

віту".

Конкурентоспроможність і стійкість вищих навчальних

закладів пов'язана з активною стратегією інноваційної діяль!

ності ВНЗ, з пріоритетами ресурсного забезпечення інно!

ваційної освіти і критеріями вибору освітніх новацій. Реалі!

зацію цієї стратегії необхідно проводити на основі мобілі!

зації усіх видів ресурсів і їх цільової спрямованості на інно!

ваційний розвиток освітньої діяльності. Це дозволить удос!

коналювати управління освітньою установою, організацію

освітньої діяльності і якість вищого освіти.

Необхідно державним органам управління освітою і

керівникам вищих навчальних закладів скоординувати

організацію і контроль за інноваційною діяльністю. Її інвес!

тування повинне здійснюватися як у формі державного

співфінансування інноваційних проектів, так і за заомовлен!

ням різних організацій.
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Таблиця 1. Показники економічної достатності
підтримки інноваційного розвитку освітньої діяльності

Принципи 
Економічної 
підтримки 

Показники економічної достатності 

1 2 
1. Пріоритетність Співвідношення питомих вагів гарантованих асигнувань 

новацій, власних і притягнених засобів на ці цілі в загальному 
обсязі фінансових вступів установи освіти 

2. Емерджентність Фінансова стійкість інноваційного розвитку установи освіти
3. Цілеспрямованість Рівень стимулювання стратегії інноваційного розвитку внз 
4. Керованість Частка фінансових коштів на інноваційний розвиток з кожного

напряму ресурсного забезпечення освітньої діяльності 
5. Синергетика Рівень інвестиційної привабливості новацій у сфері освітньої 

діяльності 
6. Динамічність Рівень ділової активності у сфері інноваційного розвитку 

установи освіти 
7. Ефективність Співвідношення результатів і ресурсів по кожному напряму 

інноваційної освітньої діяльності 
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ВСТУП
Економіка охорони здоров'я — це відносно нова галузь

економічних знань, хоча господарський бік медицини при!

вертав до себе увагу з самого зародження економіки як

науки. Однак спеціалізовані дослідження з висвітлення

економічних аспектів охорони здоров'я з'явилися всередині

60!х років ХХ ст. Виникнення зацікавленості економістів до

охорони здоров'я відображали об'єктивні зміни, які відбу!

лися в структурі господарської діяльності на той час. Саме

процес бурхливого розвитку сфери послуг і став стимулом

для активізації медико!економічних досліджень. За останні

роки обсяг науково!дослідницької та навчально!методичної

літератури з економіки охорони здоров'я суттєво збільшився

[1].

Аналіз практики державного управління системою охо!

рони здоров'я України дав змогу виділити суперечність між

важливістю об'єктивного осмислення теорії й практики дос!

віду державного управління розвитком системи охорони

здоров'я України і відсутністю цілісних теоретико!методо!

УДК 351.77

В. Д. Долот,
к. н. з держ. упр., кафедра управління охороною суспільного здоров'я,
Національна академія державного управління при Президентові України

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК
МАКРОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ (ДО ПРОБЛЕМИ
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ECONOMIC RELATIONS HEALTH AS MACROECONOMIC CORPORATION (THE ISSUE
OF GOVERNANCE OF HEALTH)

У статті з погляду науки державного управління розглядаються проблемні питання економі#
ки охорони здоров'я. Основна увага приділена висвітленню економічних відносин у здорово#
охоронній сфері. Акцентується увага на характеристиці медичної послуги як блага, що надається
у формі діяльності та існує тільки в момент його отримання. Наголошується на тому, що джере#
лами розвитку соціально#економічних відносин охорони здоров'я є позитивні зміни, які обу#
мовлюють покращення здоров'я населення і реалізуються через адекватні нормативно#пра#
вові, організаційні, фінансово#економічні, технологічні та управлінські механізми взаємодії
суб'єктів взаємовідносин, включаючи координуючі та регулюючі функції держави.

In the article considered problematic issues Health Economics in terms of science governance. It
paid of economic Relations. It focuses on the characteristics of medical services as a benefit for
provided in the form of activity and exists only in time of receipt. It accents that the sources of social
and economic relations Health there are positive changes that lead to better health and implemented
through adequate legal, organizational, financial, economic, technological and managerial
mechanisms which relationships between subjects which include coordinating and regulatory
functions of the state.

Ключові слова: охорона здоров'я, економічні відносини, макроекономічна корпорація, механізми дер%

жавного управління, медична послуга.

Key words: health, economic relations, macroeconomic corporation governance mechanisms, medical service.

логічних досліджень державного управління ціноутворен!

ням та визначенням вартості медичної допомоги в Україні.

Дана суперечність і зумовлює потребу в системному аналізі

сучасного стану системи охорони здоров'я України, удос!

коналенні механізмів державного управління фінансуван!

ням галузі, що дасть можливість визначити напрями її мо!

дернізації [2].

Актуальність дослідження посилюється необхідністю

удосконалення національного законодавства щодо держав!

ного управління ціноутворенням та визначенням вартості

медичних послуг в контексті реформування здоровохорон!

ної сфери України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Авторський підхід до дослідження здоровоохоронної

сфери як соціального об'єкта в системі державного управ!

ління сформувався під впливом наукових праць вітчизняних

дослідників, фундаторів теорії державного управління у га!

лузі охорони здоров'я, які наголошують на важливості нау!
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кового пошуку щодо різних складових державного управ!

ління досліджуваною сферою: М. Білинська, Ю. Воронен!

ко, Д. Карамишев, В. Князевич, Н. Кризина, В. Лехан,

В. Лобас, О. Мінцер, Я. Радиш, Н. Рингач, І. Солоненко,

А. Терент"єва, О. Федько, І. Хожило, О. Черниш, Н. Ярош

та найвідоміші зарубіжні дослідники Р.Б. Салтман,

Дж. Фігейрас, М.!А. Портер та Є.Ольмстед.

Однак, незважаючи на певні розробки українських дос!

лідників, слід визнати, що досі залишаються невирішеними

чимало питань, пов'язаних з опрацюванням та впроваджен!

ням у практичну діяльність ефективних механізмів держав!

ного управління ціноутворенням та визначенням вартості

медичної допомоги в Україні.

МЕТА РОБОТИ
Мета роботи полягає у висвітленні з позицій науки дер!

жавного управління економічних відносин в галузі охорони

здоров'я як макроекономічної корпорації. У зв'язку з чим

стверджується, що структурна перебудова галузей, які об!

слуговують охорону здоров'я, передбачає перехід до міжга!

лузевих показників роботи, орієнтованих на покращення

здоров'я населення.

Об'єктом дослідження визначено систему охорони здо!

ров'я.

Предмет дослідження — економіка охорони здоров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасна система економічних відносин в охороні здо!

ров'я поки що не дозволяє повністю гарантувати доступність

і відповідні стандарти якості медичної допомоги усім кате!

горіям громадян.

Як відомо, підтримка здоров'я населення певною мірою

залежить від економічного росту, виробки і реалізації дієвої

державної політики щодо зміцнення здоров'я, створення

комфортного довкілля, від роботи багатьох галузей і сфер,

які обслуговують охорону здоров'я чи впливають на зміни

здоров'я населення, від поведінкових і біологічних факторів.

Контроль за вказаними факторами та управлінський вплив

на них з метою досягнення очікуваних результатів вимага!

ють розвитку корпоративних відносин в охороні здоров'я,

координації зусиль не тільки різних відомств і установ,

громадських, приватних організацій, але й використання ре!

гулюючих функцій зі сторони держави (центральних і місце!

вих органів влади) [4].

Автор цілком поділяє думку тих

дослідників, які вважають, що сучас!

на концепція охорони здоров'я по!

винна включати між секторальну су!

купність заходів економічного, пол!

ітичного, правового, соціального,

культурного, наукового, медичного,

санітарно!епідеміологічного харак!

теру, а також активну роль держави.

Саме тому пріоритетним напрямом є

формування гнучкої моделі корпора!

тивного управління охороною здо!

ров'я. У даному випадку під корпо!

рацією розуміється союз, що об!

'єднаний спільністю професійних

інтересів його учасників, які працю!

ють на ринку медичних послуг і по!

кликаних забезпечувати процес по!

кращення здоров'я громадян. У цьо!

му розумінні економічні відносини

здоровоохорони за формою, зміс!

том та соціально!економічною при!

родою відображають діяльність мак!

роекономічної корпорації, що об'єд!

нує різнопрофільні виробництва, галузі та сектори еконо!

міки, які регулюються державою. Усі вони прямо або опо!

середковано обслуговують охорону здоров'я (рис. 1) [3].

Грунтуючись на викладеному вище, робимо висновок

про те, що важливим напрямом організаційного розвитку

корпоративних відносин в охороні здоров'я повинно бути

формування мережевих систем, які покликані забезпечува!

ти різні форми взаємодії господарських об'єктів на рівні

галузі, регіону і держави. Принципом формування таких

систем є визнання автономії та необхідності взаємодії

суб'єктів корпоративних відносин.

При цьому усі суб'єкти мають рівні права, а ступінь їх

участі в макроекономічній корпорації визначається потен!

ційним внеском у досягнення міжгалузевої мети (у даному

випадку — зміцнення здоров'я громадян). Керівництво і

контроль у такій корпорації можна здійснювати за допомо!

гою угод, шляхом спільного прийняття рішень, розробки

нормативних оцінок тощо.

Діяльність кожного суб'єкта корпорації орієнтована на

проміжні галузеві завдання, однак кінцева мета повинна бути

реалізована у вигляді узагальнюючого результату їх взає!

модії. У зв'язку з цим структурна перебудова галузей, які

обслуговують охорону здоров'я, передбачає перехід до

міжгалузевих показників роботи, орієнтованих на покращен!

ня здоров'я населення. В якості інтегральної оцінки резуль!

татів діяльності макроекономічної корпорації можуть вва!

жатися: середній прибуток, обсяг інноваційного продукту,

продуктивність, ступінь задоволення потреб у послугах і то!

варах медичного призначення. При цьому економічний ме!

ханізм реалізації відповідальності за покращення здоров'я

населення повинен володіти гнучкістю правових, фінансо!

во!економічних відносин, а активізація міжсекторальних дій

обумовлена наданням пільг, податкових преференцій, суб!

сидій і безпроцентних кредитів галузям економіки, які пра!

цюють на підвищення ефективності здоровоохорони [5].

Розвиток кооперативних зв'язків всередині макроеко!

номічної корпорації повинен призвести до формування стра!

тегічних альянсів, які дозволять спільно вирішувати питан!

ня технологічного зростання та створення нових благ ме!

дичного призначення, що покращують здоров'я громадян.

У здоровоохоронній сфері в цьому випадку народжуєть!

ся модель "керованої медичної допомоги", яка і функціо!

нує як корпорація. Саме ця корпорація розробляє загальні

правила управління та адміністрування, а для визначення

обсягів фінансування використовує норматив на душу на!
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Рис. 1. Економічні відносини здоровоохорони
як макроекономічна корпорація
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селення. Специфічні риси соціального сектору як елемента

структури суспільного виробництва також визначають роз!

виток економічних відносин в охороні здоров'я. Саме тому

необхідно виявляти особливості соціального сектора, вплив

яких на економіку здоровоохорони передбачають наявність

конкретної сукупності витрат на соціальну допомогу, со!

ціальне страхування та соціальні послуги [6].

Відомо, що послуга соціального сектора виступає як

суспільне чи приватне добро (благо).

На думку автора, у контексті викладеного вище, до!

цільно детальніше зупинитися на виокремленому понятті.

Послуга1 — це добро (благо), що надається у формі

діяльності; не володіє матеріальним вираженням та існує

тільки в момент його отримання.

Російські дослідники А.В. Решетников зі співавторами

усі життєві блага ділять на 4 основні групи [3, с. 25]:

— виключне суспільне (колективне) благо (добро);

— загальне благо (добро);

— чисте приватне благо (добро);

— чисте суспільне благо (добро).

За такого підходу до розподілу благ, на думку вказа!

них вище російських авторів, в основу покладено два кри!

терії: ступінь виключності з використання та ступінь конку!

рентності. Для послуг, які надаються в системі охорони здо!

ров'я як суспільне добро (благо), характерні наступні влас!

тивості [3, с. 26]:

— обмеженість дії принципу виключності зі споживан!

ня, тобто відсутність способу виключення індивіду з проце!

су користування цими благами;

— неподільність, тобто часто виникає неможливість

надання даних послуг окремим особам;

— важкість нормування при визначенні витрат на вироб!

ництво і використання;

— важкість вираження у вартості (грошовому еквіва!

ленті);

— перевищення кількості тих, хто користується медич!

ними послугами, над тими, хто їх закуповує.

Як відомо, послуги охорони здоров'я відносяться до

галузі нематеріального виробництва2. Критеріями віднесен!

ня здоровоохорони до сфери нематеріального виробницт!

ва можуть слугувати [3, с. 27]:

— соціальна спрямованість послуг (мета надання послуг

— задоволення соціальних потреб людини);

— одночасність виробництва і отримання послуги (спо!

живач може оцінити корисність і якість послуги тільки після

її отримання);

— неможливість збереження і транспортування послуг;

— зв'язок послуги з її виробником (у процесі надання

послуги відбувається особистий контакт споживача і вироб!

ника).

Соціальний сектор, у тому числі охорона здоров'я, явля!

ються важливою частиною макроекономічної корпорації.

Економічні відносини охорони здоров'я за формою, змістом

і соціально!економічною природою повинні відображати

діяльність цієї корпорації, яка об'єднує різнопрофільні вироб!

ництва та сектори економіки, що регулюються державою.

Діяльність кожного із суб'єктів корпорації повинна бути

орієнтована на проміжні галузеві завдання, які стратегічно,

через гнучкі фінансово!економічні, матеріальні та моти!

ваційні механізми підпорядковані кінцевій меті — покращен!

ня здоров'я населення, яке отримує послуги в системі охо!

рони здоров'я.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Грунтуючись на викладеному вище, робимо наступні

висновки:

1. Джерелами розвитку соціально!економічних відно!

син охорони здоров'я є позитивні зміни, які обумовлюють

покращення здоров'я населення і реалізуються через адек!

ватні нормативно!правові, організаційні, фінансово!еко!

номічні, технологічні та управлінські механізми взаємодії

суб'єктів взаємовідносин, включаючи координуючі та регу!

люючі функції держави.

2. Соціально!економічні механізми охорони здоров'я

громадян — це стійка система соціально!економічної взає!

модії соціальних груп між собою, а також державою на рин!

ку медичних послуг в умовах функціонування обов'язково!

го медичного страхування у сфері виробництва, розподілу,

обміну і використання медичних послуг.

3. Система соціально!економічної взаємодії в здорово!

охоронній сфері регулюється доцільною економічною по!

ведінкою соціальних груп, суспільними потребами доступ!

ної та якісної медичної допомоги і соціальними інститутами

суспільства.

Перспективними у цьому контексті є подальші дослід!

ження здоров'я як економічної категорії, економічних ре!

сурсів здорово охорони, сучасної фінансової системи та

соціального сектора.
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1 Мова йде про нематеріальні послуги, до яких відноситься

більша частина послуг охорони здоров'я.
2 Нематеріальне виробництво — це сфера прикладання сер!

вісної праці, в якій у рамках економічних відносин виробляють!

ся як матеріальні, так і нематеріальні послуги, а також органі!
зується обслуговування процесу використання соціальних по!

слуг.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Реабілітація військовослужбовців на сьогоднішній

день є однією з найважливіших проблем військової ме!

дицини України. Особливого значення у зв'язку з чим

набуває і проблема ефективності санаторно!курортної

реабілітації військовиків.

Саме тому актуальність дослідження зумовлюєть!

ся вагомістю проблеми реабілітації військовослуж!

бовців Збройних Сил України у зв'язку з проведенням

антитерористичної операції на Сході нашої держави.

Вивченню питань надання медичної допомоги вій!

ськовослужбовцям під час бойових дій присвячені праці

багатьох українських авторів. Зокрема вагомий внесок

у дослідження даної проблеми зробили М.І. Бадюк,

В.О. Жаховський А.П. Казмирчук, Ю.М. Скалецький на

інші науковці.
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MECHANISMS OFREGULATIONSANITATION HEALTH REHABILITATION
WOUNDED FROM GUNSHOT FRACTURES OF LONG TUBULAR BONES
(MATERIALS FOR THE LITERATURE OF RUSSIAN AUTHORS)

На основі аналізу літературних джерел російських авторів розкрито механізми державного
регулювання санаторно#курортної реабілітації військовослужбовців. Основна увага зосеред#
жена на аналізі ефективності санаторно#курортного лікування поранених у кінцівки, оскільки
виокремлена проблема має важливе практичне значення.

In the article discovers mechanisms of state regulation of sanatorium rehabilitation of servicemen,
effectiveness analysis of spa treatment to the wounded limb based on an analysis of the literature of
Russian authors.

Ключові слова: механізми державного регулювання, бойові санітарні втрати, санаторно%курортна

реабілітація, ефективність.

Key words: mechanisms of regulation, fighting the loss of health, health%resort rehabilitation, effectiveness.

Серед російських дослідників проблемі вивчення

розвитку спеціалізованої допомоги військовослужбов!

цям під час бойових дій свої дослідження присвяти!

ли П.Г. Брюсов [1], А.А. Трусов [2], С.А. Нечипорук [3],

І.В. Синопальников [4], І.М. Чиж [5] та інші дослідники.

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи полягає в аналізі наукових праць рос!

ійських авторів та виявленні тенденцій, що склалися на

сьогоднішній день у вирішенні проблеми щодо санатор!

но!курортної реабілітації військовослужбовців з вогне!

пальними переломами довгих трубчастих кісток.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перед тим, як викласти результати дослідження ме!

ханізмів державного регулювання санаторно!курортної

реабілітації поранених з вогнепальними переломами

довгих трубчастих кісток, коротко прокоментуємо
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структуру бойових санітарних втрат за локалізацією в

основних збройних конфліктах за період з 1979 р. по

2014 р. (табл. 1).

Як видно з наведеної таблиці 1 більше половини —

найбільшу кількість поранених у всіх досліджених нами

бойових протистояннях склали поранені з локалізацією

в кінцівки. Саме тому нами і зосереджена увага на до!

слідженні ефективності етапної санаторно!курортної

реабілітації поранених з вогнепальними переломами

довгих трубчастих кісток.

Вивчення ефективності санаторно!курортного ліку!

вання поранених у кінцівки має важливе практичне зна!

чення, оскільки відображає декілька аспектів даної про!

блеми.

По!перше, воно дає можливість виявити найві!

рогідніші курортні фактори, які можуть бути викорис!

тані в комплексній терапії вказаній категорії постраж!

далих.

По!друге, встановлення ступеня ефективності ком!

плексної терапії дозволяє рекомендувати до впровад!

ження в практику тієї чи іншої методики, або, навпаки,

запропонувати необхідність внесення адекватних корек!

тив у їх зміст, в залежності від характеру перелому, виду

перелому, виду іммобілізації та періоду реабілітаційно!

го процесу.

По!третє, оцінка медичної ефективності дає мож!

ливість виявити найбільш перспективні санаторії для

лікування таких постраждалих, особливо коли це сто!

сується створення на їх базі відділень відновлювально!

го лікування.

Російські дослідники стверджують, що їх досвід

медичного забезпечення локальних війн і воєнних

конфліктів останніх років свідчить про те, що проблема

збереження боєздатності, відновлення або компенсації

втрачених функцій у поранених в кінцівки є одним з ак!

туальних завдань військово!медичної служби. Адже

саме ці поранені представляють собою найчисленнішу

групу, яка досягає 60 % від усіх санітарних втрат пора!

неними [1].

Медико!соціальна значимість реабілітації поране!

них у кінцівки важлива ще й тому, що вони є найбільш

перспективними пацієнтами для повернення в соціаль!

не середовище без суттєвого зниження інтелектуальної

та трудової активності [2].

У сучасній системі етапної реабілітації поранених в

кінцівки все більше значення надається військовим са!

наторіям. Їх участь у відновному лікуванні відповідних

потерпілих визначає проведення послідовних і безпе!

рервних заходів, спрямованих на закріплення позитив!

них результатів, що були досягнуті на попередніх ета!

пах медичної допомоги, нормалізацію рухових і опор!

них функцій, попередження розвитку ускладнень [5].

Відомо, що після первинного хірургічного втручан!

ня та інших початкових лікувальних заходів поранені з

переломами довгих трубчастих кісток потребують три!

валого, до трьох!чотирьох і більше місяців лікування.

При цьому, однак, постійне перебування пацієнтів у трав!

матологічних відділеннях госпіталю не є обов'язковим.

Для етапного лікування таких поранених доцільно та

економічно обгрунтованим є використання, зокрема,

санаторних ліжок. За підрахунками економістів витра!

ти на утримання одного ліжка в санаторії у 1,5 — 2 рази

менші, ніж в травматологічному відділенні госпіталю.

Необхідно враховувати і той факт, що зміна госпіталь!

ного режиму на санаторний сприятливо впливає на

відновлення психоемоційного статусу військовослуж!

бовців і протіканні ранової хвороби [4].

Саме тому в практиці російської військової медици!

ни останніх років чітко проглядається тенденція до ран!

нього відновлювального лікування в санаторіях. Воно

передбачає цілі не тільки етапної санаторно!курортної

реабілітації поранених, але й одночасно більш ефектив!

не використання звільнених спеціалізованих ліжок

окружних і центральних госпіталів, звідки поранені

спрямовуються в санаторії.

Досягнення сучасної вітчизняної та зарубіжної

військово!польової хірургії і травматології в лікуванні вог!

непальних поранень, звичайно, відчутні. Однак вони, в

основному, стосуються патогенезу вогнепальної травми,

розробки методик оперативного і реконструктивного ліку!

вання пошкоджень. Організаційні форми лікування при

даних травмах в цілому не зазнали суттєвих змін. Спеціал!

ізовану медичну допомогу пораненим з травмами кінцівок

надають в основному в госпіталях, і тільки на завершаль!

них етапах лікування — у багатопрофільних санаторіях.

Основними показниками для направлення потерпілих в

санаторії часто служать прояви не власне травми, а її на!

слідки або супутні захворювання. Однак за відсутності

належного організаційно!штатного забезпечення, квалі!

фікованих спеціалістів і при недостатній лікувально!діаг!

ностичній базі ефективність та результативність санатор!

но!курортної реабілітації стає мінімальною.

Багатопрофільність військових санаторіїв, яка скла!

лася на кінець 80!х років минулого сторіччя, збереглася

і до наших днів. Як стверджують російські науковці, з чим

погоджується і автор, це обмежує можливість формуван!

ня в санаторіях спеціалізованих відділень, укомплекту!

вання їх високопрофесійним медичним персоналом і су!

Таблиця 1. Структура бойових санітарних втрат за локалізацією

 
Анатомічна 
ділянка 

 
ДР 

Афганістан 
1979–1989 рр. 

Чеченська республіка Операція Незалежності 
Іраку (Ірак 2003–2010) та 
Операція Непохитна 

Свобода 
(Афганістан, 2001–2010) 

Антитерористична 
операція 

(Україна, 15.04– 
26.08.2014 р.) 

1994–
1996 рр. 

1999–
2002 рр. 

Голова 14,8 34,4 26,3 24,3 26,6 
Шия 1,6 1,1 0,9 2,4 2,5 
Хребет 0,8 1,2 1,6 2,8 0,5 
Груди 11,6 7,4 8,3 4,4 7,0 
Живіт 8,3 4,5 4,9 6,2 5,5 
Таз 3,8 3,5 4,8 2,5 0,8 
Кінцівки 59,1 47,9 53,3 53,6 57,1 
У т.ч. поєднані 23,4 23,3 24,1 11,0 13,6 
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часною лікувально!діагностичною апаратурою, організа!

цією належного методичного супроводу [4].

Поряд з цим, існуюча система етапного лікування

поранених з евакуацією за призначенням розрахована,

передусім, на "велику війну", не дозволяла належним

чином здійснювати адекватне медичне забезпечення

локальних воєнних конфліктів, ставала перепоною для

раціонального розподілу поранених у лікувальних зак!

ладах, які дислокуються в зоні воєнного конфлікту, або

поблизу від нього [1].

Вказані недоліки стали підставою для створення в

1995 р. у П'ятигорському санаторії спеціалізованого

відділення відновлювального лікування для поранених

у кінцівки.

Враховуючи набутий досвід при медичному забез!

печенні воєнних конфліктів у Чеченській Республіці,

науковці П'ятигорського санаторію розробили допов!

нення до існуючої організаційної системи лікування та

реабілітації поранених в кінцівки, передусім, з перело!

мами довгих трубчастих кісток. За задумом розроб!

ників, вони повинні передбачати включення до неї са!

наторіїв МО РФ в якості проміжної ланки, яка забезпе!

чуватиме наступність і послідовність надання медичної

допомоги і, разом з тим, підвищить ефективність та ре!

зультативність відновлювального лікування в цілому.

Організаційно!штатна структура нового відділення

була введена в дію Директивою начальника Генераль!

ного Штабу ЗС РФ з наступними 20 посадами:

— начальник відділення (лікар!хірург) — 1;

— лікар!ординатор (ортопед!травматолог) — 1;

— старша медсестра — 1;

— операційна медсестра — 1;

— медична сестра — 6;

— молодша медсестра — 8;

— інструктор ЛФК — 1;

— сестра!господарка — 1.

ВИСНОВКИ
Аналіз літературних джерел російських авторів дає

підстави стверджувати, що завдячуючи введенню в штат

санаторію нового відділення був створений новий етап,

який передбачав ранню (до двох місяців після поранення)

санаторно!курортну реабілітацію осіб з бойовими ушкод!

женнями кінцівок, а внесені корективи в існуючу систему

лікувально!евакуаційних заходів на території Північнокав!

казького воєнного округу сприяли зміцненню і подальшо!

му розвитку концепції територіальної системи медичного

забезпечення ЗС РФ, прийнятої у 1995 р. [5], але в новій

якості: вперше за участі військової оздоровниці.

Виявлено, що за існуючих підходів до санаторно!

курортного оздоровлення населення, відповідно до

яких курортно!оздоровчий процес розглядається відок!

ремлено від курортно!оздоровчої території, стратегії

розвитку санаторно!курортної галузі та курортно!оздо!

ровчої території не узгоджуються і в перспективі таке

узгодження не передбачається.

Доведено доцільність та медичну обгрунтованість

впровадження в повсякденну практику військово!медич!

ної служби ранньої санаторно!курортної реабілітації

поранених з бойовими ушкодженнями кінцівок.

Військовий багатопрофільний санаторій централь!

ного підпорядкування, який дислокується у прикордон!

ному військовому окрузі і який забезпечує етапну сана!

торно!курортну реабілітацію поранених із зони локаль!

ного воєнного конфлікту — активна складова терито!

ріальної системи медичного забезпечення на периферії.

Етапна санаторно!курортна реабілітація поранених

з вогнепальними ушкодженнями кінцівок — високое!

фективна ланка комплексного лікування військовослуж!

бовців у сучасних умовах. Як стверджують російські

дослідники, кількість її ближніх позитивних результатів

досягає 75%, а віддалених — 77 %.

Перспективними напрямами подальших досліджень

вважаємо наступні: з'ясування ролі та місця військових

санаторіїв у територіальній системі медичного забез!

печення, можливість здійснення санаторно!курортної

реабілітації в ранні терміни після отримання ушкоджен!

ня, вироблення критеріїв оцінки ефективності санатор!

но!курортної реабілітації
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активізація міжнародної діяльності України щодо

співпраці з іншими країнами та представництва в міжна!

родних організаціях диктує нові правила у контексті ви!

мог до професійної компетентності державних служ!

бовців задіяних у взаємодії з представниками інших куль!

турних мап світу. Володіння знаннями, вміннями та на!

вичками у рамках міжкультурної компетентності стали у

сучасному світі необхідними аспектами задля досягнен!

ня поставлених завдань при міжкультурній взаємодії.

Оскільки США є країною виникнення та становлення

міжкультурної комунікації як галузі наукового знання,

дослідження питання набуття міжкультурної компетент!

ності державними службовцями та особливостей кадро!

вої політики США у цьому контексті потребує детального

дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проаналізовано ідеї про взаємозв'язок культури і ко!

мунікації Е. Холла, який став засновником міжкультурної

комунікації не тільки як предмета наукових досліджень,

але й самостійною навчальною дисципліною [1; 2; 3]. У
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та етапи формування навчальних курсів в Сполучених Штатах Америки щодо набуття міжкуль#
турної компетентності. Проаналізовано інституційний підхід до формування міжкультурної ком#
петентності фахівців різних сфер діяльності американців. Досліджено основні вимоги щодо
компетентностей державних службовців США, зокрема щодо володіння ними міжкультурною
компетентністю.

The article deals with the history of formation of intercultural communication as a field of scientific
knowledge and stages of training courses in the United States of America to acquire intercultural
competence. The institutional approach to the formation of intercultural competence of specialists
of various fields of Americans is analyzed. The basic requirements for the competence of civil servants
in the USA, particularly regarding the acquisition of intercultural competence are studied.

Ключові слова: комунікація, міжкультурна комунікація, компетентність, міжкультурна компе%

тентність, державна служба, державний службовець.
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роботах Р. Бердвістела та Дж. Трейджера описано роз!

робки навчальних курсів з міжкультурної компетентності

для працівників за кордоном [2]. Аксіологічна теорія куль!

тури К. Клаксона та Ф. Стродбека, які запропонували

свою методологію вивчення культур різних народів, про!

довжена розробками Е. Стюарта, який акцентував увагу

на проблемі взаємодії культур [3]. Г. Тріандіс займався

розробкою проблеми культурної асиміляції [2; 3]. Питан!

ня вербального і невербального спілкування в міжкуль!

турній комунікації описані у роботах Л. Самовара та Р.

Портера [3]. Перелік професійних компетентностей, зок!

рема міжкультурної компетентності, проаналізовано з оф!

іційних документів у відкритому доступні на веб!порталі

Державного департаменту США.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначення етапів становлення міжкультурної ко!

мунікації як галузі наукового знання та інституційно!

го забезпечення набуття знань, вмінь та навичок з

міжкультурної компетентності. Проведення аналізу

професійних компетентностей державних службовців

США, зокрема, в частині міжкультурної компетент!

ності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Становлення міжкультурної комунікації як навчаль!

ної дисципліни спочатку було обумовлено суто практич!

ними інтересами американських політиків і бізнесменів.

Після Другої світової війни активно розширювалася сфе!

ра впливу американської політики, економіки та культу!

ри. Урядовці та бізнесмени, які працювали за кордоном,

часто виявляли свою безпорадність і нездатність розіб!

ратися в ситуаціях нерозуміння, що виникали при роботі

з представниками інших культур. Нерідко це призводило

до конфліктів, взаємної неприязні, образ. Навіть доско!

нале знання відповідних мов не могло підготувати їх до

складних проблем роботи за кордоном. Поступово виник!

ло усвідомлення необхідності вивчення не тільки мов, а й

культур інших народів, їх звичаїв, традицій, норм поведі!

нки [1, с. 7—8].

У відповідь на цю ситуацію уряд США у 1946 році

прийняв Акт про службу за кордоном і створив Інститут

дипломатичної служби, який, в свою чергу, найняв Едвар!

да Холла (Edward Hall) та інших визначних антропологів

та лінгвістів, зокрема, таких як Рей Бердвістел (Ray

Birdwhistell) та Джордж Трейджер (George Trager), для

розробки відповідних навчальних курсів для працівників

за кордоном [2, с. 45—46]. Оскільки міжкультурні на!

вчальні матеріали були недостатні, вони розробили влас!

ні, де сформували новий погляд на культуру та комуні!

кації.

Співробітники Інституту дипломатичної служби вия!

вили зацікавленість державних службовців не у теоретич!

них знаннях про культуру чи комунікації країни перебу!

вання, а у практичних порадах та рекомендаціях щодо

належної поведінки з урахуванням її культурних особли!

востей. Е. Холл разом із колегами проводили досліджен!

ня особливостей поведінки представників різних культур

спостерігаючи за ними, виділяючи відмінності стилів

спілкування, специфіки вербальної та невербальної ко!

мунікації. Свої спостереження науковець обговорював з

представниками різних культурних груп. До сьогодні

більшість книг з міжкультурної комунікації спираються на

ці практичні рекомендації при міжкультурній взаємодії та

знання про бар'єри міжкультурної комунікації [2, с. 46].

Вчені зазначеного інституту сформували комплексний

підхід до міжкультурної комунікації в контексті своїх дис!

циплін з лінгвістики, антропології, соціології та психології.

Лінгвісти допомогли зрозуміти важливість мови та її

роль у міжкультурній взаємодії [2, с. 47]. Мова не існує

поза культурою. Це один з найважливіших компонентів

культури, форма мислення, проявлення специфічної

людської життєдіяльності, яка в свою чергу є реальним

буттям мови. Мовна картина світу відображає реальність

через культурну картину світу. Саме у мові реалізується,

вербалізується культурна картина світу, зберігається і

передається з покоління в покоління [1, с. 129—132].

Антропологи пояснили роль, яку відіграє культура в

наших життях та важливість невербальної комунікації [2,

с. 47]. Е. Холл зробив значний вклад у розшифрування та

систематизацію інформації, яка може передаватись че!

рез невербальні повідомлення.

Психологи дослідили, що на індивідуальному рівні

міжкультурна комунікація є зіткненням різних поглядів

на світ, при якому партнери не усвідомлюють відмінності

в поглядах, вважають своє бачення світу "нормальним" і
єдино правильним [1, с. 24].

Слухачі Інституту дипломатичної служби були дуже

відкриті до нової парадигми міжкультурної комунікації,

розробленої Холлом та Трейджером. Основним курсом,

який навчав Е. Холл був ознайомчий чотиритижневий се!

мінар для дипломатів середньої ланки та працівників тех!

нічного забезпечення, декотрі у супроводі дружин. При!

близно половина курсу складалась з мовних інструкцій,

а друга — з особливостей міжкультурної комунікації. За

п'ятирічний період роботи в Інституті дипломатичної служ!

би Холл підготував 2000 осіб, віком від 30 до 35 років.

Під час тренінгів активно застосовувались інтерактивні та

практичні методи навчання. Холл вилучив слухання лекцій

та читання книжок як засоби пізнання міжкультурної ко!

мунікації. Також Едвард Холл мав можливість отримати

корисні приклади міжкультурної комунікації від своїх слу!

хачів, багато з яких вже мали значний міжкультурний

досвід спілкування. Крім того, Холл відвідуючи своїх ста!

жерів у різних країнах мав можливість отримати іншу ана!

літичну інформацію та повчальні приклади міжкультур!

ної комунікації [3, с. 9—10].

Перший етап досліджень інституту був завершений в

1956 році, за результатами якого в 1959 році була опубл!

ікована книга Е. Холла "Німа мова" ("The Silent

Language"). У своїй роботі Холл не тільки переконливо

довів найтісніший зв'язок між культурою і комунікацією,

а й акцентував увагу вчених на необхідності досліджень

не стільки цілих культур, скільки на вивчення їх окремих

поведінкових підсистем. Актуальність обговорюваних

проблем призвели до появи спеціальних журналів "Що!

річний журнал з міжнародних та міжкультурних комуні!

кацій" ("The International and Intercultural Communication

Annual"(нині виходить під назвою "Journal of International

and Intercultural Communication" під егідою Національної

асоціації з комунікацій (National Communication As!

sociation)) і "Міжнародний журнал з міжкультурних відно!

син" ("International Journal of Intercultural Relations"), на

сторінках яких обговорювалися проблеми, пов'язані з ко!

мунікацією, культурою, мовою. Зазначені журнали досі

публікуються [1, с. 8; 2, с. 46; 3, с. 9; 4].

Наступні публікації Е. Холла залучили до проблем

міжкультурної комунікації увагу багатьох вчених різних

спеціальностей. Незабаром з'явилося кілька напрямів вже

всередині самої міжкультурної комунікації. Одне з них

очолили К. Клакхон (F. Kluckhohn) і Ф. Стродбек (F.

Strodtbeck), які запропонували свою методологію вивчен!

ня культур різних народів. З середини 60!х років пробле!

ми міжкультурної комунікації починають цілеспрямова!

но вивчатися в Пітсбурзькому університеті США. У той

же час Е. Стюарт (E. Srewart) продовжив розробку аксіо!

логічної теорії культури Клакхона!Стродбека, акцентував!

ши свої наукові інтереси на проблемі взаємодії культур, а

група психологів Іллінойського університету під керів!

ництвом Г. Тріандіса (H. Triandis) займалася розробкою

проблеми культурної асиміляції. Засновниками іншого

напрямку досліджень міжкультурної комунікації стали Л.

Самовар (L. Samovar) і Р. Портер (R. Porter), наукові інте!

реси яких були пов'язані з дослідженням питань вербаль!

ного і невербального спілкування. Вони акцентували ува!

гу, що невербальні символи, які позитивно оцінюються і

сприймаються однією культурою, можуть отримати нега!

тивну інтерпретацію та оцінку у носіїв іншої культури.

У таблиці 1 наведено основні події, що вплинули на

розвиток та становлення міжкультурної комунікації як са!

мостійної дисципліни [3, с. 14].
Розвиток теорії міжкультурної комунікації в США в

1960!70!і роки було доповнено новими напрямами і ас!
пектами дослідження. Одним з них стало вивчення питань

адаптації до інокультурного середовища і проблеми куль!
турного шоку. Сучасні дослідження міжкультурної кому!

нікації в США розвиваються у двох напрямках: міжкуль!
турна комунікація як спілкування і взаємодія культур

різних країн і народів та міжкультурна комунікація як
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спілкування і взаємодія субкультур у межах однієї вели!

кої культури. Перше орієнтоване на розробку універси!

тетських навчальних програм та підготовку кадрів для

роботи за кордоном, а друге прагне вирішувати пробле!

ми співіснування етнічних меншин та затвердження куль!

турного плюралізму в США.

Історія становлення міжкультурної комунікації та си!

стематизація вмінь і навичок міжкультурної компетент!

ності є найкращим свідченням швидкого реагування, перш

за все уряду США, на нові вимоги світу в стані активних

глобалізаційних процесів.

Досліджуючи сучасний стан актуальності питання

міжкультурної компетентності в США, виявлено, що во!

лодіння комунікативною компетентністю виведено в одну

з обов'язкових складових у підготовці сучасних фахівців

різних професійних напрямів.

Ще у 1995 р. в одній із доповідей Департаменту праці

США прогнозувалося, що з початком тисячоліття загост!

риться попит на комунікативні вміння працівників у всіх

сферах діяльності [6].

Наприкінці 90!х Національна асоціація з комунікацій

(США), найбільша професійна асоціація з питань комуні!

кацій, що об'єднує фахівців більш, ніж з 20 країн світу,

провела цілеспрямовану роботу. Було відібрано і проано!

товано близько 100 джерел — наукових робіт та інших

публікацій, присвячених питанню, чому в сучасному

суспільстві необхідне вивчення комунікації. Методом

мета!аналізу було виявлено низку ключових тем, що доз!

волили прийти до наступного висновку: вивчення комуні!

кації та комунікативна підготовка важливі у сучасному

суспільстві для:

— повноцінного розвитку особистості;

— підвищення ефективності освіти (включаючи орга!

нізацію та управління освітнім процесом з урахуванням

його сучасних форм колективно!групового співробітниц!

тва);

— успішної професійної діяльності, кар'єри і бізне!

су;

— того, щоб стати "відповідальним громадянином

світу" (responsible citizen of the world), у соціальному і

культурному плані [6].

В американських ВНХ базові комунікативні дисцип!

ліни входять до обов'язкових загальноосвітніх дис!

циплін: студент, що набирає кредити із загальноосвітніх

дисциплін, повинен обов'язково пройти курс або з ос!

нов публічного виступу, або з міжособистісної комуні!

кації.

Численні дослідження останніх десятиліть, що про!

водяться серед випускників західних університетів і

бізнес!шкіл, керівників корпорацій і менеджерів по ро!

боті з персоналом, опубліковані, послідовно підтверджу!

ють, що в сучасному діловому світі фахівець, щоб бути

успішним, повинен володіти, поряд зі спеціальними про!

фесійними вміннями, ще й загальними комунікативними

вміннями. Як роботодавці, так і дослідники збігаються в

оцінках того, які комунікативні вміння вважати головни!

ми:

— базові комунікативні вміння: зрозуміло розмовля!

ти і висловлювати свої думки, уважно слухати, складати

документи, ставити і відповідати на питання;

— міжособистісні і міжгрупові вміння: вибудовувати

конструктивні робочі відносини, працювати в команді,

розпізнавати і поважати "культурне розмаїття та

інакшість" (diversity management skills), компетентно по!

водитися в конфліктній ситуації й управляти конфліктом,

вести переговори;

— аналітико!комунікативні вміння: аналізувати, вир!

ішувати проблеми і обговорювати рішення;

— вміння адаптуватися до змін [6].

Необхідність володіння міжкультурною компетентн!

істю в США доцільно розглядати в чотирьох площинах:

1) на рівні зовнішньої політики та державної служби

США;

2) на рівні навчальних програм та досліджень пробле!

матики міжкультурної комунікації та міжкультурної ком!

петентності;

Таблиця 1. Основні події, що вплинули на розвиток і становлення міжкультурної комунікації
як самостійної дисципліни

Дата Подія
1950-1955 Розробка парадигми міжкультурної комунікації Е. Холлом та працівниками Інституту 

дипломатичної служби у Вашингтоні, округ Колумбія 
1955 Перші публікації з питань міжкультурної комунікації Едварда Холла («Антропологія манер» 

опублікована в науково-популярному журналі Scientific American) 
1959 Публікація книги Е. Холла «Німа мова» («The Silent Language»)
кінець 1960-х 
років  

Впровадження перших міжкультурних навчальних курсів в університетах (наприклад, 
Пітсбурзький університет); 
публікація книги Альфреда Сміта (Alfred Smith) «Комунікація та культура» (1966 р.) 
(«Communication and Culture») 

1970 У Міжнародній асоціації з комунікації (International Communication Association) створено Відділ з 
міжкультурної комунікації 

1972 Перша публікація відредагованої книги з міжкультурної комунікації Л. Самовара та Р. Портера 
1973 Опубліковано книгу Л. Хармса «Міжкультурна комунікація» в Гавайському університеті (перший 

підручник з міжкультурної комунікації) 
1974 Вихід у світ першого «Щорічного журналу з міжнародних та міжкультурних комунікацій» (The 

International and Intercultural Communication Annual); 
засновано Об’єднання з міжкультурної освіти, навчання та досліджень (SIETAR) (The Society of 
Intercultural Education, Training and Research) 

1975 Публікація книги Джона Кондона (John C. Condon) та Фаті Юсеф (Fathi Yousef) «Вступ до 
міжкультурної комунікації» (An Introduction to Intercultural Communication) (другий підручник з 
міжкульутної комунікації); 
Асоціація публічних виступів та комунікації (Speech Communication Association) створила Відділ з 
міжкультурної комунікації 

1977 Розпочинає публікуватись «Міжнародний журнал з міжкультурних відносин» (International Journal 
of Intercultural Relations) 

1983 - по 
сьогодні 

Робиться акцент на теорії розвитку міжкультурної комунікації (наприклад, опубліковано три томи 
«Щорічного журналу з міжнародних та міжкультурних комунікацій» з питань теорії міжкультурної 
комунікації) 

1998 Заснування Міжнародної академії міжкультурних відносин (International Academy of Intercultural 
Relations), нині назва Міжнародна академія міжкультурних досліджень (International Academy of 
Intercultural Research) [5] 
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3) на рівні бізнесу;

4) на рівні громадян США.

Розглянемо першу площину володіння міжкультур!

ною компетентністю державними службовцями Америки,

які працюють безпосередньо в країні на Федеральний

уряд США та ті, що представляють інтереси США за кор!

доном.

В США працівники на державній службі працюють або

в одному з незалежних агентств (independent agencies),

або в одному з 15 урядових департаментів (executive

departments) [7].

Урядові департаменти мають спільну структуру, хоча

можуть відрізнятися за розмірами та за своїми функція!

ми. Кожний очолюється секретарем, що призначається

президентом зі схвалення сенату. Основною функцією

урядових департаментів є проведення законодавчої і ви!

конавчої політики. Урядові департаменти підрозділяють!

ся на бюро, які найчастіше очолюються професійними (ка!

р'єрними) чиновниками.

За даними Управління персоналу США, станом на гру!

день 2011 року, Федеральним урядом США найнято

близько 2,79 мільйони державних службовців [7].

Сполучені Штати Америки як один з найбільших та

найвпливовіших гравців на геополітичній арені задля ут!

римання та посилення своїх позицій в світовій економіці,

та використання і розвитку науково!технічного, військо!

вого, енергетичного, космічного, сільськогосподарсько!

го потенціалу, ведуть активну зовнішньополітичну

діяльність.

Державний департамент США (The United States

Department of State) як провідне агентство США у між!

народних відносинах представляє Сполучені Штати Аме!

рики у понад 270 дипломатичних представництвах по всьо!

му світу, включаючи посольства, консульства та місії при

міжнародних організаціях [7].

Державний департамент США відповідальний за

сприяння миру і стабільності в зонах життєво важливих

інтересів Америки, та допомогу країнам, що розвиваються

встановлювати стабільні економічні середовища. Депар!

тамент є джерелом підтримки для американських ком!

паній за кордоном, що працює для досягнення справед!

ливого ведення бізнесу в комерції, торгівлі, виробництві,

а також визначаючи перспективні можливості для амери!

канського бізнесу.

Державний департамент забезпечує інформацією та

надає послуги громадянам США, які виїжджають за кор!

дон, а також видає візи іноземцям, які бажають відвідати

США. Департамент відповідальний за відбір та прийом

на роботу працівників, які здійснюватимуть американсь!

ку дипломатичну місію у власній країні та по всьому світу.

Для тих, хто зацікавлений в отриманні вищої освіти, та

професіоналів, які зацікавлені в підвищення кваліфікації

керівних кадрів в державній службі, Департамент пропо!

нує низку програм, включно з стажуваннями та стипенді!

альними пропозиціями [8].

Державним службовцям пропонується два напрями
роботи у Держдепартаменті США: дипломатична служба

за кордоном (Foreign Service) та державна служба в США
(Civil Service) [9].

Департаментом встановлено 5 напрямів роботи для
працівників дипломатичної служби за кордоном (Foreign

Service Officer):

1. Працівники консульства (Consular Officer), завдан!

ня яких спрощувати процедуру усиновлення, допомагати

евакуйовувати американців та боротись з торгівлею лю!

дей. Консульські працівники дотичні до життя людей у

важливих життєвих питаннях, часто підтримуючи сім'ї в

умовах кризи.

2. Працівники з економічних питань (Economic

Officer), завдання яких співпрацювати з іноземними уря!

дами, міжнародними організаціями, неурядовими орган!

ізаціями та іншими урядовими установами США з техно!

логічних, наукових, економічних, торгівельних, енергетич!

них питань та екологічних проблем як усередині країни,

так і за кордоном.

3. Працівники з питань управління (Management

Officers), повинні бути ініціативними, винахідливими, ор!

ієнтованими на результат, та відповідальними за всю

діяльність посольства від питань нерухомості до людсь!

ких ресурсів, від бюджету до безпеки.

4. Працівники з політичних питань (Political Officers)

повинні аналізувати політичні події країни перебування

та переконливо і ефективно комунікувати з посадовими

особами іноземної держави усіх рівнів.

 5. Працівники з публічної дипломатії (Public Dip!

lomacy Officers) повинні залучати, інформувати та влива!

ти на лідерів громадської думки, місцевих неурядових

груп, молодих майбутніх лідерів, науковців, дослідниць!

ких центрів, урядових посадових осіб та широке коло

громадянського суспільства задля сприяння загального

порозуміння та підтримки цілей політики США [9].

Державний департамент США наводить такі спільні

характеристики для усіх зазначених вище напрямів ро!

боти в дипломатичній службі за кордоном:

— кожен працівник взаємодіє з урядовими посадо!

вими особами країни перебування, лідерами приватного

сектору та посадовцями міжнародних організацій. У ро!

боті за кожним напрямом, необхідно тісно співпрацюва!

ти з людьми з інших країн;

— кожен працівник сприяє діалогу між США та краї!

ною перебування. У роботі за кожним напрямом, необх!

ідно захищати політику США, сприяти інтересам США та

посилювати порозуміння між США та іншими націями;

— кожен працівник дипломатичної служби повинен

відповідати таким 13 кваліфікаційним вимогам, які відоб!

ражають навички, здібності та особисті якості, що не!

обхідні для роботи в дипломатичній службі Державного

департаменту США:

1. Вміння володіти опановувати себе (Composure): за!

лишатись спокійним, врівноваженим та ефективним в

стресових або складних ситуаціях; швидко міркувати,

швидко пристосовуватись до мінливої ситуації; зберігати

самовладання.

2. Культурна адаптація (Cultural adaptability): ефектив!

но та гармонійно комунікувати та працювати з представ!

никами інших культур, систем цінностей, політичних пере!

конань та економічних умов; розпізнавати та поважати

відмінності в нових та різних культурних середовищах.

3. Досвід та мотивація (Experience and motivation):

проявляти знання, навички та інші якості отримані від по!

переднього досвіду, що відповідає дипломатичній службі;

сформулювати відповідну мотивацію для вступу на дип!

ломатичну службу.

4. Інтеграція інформації та аналіз (Information integ!

ration and analysis): вміння сприймати та запам'ятовувати

комплексну інформацію, отриману з різних джерел; ро!

бити аргументовані висновки з аналізу та узагальнення
наявної інформації; вміння оцінити важливість, надійність

та корисність інформації; пам'ятати деталі зустрічі навіть

без можливості робити записи.

5. Ініціатива та лідерство (Initiative and leadership): виз!

навати та приймати відповідальність за роботу, яка по!

винна бути зроблена; наполегливо працювати до завер!

шення завдання; впливати на колективну активність, на!

прямок діяльності або думку; мотивувати інших до участі

у виконанні завдань.
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6. Розважливість (Judgment): розрізняти, що є прий!

нятним, практичним та реалістичним в даній ситуації; оці!

нювати відносні переваги конкуруючих вимог.

7. Об'єктивність та чесність (Objectivity and integrity):

бути справедливим і чесним; уникати обману, фаворитиз!

му та дискримінації; відверто і повністю розкривати суть

будь!яких питань без привнесення суб'єктивних суджень;

працювати, не допускаючи особистих упереджень.

8. Усна комунікація (Oral communication): вільно роз!

мовляти в стислій, граматично правильній, організованій,

точній та переконливій манері; враховувати особливості

значення слів при спілкуванні; використовувати стилі

спілкування з урахуванням аудиторії та цілей комунікації.

9. Планування та організація (Planning and organizing):

вміння ефективно впорядковувати завдання та визначати їх

пріоритетність; використовувати системний підхід до досяг!

нення цілей; належно використовувати обмежені ресурси.

10. Винахідливість (Resourcefulness): розробляти

творчі альтернативи або рішення для вирішення проблем;

проявляти гнучкість у відповідь на непередбачувані об!

ставини.

11. Співпрацювати з іншими (Working with other): взає!

модіяти в конструктивній, кооперативній та гармонійній

манері; ефективно працювати як командний гравець; вста!

новити позитивні відносини і завоювати довіру інших лю!

дей; доречно жартувати.

12. Письмова комунікація (Written communication): пи!

сати стислою, добре організованою, граматично правиль!

ною, ефективною та переконливою англійською за об!

межену кількість часу.

13. Кількісний аналіз (Quantitative analysis): виявля!

ти, узагальнювати, аналізувати та робити правильні вис!

новки з потрібних показників (даних); розпізнавати шаб!

лони чи тенденції в числових даних; вміти здійснювати

прості математичні операції [10].

 Зауважимо, що у вимогах до державних службовців

Державного департаменту США, які працюють безпосе!

редньо в США, чітко окреслено, що працівник служби по!

винен бути освіченим, стратегічно мислячим, здатним за!

стосовувати конкретні навички та знання, а також про!

фесійний та особистий досвід на посаді, яка передбачає

культурну обізнаність та сприйняття (cultural awareness

and appreciation) і виняткову продуктивність [11]. Крім

того, серед 11 категорій роботи, що пропонуються Де!

партаментом, передбачено можливість роботи керівни!

ком мовних тренінгів, інструктором з мовних та культур!

них питань. Робота у зазначеній категорії здійснюється в

Інституті дипломатичної служби (The Foreign Service

Institute (FSI), який є основним навчальним закладом для

державних службовців та технічного персоналу диплома!

тичної спільноти США, що здійснює підготовку амери!

канських дипломатів та інших фахівців для просування

інтересів США за кордоном та у Вашингтоні [12]. Про!

грами Інституту дипломатичної служби включають навчан!

ня для професійної підготовки працівників різних рівнів

та завдань в дипломатичній та державній службі.

Курси, тривалістю від одного дня до двох років, по!
кликані сприяти успішному виконанню кожного профе!

сійного завдання, полегшити адаптацію до інших країн та
культур, а також підвищити лідерські та управлінські мож!

ливості американської дипломатичної спільноти.

У підпорядкуванні Державного департаменту США в

числі інших знаходиться Бюро освітніх та культурних

відносин (The Bureau of Educational and Cultural Affairs'

(ECA), основною метою якого є підвищення взаєморозу!

міння між народом США та народами інших країн шля!

хом освітніх та культурних обмінів, які сприяють розвит!

ку мирних відносин [13].

На офіційному веб!порталі Державного департаменту

США для тих, хто зацікавлений у культурних навчальних

програмах, розміщено перелік низки компаній та органі!

зацій, що надають послуги з міжкультурного навчання та

консалтингу [14]. Ці компанії пропонують можливість на!

вчання міжкультурній компетентності шляхом проведення

тренінгів, семінарів, курсів тривалістю від одного дня до

декількох тижнів як для пересічних громадян, так і для

фахівців різних сфер діяльності. Деякі з них видають сер!

тифікати після завершення відповідних курсів з міжкуль!

турної компетентності, що є додатковою перевагою для

роботодавців, особливо в Сполучених Штатах Америки з

урахуванням їх мультикультурності. Також зазначені орган!

ізації надають активну підтримку бізнесу під час реалізації

проектів з представниками інших культур.

 У США вивчення проблематики міжкультурної кому!

нікації та навчання навикам міжкультурної компетентності

здійснюється університетами в рамках відповідних курсів

та через функціонування різних громадських організацій,

асоціацій та об'єднань. Для прикладу, Інститут з міжкуль!

турного менеджменту при Американському університеті

(The Intercultural Management Institute at American

University (IMI) забезпечує спеціалізоване навчання для

ефективного спілкування, переговорів і керівництва в

різних культурах, а також навчає персонал розпізнавати

та контролювати культурні відмінності, використовуючи

їх як позитивні важелі на світовому ринку [15].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Міжкультурна комунікація як наукова галузь виник!

ла внаслідок практичної необхідності американських дип!

ломатів забезпечувати успішну взаємодію з посадовими

особами країн перебування з урахуванням їх культурних

особливостей. Завдяки дослідженням команди науковців

під керівництвом Е. Холла було розроблено перші на!

вчальні програми з міжкультурної компетентності. Уже у

1960!их роках в деяких університетах США почали вик!

ладати міжкультурну комунікацію як навчальну дисципл!

іну.

На сьогодні США займає лідируючі позиції у світі з

інституційного забезпечення надання освітніх послух з

міжкультурної комунікації та міжкультурної компетент!

ності різних рівнів як для пересічних громадян, так і для

фахівців різних сфер діяльності та державних службовців.

За результатами дослідження матеріалів статті вияв!

лено, що Державний департамент США до державних

службовців, що працюють безпосередньо в країні та в дип!

ломатичній службі за кордоном, висуває 13 загальних ква!

ліфікаційних вимог, де другою найважливішою компетен!

тністю визначено саме міжкультурну компетентність. Вона

охарактеризована так: "ефективно та гармонійно кому!

нікувати та працювати з представниками інших культур,

систем цінностей, політичних переконань та економічних

умов; розпізнавати та поважати відмінності в нових та

різних культурних середовищах".

Питання набуття міжкультурної компетентності дер!

жавними службовцями та фахівцями приватного сектору

в США є дуже актуальним, оскільки, Америка є полі!

культурною та поліетнічною країною, крім того, в країні

відбуваються активні міграційні процеси.

Для забезпечення потреб у навчанні міжкультурної
компетентності в США діють вищі навчальні заклади, ака!

демії, організації, асоціації, приватні компанії, тренери,

які надають відповідні послуги як для державного, так і

приватного секторів.
Досвід США щодо міжкультурної компетентності дер!

жавних службовців з урахуванням шляхів надання відпо!

відних освітніх послуг може бути корисним для України,
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враховуючи її активні євроінтеграційні процеси та поси!

лення міжнародної діяльності на світовій арені.

Державні службовців в Україні задіяні до міжнарод!

ної діяльності, яка передбачає співпрацю з представника!

ми інших країн, що є в свою чергу носіями певних культур!

них норм та правил, повинні володіти міжкультурною ком!

петентністю. Необхідно створити відповідні навчальні про!

грами, курси, тренінги, які можуть здійснюватись в рамках

курсів підвищення кваліфікації державних службовців, які

координуються Національним агентством України з питань

державної служби, а також ввести у навчальну програму

Дипломатичної академії України при Міністерстві закор!

донних справ України відповідний академічний курс.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні міжнародна міграція набрала таких масштабів,

що європейські країни не стикалися з таким потоком вже

сім десятиліть. Це явище зачепило як кризові країни чи рег!

іони — звідки масово тікають мешканці, так і розвинені дер!

жави, де біженці прагнуть знайти не лише захист, а й забез!

УДК 351.86

О. М. Відлер,
аспірант, Академія муніципального управління

ПОРІВНЯЛЬНО]ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ
МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ

O. Wydler,
PhD student of Academy of Municipal Management

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL TREATIES IN THE SPHERE
OF MIGRATION POLICY TO ENSURE RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

У статті проведено порівняльно#правовий аналіз міжнародних договорів у сфері міграційної
політики щодо забезпечення дотримання прав людини. Розкрито основний зміст міжнародних
договорів у сфері міграційної політики із дотримання прав людини. З'ясовано, що перша універ#
сальна заявка про право на свободу пересування міститься у Загальній декларації прав людини.
Встановлено, що нелегальна міграція стала соціальним явищем, що вийшла за межі окремих
держав і перетворилась на міжнародну проблему. Зазначено, що попри зміст основних універ#
сальних міжнародних договорів про базисні права і свободи людини, значну роль у питаннях
міграції відіграють регіональні договори держав з цих питань, зокрема укладені в рамках Ради
Європи. Доведено, що реформування системи системи державного управління мігаційними про#
цесами та створення ефективного механізму протидії нелегальній міграції, які закладені в Стра#
тегії національної безпеки України, спрямовані на забезпечення прав і свобод громадян, ефек#
тивний контроль за міграційними процесами, боротьбу з нелегальною міграцією.

In the article the comparative legal analysis of international treaties in the sphere of migration policy
on the enforcement of human rights. Revealed the main content of international treaties in the field of
migration policies on human rights. It was found that the first universal application of the right to freedom
of movement contained in the universal Declaration of human rights. It is established that illegal
migration has become a social phenomenon that went beyond the boundaries of individual States and
has become an international problem. It is noted that despite the content of the main universal
international treaties on basic rights and freedoms, a significant role in migration is played by the
regional contracts of the States on these issues, including prisoners in the framework of the Council of
Europe. It is proved that the reform of the public administration system mgazine processes and creating
an effective mechanism for combating illegal migration are inherent in the national security Strategy
of Ukraine aimed at ensuring the rights and freedoms of citizens, the effective control over migration
processes, combat irregular migration.

Ключеві слова: міграційна політика, права людини, міжнародні договори, державне управління, неза%

конна міграція.

Key words: migration policy, human rights, international treaties, governance, and illegal migration.

печене майбутнє. У липні 2015 року місячний показник іно!

земців, які незаконно потрапили в Європейський Союз, впер!

ше подолав 100!тисячну позначку.

 На сьогодні нелегальна міграція стала соціальним яви!

щем, що вийшла за межі окремих держав і перетворилась

на міжнародну проблему. Вона розглядається як одна з при!
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чин зростання правопорушень, кримінальних злочинів, по!

ширення небезпечних захворювань, розвитку підпільного

ринку праці тощо. На жаль, серед держав зі сприятливими

умовами для міграції, у тому числі і незаконної, не останнє

місце займає Україна. З часу прийняття Статуту ООН укла!

дено велику кількість міжнародних договорів з прав люди!

ни, що регулюють правовідносини людини у різних сферах,

у тому числі у міграційній сфері.

Відсутність концептуального визначення державної

міграційної політики, принципів діяльності державних

органів у сфері міграції, стратегічних цілей, завдань і стан!

дартів із забезпечення реалізації прав людини не дає змоги

підвищити ефективність протидії явищам, що становлять

загрозу національній безпеці України — нелегальній

міграції.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести порівняльно!правовий аналіз

міжнародних договорів у сфері міграційної політики щодо

забезпечення дотримання прав людини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З'ясовано, що перша універсальна заявка про право на

свободу пересування міститься у Загальній декларації прав

людини 1948 р., зокрема статтею 13 Декларації визначено

право кожної людини вільно пересуватися й обирати собі

місце проживання у межах будь!якої держави, право поки!

нути будь!яку країну, включаючи і свою власну, та поверта!

тися у свою країну.

Відповідно до статті 14 Декларації кожна людина має

право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і

користуватися цим притулком. Це право не може бути вико!

ристане в разі переслідування, яке в дійсності грунтується

на вчиненні неполітичного злочину, або діяння, що супере!

чить цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 15 Декларації передбачає, що кожна людина має

право на громадянство та ніхто не може бути безпідставно

позбавлений громадянства або права змінити своє грома!

дянство за особистим бажанням [1].

Нами встановлено, що Декларація не є міжнародним

договором і, відповідно, юридично забов'язуючим докумен!

том, проте її положення широко використовувалися для

розвитку міжнародного права та національних законо!

давств. На сьогодні вона є моральним маніфестом цивілізо!

ваного людства та генератором його правового прогресу.

Зазначимо, що Положення Декларації у міграційній

сфері одержали подальший розвиток і нормативно!право!

ве закріплення в Міжнародному пакті про громадські та пол!

ітичні права від 16 грудня 1966 року, в якому право на сво!

боду пересування закріплено у статті 12, відповідно до якої

кожному у межах цієї території належить право на вільне

пересування та свободу вибору місця проживання. Кожна

людина має право покидати будь!яку країну, включаючи

свою власну. Згадані вище права не можуть бути об'єктом

ніяких обмежень, крім тих, які передбачені законом, які є

необхідними для охорони державної безпеки, громадсько!

го порядку, здоров'я чи моральності населення або прав і

свобод інших і є сумісними з іншими правами, визначеними

в цьому Пакті. Ніхто не може бути свавільно позбавлений

права на в'їзд у свою країну [7]. Наша країна — учасник да!

ного Пакту з 25 грудня 1990 року.

Також згідно зі статтею 13 Пакту іноземець, який за!

конно перебуває на території будь!якої держави!учасниці

Пакту, може бути висланий тільки на виконання рішення,

винесеного відповідно до закону, і, якщо імперативні

міркування державної безпеки не вимагають іншого, має

право на подання доводів проти свого вислання, на пере!

гляд своєї справи компетентними органами чи особою або

особами, спеціально призначеними компетентними органа!

ми, і на те, щоб бути представленим для цієї мети перед цими

компетентними органами, особою (особами).

Встановлено, що міграційні процеси регулюються також

і Конвенцією про права дитини від 20 листопада 1989 року.

Ця Конвенція містить основні підходи до належного забез!

печення прав дітей, у тому числі і права на свободу пересу!

вання.

У статті 10 Конвенції зазначено, що заява дитини чи її

батьків на в'їзд у державу!сторону або виїзд із неї з метою

возз'єднання родини повинне розглядатися державами по!

зитивним, гуманним і оперативним чином. Дитина, батьки

якої проживають у різних державах, має право підтримува!

ти на регулярній основі, за винятком особливих обставин,

особисті стосунки і прямі контакти з обома батьками. З цією

метою держави!сторони поважають право дитини і її батьків

залишати будь!яку країну, включаючи власну, і повертати!

ся у свою країну. Щодо права залишати будь!яку державу

діють лише обмеження, установлені законом, необхідні для

охорони державної безпеки, суспільного порядку чи здо!

ров'я, моралі населення або прав і свобод інших осіб, які

сумісні з визнаними в зазначеній Конвенції іншими права!

ми.

Також, згідно зі статтею 11 Конвенції, держави вжива!

ють заходів щодо боротьби з незаконними переміщеннями

й неповерненням дітей із!за кордону.

Важливе значення мають положення статті 22 Конвенції

про те, що держави!учасниці повинні вжити необхідних за!

ходів, щоб забезпечити дитині, яка бажає отримати статус

біженця або яка вважається біженцем, відповідно до засто!

сування міжнародним або внутрішнім правом процедур, як

тій, що супроводжується її батьками, так і тій, що не супро!

воджується її батьками або будь!якою іншою особою, на!

лежний захист і гуманітарну допомогу в користуванні пра!

вами, викладеними в Конвенції та інших міжнародних доку!

ментах із прав людини або гуманітарних документах, учас!

никами яких є зазначені держави. З цією метою держави!

учасниці повинні сприяти міжнародним або неурядовим

організаціям, що співпрацюють з ООН, у захисті такої дити!

ни й подання їй допомоги у пошуку батьків або інших членів

родини будь!якої дитини!біженця для того, щоб отримати

інформацію, необхідну для її возз'єднання зі своєю роди!

ною. Якщо батьки або інші члени родини не можуть бути

знайдені, цій дитині надається такий же захист, як і будь!

якій іншій дитині, через якісь причини тимчасово або пост!

ійно позбавленої свого сімейного оточення, як це передба!

чено в даній Конвенції [2].

Отже, деякі аспекти, пов'язані з обмеженнями свободи

пересування, регулюються Конвенцією проти катувань і

інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність

видів поводження й покарання від 10 грудня 1984 року.

Згідно зі статтею 3 даної Конвенції жодна держава!учас!

ниця не повинна висилати, повертати чи видавати будь!яку

особу іншій державі, якщо існують серйозні підстави дума!

ти, що їй може загрожувати там застосування катувань.

Також стаття 6 Конвенції передбачає, що, переконав!

шись після розгляду наявної у неї інформації, будь!яка дер!

жава!сторона, на території якої перебуває особа, яка підоз!

рюється у вчиненні будь!якого зі злочинів, зазначених у

статті 4, візьме її під варту або вживатиме інших юридичних

заходів, що забезпечують її присутність. Узяття під варту й

інші подібні заходи здійснюються згідно із законодавством

даної держави, але можуть тривати тільки протягом часу,

необхідного для того, щоб провести кримінально!процесу!

альні дії у справі видачі [4].

Згідно зі статтею 5 Міжнародної конвенції про ліквіда!

цію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965

року держави!учасниці зобов'язуються заборонити й

ліквідувати і расову дискримінацію в усіх її формах, і за!

безпечити рівноправність кожної людини перед законом,
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зокрема, права на свободу пересування й проживання в

межах держави, права залишати будь!яку країну, включа!

ючи свою власну, і повертатися у свою країну, права на гро!

мадянство.

Слід зазначити, що на відміну від Конвенції про права

дитини дана Конвенція закріплює не право набуття грома!

дянства, а право на громадянство, що слід розуміти як по!

зитивно сформоване зобов'язання щодо запобігання втра!

ти конкретними особами громадянства.

На забезпечення рівноправності жінок і чоловіків у

сфері громадянства спрямована Конвенція про громадян!

ство одруженої жінки від 29 січня 1959 року. Конвенція пе!

редбачає, що ні укладання шлюбу, ні розлучення між будь!

яким із громадян держав!учасниць та іноземцем, ні зміна

громадянства чоловіком під час існування шлюбного союзу

не будуть відображатися на громадянстві дружини. Встанов!

лено, що ні добровільне набуття будь!ким із громадян дер!

жави!учасниці громадянства якої!небудь держави, ні відмо!

ва когось із його громадян від свого громадянства не бу!

дуть перешкоджати збереженню свого громадянства дру!

жиною цього громадянина. Кожна держава!учасниця погод!

жується, що іноземка, яка одружена з будь!ким із її грома!

дян, може набути, за своїм проханням, громадянство свого

чоловіка у спеціальному спрощеному порядку натуралізації

[6].

На боротьбу зі злочинами, що скоюються у сфері

міграції, спрямована Конвенція про боротьбу з торгівлею

людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від

21 березня 1950 року. Її сторони домовилися щодо

імміграції та еміграції вживати й здійснювати всі заходи, які

потрібні, щоб покласти край торгівлі людьми обох статей,

яка має на меті проституцію. Вони зобов'язалися відповід!

но до умов, установлених їхніми власними законами, зби!

рати відомості про всіх іноземців, які займаються проститу!

цією, з метою встановлення їх особи та соціального стану, а

також із метою виявлення осіб, які спонукали їх покинути

свою державу. Ці відомості сповіщають властям держави по!

ходження зазначених осіб з метою їх наступної репатріації

[10].

Крім універсальних міжнародних договорів про базисні

права і свободи людини, значну роль у питаннях міграції

відіграють регіональні договори держав з цих питань, зок!

рема, укладені в рамках Ради Європи. Україна є учасником

Конвенції про захист прав і основних свобод людини, прий!

нятої Радою Європи 4 листопада 1950 року, а також прото!

колів до неї від 16 листопада 1963 року № 4 і від 22 листо!

пада 1984 року № 7, що регулюють деякі міграційні питан!

ня [11].

Підсумовуючи зазначимо, що як і Міжнародний пакт про

цивільні й політичні права, Конвенція не розглядає свободу

пересування як абсолютну. Вона може бути обмежена, але

лише у визначених рамках і згідно зі законом.

Згідно зі статтею Протоколу № 4 жодна людина не може

бути вислана з території держави, громадянином якої вона

є, шляхом застосування індивідуальних або колективних

заходів і жодна людина не може бути позбавлена права

в'їзду на територію держави, громадянином якої вона є.

Визначені положення, що відносяться до свободи пе!

ресування, містяться й у Протоколі № 7. Згідно зі статтею 1

даного Протоколу:

1. Іноземець, який законно проживає на території дер!

жави, не може бути висланий за її межі інакше як на вико!

нання рішення, прийнятого відповідно до закону. Для ньо!

го повинна бути надана можливість: наводити аргументи

проти свого вислання; вимагати перегляду своєї справи; бути

представленим із цією метою перед компетентним органом,

особою чи особами, призначеними цим органом.

2. Іноземець може бути висланий за межі території дер!

жави до здійснення своїх прав, передбачених вищезазначе!

ними пунктами, коли таке вислання необхідне і інтересах

суспільного порядку або мотивується міркуваннями націо!

нальної безпеки.

З'ясовано, що Україна є стороною Європейської кон!

венції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року,

Додаткового протоколу від 15 жовтня 1975 року та Другого

додаткового протоколу від 17 березня 1978 року до цієї

Конвенції. Вона передбачає видачу сторонами всіх осіб, які

переслідуються компетентними органами запитуючої сторо!

ни за вчинення правопорушення або які розшукуються заз!

наченими органами з метою виконання вироку або поста!

нови про утримання під вартою. Конвенція не застосовуєть!

ся до осіб, які скоїли політичні або військові правопорушен!

ня. Вона також визначає, що будь!яка сторона може відмо!

витися від видачі своїх громадян іншій державі.

Україна приєдналася до даної Конвенції зі застережен!

нями про те, що буде видавати лише осіб, які скоїли пра!

вопорушення, що караються позбавленням волі на макси!

мальний термін не менш одного року або більш суворим

покаранням. Україна залишає за собою право не здійсню!

вати видачу, якщо особа, видача якої запитується, за ста!

ном здоров'я не може бути видана без завдання шкоди її

здоров'ю.

Конвенція про передачу засуджених осіб, прийнята Ра!

дою Європи 21 березня 1983 року, насамперед, має на меті

сприяти соціальній реабілітації позбавлених волі осіб шля!

хом надання іноземцям, засудженим за здійснення карно!

го злочину, можливості відбувати призначене їм покарання

в їхніх країнах.

Згідно зі статтею 2 Конвенції сторони зобов'язуються

якнайширше співпрацювати одна з одною у тому, що сто!

сується передачі засуджених осіб відповідно до положень

цієї Конвенції. Згідно з положеннями цієї Конвенції, особу,

засуджену на території однієї сторони, може бути переда!

но на територію іншої сторони для відбування призначено!

го їй покарання. З цією метою засуджена особа може вис!

ловити державі винесення вироку або державі виконання

вироку своє побажання бути переданою згідно з цією Кон!

венцією. Із запитом про передачу засудженої особи може

звертатися як держава винесення вироку, так і держава ви!

конання вироку.

Умови передачі засудженої особи передбачені у статті

3 Конвенції. Засуджену особу може бути передано за цією

Конвенцією тільки за таких умов: якщо ця особа є грома!

дянином держави виконання вироку; якщо рішення є ос!

таточним; якщо на час отримання запиту про передачу за!

суджена особа має відбувати покарання впродовж якнай!

менше шести місяців або якщо їй винесено вирок до ув'яз!

нення на невизначений строк; якщо на передачу згодна

засуджена особа або коли з урахуванням її віку, фізично!

го чи психічного стану одна із двох держав вважає це за

необхідне; якщо дія або бездіяльність, на підставі якої було

винесено вирок, є кримінальним злочином згідно із зако!

нодавством держави виконання вироку або було б кримі!

нальним злочином у разі вчинення на її території; якщо

держава винесення вироку й держава виконання вироку

згодні на передачу засудженої особи. У виняткових випад!

ках сторони можуть погодитися на передачу засудженої

особи, якщо їй залишилося відбувати покарання менше

шести місяців [9].

Також Україна є учасником декількох міжнародних до!

говорів у рамках СНД, які регулюють міграційні процеси.

Одним з перших таких договорів була Угода з питань пов'я!

заних із поновленням прав депортованих осіб, національ!

них меншин і народів від 9 жовтня 1992 року.

Укладання цієї Угоди було ініційоване Україною і мало

важливе значення для вирішення проблем депортованих

кримських татар і осіб інших національностей. Так згідно зі

статтею 3 даної Угоди сторони зобов'язалися створити не!
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обхідні умови для безперешкодного добровільного пере!

селення депортованих осіб, включаючи умови вільного виї!

зду з території однієї сторони на територію іншої сторони

та транзитного проїзду через територію третіх сторін.

Згідно зі статтею 4 Угоди сторони взяли зобов'язання

створити умови для безперешкодного та безмитного виво!

зу, ввозу та транзитного переміщення майна, що належить

на праві особистої власності депортованим особам, сприя!

ти їм у перевезенні цього майна, а також вчасно забезпечу!

вати оформлення документів на нерухоме майно, що зали!

шається.

Україна є стороною Конвенції про правову допомогу та

правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних спра!

вах від 22 січня 1993 року, а також Протоколу до неї від 28

березня 1997 року [12].

У частині I розділу IV Конвенції врегульовано питання

видачі сторонами одна одній осіб, які знаходяться на їх те!

риторії, для притягнення до кримінальної відповідальності

чи для приведення вироку у виконання.

Видача особи для притягнення її до кримінальної відпо!

відальності передбачається за такі діяння, які за законами

договірних сторін є кримінальними та за вчинення яких пе!

редбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк

не менше одного року чи більш тяжке покарання.

Видача особи не здійснюється, якщо: особа, видачі якої

запитують, є громадянином Договірної сторони, яку запи!

тують; на момент отримання вимоги кримінальне пересліду!

вання відповідно до законодавства договірної сторони, яку

запитують, не може бути порушене чи вирок не може бути

приведений у виконання внаслідок закінчення строку дав!

ності або з іншої законної підстави; у відношенні особи, ви!

дачі якої запитують, на території договірної сторони, яку

запитують, за той же злочин був винесений вирок або по!

станова про припинення провадження за справою, які всту!

пили в законну силу; злочин відповідно до законодавства

договірних сторін переслідується в порядку приватного зви!

нувачення (за заявою потерпілого).

Наголошено, що у видачі особи може бути відмовлено,

якщо злочин, у зв'язку зі скоєнням якого потрібна видача,

вчинено на території договірної сторони, яка запитується.

Відповідно до пункту 20 зазначеного Протоколу дану

Конвенцію доповнено статтею 78, згідно з якою при необх!

ідності допитати як свідка чи потерпілу особу, яка знахо!

диться під вартою або відбуває покарання у вигляді позбав!

лення волі на території іншої договірної сторони, а також

провести інші слідчі дії з його участю, ця особа, незалежно

від її громадянства, за обгрунтованим запитом зацікавле!

ної договірної сторони може бути за рішенням Генерально!

го прокурора (Прокурора сторони), яку запитують, тимча!

сово передана за умови її утримання під вартою та повер!

нення у встановлений строк.

Тимчасова передача особи не здійснюється: якщо не

отримана її згода на таку передачу; у разі потреби її присут!

ності на попередньому слідстві чи судовому розгляді на те!

риторії договірної сторони, яка запитується; якщо така пе!

редача може спричинити порушення встановлених термінів

утримання цієї особи під вартою або відбування нею пока!

рання у вигляді позбавлення волі.

Також 17 лютого 1994 року в рамках СНД була підпи!

сана Угода про порядок передачі та транзитне перевезення

осіб, узятих під варту, у якому сторони зобов'язалися за!

безпечувати охорону, конвоювання й етапування взятих під

варту осіб до передачі їх представникам сторони, що запи!

тує, у прикордонних, а за взаємною згодою — в інших пун!

ктах.

Україна є стороною Угоди про порядок в'їзду грома!

дян держав!учасниць Співдружності Незалежних Держав у

держави, що не входять у Співдружність Незалежних Дер!

жав, і виїзду з них від 17 січня 1997 року. Відповідно до Уго!

ди громадяни сторін мають право в'їжджати в держави, що

не входять у Співдружність, і виїжджати з них через пункти

пропуску на ділянках державних кордонів держав!учасниць

СНД із державами, що не входять у СНД, за дійсними та

належним чином оформленими для виїзду за кордон націо!

нальними закордонними паспортами чи документами сторін,

які їх заміняють. Громадяни сторін, які прибули до пункту

пропуску з держав, що не входять у Співдружність, без зго!

ди на це сторони,громадянами якої вони є [14].

В Угоді про співробітництво держав!учасниць Співдруж!

ності Незалежних Держав у боротьбі з незаконною мігра!

цією від 6 березня 1998 року дане співробітництво визначе!

не як один із важливих напрямів регулювання міграційних

процесів на території сторін [13].

Під терміном "незаконні мігранти", як визначено у статті

1 Угоди, розуміються громадяни третіх держав і особи без

громадянства, які порушили правила в'їзду, виїзду, перебу!

вання або транзитного проїзду через території сторін, а та!

кож громадяни сторін, які порушили правила перебування

на території однієї зі сторін, встановлені її національним

законодавством.

Сторони домовилися здійснювати взаємодію у сфері

боротьби з незаконною міграцією за такими основними на!

прямами: міграційний контроль; облік громадян третіх дер!

жав, осіб без громадянства та громадян сторін, які незакон!

но перетинають кордони держав, незаконно перебувають

на територіях сторін, а також осіб, яким заборонено в'їзд

на територію однієї зі сторін; створення механізму депор!

тації незаконних мігрантів; гармонізація національних за!

конодавств сторін у сфері відповідальності незаконних

мігрантів і для всіх категорій осіб, які сприяють незаконній

міграції;обмін інформацією про незаконну міграцію; підго!

товка та підвищення кваліфікації співробітників відповідних

органів сторін, які займаються питаннями боротьби з неза!

конною міграцією.

Згідно зі статтею 5 Угоди незаконні мігранти, яких ви!

явлено на території однієї зі сторін, підлягають депортації у

державу виїзду відповідно до законодавства держави в'їзду,

якщо інше не передбачено міжнародними договорами. У

випадку, якщо незаконні мігранти прибули на територію

однією зі сторін із території іншої сторони, то вони за наяв!

ності відповідних доказів про це підлягають передачі ос!

танній. Передача незаконних мігрантів здійснюється відпо!

відно до окремих домовленостей сторін у цій сфері (двос!

торонніх угод про реадмісію).

Також 25 січня 2000 року рішенням Ради голів урядів

Співдружності Незалежних Держав було затверджене По!

ложення про загальну базу даних незаконних мігрантів і

осіб, в'їзд яким у держави!учасниці Угоди про співробітниц!

тво держав!учасниць СНД у боротьбі з незаконною мігра!

цією закритий згідно з їх діючим національним законодав!

ством і порядком обміну інформацією про незаконну мігра!

цію.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що стратегічні

підходи до процесу реформування системи державного уп!

равління мігаційними процесами та створення ефективного

механізму протидії нелегальній міграції закладені в Стра!

тегії національної безпеки України від 26 травня 2015 р. №

287/2015, яка спрямована на забезпечення прав і свобод

громадян, ефективний контроль за міграційними процеса!

ми, боротьбу з нелегальною міграцією, захист національ!

ного ринку трудових ресурсів, сприяння запровадженню

безвізового режиму з Європейським Союзом.

Перспективою подальших розвідок даної проблема!

тики є, на наш погляд, дослідження, що спрямовані на ре!

алізацію основних напрямів державної політики у сфері

протидії нелегальній міграції, зокрема щодо: запобіган!
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ня нелегальній міграції; боротьби зі злочинністю, пов'я!

заною з нелегальною міграцією; сприяння добровільно!

му поверненню нелегальних мігрантів до держав їх по!

ходження, національності у співробітництві з міжнарод!

ними та громадськими організаціями, що працюють у

сфері міграції.
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