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INVESTMENT AS INNOVATION AND TECHNOLOGICAL BASIS
OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT
У статті розроблено методологічні засади впливу інвестицій в основний капітал на обсяги і
структуру зайнятості населення у контексті кейнсіанської економічної теорії, охарактеризовано шляхи підвищення ролі інвестицій як чинника розвитку ринку праці.
This paper developed methodological principles of the impact of fixed capital investment on the
amount and structure of employment in the context of Keynesian economic theory. Also, the paper
described ways to enhance the role of investments as a factor in the labor market.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

З часів Дж. М. Кейнса в економічної науці визнано,
що найважливішим фактором, який активно впливає на
ринок праці і зайнятість населення є інвестиційна сфера. У цьому контексті певний інтерес мають результати
проведеного автором аналізу залежності рівня зайнятості від обсягів інвестицій в основний капітал у порівнянних цінах за період з 2000 р. по 2012 р., що показано на рисунку 1 [4, c. 72, 200, 355; 5, с. 76, 192, 344].
Як бачимо, динаміка рівня зайнятості населення України є близькою до динаміки інвестицій в основний капітал, хоча має місце певне відставання в часі змін рівня зайнятості від змін обсягу інвестицій: спочатку змінюється
обсяг інвестицій, а потім (як правило, у наступному році) у
тому ж напрямі і з подібною інтенсивністю змінюється
рівень зайнятості. Зокрема у 2004 р. зростання обсягу інвестицій майже припинилося, у наступному 2005 р. аналогічна тенденція мала місце у сфері зайнятості; у 2008 р. відбулося падіння інвестиційних витрат і в наступному 2009 р.
знижується рівень зайнятості. Автор впевнений, що ця
річна затримка зміни рівня зайнятості від зміни інвестиційної активності є природним і навіть закономірним явищем, оскільки для "перетворення" інвестиційних ресурсів
у робочі місця підприємствам потрібен час на укладання
різноманітних договорів, наладку обладнання, добір працівників, їх навчання, пошук ринків збуту продукції тощо.
Різновекторність показників, що аналізуються, мала
місце лише два рази — у 2009 і 2010 рр., коли падіння
інвестицій в основний капітал не спричинило адекватних процесів у рівні зайнятості. Автор пояснює це тим,
що рівень зайнятості є інтегральним показником, який
залежить від багатьох соціально-економічних, інституційних та інших чинників. До того ж зростання рівня зай-
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нятості у зазначений період багато в чому пов'язане із
зменшенням чисельності населення віком 15—70 років
при майже незмінній кількості зайнятих громадян.
Тобто є всі підстави для висновку, який повністю корелюється із кейнсіанською теорією зайнятості щодо прямої залежності рівня зайнятості населення від обсягу інвестиційних витрат. Як відомо, в цієї теорії основним фактором зайнятості визначається ефективний попит, найбільш
динамічною і вагомою часткою якого, на думку Дж. Кейнса, є інвестиційний компонент. Він доводив, що за даної
величини показника, який назвав схильністю суспільства
до споживання, рівноважний рівень зайнятості залежить
від величини поточних інвестицій [2, с. 33]. З врахуванням
зазначеного, завдання полягає у розкритті методологічних засад взаємозалежності зайнятості населення та інвестування в сучасних умовах, визначенні чинників, що сприяють розвитку інвестицій, зокрема формуванню привабливого інвестиційного середовища в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема впливу інвестицій на зайнятість населення знаходиться у полі зору вітчизняних учених і практиків. У публікаціях Бандура С.І., Лібанової Е.М., Петрової І.Л., Кравченко І.С., присвяченим аналізу сфери
зайнятості населення, розглянуто багато аспектів інвестиційної діяльності. У працях вітчизняних науковців
Гейця В., Бубенка П., Захаріна С., Мацибори Т., Федоренко В. аналізуються фінансові та інші інструменти
активізації інвестування; Заяць Т., Качан С., Садова У.
плідно вивчають практику інвестування у межах дослідження регіональної політики зайнятості. Однак методологічні засади взаємозалежності обсягів і структури
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Рис. 1. Залежність рівня зайнятості населення від обсягів інвестицій в основний капітал

зайнятості населення та інвестування у контексті сучасних економічних теорій, основні чинники посилення
інвестиційного впливу на продуктивну зайнятість населення в публікаціях вітчизняних учених досліджені недостатньо.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є розробка методологічних підходів
до визначення взаємозалежності обсягів і структури
зайнятості населення та інвестування в сучасних умовах, визначенні чинників, що сприяють розвитку інвестицій, зокрема формуванню привабливого інвестиційного середовища в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Результати нашого дослідження показують, що існує
декілька рівнів впливу інвестицій на функціонування ринку праці. На першому рівні вплив інвестицій на зайнятість
населення здійснюється через механізм формування сукупного попиту (відповідно до кейнсіанської теорії), одразу створюючи робочі місця на підприємствах і в галузях, що виробляють засоби виробництва, безпосередньо
відбиваючись на сфері зайнятості. Другий рівень впливу
інвестицій на формування зайнятості, який віддзеркалюється на ринку праці через більш тривалий час, полягає у створенні нових та модернізації діючих робочих
місць за допомогою обладнання, машин і механізмів, що
виробляються на першому рівні впливу. Тобто в цьому
контексті сьогоднішні інвестиції формують кількісні та
якісні характеристики завтрашніх робочих місць і визначають попит на робочу силу у перспективі. На третьому
рівні інвестиції, спричиняючи структурні зрушення у складових макроекономічної системи, як правило, сприяють

розвитку високорентабельних галузей і підприємств, завдяки спрямуванню в них нових капіталовкладень, тим
самим змінюючи структуру зайнятості.
Виходячи із зазначеного, автор розглядає роль інвестицій у формуванні зайнятості населення з двох точок
зору. По-перше, говорячи про інвестиції як компоненту
сукупних витрат (на першому рівні впливу), слід враховувати тільки чисті внутрішні недержавні інвестиції, щоб
не застосувати подвійного врахування, оскільки
зовнішні і державні інвестиції враховуються в інших
складових сукупного попиту — чистому експорті та в
державних витратах на придбання суспільних благ. Подруге, у випадках, коли інвестиції характеризують процес формування фізичних робочих місць та їх якісний
склад (на другому і третьому рівнях), мають враховуватися всі їх види — приватні, державні, іноземні.
Треба зазначити, що наприкінці 1990 — початку 2000-х
рр. сформувалася позитивна тенденція в інвестиційній
діяльності: зростають обсяги інвестицій, поліпшується їх
технологічна структура. Але принципового значення для
модернізації виробничого апарату це не набуло, оскільки фізичний і моральний знос наявного устаткування у
1990—2000 рр. досяг критичного рівня — 43,7%. Не
покращилася ситуація і у поточний час: ступінь зношення основних засобів у 2010 р. становив 74,9%, зокрема
у сільському господарстві — 40,8%, у будівництві —
50,1%, в промисловості — 63,0%. Значно перевищує ці
показники ступень зношення основних засобів у переробній промисловості, у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, у сфері транспорту
та зв'язку, освіті. Причому у Вінницькій, Полтавській,
Кіровоградській, Харківській, Херсонській областях він
вище загальнодержавного показника на 10—15 в. п. [5,
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с. 90—91]. Спрацьоване обладнання зумовлює високу
трудомісткість виробництва, а відповідно й собівартість
продукції, отже, падіння конкурентноздатності вітчизняної продукції як з точки зору якості, так і ціни. В умовах
глобальної економіки все це неминуче призводить до
втрати вітчизняними виробниками конкурентних позицій
не лише на зовнішніх, а й на внутрішньому ринках, отже,
до поступового погіршення стану зайнятості.
Проблема полягає не лише у недостатній спрямованості інвестицій на оновлення застарілого обладнання, а
також у недостатньому врахуванні галузево-технологічного призначення. Значна їх частина спрямовується не у
виробничу сферу, а у підприємства торгівлі, готельного і
ресторанного, розважального бізнесу тощо, а окремі —
хоча і призначається для оновлення активної частки основного капіталу, але поповнює морально застаріле обладнання (нижчих технологічних укладів), погіршуючи
тим самим структуру зайнятості населення.
Для розробки заходів щодо принципового удосконалення державної інвестиційної політики треба розглядати проблему перш за все стосовно джерел інвестування, якими є державний і місцевий бюджети; власні
кошти підприємств і організацій; позиковий капітал; кошти населення; іноземні інвестори. Як свідчать результати
аналізу, основним джерелом інвестицій в Україні є кошти підприємств і організацій, хоча їхня частка в загальному обсязі фінансування інвестицій поступово скорочується (з 68,6% у 2000 р., до 59,7% у 2012 р.). Одночасно в
цей період більш як у 1,5 рази збільшилася питома вага
інвестицій в будівництво житла за рахунок коштів населення (з 5,0 до 8,8%). Отже, основними джерелами інвестицій в Україні є підприємства і населення, їхня частка
сумарно наближається до 70%.
Як зазначалося, найважливішим джерелом інвестицій
в основний капітал є власні кошти підприємств і організацій. У свою чергу, це джерело інвестицій має три напрями: амортизація, реінвестування прибутку, емісія акцій.
Амортизація є власним джерелом покриття простого
відтворення функціонуючого реального капіталу. Впливаючи на амортизаційну політику підприємств, держава має
можливість регулювати процес простого відтворення реального капіталу, який є основою їх ефективної діяльності.
Серед недоліків чинної амортизаційної політики найбільшим є брак зацікавленості підприємців до оновлення основних засобів. Вітчизняна амортизаційна система за
відсутності податку на майно стимулює збільшення вартості основного капіталу за рахунок індексації та переоцінки, а також проведення капітальних ремонтів. Не сприяє
модернізації виробничого апарату підприємств і те, що
чинне законодавство не зобов'язує підприємців до цільового використання амортизаційного ресурсу.
Потужним джерелом власних інвестиційних ресурсів
підприємств є частина прибутку, що реінвестується у
відтворення реального капіталу. На відміну від амортизації, це джерело відіграє вирішальну роль у фінансуванні
розширеного відтворення основного капіталу підприємств. У цьому контексті обгрунтованою є думка певного кола політиків і урядовців щодо започаткування так
званого інвестиційного податкового кредиту — скорочення оподаткування прибутку підприємств у разі придбання за його рахунок нових основних засобів. Такий
підхід стимулюватиме підприємства до збільшення при-
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бутку, а звідси — підвищення ефективності виробничої
діяльності, розвиток основного капіталу, техніко-технологічне оновлення робочих місць, що сприятиме зростанню рівня і удосконаленню структури зайнятості.
Останнім часом на друге місце за питомою вагою в
обсягах інвестицій вийшов позиковий капітал: з 1,7% у
2000 р. і 12,3% у 2010 р. до 17,1% у 2012 р. [5, c. 194].
Звідси випливає, що для подальшого зростання інвестицій потрібне удосконалення державної грошово-кредитної політики, спрямованої на зниження відсоткових
ставок комерційних банків за кредитами. Це вимагає від
держави більш цілеспрямованого і вмілого використання таких інструментів грошово-кредитної політики, як
норма резервування, емісія державних цінних паперів
(перш за все на відкритому ринку), ставка рефінансування НБУ. Шляхом підвищення надійності банківської
системи також необхідно задіяти такий значний резерв
кредитних ресурсів, як вклади населення.
Значення державних інвестицій як чинника зайнятості
населення у 2000-ні рр. зменшилось: з 2005 р. їх питома
вага не перевищує 10%. У той же час, незважаючи на
мінімізацію державного сектора, що відбулася останнім
часом, державні інвестиції мають суттєво збільшитися,
особливо у транспортну інфраструктуру, об'єкти комунального господарства, лікарні, дитячі садки, школи, стадіони тощо. Це сприятиме не лише розширенню попиту
на робочу силу (на першому рівні впливу), а й створенню
умов для усунення перешкод на шляху розвитку мобільності працівників та піднесення економічної активності
населення, покращенню демографічної ситуації в країні.
Серед науковців, урядовців і представників громадськості набула поширення думка, що активізація
інвестиційної діяльності значною мірою визначається
іноземними капіталовкладеннями. Але це джерело інвестицій поки що не має вирішального значення: за період
2001—2010 рр. обсяг іноземних інвестицій не перевищував 5,6% у їх загальному обсязі, а останнім часом
навіть знизився — у 2008 р. він становив 3,3%, у 2009
р. — 4,5%, у 2010 р. — 2,3%, у 2012 р. — 1,7% [5, с.
194]. Причому, на наш погляд, цей відсоток реально є
набагато меншим, оскільки в складі іноземних інвестицій враховується частка українського капіталу, що
надійшов у нашу країну із офшорних зон.
На думку автора, в найближчий період очікування
реального збільшення припливу капіталовкладень з
інших країн є невиправданими. Добре відомо, що іноземні інвестиції йдуть слідом за вітчизняними, тому потрібно всіляко залучати до інвестиційної діяльності
вітчизняних підприємців, які мають стати прикладом для
іноземних інвесторів. Однак зараз має місце зворотне
явище: зростання вивезення капіталу з України, зокрема з 2000 по 2012 р. воно зросло у 40,5 разу: із 170,3
млн дол. США до 6899,7 млн дол. [5, c. 263].
На погляд автора, в узагальненому вигляді чинники,
що визначають інвестиційну привабливість країни або регіону, можна об'єднати у дві групи: об'єктивні та суб'єктивні. Що стосується об'єктивних чинників, то Україна має
переваги перед іншими країнами, перш за все у плані
місткості внутрішнього ринку, наявності більш-менш кваліфікованої і дешевої робочої сили, зручного географічного розташування тощо. Проте суб'єктивні чинники інвестиційної діяльності є занадто несприятливими. Основною
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Інвестиції в основний капітал на одну особу за регіонами України
у фактичних цінах, грн.

Регіон
(область)

1
АР Крим (з м. Севастополь)
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Україна

2010 р.

2
7658
2163
1709
4792
3379
1568
1774
4410
3179
6612
2107
2458
3492
3730
4088
4233
1683
1878
1974
2936
1736
2221
2201
1902
1726
19530
4138

2012 р.

3
14907
3587
3140
6799
7248
2274
2189
4030
3749
11876
4611
3638
4430
3996
6146
6976
2400
2506
3138
5411
2257
2656
2978
2469
2547
28553
6467

Приріст
інвестицій у
2012 р. до
2010 р., рази
4
1,95
1,66
1,84
1,42
2,15
1,45
1,24
0,91
1,18
1,80
2,19
1,48
1,27
1,07
1,5
1,65
1,43
1,33
1,59
1,84
1,30
1,20
1,35
1,30
1,48
1,46
1,56

Група, до якої віднесений регіон
за динамікою
за динамікою
за рівнем
приросту
приросту
інвестиційної
інвестицій у
інвестицій у
привабливості
2010 р.
2012 р.
(1999 р.)
відносно
відносно
2000 р.
2010 р.
5
6
7
II
I
I
III
I
I
III
III
I
I
II
II
I
II
I
III
I
II
III
II
III
I
III
III
III
III
III
I
I
I
III
I
I
III
III
II
II
I
III
I
II
III
II
III
II
I
III
I
II
III
II
II
III
II
III
I
II
I
II
I
III
II
III
III
II
III
III
I
II
III
I
III
II
III
II
I
II
II

Джерело: розроблено за [5, с. 197].

причиною, яка перешкоджає українським і закордонним
підприємцям вкладати кошти в модернізацію вітчизняної
економіки, є її слабка інвестиційна привабливість. Україна характеризується високим ступенем тінізації, недотриманням прав власності, хабарництвом і корупцією в судовій
системі, владних структурах і правоохоронних органах.
Для кардинального покращення інвестиційної діяльності необхідно підвищити роль місцевих органів влади
у її розвитку, зокрема через застосування ефективної
системи їх оцінювання. Для цього необхідно обрати показник, який найкраще характеризує цю діяльність. На
думку автора, показник розміру інвестицій на одну особу, який часто використовується на практиці, не віддзеркалює зусилля місцевої влади щодо створення привабливого інвестиційного клімату, оскільки в ньому досить
великою є роль об'єктивного фактора: в економічно розвинених регіонах він завжди перебільшує показники
менш розвинених. Можна використовувати досить дієву
методику, розроблену РВПС України НАН України, з використанням факторного аналізу виявлення основних
компонент інвестиційної привабливості регіонів та обчислення інтегральної оцінки регіонального інвестиційного
клімату [1]. Однак вона досить складна для повсякденного аналізу і тому автор пропонує застосовувати такий
(хоча також не абсолютний) показник, як зростання інвестицій на одну особу за певний період. Далі порівняймо
у таблиці 1 значення цього показника по регіонах у 2010 р.
і 2012 р. і на цієї підставі віднесемо кожен регіон за показником динаміки зростання до однієї із трьох груп, в

які об'єднаємо їх за ознакою близькості величин і рівної
кількості регіонів в групі. Для отримання даних за триваліший період візьмімо групування, що раніше було зроблено фахівцями Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України [1, с. 202—203].
Результати аналізу даних таблиці 1 показують, що
за показником приросту інвестицій на одну особу за останніх два роки всі регіони можна об'єднати у три приблизно рівні за кількістю групи (колонка 7): перша охоплює регіони з показником більше, ніж 1,61 рази; друга
— від 1,31 до 1,60; третя група — регіони, в яких цей
показник менше 1,30 разів. За динамікою приросту аналогічного показника у 2010 р. відносно 2000 р. (колонка 6) три групи регіонів охоплюють: перша — регіони з
показником приросту інвестицій більше 11,3 разів; друга група — регіони з показником 8,3—11,2 разів; третя
група — регіони, в яких цей показник менше 8,3 разів.
Порівняймо ці дані з тими, що раніше були отримані фахівцями Ради по вивченню продуктивних сил України
НАН України [1, с. 202—203], які за підсумками 1999 р.
розрахували інтегральний показник рівня інвестиційної
привабливості регіонів (колонка 5): з високою та пріоритетною інвестиційною привабливістю (група I), середньою (група II), низькою привабливістю (група III). Стан
інвестування у 1999 р. взятий тому, що в цей період
фактично діяв лише об'єктивний чинник інвестування,
отже порівняння з ним ситуації щодо обсягів інвестицій
у подальших роках відображатиме саме зусилля влади
щодо створення інвестиційної привабливості регіону.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Групування регіонів за динамікою приросту інвестицій на одну особу у 2012 р. відносно 2010 р. має такий
вигляд: I група регіонів охоплює Автономну Республіку
Крим (з м. Севастополь), Вінницьку, Волинську, Донецьку, Київську, Кіровоградську, Полтавську, Харківську
області; II група включає Дніпропетровську, Житомирську, Луганську, Одеську, Рівненську, Сумську, Тернопільську Черкаську, чернігівську області та м. Київ. У III
групу регіонів входять Закарпатська, Запорізька, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Херсонська, Хмельницька і Чернівецька області.
Із даних таблиці 1 видно, що лише Автономна Республіка Крим (з м. Севастополь) і чотири області:
Вінницька, Київська, Кіровоградська за цим показником
у 2010—2012 рр. залишилися, як і у 2010 р. відносно
2000 р., у першій групі. Тут місцева влада тривалий період (12 років), незважаючи на непривабливі природні
фактори (економіко-географічне розташування, природно-ресурсний, трудовий, науково-технічний потенціал; ринкову інфраструктуру), досить цілеспрямовано
сприяла зростанню інвестиційної привабливості. Покращили свої показники відносно 1999 р., коли в основному діяв лише об'єктивний фактор привабливості, Житомирська, Луганська, Тернопільська, Черкаська області. Інші області та м. Київ послабили свої позиції, що
свідчить про недостатність зусиль влади щодо зменшення рівня корупції, хабарництва, подолання тінізації економіки і неповаги до підприємців.
Не заперечуючи важливості інших суб'єктивних чинників, зокрема зменшення податкового тиску і зниження до сприятливих меж кредитних ставок комерційних
банків, автор наполягає на думці, що нині для розвитку
інвестиційної діяльності більший вплив має створення
привабливого інвестиційного клімату.
Недооціненим фактором, що стримує інвестування в
Україні, є також низький рівень доходів більшості населення, перш за все заробітної плати. Це зумовлює, з одного боку, незначний рівень внутрішнього попиту і заощаджень і не гарантує збуту товарів і послуг, які можуть
вироблятися на об'єктах інвестування, з другого — малі
обсяги заощаджень у банках, особливо так званих "довгих грошей" для середньо- і довгострокових інвестицій.
Крім того, за низької ціни робочої сили підприємцям в
короткостроковій перспективі вигідніше використовувати дешеву робочу силу, ніж інвестувати в сучасне обладнання і капіталоємні машини й обладнання.

ВИСНОВКИ

Найважливішим фактором, який активно впливає на
ринок праці і зайнятість населення, є інвестиційна сфера. Емпіричний аналіз залежності рівня зайнятості від
обсягів інвестицій в основний капітал показує, що динаміка цих двох показників в Україні є досить близькою.
Результати дослідження свідчать про існування
трьох рівнів впливу інвестицій на функціонування ринку праці: перший через механізм формування сукупного попиту; другий створення нових та модернізація діючих робочих місць за допомогою обладнання та інших
засобів виробництва, що здійснюється на першому рівні
впливу; третій через структурні зрушення у складових
макроекономічної системи, сприяючи розвитку високорентабельних галузей і підприємств.
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Розвитку інвестування в Україні заважає ціла низька
чинників, зокрема недосконала амортизаційна політика,
перш за все щодо встановлення відповідних норм амортизації та регламентації методів їх нарахування; слабкість
стимулів до інвестування і пожвавлення процесів капіталотворення, які сприяли б одночасному підвищенню норми очікуваного прибутку та зниженню реальної ставки
відсотка за показниками з використанням таких механізмів кредитно-грошової політики, як регулювання
норми резервування і облікових ставок при рефінансуванні комерційних банків, впровадження ефективної політики щодо операцій із державними цінними паперами.
Однак набагато більше стримує інвестиції, ніж податковий тягар, високі кредитні ставки комерційних банків і
недосконалість амортизаційної політики, саме непривабливе інвестиційне середовище. Це вимагає від держави
активізації суб'єктивного фактора інвестування, спрямованого на створення привабливого середовища для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.
Розвиток інноваційно-інвестиційної політики держави
як основи для модернізації основних засобів і створення
сучасних робочих місць перш за все потребує: розширення
внутрішнього попиту на продукцію вітчизняних підприємств;
удосконалення грошово-кредитної, податкової та амортизаційної політики; подолання корупції і хабарництва в економічній сфері, зменшення рівня тінізації економіки.
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CONVERGENT DEVELOPMENT OF REGIONS ON THE BASIS OF TRANSFORMATION
OF INNOVATIONS
У статті розглянуто конвергентний розвиток регіону на основі використання інноваційного
чинника. Доведено, що сучасні процеси, котрі зараз відбуваються в країнах та регіонах обумовлюють виникнення та розвиток процесів конвергенції, наводяться їх види. На основі розгляду практики інноваційної діяльності, встановлено, що назріла необхідність формування
відповідного інституціонального середовища, побудова інноваційної системи, наводяться її
рівні. Усе це повинно вирішити фундаментальні проблеми, котрі гальмують інноваційний розвиток регіонів. Оскільки економіка розвинених країн доводить, що нова ефективна економіка
повинна опиратися на знання, в статті підкреслюються про необхідність активної взаємодії усіх
учасників інноваційного процесу, що допоможе трансформації нових знань та інновацій. Конкурентоспроможне середовище вимагає постійного оновлення продукції та послуг. Створення
відповідної інноваційної інфраструктури, державна підтримка та відповідне регіональне управління повинні допомогти підприємствам регіонів завжди бути готовими та спроможними займатися інноваційною діяльністю. Процес конвергенції може сприяти зниженню міжрегіональної нерівності за рахунок засобів інноваційної економіки. При цьому незаперечною перевагою
такого конвергентного розвитку є можливості одночасного використання потенціалів різних
інституціональних форм і порядків, заснованих на державному управлінні.
In article it is considered convergent development of region on the basis of use of the innovative
factor. It is proved that modern processes which now occur in the countries and regions cause
formation and development of processes of convergence, their kinds are observed. On the basis of
consideration of innovative activity practice, it is established that the necessity of formation
corresponding institutional environments has appeare, constructions of innovative system, its levels
are researched. It should solve fundamental problems which discrease innovative development of
regions. As practice of already developed countries proves that the new effective economy should
lean against knowledge, the necessity of active interaction of all participants of innovative process
which will help transformation of new knowledge and innovations in the article are underlined. The
competitive environment demands constant updating of production and services. The creation of a
corresponding innovative infrastructure, the continual support and regional government should help
the regional enterprises to be always ready and to be engaged in innovative activity. The convergence
process can cause the decrease in inter-regional roughness at the expense of innovative economy
means. Thus, the advantage of such convergent development is the possibilities of simultaneous
use of potentials different institutional forms and the usages based on the government operation.
Ключові слова: конвергентний розвиток, трансформація інновацій, інноваційна інфраструктура, інноваційна система, інноваційний процес.
Key words: convergent development, transformation of innovations, an innovative infrastructure, innovative
system, innovative process.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми регіональної нерівності й виявлення факторів, що знижують диференціацію регіонів, є актуальними завданнями сучасного етапу економічного розвитку України. Застосування концепції конвергенції у вивченні диференціації українських регіонів здобуває все
більшу популярність.

Процеси, що відбувалися в економіці України в останні роки, по-різному позначилися на розвитку українських регіонів. Деякі регіони зуміли успішно пристосуватися, і в цей час спостерігається їхнє економічне зростання, інші як і раніше, перебувають у стані економічної
стагнації. Таким чином, в останні роки спостерігається
зростання регіональної нерівності, що створює ряд про-
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блем для держави: уповільнення економічним зростанням, обумовлене необхідністю направляти частину ресурсів на регіональне вирівнювання, а не на стимулювання розвитку; підвищення соціальної напруженості;
дезінтеграційних процесів. У зв'язку із цим на перший
план виходить необхідність дослідження динаміки регіональної нерівності, визначення її особливостей і виявлення факторів її зниження.
Термін "конвергенція" у наукових дослідженнях розглядався за певними показниками в 60-і рр. ХХ ст. як
зближення різних економічних систем (капіталістичної
й соціалістичної) і соціальної політики. Спочатку конвергенцію трактували як спільний рух назустріч один одному з боку як СРСР, так і розвинених індустріальних країн.
У цей час термін "конвергенція" використовується
для опису процесів зближення рівнів економічного розвитку між країнами (регіонами), в основі яких лежать
загальні тенденції й імперативи (закони) науково-технічного й соціального прогресу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Й ПУБЛІКАЦІЙ
Області дослідження міжкраїнної та міжрегіональної конвергенції, особливостям економічного розвитку
регіонів присвячені публікації вітчизняних і закордонних
учених: А. Грандберга, Н. Михєєва, Р.Мельникова, Б.
Лавровського, О. Пчелинцева, Е. Шильцина, Л. Анселина, Р. Барро, X.Сала-Мартіна, В. Баумоля, А. Бернарда,
Ч. Джонса, А. Фуенте, П. Еванса, Н. Іслам, Г. Менкью, П.
Ромера, Д. Уэйла, Д. Ква, Р. Тамура, В.-К. Вонга та ін.
Вони заклали основу для всіх наступних досліджень конвергенції. Одні автори погоджуються з ними, інші спростовують їхні висновки. В українській економічній літературі проблемам регіональної нерівності й вирівнюванню рівнів розвитку регіонів присвячено не так багато
робіт. Однак основний акцент у дослідженнях робиться
на описі статистичних даних, типологізації регіонів. Автори обмежуються визначенням її наявності або відсутності, не виявляючи її фактори й особливості. Таким чином, незважаючи на значну кількість спроб аналізу проблеми регіональної нерівності, багато чого в ній залишається неясним. У зв'язку із цим виникає необхідність
у більш докладному дослідженні міжрегіональної конвергенції в Україні.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження конвергентного розвитку регіонів на основі трасформації інновацій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відомо, що інновації є флуктуаціями для регіональної економічної системи, здатними підштовхнути її до
одного з можливих і сприятливих для неї шляхів еволюції. Структури стійкого регіонального розвитку, сформовані під впливом інноваційних факторів такі, як нові
технології, застосовувана техніка принципово нового
типу, нові форми організації праці й виробництва будуть
"притягати" до себе усе різноманіття траєкторій розвитку регіональної системи, визначаючи її динаміку й напрями інноваційного розвитку.
Тому управління інноваційним розвитком регіону
припускає застосування певного набору управлінських
навичок і компетенцій з метою розробки й реалізації
відповідної стратегії, яка повинна забезпечити формування структур стійкого регіонального розвитку, що притягають сприятливі для регіону напрями розвитку й підви-
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щують інноваційність економічної системи, котра відображає її здатність найбільш раціонально здійснювати
інноваційну діяльність.
Глобалізація й інтеграційні процеси, що відбуваються у світовій економіці, обумовлюють перевагу процесів
конвергенції. Існує кілька видів конвергенції. Відзначається що найбільше поширення одержали два види
конвергенції: бета- та сігма-конвергенції. Концепція βконвергенції визначає конвергенцію як процес "надолуження", при якому бідні регіони мають більш високі темпи економічного зростання. Сігма-конвергенція (σ-конвергенція) — це зниження в часі розкиду рівнів розвитку економічних об'єктів, у нашому випадку — регіонів.
Досить часто гіпотеза конвергенції неокласичної моделі
зростання тестується на прикладі регіонів однієї країни.
Незважаючи на те, що можлива наявність розбіжностей між регіонами за рівнем розвитку технологій, переваг, економічних інститутів і т.д., дані відмінності будуть
суттєво менш значимими, чим відмінності між країнами.
Тому ймовірність наявності абсолютної конвергенції між
регіонами суттєво вища, ніж між країнами. Разом з тим
при використанні регіонів для перевірки гіпотези абсолютної збіжності порушується важлива передумова неокласичної моделі зростання — закритість економіки.
Очевидно, що культурні, лінгвістичні, інституціональні й
формальні бар'єри для переміщення факторів виявляються менш значимими для групи регіонів однієї країни.
Однак показано, що навіть у випадку мобільності факторів і, таким чином, порушення передумов вихідної
моделі динамічні властивості закритої економіки й економіки з вільним рухом капіталу будуть схожі.
Зокрема навіть у рамках однієї країни найчастіше
існують досить високі витрати, пов'язані з переїздом, а
тим більше — з перенесенням виробництва з одного регіону в інший. Крім того, політика центрального уряду
спрямована, як правило, на згладжування міжрегіональних відмінностей і на підтримку й розвиток бідних регіонів.
У теорії економічного зростання передбачається, що
первинна диференціація країн за рівнем розвитку є наслідком екзогенних шоків і недосконалості механізму коректування. Відповідно до гіпотези конвергенції, якщо
економіка країни (регіону) у початковий момент перебуває далі від положення стійкої рівноваги, темпи її зростання будуть вище, ніж в економіці, що перебуває ближче до рівноваги. Отже, у довгостроковому періоді диференціація зникає.
Зниження міжрегіональної нерівності можливо за
рахунок сукупності управлінських заходів і засобів інноваційної економіки: стимулювання технологічного прогресу, заходи для структурної перебудови економіки регіонів, розвиток інфраструктури, міжрегіонального й
міжнародного співробітництва і т.д.
Сучасна практика управління інноваційним розвитком не відрізняється наявністю такого інституціонального устрою, який б ефективно поєднував і координував
зусилля розрізнених учасників інноваційної діяльності
в регіоні. Непогодженість дій численних інститутів, що
діють на мезорівні економіки, різнополюсність їх інтересів призводять до розривів в інституціональному просторі регіону, які, у свою чергу, обумовлюють відсутність
стійких, передбачуваних, загальновизнаних нормативів
поведінки в сфері інноваційної діяльності. У результаті
— відносини в інноваційній сфері регулюється індивідуальними рішеннями, що не сприяє зростанню їх ефективності. Отже, необхідне формування такого інститу-
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Перший рівень

Формування організаційної структури
щодо створення регіональної
інноваційної системи

Другий рівень

Формування стратегії промисловості
регіону, формування кластерів,
промислових груп, галузей

Третій рівень

Реалізація інвестиційних програм
Рис. 1. Рівні регіональної інноваційної системи

ціонального середовища, яке сприяло б не конфронтації,
а взаємодії, кооперації й партнерству в інноваційній
сфері.
Створення національної інноваційної системи на державному рівні передбачає послідовне вирішення наступних фундаментальних проблем [3]:
1. Проблема створення механізму розширеного
відтворення інновацій. Незважаючи на те, що в цей час
створені всі необхідні передумови для масового виробництва інновацій, цей процес гальмується відсутністю необхідного інноваційного попиту, а також слабкою дисципліною мислення в сучасних креативних групах.
2. Політико-організаційна проблема, що укладається в створенні державної інноваційної системи, яка може
бути тільки національним проектом. Усвідомлення вищим керівництвом країни необхідності інноваційного
розвитку України.
3. Проблема впровадження інновацій, яка особливо
актуальна в умовах відсутності платоспроможного попиту на відкриття й винаходи як на внутрішньому, так і
світовому ринках. Сучасні економічна і юридична системи перешкоджають масштабному впровадженню інновацій у виробничу діяльність. Також не менші труднощі
стоять на шляху реалізації соціальних, фінансових,
організаційно-адміністративних інновацій. Автор роботи [3] відзначає, що в цілому ця проблема в цей час не
вирішена навіть за кордоном і припускає, що в рамках
індустріальної фази розвитку вона не має загального
рішення.
4. Нестійкість сучасного (індустріального) суспільства стосовно інноваційних процесів.
Інноваційними процесами в умовах глобалізації усе
складніше управляти на національному рівні, тому що
національні границі в таких процесах стираються, транснаціональні корпорації розбивають ланцюжка створення доданої вартості й розміщають окремі її елементи там,
де перебувають локальні переваги. У цих умовах природньою економічною областю стає регіон. Роль держави на сучасному етапі розвитку укладається в тому,
щоб бути каталізатором інноваційних процесів, підтримати дослідження й інноваційну діяльність у новій техніко-організаційній парадигмі, а також арбітром розбіжних інтересів і перспектив, організатором діалогу між
різними учасниками майбутніх розробок, ініціатором
нових програм. Зі зміною ролі держави відбувається
перехід інноваційної політики з національного рівня до
регіонального [4]. Актуальність формування ефективної

регіональної інноваційної системи в сучасних умовах
зростає у зв'язку з тим, що дана система є основою підвищення конкурентоспроможності регіону. Практика як
вітчизняна, так і розвинених країн показує, що в сучасних ринкових умовах зростання конкурентоспроможності економіки можливе тільки на основі перекладу її
на інноваційний шлях розвитку. У ринковій економіці
інновації виступають як заосби підвищення переваг у конкурентній боротьбі, підвищують імідж підприємств-виготовлювачів і інвестиційну привабливість регіону в цілому. Без інноваційної діяльності в сучасних умовах немислимий науково-технічний прогрес, і практично не можна створити конкурентоспроможну продукцію. Тільки
інноваційно орієнтовані підприємства регіону, опираючись на останні технологічні досягнення, зможуть створювати якісну продукцію з високою доданою вартістю,
яка буде користуватися попитом у споживачів [5].
Слід погодитися з автором роботи [1], що формування регіональної інноваційної системи може здійснюватися на декількох рівнях, представлених на рисунку 1,
кожний з яких являє собою проект певної складності.
На першому рівні регіональної інноваційної системи
відбувається виявлення зацікавлених інститутів і організацій, формування керуючого комітету, що є політично
складним завданням. Відсутність рішення на даному рівні
ускладнює реалізацію проектів на наступних рівнях [1].
Закордонний досвід показує, що інфраструктура
підтримки інноваційного бізнесу є реальним інструментом позитивного впливу влади на регіональний економічний розвиток.
Основними принципами розвитку регіональної інноваційної інфраструктури є: адекватність можливостям і
вимогам національної економіки; максимальна адаптивність, транспарентність і конкурентоспроможність у
міжнародній економіці.
Слід погодитися з автором роботи [6], що в цей час
лінійна модель інновацій, що припускає одночасний причинний зв'язок між науковими знаннями й інноваціями,
представляє скоріше виключення.
Інноваційний процес заснований на складній системі
взаємозв'язку між учасниками з різними компетенціями
й можливостями, які постійно обмінюються знаннями,
управляють їхніми потоками, розподіляють і застосовують ці знання, щоб виробляти нові продукти й технологічні процеси. Автор роботи [6] підкреслює, що вищевикладене приводить до поняття інноваційної системи.
Ефективність інноваційного процесу багато в чому зале-
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жить від того, яким чином основні його учасники взаємодіють один з одним [6].
Тому що жоден з учасників не ізольований у своїй
інноваційній діяльності, вирішальним чинником стають
зв'язки й процеси обміну знаннями. Інновації — це продукт не тільки індівідуалов, окремих організацій і інститутів, але й складних моделей їх взаємодії. Незалежність
учасників — одна з найбільш важливих характеристик
системного підходу. Щоб пояснити економічний успіх тих
або інших інноваційних систем, недостатньо просто перелічити учасників і підтримуючі інститути, описати їхні
ресурси. Необхідно враховувати взаємозв'язки між
ними. Коли учасники інноваційної системи зв'язані належним чином, це може стати потужною машиною економічного зростання. Нездатність до взаємодії, навпаки, серйозно гальмує процес інновацій [6].
Ефективність інноваційних процесів в економіці залежить не тільки від того, наскільки ефективна діяльність
самих економічних суб'єктів — фірм, наукових організацій і ін., але й від того, "як вони взаємодіють один з
одним у якості елементів колективної системи створення й використання знань, а також із суспільними інститутами такими, як цінності, норми, право" [4].
Відомо, що сектор наукових розробок і їх ефективна комерціалізація — це основа конкурентоспроможного виробництва. У розвинених країнах розвинена інноваційна система містить у собі не тільки інноваційні проекти й інноваційний бізнес, що реалізує їх згодом, але й
дослідницький сектор, сферу освіти — усе це перебуває
в одному великому кластері [2].
Базовими елементами цієї системи є створювані сьогодні наукогради, особливі економічні зони, технопарки, центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори й
інші подібні структури, які з'являються зараз у досить
великій кількості. Висока швидкість і безперервність
інноваційного циклу повинна забезпечуватися фінансовими інститутами, у тому числі венчурними інноваційними й інвестиційними фондами [2].
Економіка розвинених країн усе більше опирається
на знання. Економічне зростання забезпечується інвестиціями в дослідження й розробки, підвищенням інноваційної активності, якістю освіти й кваліфікації кадрів.
Однак, простими вкладеннями в перераховані компоненти неможливо забезпечити нову якість економічного зростання [6].
Останнім часом інноваційні системи розглядаються
як системи трансформації знань. Усередині системи
знання, отримані з навколишнього середовища, трансформуються в нові знання. Цей процес припускає придбання й виробництво знань, їх поширення, упорядкування й стандартизацію, застосування знань і управління
ними.
Перераховані функції виконуються різними організаціями, включаючи університети, дослідницькі інститути, науково-дослідні й дослідно-конструкторські відділи
компаній, центри трансферу технологій, інститути стандартизації, патентні агентства й урядові заклади, включені в інноваційну політику [6].
З посиленням глобалізації й появою економіки, заснованої на знаннях, змінилися й умови ведення бізнесу.
Сьогодні компанії повинні поєднувати здатність виробляти необхідну кількість якісних товарів вчасно й з
розумними витратами й уміння швидко й постійно вводити нововведення. Щоб утримати першість у виробництві й застосуванні знань, компанії необхідно фокусуватися на основних компетенціях. Це робить її більш
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залежною від додаткових знань, які виробляються іншими організаціями. Компанії не можуть здійснювати інновації, перебуваючи в ізоляції. Виробництво нових знань
і їх застосування повинне відбуватися в інноваційних
мережах. Для успіху інноваційної діяльності усе більш
важливим стає зв'язок із глобальними потоками знань
[6].
На зміну політиці прямих інновацій прийшла політика здатності до інновацій. У центрі уваги — створення
підтримуючих інституціональних структур, а також кластерних і мережних формацій. Інститути розглядаються
як ключовий елемент системи інновацій. Розрізняють
інститути, які надають інформацію й знижують невизначеність, інститути, які врегулюють конфлікти й співробітництво, і інститути, які стимулюють інноваційну
діяльність [6].
У зв'язку із цим регіональна влада повинна створювати необхідні умови й підтримуючі інститути, які зроблять регіон привабливим для іноземних інвестицій, допоможе утримати глобальні корпорації на своїй території. Конкурентні переваги регіонів можна створювати
цілеспрямовано [6].
Отже, для вдосконалювання існуючої інноваційної
інфраструктури регіону можна запропонувати створення: регіонального патентно-ліцензійного й сертифікаційного центрів; технопарків і центрів трансферних технологій; регіональних виробничо-технологічних центрів;
центрів підготовки й перепідготовки кадрів в області
інновацій; рекламно-видавничих центрів; консалтингових фірм; регіональних венчурних фондів.
Для організацій, зайнятих інноваційною діяльністю,
наявність інфраструктурних організацій дозволяє вести
роботу малою чисельністю, компенсувати відсутність багатьох компонентів, необхідних для успішної роботи,
придбанням послуг спеціалізованих організацій.
Системне представлення процесу інноваційного розвитку економіки регіону дозволяє зв'язати різні рівні
інноваційно-орієнтованих підсистем регіону в єдину,
ієрархічну систему управління й визначити пріоритети на
рівні стратегічного управління процесом на його найперших етапах.
Установлюючи пріоритети для інноваційного розвитку економіки регіону, слід визначити структуру необхідних для оцінювання показників, систему обмежень, виконавську функцію, критерій оптимальності й рішення.
Отже, у процесі формування передумов і створення умов
для інноваційного розвитку регіону народжується потреба у визначенні спектра принципів, що дозволяють розкрити регіон у форматі системи.
У процесі формування передумов і створення умов
для інноваційного розвитку регіону необхідно виділити
весь комплекс взаємозалежних і взаємодоповнюючих
підсистем регіонального господарства. Упорядковуючи
підсистеми регіонального господарства, слід урахувати
системний принцип взаємозалежних і взаємодоповнюючих підсистем, при якому неможливо визначити
найбільш значиму підсистему, тобто для підсистем структурно-функціональних відносин пріоритетність об'єктивно неможлива. У цій взаємодії, серед яких структурнофункціональні зв'язки мають вирішальне значення,
відбувається якісна адаптація адміністративно-територіального утворення до нових умов функціонування й
розвитку.
У ході ринкових перетворень, що відбуваються в Україні, усе більше проявляється тенденція щодо зміни
форм і методів державного впливу на економічні проце-
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си, основний напрям якої полягає в зсуві акцентів від галузевого управління, що панувало у централізованій економіці, до територіального. Оскільки одним з істотних
аспектів управління є функціональний, то якісна визначеність як системи управління, так і її елементів переважно пов'язана з функціями, які виконуються ними.
Саме через функції й виражається якість системи управління.
ВИСНОВКИ
Таким чином, процес конвергенції може сприяти зниженню міжрегіональної нерівності за рахунок засобів
інноваційної економіки. При цьому незаперечною перевагою такого конвергентного розвитку є можливості одночасного використання потенціалів різних інституціональних форм і порядків, заснованих на державному управлінні. Сучасна практика управління інноваційним розвитком не відрізняється наявністю такого інституціонального устрою, яке б ефективно поєднувало і координувало зусилля розрізнених учасників інноваційної діяльності
в регіоні. Непогодженість дій численних інститутів, що
діють на мезорівні економіки, призводять до розривів в
інституціональному просторі регіону, які, у свою чергу,
приводять до того, що відносини в інноваційній сфері
регулюється індивідуальними рішеннями й це не сприяє
зростанню їх ефективності.
У процесі формування передумов і створення умов
для інноваційного розвитку економіки регіону повинна
бути врахована якість суспільно-виробничих відносин
між суспільством і регіоном, а також відносин усередині
регіону між підсистемами із приводу створення економічної й соціальної основи для розвитку. Результатом
інноваційного розвитку економіки регіону повинен стати стійкий стан і реальні перспективи використання потенціалу підсистем регіонального господарства, що формують середовище для ефективного використання обмежених ресурсів і виробництва (відтворення) регіонального сукупного суспільного продукту, а також створюють умови для розвитку інфраструктури й забезпечують
якість життя соціального співтовариства, стимулюють
діяльність в інноваційно-інвестиційній і соціальній сферах.
Організаційні цілі державного управління укладаються в створенні системи функціональних і організаційних структур, їх інституціоналізації, здатній забезпечити відповідний вплив суб'єкта управління на об'єкт. При
цьому передбачаються оптимізація людського чинника
й конкретизація діяльності всіх структур і складових частин керованої системи на основі максимального наближення до діяльності, що відбулась з погляду її ефективності.
Основними інструментами державного регулювання інноваційного розвитку регіонів у цей час є державні
цільові програми розвитку регіонів, вільні економічні
зони. Однак ефективність їх реалізації, на думку багатьох експертів, дуже низка. Однією із причин, що обумовлюють це, є в значній мірі стихійний характер розподілу інвестицій з державного бюджету по регіонах
України.
Таким чином, інноваційний розвиток регіону — це
режим функціонування регіональної системи, який орієнтований на позитивну динаміку показників рівня і
якості життя населення, забезпечену стійким, збалансованим і багатофакторним відтворенням господарського, ресурсного, соціального й екологічного потенціалів
території. При цьому дослідження процесів відтворення

вимагає вивчення динаміки регіону, координації прийняття рішень, аналізу процесів зростання.
Цілеспрямований вибір керуючих рішень у рамках
стратегії інноваційного розвитку регіону повинен визначати такі пропорції суспільного відтворення, які в максимальній мірі сприяють задоволенню потреб населення в регіоні й підвищенню якості його життя.
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TRAINING AS THE MOST IMPORTANT STRATEGIC RESOURCE OF INNOVATIVE INVESTMENT
DEVELOPMENT OF THE REGIONS
У статті викладено матеріал щодо суттєвого підвищення ефективності реалізації інноваційно —
інвестиційної стратегії розвитку регіонів України в контексті розроблення державної політики в галузі освіти і науки. Доведено, що формування нової, відповідної сучасному світовому рівню національної інноваційної освітньої системи не може бути вирішеним без усвідомлення ролі освіти та
визначення основних напрямів її трансформації з урахуванням реального стану і перспектив розвитку. Запропоновано рекомендації щодо формування та виконання державного замовлення на
підготовку фахівців з урахуванням соціально-економічного розвитку на загальнодержавному й
регіональному рівнях, на рівні вищого навчального закладу, що потребує якісно опрацьованого
прогнозу розвитку державного та регіонального ринків праці на перспективний період.
The article presents material on significant improve the effectiveness of innovation-investing strategy
development in Ukraine in the context of policy development in the field of education and science. The
formation of new, relevant modern world-class national innovation system of education can not be solved
without understanding the role of education and identifying key areas of transformation that based on
the actual state and development prospects had been proven. Development and implementation of state
order for training based on socio- economic development at the national and regional level , at the level
of higher education had been recommended. And this requires a qualitatively elaborated forecast of
state and regional labor markets for the future period.
Ключові слова: підготовка кадрів, інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку, регіони, державне замовлення, вища освіта.
Key words: training, innovation and investment strategy development, regions, public order, higher education.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливість сучасного етапу розвитку регіонів України полягає у трансформації наукового потенціалу згідно
з ринковими перетвореннями всієї системи соціально-економічних відносин і його адаптацією до ринкових умов, а
також з об'єктивними змінами, які відбуваються у світовому масштабі внаслідок переходу до створення постіндустріального суспільства. Дослідження свідчать, що поряд
із поглибленням диференціації соціально-економічного
розвитку регіонів відбувається й посилення нерівномірності розміщення та розвитку наукового потенціалу, який
розглядається як основа забезпечення їх конкурентоспроможності, що є важливою складовою регіональних
інноваційно-інвестиційних систем.
Ефективне функціонування інноваційно-інвестиційних систем починається з одержання населенням країни
певної суми знань у системі вищої освіти і завершується
використанням матеріалізованих інноваційних результатів інтелектуального розвитку у сферах національної
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економіки. Використання їх забезпечує зростання ефективності виробництва і збільшення суспільного продукту. Це вимагає принципово нового підходу до системи
підготовки кадрів, де створюється інтелектуальний потенціал і поширюються знання як найбільш важливий стратегічний ресурс економічного розвитку регіонів України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Сутність, методологічні засади і різноманітні аспекти
розвитку наукового потенціалу досліджують багато науковців. Серед вітчизняних учених, які зробили значний
внесок у розробку цієї проблеми, слід зазначити В. Андрущенка, О. Антошкіну, В. Боброва, Т. Боголіб, Н. Верхоглядову, В. Гапон, О. Грішнову, Г. Дмитренка, І. Каленюк, А. Колота, К. Корсака, О. Кратта, В. Куценко, Т. Оболенську, В. Огаренко, В. Сафонову, Л. Федулову, Т. Фінікова, С. Хамініч, Проте питання, що пов'язані із реалізацією інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку регі-
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онів України, де важливу роль відіграє їх науковий по- в'язані з навчанням, оновлювати прилади і обладнання,
розширювати матеріально-технічну базу установ, що нетенціал, потребують подальшого дослідження.
гативно позначається на фаховому рівні випускників. Видатки на придбання обладнання та інших предметів довПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування забезпечення профе- гострокового користування складають близько 3% від засійно-підготовленими кадрами інноваційно-інвестиційно- гальних витрат у кошторисі спеціального фонду установ і
го розвитку регіонів і розробка пропозицій проведення дана стаття видатків не передбачена у кошторисі загальактивної державної політики у сфері вищої освіти, від ного фонду багатьох вузів.
В умовах становлення і розвитку інноваційної систеефективності функціонування якої в країні залежить хами регіонів все більш значною стає інноваційна функція
рактер та якість розвитку національної економіки.
В умовах переходу до економіки знань стратегічним вищої освіти. Володіючи унікальним інноваційним потенресурсом суспільного поступу є освіта, наука, технології, ціалом, вища освіта як одна із найважливіших соціальних
інновації та їх зростання в соціально-економічному роз- інститутів, котра визначає напрями соціального розвитку
витку країни і регіонів. Будувати сучасну конкурентосп- держави, стає рушійною силою переходу країни на іннороможну країну можна лише за умови мобілізації всіх ваційний шлях розвитку. Щоб стимулювати цей прогрес,
інтелектуальних ресурсів, формування національної інте- інститут освіти повинен не тільки відповідати потребам
лектуальної еліти, підготовку якої здійснює вища освіта. часу, але мати здатність до випереджального розвитку.
Випереджальний інноваційний характер має реалізоУ цьому контексті актуальності набувають дослідження
теоретичних основ вищої освіти, визначення її ролі у за- вуватися у такому: випереджальний розвиток науки, змісту
безпеченні інтелектуально-інноваційного розвитку регі- і технологій навчання, наукових і викладацьких кадрів, а
ону та обгрунтування напрямів та механізмів її розвитку також оновлення знань і навичок, які повинні відповідати
як важливої інфраструктурної складової регіональних вимогам відкритого суспільства і конкурентної економіки.
інноваційних систем.
Отже, реалізація визначених концептуальних положень має забезпечуватися прискореним, випереджаючим
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Будувати сучасну конкурентоспроможну країну мож- інноваційним розвитком освіти, а також створенням умов
на лише за умови мобілізації всіх інтелектуальних ре- для індивідуального розвитку, самоствердження та самосурсів. Тому саме система вищої освіти є найбільш перс- реалізації особистості протягом життя. Сутність випередпективною для побудови на її базі інноваційно-інвестиц- жаючого розвитку освіти полягає в тому, щоб своєчасно
ійної мережі, що з'єднує науку і виробництво у всіх регіо- підготувати майбутніх випускників до розв'язання тих суперечностей, які притаманні світу в умовах глобалізації
нах і галузях.
У сучасних умовах змінюється функціональна роль си- (системне наукове мислення, екологічну культуру, інфорстеми освіти: з транслятора знань і генератора специфіч- маційну культуру, творчу активність тощо).
Вказане актуалізує значимість відповідних дослідних навичок і умінь вона перетворюється на безпосереднього виробника знань і активного учасника процесу їх жень в зв'язку з глобалізацією, євроінтеграцією, вимогатрансформації у нові продукти, технології та послуги. ми Болонської декларації, змінами в організації і діяльВключення процесу застосування знань в освітній процес ності підприємств. У нових умовах вищі навчальні заклавідбувається на тлі генерації нових знань у безпосеред- ди повинні задовольняти потреби споживачів, які хочуть
ньому процесі виробництва, що означає взаємну інтегра- отримати якісні освітні послуги, високий рівень освіти, а
цію освітнього, наукового і виробничого простору. Знан- також підтримувати постійний зв'язок з потенційними роня сприяють виникненню нових видів діяльності, вироб- ботодавцями і враховувати їхні вимоги щодо професійництв і галузей, стають рушійною силою відновлення на- но-кваліфікаційних якостей майбутніх спеціалістів.
Таким чином, в умовах випереджаючого розвитку сиявних технологій, ключовим фактором добробуту насестеми вищої освіти не обійтись без управлінських зусиль
лення [1, с. 6].
Система вищої освіти здійснює істотний вплив на сус- (розробки нової логіки управління) для забезпечення
пільство та економіку. Це пов'язано з розвитком людсь- підготовки високоякісних фахівців на засадах збереженкого потенціалу, який характеризується здатністю до ня її фундаменталізації, індивідуалізації та відповідності
інновацій, до сприйняття новітніх технологічних досяг- актуальним і перспективним потребам особистості, суспнень, в основі яких лежать людський, інтелектуальний ільства, держави.
Регіональний потенціал вищої освіти України у розрізі
капітал, тобто якість робочої сили.
Сучасний стан, що склався в сфері вищої освіти Укра- областей нерівномірний і формується під впливом соціїни, залежить, в першу чергу, від наявності діючої систе- ально-економічної ситуації та інфраструктури виробними її фінансування, що обумовлено формуванням та реа- чої й невиробничої сфер регіону та демографічних чинлізацією фінансового механізму, який відображає спе- ників, які значною мірою визначають ефективність і нацифіку організації фінансових відносин системи вищої прям структурної трансформації економіки регіону, що
освіти — використання бюджетних і власних коштів для залежить від кількості фахівців, випущеними навчальнизабезпечення діяльності закладів вищої освіти. Структу- ми закладами, та якості їх підготовки.
У цих умовах зростає потреба у фахівцях широкого
ра фінансування вищої освіти України не відповідає світовим тенденціям більшості країн світу: у Канаді частка дер- профілю з глибокими знаннями останніх досягнень нажави у фінансуванні університетів становить 70—85%, уки і технології, що є одним із найважливіших факторів
Голландії — 90%, у Німеччині — 95%. В Україні за ос- сприяння економічному зростанню економіки країни та
танні роки частка державного фінансування у структурі досягненню позитивних зрушень у соціальній сфері.
Важливим чинником регулювання освітніх процесів
витрат на вищу освіту зменшилася на 40%, в той час як
плата за навчання зросла на 55%. Відсутність достатніх у напрямі підвищення якості кадрового забезпечення
інвестиційних резервів, необхідних для інтенсивного роз- пріоритетних галузей економіки є державне замовленвитку системи вищих навчальних закладів, не дозволяє ня. За останні роки спостерігається поступове збільшензакладам освіти широко втілювати новітні технології, по- ня прийому студентів до вищих навчальних закладів за
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Рис. 1. Формування державного замовлення на підготовку фахівців з урахуванням реальних тенденцій
соціально-економічного розвитку регіонів

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
державним замовленням як для усіх ВНЗ України, так і
для ВНЗ, підпорядкованих МОН України, що зумовлено, по-перше, необхідністю забезпечення виконання п.
1 ст. 64 Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення навчання за кошти державного бюджету не менше як 100 студентів на кожні десять тисяч населення у
державних вищих навчальних закладах I-—II рівнів акредитації та 180 студентів у вищих навчальних закладах
III—VI рівнів. По-друге, стаття 23 цього ж Закону передбачає, що кількість студентів, прийнятих на перший курс
на навчання за державним замовленням, повинна становити не менше 51 відсотка від загальної кількості студентів [2].
Проведений МОН України моніторинг виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2010 році свідчить про невиконання плану державного замовлення в цілому на 1,2%, зокрема за освітньокваліфікаційними рівнями: молодшого спеціаліста —
2,7%; бакалавра — 0,6%; спеціаліста — 0,7%; магістра
— 0,7%. Підготовка бакалаврів і магістрів за своєю структурою і змістом не відповідають потребам внутрішнього
ринку праці, тому що відсутні розрахунки необхідної
кількості напрямів і спеціальностей, їх назв, професійної
кваліфікації.
Проблеми з працевлаштуванням випускників ВНЗ
підтверджуються відомостями Державного центру зайнятості України, на обліку яких перебувало: у 2008 році —
37,4 тис. випускників ВНЗ, 2009 — 46,3 тис., 2010 — 45,8
тис. осіб. Вищі навчальні заклади в зв'язку з систематичним зменшенням кількості державних підприємств та
організацій (з 14 тис. у 1997 р. до 6,8 тис. у 2010 р.) не
можуть самостійно працевлаштувати всіх випускників. Разом з тим, не ведеться облік та відсутні дані щодо кількості
безробітних, які навчалися у ВНЗ за кошти державного
бюджету.
Існуючи розбіжності пов'язані з тим, що в умовах
трансформації економічних і соціальних перетворень в
Україні Міністерство освіти і науки України не приймає
відповідних заходів щодо розробки нових методологічних підходів до формування державного замовлення на
підготовку кадрів з вищою освітою. Визначення вищими навчальними закладами, міністерствами та відомствами пропозицій щодо державного замовлення на підготовку фахівців, які надсилалися до Мінекономіки та затверджувалися постановою Кабінету Міністрів України,
є умовними і свідчать про відсутність відпрацьованого
механізму взаємодії між вищими навчальними закладами, центрами зайнятості та органами статистики, що
призводить до завищення потреб регіонів у фахівцях з
вищою освітою, тобто, не виконується одне із головних
завдань, передбачених ст. 22 Закону України "Про вищу
освіту" — вивчення попиту на окремі спеціальності на
ринку праці.
Виходячи з установлених недоліків необхідно формування та виконання державного замовлення на підготовку фахівців з урахуванням соціально-економічного
розвитку на загальнодержавному й регіональному рівнях,
на рівні вищого навчального закладу, що потребує якісно опрацьованого прогнозу розвитку державного та регіонального ринків праці на перспективний період, а саме:
аналіз кадрового стану відповідних галузей економіки на
найближчий час і перспективу з участю всіх зацікавлених
сторін; узгодження запитів галузей економіки з потенційними можливостями вищих навчальних закладів та демографічними змінами; налагодження зв'язків між
Міністерством праці, Державного центру зайнятості та
МОН України і створення науково-дослідного центру для

моніторингу й прогнозування розвитку професій; співпраця між вищими навчальними закладами та потенційними
роботодавцями (рис. 1).
Отже, політика держави щодо регулювання розвитком системи вищої освіти повинна бути спрямована на визначення конкретних пропозицій відносно методів та напрямів розвитку вищої освіти з урахуванням освітніх тенденцій; на задоволення регіону в кваліфікованих кадрах
з урахуванням його специфіки та структурних перетвореннях, що відбуваються під впливом науково-технічного прогресу і зумовлені формуванням постіндустріального суспільства.
В умовах відсутності ефективної системи державного замовлення та зростання частки випускників професійних навчальних закладів, які не одержують направлення на роботу, особливої актуальності набуває проблема
відповідності знань, умінь і навичок випускників вимогам
виробництва. У ринкових умовах рівень теоретичної та
практичної підготовки випускників навчальних закладів
виступає запорукою їх конкурентоспроможності. Тому
доцільно поновити партнерські відносини професійних
навчальних закладів і підприємств. Це дозволить певною
мірою врахувати вимоги потенційних працедавців до кваліфікаційних характеристик майбутніх робітників та
фахівців.
ВИСНОВКИ
Таким чином, в Україні до цього часу не створена
ефективна й гнучка система регулювання розвитку регіонального наукового потенціалу, адекватна вимогам трансформаційних перетворень, змісту інтеграційних процесів,
визначеній траєкторії інноваційно-інвестиційного розвитку країни в цілому. Безумовно, міжрегіональна диференціація наукового потенціалу має об'єктивний характер,
проте цей процес необхідно утримувати в економічно
доцільних і соціально прийнятних межах із тим, щоб, з
одного боку, забезпечити здатність територій до саморозвитку, а з іншого — попередити втрату наукового потенціалу, зберегти його здатність продукувати інноваційну продукцію та забезпечувати інноваційно-інвестиційну
конкурентоспроможність регіону.
Для ефективного забезпечення реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії України, необхідно створити механізм визначення потреб в спеціалістах для формування державного замовлення на підготовку фахівців,
яке має грунтуватися на повноцінних прогнозно-аналітичних дослідженнях, вивченні реальних тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів.
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PROBLEMS OF TRANSNATIONAL INVESTMENT OF SUSTAINABLE LOW CARBON
DEVELOPMENT
У статті розкрито суперечливу динаміку транснаціональних інвестиційних процесів у сталий
низьковуглецевий розвиток, показано причини рецесії, яка переросла в інвестиційну кризу,
зумовлену дисгармонією в механізмах регулювання інвестиційних режимів. На основі аналізу
динамічних рядів з'ясовано, що основні інвестиції, спрямовані у відновлювальну енергетику,
пішли у сонячну, вітрову та біоенергетику. Серед країн основний інвестиційний ресурс забезпечує Китай, який уже випередив США. Завдяки використанню методу елімінування з'ясовано,
що спад інвестицій у відновлювальну енергетику в 2009 р. стався внаслідок загальної економічної кризи, а в 2012 р. — внаслідок дисгармонії механізмів регулювання та мотивації інвестування та зумовленої цим недобросовісної конкуренції на цьому ринку. Наукова новизна статті
полягає в обгрунтуванні причин і наслідків першої інвестиційної кризи у сфері відновлювальної
енергетики. Практичне значення статті полягає у формуванні рекомендацій щодо запровадження в глобальному масштабі спільної політики в системі регулювання інвестиційних режимів
та інвестиційної мотивації сталого низьковуглецевого розвитку.
The article highlights the controversial dynamics of transnational investment processes in a
sustainable low carbon development, are covered the reasons for the recession, which has developed
into an investment crisis caused by disharmony in the mechanisms of regulation of investment
regimes. Based on the analysis of time series, author revealed that major investments aimed at
renewable energy, went into solar, wind and bioenergy. Among the countries the main investment
resource provider is China, which has surpassed the United States. By using the method of elimination,
the author found that the decline in investments in renewable energy in 2009 occurred as a result of
the general economic crisis, and in 2012 — as a result of disharmony of regulation and motivation
investment mechanisms which led to unfair competition in this market. Scientific novelty of the paper
includes justifying the causes and consequences of the first investment crisis in renewable energy.
The practical significance of the article is to give recommendations for the introduction of global
mutual policy in the regulation of investment regimes and investment motivation of sustainable low
carbon development.
Ключові слова: інвестиційна криза, сталий низьковуглецевий розвиток, відновлювальна енергетика, транснаціональне інвестування сонячної, вітрової та іншої енергетики, механізми стимулювання інвестицій.
Key words: іnvestment crisis, sustainable low carbon development, renewable energy, transnational investing in
solar, wind and other energy, investment promotion mechanisms.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід до сталого низьковуглецевого розвитку вимагає великих обсягів інвестицій. Їх можна мобілізувати
на глобальному і національному рівнях ефективною політикою та інноваційними механізмами. Однак за короткий період статистичного спостереження з 2004 р. динаміка інвестування сталого низьковуглецевого розвитку
була дуже суперечливою. На перших порах (2004—2008
рр.) обсяги інвестицій у відновлювальну енергетику зростали досить швидко, але у 2009 році істотно знизились.
Таке зниження було зумовлене загальною економічною
кризою, яка почалась у 2008 р. Однак в 2012 р. знижен-
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ня обсягів інвестицій повторилось. Стало очевидно, що у
сфері інвестування сталого низьковуглецевого розвитку
настала рецесія, зумовлена не тільки загальною економічною кризою, але низкою специфічних особливостей
цього сектору. Зважаючи на відносно короткий період
інвестування сталого низьковуглецевого розвитку та
низький рівень його інвестиційної насиченості, повторне
скорочення інвестицій всього за 10 років свідчить про
серйозні проблеми в інвестиційних режимах, структурні
перекоси і дисгармонії в системі регулювання та мотивації. Все це вимагає грунтовних досліджень, що визначає актуальність статті.
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Рис. 1. Динаміка інвестицій у відновлювальну енергетику, млрд дол.
Розроблено автором за даними [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Досліджень і публікацій з питань фактичного стану
інвестування сталого низьковуглецевого розвитку ще
дуже мало, оскільки статистичні спостереження цього
процесу почались лише з 2004 р. Найбільш повно цей
процес досліджують міжнародні організації, зокрема
РКЗК ООН, ЮНЕП, UNCTAD, MЕA та інші у своїх періодичних доповідях [1; 5; 6; 7; 8; 9]. Серед науковців значну увагу дослідженню цієї проблеми приділяють: Андрєєва Н. [10], Демченко Н. [11], Доспехова Е., Смирнова Ю. [2], Катцев Н., Кобишева Н., Мелешко В. [12], Сивоконь П. [3], Харічков С. [13], Хлобистов Є. [14], Сезіна В. [15] та інші. Однак навіть в цих обстеженнях та
дослідженнях поки що лише фіксується динаміка інвестицій і практично не аналізуються причини і наслідки її
кон'юнктури. До цього часу не отримали свого дослідження кризові явища в інвестиційній сфері сталого низьковуглецевого розвитку, їх причини, наслідки і шляхи
подолання.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розкриття об'єктивної закономірності
інвестиційної кризи в сталому низьковуглецевому розвитку, яка зумовлена дисгармонією в системі регулювання та мотивації інвестування цього розвитку, а також
визначення напрямів виходу з кризи.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Статистичні спостереження процесу інвестування
низьковуглецевої економіки почались лише у 2004 р. і
то лише в частині інвестування розвитку відновлювальної енергетики. При цьому взято до уваги, що відновлювальна енергетика, яка є найбільш радикальним шляхом енергоконверсії, а остання — магістральним напрямом сталого низьковуглецевого розвитку. З того часу,
в інвестування розвитку відновлювальної енергетики у
світі загалом вкладено близько 1,4 трлн дол. (рис. 1). З
наведених даних можна зробити два важливих висновки.
Перше. До 2009 р. обсяги інвестицій у відновлювальну енергетику постійно зростали. Однак спад у 2009 та

2012 рр. свідчить, що на цей процес вплинули як світова
економічна криза так і специфічні особливості відновлювальної енергетики.
Друге. Динаміка інвестицій у відновлювальну енергетику у країнах, що розвиваються, значно швидша (зростання у 15 разів), ніж у розвинених країнах (зростання
в 4 рази).
Третє. У країнах, що розвиваються, динаміка інвестицій у відновлювальну енергетику досить стабільна і
не зазнає такої кон'юнктури (спаду не було) як у розвинених країнах (за 8 років — два спади).
Найбільші обсяги інвестицій були вкладені в сектор
сонячної енергетики — 42%, у вітрову енергетику дещо
менше — 37%. У попередні роки вищі темпи залучення
інвестицій були у вітровій енергетиці, в останні — навпаки в сонячній. Така динаміка свідчить про випереджаюче інвестиційне зростання сонячної енергетики (рис.
2).
За обсягами накопичених інвестицій за період їх статистичного спостереження лідерами є Євросоюз, США
та Китай. За річними обсягами інвестування відновлювальної енергетики в останні роки у світові лідери вже
вийшов Китай. Значні обсяги накопичених інвестицій
(більше 5 млрд дол.) є також в Австралії, Японії, Туреччині, Південній Африканській Республіці та Мексиці і
Південній Кореї. Китай став лідером з виробництва та
введення потужностей з відновлювальної енергетики.
В 2012 р. тут вироблено більше половини всіх вітряних
турбін та сонячних панелей світу. У Німеччині основна
частина інвестицій у ВДЕ (80%) припадає на сонячну
енергетику, де великого поширення отримали невеликі
сонячні панелі. У США основна частина інвестицій у ВДЕ
(43%) припадає на вітрову енергетику і 25% — на сонячну енергію, 17% — на біопаливо. США залишаються світовим лідером за венчурним інвестуванням у розробку в НДДКР відновлювальної енергетики, але втрачають свої позиції в розвитку виробництва [1].
Значні обсяги інвестицій у відновлювальну енергетику вкладаються у вигляді придбання активів компаній
зайнятих у цій сфері. На них припадає майже третина
всіх інвестицій у відновлювальну енергетику за 2004—
2012 рр. Перше місце на ринку акцій належить компаніям вітрової енергетики (майже половина інвестицій),
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друге — сонячній, третє — біоенергетиці. Однак у 2012
р. інвестиції у придбання активів знизились до докризового 2007 р. Головна причина — накопичена надлишкова виробнича потужність і посилення конкуренції.
За останні 10 років інвестиційний ринок у відновлювальній енергетиці зазнав істотних структурних змін.
Свій старт цей ринок почав із США та ЄС. З них же і
почався бум у розвитку відновлювальної енергетики на
початку 2000-х років, після посилення механізмів державної підтримки ринок. Тоді ринок встановлених потужностей розвивався темпами 30% за рік.
Але невдовзі, центри інвестицій у відновлювальну
енергетику змістилися із Європи і США до Азії, і головним чином до Китаю. В 2012 р. обсяг інвестицій Китаю у
відновлювальну енергетику склав 67,7 млрд дол. Основна їх частка припала на розвиток та купівлю компаній
сонячної енергетики. Обсяг вкладень США в 2012 р. виявився значно меншим — 44,2 млрд дол. Такий успіх в
Китаї став можливим завдяки потужній державній
підтримці інвестування відновлювальної енергетики [2].
У 2009 р. вперше, а в 2012 повторно, в інвестуванні
відновлювальної енергетики намітилась рецесія. Основні країни-інвестори у ВДЕ скоротили інвестиції на
10—20%. Уряди почали згортати програми стимулювання екологічних інвестицій. Слідом за державами і
приватні компанії перестали вірити в цей напрямок бізнесу. Причини зниження інвестицій різні: країни вирішують різко збільшити видобуток традиційних енергоносіїв, роблять ставку на АЕС, або не бачать ринків збуту
для промисловості, яка працює на потреби екологічних
проектів.
У США змінилась енергетична доктрина. Тепер тут
прогнозують, що через 30 років США стануть найбільшою нафто- і газодобувною країною з сланцю. До 2030
року США планують самі забезпечувати всі свої потреби в енергоносіях. Конгрес відмовився продовжити податковий кредит для відновлювальної енергетики (2,2
дол. за кіловат-годину) на 2013 р. Це рішення викликало скорочення інвестицій в відновлювальну енергетику
[3].
У ЄС також роздумують, як далі бути з підтримкою
відновлювальної енергетики. У 2012-му Німеччина і Великобританія заявили, що не можуть собі дозволити витрачати значні кошти на "зелені" проекти. Хоча у 2011 р.
ЄС вклав у цю сферу 100 млрд дол. державних і приватних коштів. У Великобританії вважають, що треба нарощувати використання вугілля. У Німеччині збираються запустити АЕС, зупинені після аварії на Фукусімі в
2011 р. [3].
Таким чином, дії європейських урядів по суті йдуть
врозріз з Енергетичною стратегією ЄС. У цьому документі ЄС взяв на себе зобов'язання до 2030 року отримувати не менше третини енергії з відновлюваних джерел. Але економічні проблеми виявились важливішими
за екологічні.
Однак найбільш серйозного удару інвестиційний ринок відновлювальної енергетики зазнав від загострення конкуренції (здебільшого недобросовісної) в тому
числі, специфічної — між механізмами державної
підтримки в різних країнах.
Китайські виробники потужностей відновлювальної
енергетики почали активно освоюватися на ринку США
та ЄС. За п'ять років їх частка на ринку сонячних панелей в ЄС виросла більш ніж удвічі — до 80%. Це стало
можливим насамперед за рахунок постійного знижен-
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Рис. 2. Інвестиції у відновлювальну
енергетику у світі, млрд дол.
Розроблено автором за даними [1].

ня цін на обладнання для відновлювальної енергетики.
Так вартість сонячних панелей в Китаї з 2009 р. по 2012 р.
знизилась майже втричі — до 761 євро/КВт. При цьому вартість сонячних панелей європейських виробників
перевершує 1 тис. євро / КВт [4]. Виробництво сонячних батарей в Китаї збільшувалось на 40% щорічно. На
внутрішньому ринку пропозиція стала значно випереджати попит. Саме тому, китайські компанії пішли на ринки США і ЄС і демпінгуючи, практично витіснили з них
місцевих виробників. Наприклад, потужності найбільшого в США виробника сонячних модулів — First Solar —
були завантажені лише на чверть. А компанії Solyndra
не допомогла навіть потужна фінансова підтримка держави, через що компанія оголосила про банкрутство.
Основна боротьба за ринок обладнання для відновлювальної енергетики розгорнулася на європейському
континенті. Після аварії на Фукусімі, Німеччина відмовилася від атомної енергетики, а це 22% від її потреб.
Цей дефіцит енергії потрібно було заповнити. Загалом
в ЄС у 2010—2011 роках дефіцит потужності відновлювальної енергетики, в основному сонячної, сягав 5 ГВт.
Більшу частину з них "освоїли" китайські виробники —
в основному за рахунок низьких цін. Вартість сонячних
панелей впала з 2 тис. євро / КВт в 2010 році до 0,6
євро в 2013 р. Значна частина європейських виробників
зрозуміли, що займатися цим бізнесом не варто. В кінці
2012 року корпорація Siemens заявила, що збирається
найближчим часом продати свій бізнес з випуску панелей, оскільки в 2011 році він приніс їй 150 млн євро
збитків. Американська First Solar також була змушена
згорнути виробництво в Німеччині. Збанкрутували
німецькі компанії Solon, Solar Millennium, Solarhybrid і
Q-Cells та інші [2; 3; 4].
Тому в 2013 р. Єврокомісія розпочала антидемпінгове розслідування проти імпорту сонячних панелей та
їх компонентів з Китаю за недобросовісну конкуренцію
і продаж продукції на ринку ЄС за заниженими цінами.
Єврокомісія дійшла висновку, що постачальники з Китаю ввозили сонячні панелі в Європу за цінами вдвічі
нижчими за внутрішні ціни в Китаї (демпінгова маржа
становила від 48 до 112%) [4]. Втім потреби європейського ринку перевищували можливості місцевих вироб-
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ників майже вдвічі. Тому цілком очевидно, що навіть незважаючи на введення мит, частина китайських постачальників залишиться на європейському ринку.
У Китаї ситуація теж суттєво ускладнилась. Тут проявилась криза перевиробництва сонячних батарей. Це
поставило виробників на межу банкрутства. Але цьому
передували активна демпінгова політика як уряду, так і
самих виробників. Китай одна з небагатьох країн, яка
одночасно стимулює і споживачів, і виробників сонячної енергії. Тому китайські підприємства за рахунок держдотацій можуть торгувати модулями навіть дешевше
їх собівартості. Однак китайці переоцінили динаміку
споживання. За даними Solar Energy Industries
Association, в 2013-му потреба усього світу в сонячній
енергетиці складало приблизно 30 ГВт. Але тільки китайські виробники могли виготовити панелей на 50 ГВт.
Захопивши світовий ринок і зіткнувшись з падінням попиту на ньому, Китай змушений витрачати великі кошти
на задекларовані субсидії власним виробникам. За оцінкою Solar Energy Industries Association, до 2015 року
Китаю потрібно буде щорічно виділяти для підтримки
індустрії сонячної енергетики 50 млрд дол., а це більше
70% вартості всього китайського виробництва сонячних панелей на рік. Подальша експансія стає неможливою — вона тільки збільшить борги галузі [2].
Отже, ще зовсім недавно, надпривабливий для інвесторів завдяки високій світовій актуальності та державній підтримці, ринок обладнання для сонячної енергетики переживає структурні зміни. У США і Європі одна
за одною закриваються компанії, що займаються виготовленням обладнання для сонячних електростанцій. У
2012 р. збанкрутували американські фірми Amonix,
Konarka, Solar Trust of America і Solyndra, німецькі
Solarhybrid і Q-Cells. Багато виробників сонячних панелей за останні три роки втратили 90% капіталізації. У їх
числі опинилися і такі імениті, як німецька Solar-Fabrik.
І це притому що, починаючи з 1999 р., світовий ринок
випуску сонячних модулів безупинно зростав, причому
приріст становив не менше 30% на рік [3].
Виникла, на перший погляд, парадоксальна ситуація: ринок надзвичайно актуальний, бурхливо розвивається, а компанії розоряються. Одні експерти пов'язують це з активним видобутком сланцевого газу і падінням цін на газ. Інші вважають, що причиною є глобальне перевиробництво обладнання для сонячної енергетики. Зараз попит на це обладнання вже відстає від
пропозиції: компанії-виробники можуть забезпечити виробництво 50—60 ГВт потужностей, а за рік їх встановлюється не більше 30 ГВт.
Про проблеми, що виникли на ринку відновлювальної енергетики, свідчить відмова німецьких промислових концернів Bosch і Siemens брати участь в проекті
Desertec, який передбачає спорудження до 2050 р. в пустелях країн Близького Сходу та Північної Африки широкомасштабної системи сонячних електростанцій і
вітропарків. Про причини свого виходу з проекту
німецькі компанії посилаються лише на "економічні обставини", які не дозволяють продовжувати підтримку
даної ініціативи". Але, можливо, до реалізації проекту
Desertec, в якому беруть участь 12 держав, приєднається Китай, який готовий підтримати своїх виробників.
Водночас, як показують дослідження, існують інституційні та політичні бар'єри, які пригнічують приватні
інвестиції у низьковуглецеві проекти. Мається на увазі
насамперед слабкість регуляторних заходів у сфері ско-

рочення вуглецевих викидів, дисгармонія і суперечливість застосування мотиваційних механізмів,
відсутність глобальної політики платежів за викиди вуглецю, централізованого формування спеціальних
фондів фінансування сталого низьковуглецевого розвитку, низька доступність приватних фінансів в країнах,
що розвиваються і особливо в найменш розвинених
країнах; слабка зацікавленість ТНК розвинених країн в
інвестуванні великих коштів в реалізацію глобальних
проектів транснаціонального низьковуглецевого розвитку.
На усунення цих бар'єрів на шляху інвестицій в низьковуглецеву економіку останнім часом націлено безліч
міжнародних інвестиційних ініціатив. Однак всі вони
дуже декларативні і обмежені. Наприклад, створений в
2011 р. Зелений кліматичний фонд лише до 2020 року
(за 10 років) може накопичити близько 100 мільярдів
доларів, при щорічній потребі на достатнє фінансування антивуглецевих заходів на рівні одного трильйона
доларів.
Для ефективного розв'язання проблем з інвестування сталого низьковуглецевого розвитку потрібне потужне сприяння інтеграції державних і приватних фінансових інтересів. По-перше, державні фінанси можуть розширювати і розвивати нові стимули, спрямовані на більш
масштабне залучення приватних фінансових потоків.
По-друге, державні фінанси можуть фокусуватися на переорієнтації всієї економічної (фіскальної, бюджетної,
кредитної) політики з високовуглецевої у низьковуглецеву економіку. По-третє, державне заохочення більш
активної участі фінансових інститутів, банків та інституційних інвесторів в спільному інвестуванні низьковуглецевої економіки.
ВИСНОВКИ
1. Інвестиційна криза сталого низьковуглецевого
розвитку — це класична криза глобальної дерегуляції
та дисгармонії механізмів інвестиційних режимів. Інвестиційна криза це об'єктивна закономірність суперечливості та непослідовності глобальної антивуглецевої
політики, дисгармонії в механізмах мотивації та регулювання; національний протекціонізм; нездорова (недобросовісна) конкуренція; відсутність глобальної системи регуляції та мотивації інвестиційних процесів.
2. Подолання інвестиційної кризи у сфері сталого
низьковуглецевого розвитку можливе шляхом створення єдиної наднаціональної системи спільних (узгоджених) регуляторних і мотиваційних механізмів, здатних
забезпечити реалізацію основних положень глобальної
антивуглецевої політики.
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FEATURES INNOVATION-INVESTMENT ENSURING COMPETITIVE DEVELOPMENT OF FOOD
ENTERPRISES
У статті виділено основні джерела фінансування інноваційних процесів та основні інструменти інвестиційного забезпечення розвитку харчових підприємств. Розглянуто стратегії інноваційні підвищення конкурентоспроможності регіональних соціально-економічних систем країни. Запропоновано модель ухвалення рішень щодо інноваційної стратегії регіональної соціально-економічної системи, яка надає можливість оцінити конкурентну позицію регіональної соціально-економічної системи. Визначено спрямованість інвестиційної політики інноваційного
розвитку харчових підприємств у регіональних соціально-економічних системах держави.
The article highlights the main sources of financing of innovative processes and the basic tools of
investment to ensure the development of the food enterprises. This article examines innovative
strategies to increase competitiveness of regional socio-economic systems of the country. The model
of decision-making regarding the innovation strategy of the regional socio-economic system, which
provides an opportunity to assess the competitive position of regional socio-economic systems.
Orientation of the investment policy of innovative development of the food enterprises in regional
socio-economic systems of the state.
Ключові слова: конкурентоспроможність, інноваційний розвиток харчових підприємств, регіональна
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Однією із важливих проблем, розв'язання яких необхідне для інноваційного розвитку харчових підприємств в регіональних соціально-економічних системах держави та забезпечення їх конкурентоспроможності, є удосконалення механізму інвестиційного забезпечення. При цьому актуальними є питання, що пов'язані з фінансовою самостійністю регіональних соціально-економічних систем, так як значно зростають
диспропорції між потребами в ресурсах та можливостями забезпечення розвитку інноваційної діяльності
харчових підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань щодо інвестиційної політики
інноваційного розвитку харчових підприємств регіональних соціально-економічних систем держави присвячено праці вчених-економістів таких, як М.І. Долішній,
А.Я. Кузнєцова, Ю.В. Орловська, З.В. Герасимчук. Однак деякі питання потребують подальшого розгляду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

До основних завдань системи інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності харчових підприємств
відносять [1, с. 316]: формування необхідних умов для
швидкого і ефективного запровадження інноваційних
новинок на рівні всіх ланок економіки регіональних соціально-економічних систем держави; збереження та розвиток стратегічного наукового, технічного та технологічного і інноваційного потенціалів у пріоритетних напрямках розвитку; формування необхідних умов для
збереження кадрового потенціалу науки і техніки.
Інноваційний розвиток харчових підприємств, забезпечення їх конкурентоспроможності потребує формування відповідного механізму, що мав би за основу принципи територіального самоврядування, самофінансування і при цьому, зберігав би цілісність і єдність всіх
складових економіки держави.
З точки зору регіональних соціально-економічних
систем, інвестиційні механізми мають сприяти залученню інвестиційних ресурсів для підтримки реалізації
наявних можливостей інноваційного розвитку для за-
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безпечення конкурентоздатності харчових підприємств
в регіональних економічних системах. Кожен регіон
країни, в залежності від особливостей його розвитку застосовує той або інший механізм інвестиційної підтримки інноваційного розвитку.
Так, харчові підприємства однієї регіональної соціально-економічної системи країни користуються власними інвестиційними ресурсами, що зумовлено міцною
фінансовою базою, інші здійснюють залучення зовнішніх джерел фінансування, зокрема іноземні інвестиційні ресурси. Через це актуального значення набувають питання, пов'язані із інвестиційним забезпеченням інноваційного розвитку харчових підприємств в регіональних соціально-економічних системах держави.
Спробуємо висвітлити власне розуміння вирішення цієї
проблеми.
У першу чергу варто визначити пріоритетні напрями інвестиційного забезпечення, харчових підприємств
що дозволять забезпечити розвиток інноваційного потенціалу регіональної господарської системи. До пріоритетних варто віднести ті напрями інвестиційного забезпечення харчових підприємств, які здатні за відносно стислий термін забезпечити відчутні зрушення у розвитку інноваційного потенціалу.
На наступному етапі обирають інвесторів, яким запропоновані найкращі умови співпраці. Можна виділити таких потенційних інвесторів: інвестиційні компанії і
фонди, венчурні компанії і фонди, страхові компанії,
лізингові компанії, факторингові компанії, банки й інші
фінансово-кредитні установи.
Наступною складовою механізму є визначення джерел мобілізації інвестиційних ресурсів для харчових
підприємств регіональних господарських систем, які у
свою чергу розподіляються на внутрішні і зовнішні.
Внутрішніми джерелами інвестиційного забезпечення
розвитку інноваційного потенціалу харчових підприємств в регіональної господарської системи слід вважати кошти місцевого бюджету, власні кошти підприємств, амортизаційні відрахування підприємств, лізингові, особисті заощадження.
Зовнішні джерела складають централізовані державні кошти і прямі іноземні інвестиції.
Розглянемо внутрішні джерела інвестиційного забезпечення розвитку харчових підприємств регіональної господарської системи на інноваційній основі.
Бюджетні надходження харчових підприємств мають безпосередню залежність від стану виробництва у
регіоні. Формування доходної і видаткової частин бюджету орієнтується на макропоказники соціального і економічного розвитку України за відповідний рік [2].
Разом з тим нерозвиненість законодавчого регулювання бюджетних правовідносин і механізму відповідальності за порушення бюджетного законодавства зумовлює
низку негативних соціальних та економічних наслідків [2,
с.143]. Одним із таких наслідків є недостатнє фінансування інноваційного розвитку харчових підприємств регіональних соціально-економічних систем держави.
До основних недоліків сучасної системи формування та розподілу доходної бази бюджетів харчових
підприємств можна віднести [2]:
— зміна практично щороку видів податків, які спрямовуються до бюджетів і нормативів відрахувань від за-
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гальнодержавних податків та зборів до бюджетів регіональних соціально-економічних систем;
— невчасне отримання сум трансфертів, належних
регіональній господарській системі, їх недоотримання
або отримано не у грошовому виразі;
— відсутність чіткого взаємозв'язку між обсягом
податкових надходжень і регіональними доходами, що
позбавляє регіональні органи управління стимулів до
збільшення рівня державних доходів тощо.
Така ситуація вимагає розробки принципово нових
підходів до інвестиційного забезпечення інноваційного
розвитку харчових підприємств в регіональних соціально-економічних системах держави [2].
Джерелами інвестицій у розвиток харчових
підприємств регіональної господарської системи на
інноваційній основі можуть стати також власні кошти
підприємств, спеціалізованих державних та комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ, кошти
(інвестиції) будь-яких фізичних та юридичних осіб, інші
джерела, що незаборонені законодавчо.
З-поміж власних джерел фінансових ресурсів
підприємства і регіональної господарської системи
значний резерв складають амортизаційні відрахування
підприємств [7].
Формування амортизаційного фонду як реального
джерела фінансових ресурсів підприємств повинно
здійснюватись за такими напрямками [3]:
— в кожній класифікаційній групі основних засобів
запровадити корегуючі коефіцієнти для норм амортизаційних відрахувань, що враховують специфіку виробництва та експлуатації основних засобів;
— цільове використання амортизаційних відрахувань.
За умов розвитку ринкових відносин важливим джерелом інвестиційного забезпечення розвитку харчових
підприємств регіональної господарської системи на
інноваційній основі є лізинг. Він являє собою довгострокову оренду машин, обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд на підставі договору між орендодавцем і орендарем. До переваг використання лізингу відноситься [4]:
— гнучкість, тобто лізингова угода є більш гнучкою,
порівняно з кредитним забезпечення, і забезпечує можливість здійснювати регулювання необхідною схему
сплати лізингових платежів;
— підприємству значно простіше одержати майно
за лізинговою угодою, ніж позику на його придбання;
— законодавчо передбачені певні пільги в оподаткуванні щодо здійснення лізингових операцій;
— при лізингу досягається 100% фінансування угоди;
— лізингові відносини мають на меті обов'язки
орендодавця здійснювати ремонт і техобслуговування
обладнання та ін.
Відносно зовнішніх джерел інвестиційного забезпечення, то слід відмітити наступне. Державі варто чітко
визначити для всіх регіональних соціально-економічних
систем країни найбільш важливі об'єкти інноваційного
спрямування, які фінансуватимуться за рахунок центральних джерел. Це мають бути види інноваційної діяльності, що спроможні у стислий термін забезпечити значне нарощування обсягів продукції з високим рівнем
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конкурентоспроможності і забезпечити належний рівень
конкурентоспроможності харчових підприємств регіональної соціально-економічної системи [3].
Державної централізованої фінансової підтримки
потребують харчові підприємства регіональних господарських систем, які мають низький рівень інноваційного потенціалу і конкурентоспроможності. Тут необхідною є цільова державна допомога на підтримку
структурних трансформацій в економіці регіональних
соціально-економічних систем, які б мали спрямування
на забезпечення розвитку наукоємних, інноваційних
проектів, інформаційно-комунікаційного інфраструктурного забезпечення [6].
Так, основними джерелами фінансування інноваційних процесів, у економічно розвинених країнах, є як
приватні, так і державні ресурси. При цьому у більшості
розвинених країн зберігаються майже рівні пропорції
між приватним і державним капіталом у фінансовому
забезпеченні нововведень [7, с. 43].
Держава повинна стимулювати, страхувати та спрямовувати відповідним чином потоки недержавних інвестицій до харчових підприємств регіональних соціально-економічних систем країни. А з часом доцільним є
перехід від безповоротного бюджетного фінансування
до кредитування на поворотній та платній основі. Проте при цьому слід зберігати безповоротне фінансування для об'єктів, які є стратегічно важливими для інноваційного розвитку регіональних соціально-економічних
систем держави.
Залучення харчовими підприємствами регіональних
господарських систем прямих іноземних інвестицій за умов
гострого дефіциту фінансових ресурсів не варто залишати без уваги. На сьогодні їх обсяг, через відсутність міцної
правової бази і реальних гарантій, є незначним.
Прямі іноземні інвестиції потрібні, в першу чергу,
для реалізації перспективних інвестиційних проектів,
пов'язаних із створенням інноваційного продукту. На
даних процесах позитивно позначиться невикористаний
високий науково-інтелектуальний потенціал, який має
високу оцінку у високорозвинених країнах.
Варто відмітити, що формування комплексних регіональних програм щодо залучення інвестицій в Україну повинне здійснюватись із врахуванням світових тенденцій, які на сьогоднішній день демонструють структурні
зрушення в системі залучення інвестиційних ресурсів.
Інвестиційні ресурси слід залучати харчовими підприємствами регіональних соціально-економічних систем країни, але залежно від рівня їх інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності їх обсяг та спрямування можуть бути різними.
Так, для харчових підприємств регіональної соціально-економічної системи, що мають низький рівень інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності, інвестиції мають бути спрямовані на структурну перебудову, що забезпечить можливість досягти стабільності
фінансово-економічного стану і відповідно сформувати інноваційний потенціал та конкурентні переваги
підприємств.
Для харчових підприємств регіональної соціальноекономічної системи, що мають середній рівень інноваційного потенціалу і конкурентоспроможності, інвестиційні ресурси варто спрямовувати в ті види економіч-

ної діяльності, які дозволять в найкоротший термін створити інноваційний продукт та забезпечити конкурентоздатність.
Для харчових підприємств регіональної соціальноекономічної системи, що мають високий рівень інноваційного потенціалу і конкурентоспроможності, інвестиції слід спрямувати до експортно-орієнтованих і наукоємних галузей для підвищення рівня їх конкурентоспроможності та набуття конкурентних переваг на світових ринках.
Важливою умовою інвестиційного забезпечення
розвитку харчових підприємств регіональної господарської системи на інноваційній основі є визначення і
використання інструментів, тобто сукупності дій та важелів, за допомогою яких здійснюється вплив суб'єкта
управління на об'єкт управління з метою досягнення
поставленої мети [5].
Основними інструментами інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку харчових підприємств
регіональної соціально-економічної системи держави є
пільги в оподаткуванні та наданні кредитів.
Для активізації інвестиційних процесів у регіональних соціально-економічних системах держави має бути
удосконалена державна політика кредитного забезпечення. Для цього варто розширити можливості НБУ
щодо впливу на кредитні процеси у комерційних банках, стимулюючи їх кредитну діяльність, насамперед,
вкладення в інноваційні види діяльності, що забезпечують можливості виробляти конкурентоспроможну
продукцію, її реалізацію на внутрішньому та зовнішньому ринках, а в результаті — швидко окупити інвестовані кошти. При цьому кредитні пільги варто поширювати не на конкретні підприємства, а саме на пріоритетні
види діяльності, які дозволять досягти регіональною
господарською системою належного рівня конкурентоспроможності.
Варто також вдосконалити податкову політику держави. Основним принципом має стати диверсифікація
податкових ставок в залежності від можливості сприяти інноваційному розвитку регіональної господарської
системи і її конкурентоздатність. Варто ввести систему
стимулювання інвестиційної активності, яка буде мати
на меті звільнення від оподаткування тієї частини прибутку, яка спрямовується на інвестування розвитку
наукомісткого виробництва, зокрема виробництва продукції високого рівня конкурентоспроможності. При
цьому варто на перші роки діяльності звільнити від оподаткування новостворені формування за умов інноваційності їх продукції [5].
Отже, гнучкість податкової політики сприятиме інноваційному розвитку харчових підприємств регіональних
соціально-економічних систем держави і забезпеченню
їх конкурентоспроможності.
Також, важливим інструментом інвестиційної політики інноваційного розвитку харчових підприємств виступає ефективна інвестиційна політика.
Інвестиційна політика інноваційного розвитку харчових підприємств регіональних соціально-економічних
систем держави має бути спрямована на:
— запровадження та розвиток конкурсних засад в
питаннях розподілу коштів на наукові і освітянські програми та проекти, залучення незалежних громадських
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організацій до контролю за використанням відповідних
коштів;
— стимулюючи вплив на інвестиційну активність на
основі встановлення пільгового оподаткування для
суб'єктів підприємницької діяльності, які інвестуються
із внутрішніх джерел;
— розвиток іпотечних відносин, що є досить привабливим для багатьох, так як мається на увазі надання
під заставу об'єктів, стійких до інфляції;
— зацікавлення фінансово-кредитних установ у залученні їх ресурсів з виробничо-інвестиційними цілями;
— формування та суттєве розширення кількості кредитно-фінансових компаній, які здійснюють кредитування інноваційної діяльності, прискорення процесів створення інноваційно-орієнтованих банків;
— формування планів, розробка регіональних програм щодо залучення іноземних інвестицій в економіку
регіональної господарської системи. При цьому слід
враховувати, що не пільги виступають основним критерієм для ухвалення рішення щодо інвестування, а
стабільність українського законодавства;
— удосконалення механізмів державного замовлення на інноваційну продукцію;
— заходи щодо заохочення інноваційної діяльності
на підприємствах, стимулювання розвитку системи
"інноваційних замовлень" вітчизняним науково-технічним компаніям з боку вітчизняних підприємств;
— запровадження системи морального стимулювання суб'єктів підприємництва, які сприяють розвитку
науково-технічної сфери, високих технологій та інновацій, а також вимог щодо інвестування інноваційних
проектів як одного з конкурсних критеріїв під час приватизації підприємств України.
Отже, важливим завданням інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку харчових підприємств
регіональних соціально-економічних систем держави є
науково-обгрунтоване прогнозування обсягів прямих
іноземних інвестицій в регіони країни.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи вищезазначене, слід наголосити на
тому, що на державному рівні слід створити умови, за
яких харчові підприємства регіону одержали би реальні
можливості доступу до інвестиційних ресурсів і мали б
змогу на конкурсних засадах пропонувати реальні проекти, що спрямовані на ефективне використання і розвиток всього інноваційного потенціалу [3]. При цьому
головним напрямом роботи регіональних органів управління із залучення інвестиційних ресурсів є формування в регіоні сприятливого інвестиційного клімату, який
зумовлює інвестиційну привабливість і сприятиме забезпеченню конкурентоздатності. В іншому випадку — регіоном обрано пріоритети, які не спроможні забезпечити інвестиційну привабливість та інноваційний розвиток
харчових підприємств, що зумовлює потребу у пошуку
нових пріоритетів.
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PARADIGMATIC STRUCTURE OF EFFECTIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT ON CONDITION
THE INVOLVEMENT OF NON-CORE ASSETS
Останнім часом все частіше українські підприємства стикаються з питанням непрофільних
активів чи у разі їх придбання, чи у випадку їх продажу. Проте законодавчо регламентованих
інструментів в Україні з приводу цього питання й досі не існує. Доволі багато питань викликає
облік та звітування непрофільних активів. Також допоки не визначено критерії необхідності,
прибутковості та ризиків у разі придбання та/або відчуження непрофільних активів підприємством. Вже сьогодні відомо, що залучення або відчуження непрофільних активів є новим інструментом реалізації бізнес-стратегії, яка у свою чергу тим чи іншим чином відображає погляди
власників або менеджерів компанії на утримання її основної діяльності. Тож обрана бізнес-стратегія визначає склад тих активів, які відносяться до ядра бізнесу (профільних) та таких, які до
нього не мають відношення (непрофільних) і виокремлення непрофільних є відокремленням
перших від других. Тож для оптимізації цього процесу потрібно не тільки чітко структурувати
активи, але й мати якісну базу їх контролю та звітності, що якісно та професійно досліджує запропонована стаття.
Recently, more and more Ukrainian enterprises faced with the issue of non-core assets either in
the case of purchase or in case of sale. However, legally regulated instruments in Ukraine on this
issue still do not exist. Quite a lot of questions cause accounting and reporting of non-core assets.
Also it is not yet identified the criteria of necessity, profitability and risk in the event of acquisition
and/or disposal of non-core assets of the company. Today we know that the involvement or exclusion
of non-core assets is a new tool to implement business strategies, which in its turn one way or another
reflects the views of the owners or managers of the company for the maintenance its core business.
Therefore it was chosen business strategy which determines the composition of those assets that
belong to the core business (core) and those which to it are irrelevant (non-core); and excretion of
non-core is excretion of the former from the latter. Therefore to optimize this process it requires not
only clear structured assets, but also having a good basis of monitoring and reporting which efficiently
and professionally investigates this proposed article.
Ключові слова: непрофільний актив, реструктуризація, мікронаслідки, корпорація, інтеграція, ліквідація, актив, парадигма.
Key words: non-core assets, restructuring, micro-effects, corporation, integrating, liquidation, asset paradigm.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах реструктуризації та реорганізації державних корпорацій й великих українських підприємств дедалі частіше з'являється нова економічна категорія, яка
має назву — непрофільні активи. З приводу цього виникає ряд складнощів, як то: недостовірність повноцінної
ідентифікації, опису та обліку з причини відсутності у законодавстві з бухгалтерського обліку та в діючий об-

ліковій практиці якісного понятійного апарату та відповідного інструментарію непрофільного активу як такого.
При цьому, в управлінській практиці склад непрофільних активів є доволі широким. У нього, крім активів
обслуговуючих виробництв та господарств, включаються й виробничі активи, від яких не прогнозується й не
очікується зиск у майбутньому. До того ж враховуються
такі активи, які являють собою окремий вид діяльності,
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який суттєво відрізняється від основної й при цьому не
обслуговуючий її з причини відсутності технологічного
зв'язку. Й нарешті, самі активи обслуговуючих виробництв та господарств, які є частиною непрофільних активів, не відокремлені у діючому плані рахунків, а контролюються із передбаченням лише окремого обліку витрат, пов'язаних з їх експлуатацією. Все вище перелічене
є вагомим підгрунтям необхідності дослідження непрофільних активів як окремої облікової категорії з їх класифікацією та розробкою методичного базису обліку.

ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВЦІВ

До питань висвітлення поняття непрофільних активів долучалися такі автори, як O.A. Агеєва, C.B. Банк,
П.С. Безруких, М.А. Бахрушина, В.Г. Гетьман, И.П. Комісарова, Н.П. Кондраков, М.И. Куликова, Л.И. Куттер,
М.В. Мельник, С.А. Ніколаєва, В.Д. Новодворський,
М.Ф. Овсійчук, В.Ф. Палій, C.B. Панкова, JI.B. Попова,
Т.М. Рогуленко, Я.В. Соколов, А.Е. Суглобов, Туякова
З.С., та ін. Серед іноземних авторів слід зазначити:
Й. Бетге, М. Р. Мэт'юса и M. X. Б. Переру, Б. Нидлза,
Б. Эліота, Ф. Вуда и др.
Для визначення підгрунтя непрофільних активів на
підприємстві багато вчених та дослідників спиралися на
інформаційно-подійний підхід до обліку та звітності,
оскільки інформація сама по собі є суттєвою цінністю
незалежно від фактів, які вона фіксує. Одним із прибічників такого підходу є Джордж Г. Сортер, який вважав, що цінність інформації зумовлена можливостями,
які вона відкриває для прийняття управлінських рішень.
Висновки цього дослідника важливі насамперед для
того, щоб віддзеркалити інформацію про непрофільні
активи, коли первинні документи — вихідні дані на майно є, а активів у звітності нема.
І також одним із співзасновників метода сутності,
який є вагомим у теорії непрофільних активів є Орас
Джонсон, який вважав доволі важливим виокремлювати непрофільні активи у звітності, для якісного сприйняття їх економічного зиску.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ

Відсутність в Україні нормативної регламентації питання непрофільних активів та їх відображення в обліковій звітності, визначає актуальність та потребу
відповідних теоретичних та методологічних положень
й досліджень для розробки практичного інструментарію, який допоможе підприємствам оптимально використовувати непрофільні активи для забезпечення ефективного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Основні мікронаслідки реалізації трансформаційного потенціалу полягають найчастіше у проблемі структурування непрофільних активів.
Непрофільні активи й побічні бізнеси заважають
розвитку підприємства і є наслідком його неефективної реструктуризації. Ця проблема загострилася з настанням кризи, оскільки за оцінками експертів, частка
активів неосновного бізнесу в структурі українських
компаній становить від 3 до 15 %, а в деяких підприємств
цей показник навіть перевищує 50 %. За невмілого менеджменту непрофільні активи стають додатковим тя-
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гарем для компанії: на корпоративне управління ними
відволікаються суттєві ресурси, а віддача майже нульова. І навпаки, ефективно управляючи такими активами,
можна суттєво поліпшити фінансовий стан підприємства
[1—2].
Переважна більшість сучасних непрофільних активів була придбана або отримана ще під час приватизації, що, насамперед, було наслідком можливостей, а
не продуманої стратегії.
Нині структуру непрофільних активів українських
компаній можна поділити на такі три групи:
1. Підприємства, що мають на балансі об'єкти соціальної сфери.
2. Корпорації, що включають компанію з основного
виробництва і компанії, що його забезпечують (зокрема
виробництво комплектуючих, торгові мережі тощо).
3. Корпорації, до яких входять кілька стратегічних
бізнес-одиниць — напрямів бізнесу (особливо важливим у практиці роботи з такими компаніями є визначення; що для них є основним видом діяльності, а що —
другорядним).
На практиці важко вказати ознаки, які точно визначали б необхідність ліквідації або продажів непрофільних активів, адже їх виділення часто відбувається під
час реорганізації основного бізнесу, зміни технологічного регламенту, затвердження нової стратегії використовування активів, а основою реструктуризації завжди є ідея економічної доцільності. Якщо актив відволікає дуже багато ресурсів, генерує збитки, не вписується в загальний виробничий цикл, якщо йдеться про
внутрішній дорогий та неякісний продукт, що може бути
замінений аналогічним товаром від зовнішнього постачальника, — такого активу слід позбавлятися.
Під час виділення та реструктуризації непрофільних
активів ми пропонуємо дотримуватись такої послідовності дій:
— оцінка та аналіз основного бізнесу;
— розроблення плану його реорганізації;
— комплексний аналіз і оцінка непрофільних активів;
— виділення активів;
— вибір схеми реструктуризації.
Способи реструктуризації непрофільних активів
можуть бути такими:
1. Інтеграція в основний виробничий цикл — мова
йдеться про реально необхідні для виробництва підрозділи, де через погане управління та контроль виробляється дорогий та неякісний продукт. Якщо вдасться
знизити собівартість і підвищити якість товару, актив
краще повернути в єдину систему управління бізнесом,
оскільки передавати життєво необхідні для основної
діяльності активи в оренду чи управління дуже ризиковано [3—4].
2. Передача в оренду — цей спосіб реструктуризації, що застосовується переважно в сфері обслуговування й торгівлі нерухомістю, дозволяє отримувати деяку ренту з активів, які частково використовуються для
потреб основного бізнесу і з цієї причини не можуть бути
продані або ліквідовані. До того ж, в оренду здаються
активи, продаж яких економічно не виправданий внаслідок низької ринкової вартості чи, навпаки, хороших
перспектив їх використання в основному виробництві.
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3. Передача активу в управління в суміжних або
допоміжних виробництвах (наприклад, виготовлення
комплектуючих). Цей спосіб прийнятний, коли є конкурентне середовище, розуміння перспективності бізнесу, власний контроль над активом, але немає можливості його ефективного використовування в єдиній системі управління. У таких випадках актив передається в
управління мотивованому менеджменту, і в МК стає на
одну проблему менше.
4. Продаж — якщо актив повністю випадає із стратегії розвитку основного бізнесу, має відносно високу
ринкову ціну й може бути замінений, тоді його краще
продати, а ресурси, що вивільняться, спрямувати на розвиток основного виробництва.
5. Ліквідація — у більшості випадків йдеться про морально застаріле устаткування, яке неможливо продати.
Щоб визначитися із стратегіями управління непрофільними активами, компанія насамперед має визначити їх типи [5—6].
1. Активи, які є реальним баластом для компанії. Дії
з такими активами, зазвичай, зводяться до їх реструктуризації в таких напрямах:
— ефективна інтеграція в основну діяльність (переведення в розряд профільних);
— передавання в оренду або управління;
— продаж;
— ліквідація.
2. Активи отримуються власниками — здебільшого
випадків інвестиційними компаніями та кредитними
організаціями — як непрофільні. Це цілісні бізнес-одиниці, що дають змогу власнику почати нову справу, вони
розглядаються як частина якогось проекту й управляються в межах загальної стратегії його реалізації.
Основна незручність управління непрофільними активами полягає в тому, що це для власника нова сфера
діяльності, тому в управлінні так широко практикуються
залучення сторонніх фахівців і аутсорсинг. Крім того,
існують проблеми контролю управління та відповідальності менеджерів — для їх вирішення в компанії корисно
створити команду професійних управлінців, які довгий
час пропрацювали в реальному секторі економіки.
Під час диверсифікації активів слід враховувати основне обмеження цієї процедури — ресурси, бо
надмірність у цьому процесі може привести до їх розпиленості, що буде заважати зосередженості на основній діяльності. Уникнути цього дозволяють чітка
стратегія управління й виразна інвестиційна політика.
Також існують певні ризики на всіх етапах розвитку
підприємства:
1. Помилкова оцінка як основного бізнесу компанії,
так і її непрофільних активів, рішення про виділення яких
і передачу в управління приймаються на підставі суб'єктивних критеріїв, — менеджмент і власники можуть
по-різному розуміти профільність активів, тому важливо виробити єдину методику оцінювання.
2. Ризик розриву технологічного ланцюжка основного виробництва з причини або неправильно складеного технологічного регламенту, або через неправильну оцінку конкурентного середовища, коли перехід на
зовнішні поставки може істотно підвищити собівартість
основної продукції чи знизити її якість, а відновлення
технологічного ланцюжка обійдеться дорого.

3. Неправильна оцінка перспективи ключової діяльності
МК, коли під час розширення основного бізнесу виявляється, що продані чи ліквідовані активи потрібні для нормальної діяльності підприємства, а їх заміщення є дорогим.
4. Виділивши актив як непрофільний, завжди можна
отримати ризик його втрати у процесі реструктуризації,
якщо його передано новій юридичній особі, яка управляється некомпетентними або несумлінними менеджерами.
Розглянемо алгоритм дій з підвищення ефективності
управління непрофільними активами:
1. Виконання певних аналітичних процедур:
а) ідентифікація й класифікація наявних непрофільних активи за групами:
— матеріальні активи;
— фінансові вклади;
— виробничі та невиробничі активи;
— активи в експлуатації;
— незавершене будівництво;
б) оцінити їх за ринковою вартістю.
2. Визначення механізму можливих форм поліпшення використання непрофільних активів і пов'язаних із цим
ризиків (ймовірні варіанти прораховують, виходячи зі
швидкості й повноти отримання фінансового результату).
3. Оцінювання стратегії управління непрофільними
активами:
а) визначення пріоритетності запланованих заходів
у комплексі робіт з фінансового оздоровлення компанії;
б) проведення порівняльних розрахунків ймовірного економічного ефекту.
4. Складання організаційного плану з поліпшення
використання непрофільних активів, який має містити
всі заплановані заходи з визначенням:
а) строків;
б) відповідальних виконавців;
в) очікуваного ефекту;
г) системи контролю виконання.
У кожному окремому випадку цей перелік уточнюють і деталізують, та як доводить практика, завдяки
проведенню таких оздоровчих заходів підприємство
отримує суттєвий разовий дохід — до 70 % вартості
непрофільних активів — і зменшує поточні витрати на
4—7 % порівняно з початковим рівнем.
Вирішуючи долю непрофільних активів, необхідно
розрахувати їх прибутковість. Якщо актив прибутковий,
то головним критерієм у прийнятті рішення про його
можливий продаж є аналіз його дохідності.
На нашу думку в непрофільному активі важливо мати
або блокуючий, або контрольний пакет акцій (на практиці
41—49 % акцій). Таку кількість акцій варто скоротити до
25 % плюс одна акція, а гроші інвестувати в основне виробництво. Якщо ж компанії належить у непрофільному
активі менше за блокуючий пакет, його ліпше продати мажоритарному акціонерові, оскільки в Україні пакети акцій
в 5—10 % практично не працюють і не дають прибутку.
Широка диверсифікація дозволяє компаніям, що займаються абсолютно різноплановими бізнесами, не тільки
збільшувати доходи та залучати додаткові кошти, продаючи частину акцій, але й мінімізувати ризики [7—8].
Диверсифікація, яка може виступати як ефективний
інструмент стабілізації бізнесу за рахунок розподілу
стратегічних і фінансових ризиків, на практиці часто
супроводжується зниженням конкурентоспроможності
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бізнесу через вилучення ресурсів з успішного напряму
для розвитку нового напряму діяльності, розпиленість
уваги керівництва, розмивання ринкових позицій, спробу шаблонного поширення успіху на ринки з принципово іншою структурою і конкурентною ситуацією. Успішних прикладів чистої диверсифікації в Україні мало.
На нашу думку в українській практиці найбільш поширена асортиментна диверсифікація. На рівні великого бізнесу стає дедалі популярнішим створення вертикально інтегрованих структур. Більшість вітчизняних
підприємств обрала шлях спеціалізації в конкретній галузі. Непрофільні бізнеси або продаються, або передаються в управління.
Ми також вважаємо, що від непрофільних активів
потрібно позбавлятися — це поширена світова тенденція. Визначившись з непотрібним активом, компанія
повинна обрати метод його ліквідації:
— Якщо актив є об'єктом соціальної інфраструктури міста, одним з найвдаліших способів може стати передача його місцевій владі.
— Якщо непрофільний бізнес не належать до соціальної інфраструктури і не привертає покупців, компанія може виділити актив у дочірню структуру й передати його майно в оренду співробітникам.
— Якщо на балансі підприємства довгий час перебуває безліч різного роду об'єктів, ніяк не пов'язаних з
основним бізнесом — позбавлятися від них можна поступово. Щоб уникнути конфліктів з людьми й міською
владою, компанії слід розробити програму підтримки
малого бізнесу, надавши жителям міста можливість самостійно створювати собі робочі місця.
Реалізувавши схему ліквідації непрофільних активів,
компанія вирішує свої проблеми, усуваючи перешкоди
на шляху оптимізації бізнесу [9].

ВИСНОВКИ

Парадигма ефективного розвитку підприємства
вміщує сукупність цінностей, методів та технічних засобів, які наразі потребують змін і доповнень з огляду
на постіндустріальний розвиток та глобальні тенденції
світової економіки. Нелінійність парадигми потребує
зміни напрямку наукового пошуку, що грунтуються на
поглибленому аналізі фінансового стану підприємства,
асортименту його товарів і послуг, організаційно-управлінської структури, персоналу, інвестиційних проектів;
фіксуванні існуючої ситуації в діяльності відповідних
служб та визначенні цільових установок їх діяльності на
майбутнє. Необхідність уточнення пріоритетів формування перспективного асортименту, бажаних фінансово-економічних, виробничих і кадрових показників
діяльності підприємства та виявлення інвестиційних проектів, реалізація яких відповідає поставленим цілям у
сучасному економічному середовищі, вимагає врахування нових факторів розвитку, які грунтуються на інноваційних винаходах соціально-психологічного характеру
і зумовлені прискоренням темпів науково-технічного
розвитку під впливом глобальної конкуренції.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА
МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
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INTERNAL AUDIT AS AN INTEGRAL PART OF A MECHANISM TO ENSURE ENTERPRISE
DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS
Досвід провідних країн світу яскраво свідчить про необхідність та доцільність здійснення внутрішнього аудиту в приватному секторі національної економіки. Це питання стає особливо актуальним з огляду
на інноваційно-інвестиційне спрямування розвитку більшості підприємств в Україні. При цьому, посилюються вимоги власників, керівників та інвесторів до процесу планування, обліку, управління та контролю за господарською діяльністю на своїх підприємствах. З огляду на це, організація та функціонування на вітчизняних підприємствах служби внутрішнього аудиту є запорукою їх виходу на новий рівень взаємозв'язків, зміцнення своїх конкурентних позицій та фінансової стійкості тощо.
Дослідження сутності поняття "внутрішній аудит" та систематизація отриманих знань, дали можливість
запропонувати авторське визначення цього поняття, а також обгрунтувати важливість використання внутрішнього аудиту у практичній діяльності усіх підприємств в Україні через раціонально та ефективно організовану службу внутрішнього аудиту, на яку керівником покладена відповідальність здійснювати перевірку роботи структурних підрозділів підприємства з метою надання керівникам, власникам, інвесторам повної, своєчасної та достовірної інформації для прийняття правильних управлінських рішень.
Проте, було визначено, що сьогодні, в Україні існує ряд чинників, які перешкоджають розвитку внутрішнього аудиту та створенню на підприємствах відповідних служб. Для їх подолання нами запропоновані певні напрями, які, на нашу думку, сприятимуть вирішенню даних проблем і стануть передумовою
вдосконалення внутрішнього аудиту та широкого поширення досвіду організації служб внутрішнього
аудиту в Україні.
The experience of the world's leading countries clearly demonstrates the need and the expediency of the
internal audit in the private sector of the national economy. This question becomes particularly relevant in the
view of the innovation and investment orientation of the majority of enterprises in Ukraine. At the same time
the demands of owners to managers and investors in the process of planning, accounting, management and
control of business activities in their enterprises have been increasing. With this in mind, the organization and
functioning of internal audit at domestic enterprises is the key factor that facilitates their release to the higher
level of relationships, strengthening its competitive positions and financial stability and so on.
The investigation of the essence of an "internal audit" concept and systematization of the acquired
knowledge, made it possible to offer the author's definition of the term as well as to justify the importance of
the use of internal audit in the practical activity of all enterprises in Ukraine through a rationally and effectively
organized internal audit service, which leader takes the responsibility to verify the work of different structural
departments and divisions aimed at providing managers, owners, investors with complete, timely and accurate
information so that to make correct managerial decisions.
However, in the research it was determined that today in Ukraine there is a number of factors that prevent
from the development of internal audit and creation of the relevant business services at modern enterprises.
To overcome those factors, we suggested several directions that we believe will contribute to solving these
problems and become a prerequisite for improving internal audit and widespread experience of internal audit
services in Ukraine.

Ключові слова: вітчизняні підприємства, внутрішній аудит, механізм забезпечення розвитку підприємства, служба внутрішнього аудиту, управління та контроль.
Key words: domestic enterprises, internal audit, mechanism to ensure enterprise development, department of
internal audit, мanagement and control.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сьогоднішньому етапі динамічного розвитку усіх
сфер господарського життя важливим питанням і ключовою проблемою є необхідність створення на вітчизняних підприємствах належного механізму забезпечення
стабільного їх функціонування, що позитивно сприятиме

їх інноваційно-інвестиційному розвитку, зміцненню конкурентоспроможності як на внутрішніх, так і зовнішніх
ринках, а також ефективній реалізації усіх тих функцій,
які покладені на суб'єктів підприємництва загалом.
За цих умов перед власниками та керівництвом
підприємств стоїть завдання забезпечити якісну органі-
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Таблиця 1. Розкриття сутності поняття "внутрішній аудит" вітчизняними
та закордонними науковцями
Науковець
1
Р. Додж
[6, c. 87]
Е. А. Аренс,
Дж. К. Лоббека
[1, c. 14]
С. М. Бичкова
[2, c. 21]
І. А. Проданова
[14, c. 11]
Л. В. Гуцаленко
[5, c. 107]

Н. І. Дорош
[7, c. 107]

Т. Я. Каменська
[9, c. 13]
М. Ф. Огійчук
[11, c. 16-17]
О. А. Петрик
[12, c. 16]
Л. Г. Столяр
[17, c. 334]
О. В. Філозоп
[18, c. 181]

Визначення поняття «внутрішній аудит»
2
Внутрішній аудит є складовою частиною внутрішнього контролю; здійснюється за рішенням органів
управління фірми для цілей контролю і аналізу господарської діяльності
Внутрішній аудит – це внутрішньогосподарський аудит, що забезпечує адміністрацію цінною інформацією
для прийняття рішень, що стосуються ефективного функціонування їх бізнесу
Внутрішній аудит являє собою елемент системи внутрішнього контролю, організований керівництвом
підприємства в цілях аналізу облікових та інших контрольних даних
Внутрішній аудит являє собою незалежну діяльність в організації з перевірки й оцінки її роботи в інтересах
керівників. Мета внутрішнього аудиту – допомогти співробітникам організації ефективно виконувати свої
функції
Внутрішній аудит є функцією управління, що спрямована на забезпечення контролю за правильним
відображенням в обліку та фінансовій звітності фінансових результатів господарської діяльності
підприємства відповідно до вимог чинного законодавства, а також за обліковою політикою та внутрішніми
процедурами, встановленими внутрішніми розпорядчими документами; здійсненням системного аналізу;
оцінкою ефективності системи управління; своєчасністю, правильністю, повнотою і точністю відображення
основної та іншої діяльності у звітності; забезпеченням збереження активів
Внутрішній аудит – це незалежне об’єктивне підтвердження та консультування, розроблені для підвищення
ефективності та поліпшення діяльності підприємства. Він допомагає досягненню цілей, надаючи системний,
кваліфікований підходи до оцінювання та підвищення ефективності управління підприємством, систем
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю
Внутрішній аудит – це регламентована внутрішніми документами підприємства діяльність з контролю,
оцінюванню різних сторін функціонування підприємства та консультуванню всіх ланок управління, що
здійснюється представниками спеціального підрозділу
Необхідність внутрішнього аудиту виникає з тих причин, керівництво (рада директорів, держадміністрація,
головні спеціалісти) підприємства – об’єкта потребує необхідної інформації для здійснення стабільного
процесу діяльності підприємства
Внутрішній аудит – це перевірки, виконані всередині суб’єкта господарювання його працівниками
(внутрішніми аудиторами) з метою надання необхідної інформації керівництву для прийняття управлінських
рішень і здійснення внутрішнього поточного контролю
Внутрішній аудит допомагає керівництву підприємства досягти визначених завдань, розширити можливості
підприємства, вдосконалити операційні процеси, знизити ризики на підприємстві
Внутрішній аудит – це система здійснення перевірок незалежним органом (службою внутрішнього аудиту),
організовану на підприємстві з метою забезпечення його ефективного функціонування шляхом оцінки,
аналізу та контролю діяльності підприємства та управлінського персоналу зокрема і дотримання
встановленого режиму або політики ведення бухгалтерського обліку в результаті перевірки достовірності
складеної фінансової звітності

зацію та проведення прогнозування показників розвитку та напрямів діяльності підприємства, оцінки сильних
та слабких сторін, можливостей та ризиків, які йому притаманні, а також створення ефективної системи управління та контролю.
На нашу думку, саме внутрішній аудит є невід'ємною
складовою механізму забезпечення розвитку підприємства через здійснення управління та контролю за усіма господарськими процесами, які відбуваються на ньому та здатен забезпечити результативність, інноваційність і відповідний визначеним цілям розвиток підприємства в умовах конкуренції та виходу з економічної кризи.

аудиту та його місця в системі контролю та управління
підприємством. Що визначило необхідність проведення нашого дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В умовах розвитку інституту вітчизняного підприємництва, залучення іноземних інвестицій, впровадження у підприємницьку діяльність інноваційних технологій
та виходу вітчизняних підприємств на нові ринку значно зростають інформаційні потреби власників, інвесторів та керівників підприємств, посилюються їх вимоги до працівників щодо отримання якісної, достовірної
та системної фінансової оцінки внутрішньогосподарських процесів, а також створення можливостей своєчасно попереджати різного характеру зловживання та протистояти фактам шахрайства серед працівників. З огляду на це, внутрішній аудит впроваджується та здійснюється на тих підприємствах, де керівники чітко розуміють його сутність, необхідність та позитивний вплив
на усю діяльність підприємства і можуть створити та за-

Дослідженнями сутності та проблем розвитку внутрішнього аудиту, організації служби (системи) внутрішнього аудиту на підприємствах займаються провідні
вітчизняні науковці та економісти, зокрема А. Білоусов,
Ф. Бутинець, Л. Гуцаленко, Н. Дорош, Т. Каменська,
О. Макеєва, Л. Нападовська, В. Немченко, М. Огійчук,
О. Петрик, В. Рудницький, А. Сонін, Б. Усач, О. Філозоп,
А.Чуєнков та інші; та зарубіжні вчені: А. Аренс, С. Бичкова, Р. Додж, Дж. Лоббек, І.А. Проданова.
Опрацювання наукових доробків вищезгаданих науковців та економістів, а також проведення системного
аналізу ключових аспектів даної проблеми вказує на
відсутність єдиного визначення сутності внутрішнього
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Розкриття сутності внутрішнього аудиту та визначення проблем його розвитку в Україні, особливостей
організації служб внутрішнього аудиту на вітчизняних
підприємствах та внесення пропозицій щодо посилення
ролі внутрішнього аудиту у забезпеченні розвитку
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
безпечити належний рівень організації служби внутрішнього аудиту.
Як вже було сказано, у науковій літературі відсутнє
єдине визначення поняття "внутрішній аудит". Розглянемо запропоновані різними авторами визначення даного поняття (табл. 1).
За визначенням міжнародного Інституту внутрішніх
аудиторів, "внутрішній аудит є діяльністю з надання незалежних та об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності організації.
Внутрішній аудит допомагає організації досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований та послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності
процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління" [15, с. 46].
На основі систематизації запропонованих вище
визначень "внутрішнього аудиту", ми вважаємо, що
внутрішній аудит — є видом практичної діяльності
внутрішніх аудиторів, який, реалізовуючи функції управління та контролю, призначений забезпечувати
власників, керівництво та інвесторів підприємства
інформацією про всі сторони діяльності його структурних підрозділів, у тому числі щодо правильності та
своєчасності ведення обліку, достовірності та точності
звітних даних, відповідності здійснення господарської
діяльності вимогам законодавства та сприяти вдосконаленню систем контролю, обліку та управління, які
діють на підприємстві та підвищенню ефективності
його функціонування.
Головною метою внутрішнього аудиту є пошук
шляхів підвищення результативності діяльності підприємства та його структурних підрозділів, контролю за збереженням усіх його активів та капіталу.
Об'єктивність внутрішнього аудиту залежить від ступеня його незалежності в організаційній структурі управління та контролю підприємством. Ця вимога до внутрішнього аудиту полягає у тому, що працівники, які
здійснюють внутрішній аудит підпорядковані і зобов'язані подавати звіти тільки керівництву, яке призначило
їх на дану ділянку роботи.
Відповідно до цього внутрішній аудит охоплює такі
напрями:
— аудит ефективності: оцінка діяльності установи
щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей,
ефективності планування і результатів виконання планів
і програм, якості надання адміністративних послуг та
виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, а
також ризиків, які негативно впливають на виконання
функцій і завдань установи;
— фінансовий аудит: оцінка діяльності установи
щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;
— аудит відповідності: оцінка діяльності установи
щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів,
інформації та управління державним майном.
Незважаючи на те, що сьогодні на вітчизняних
підприємствах функціонують різні контрольні структури, доведено, що організація служб внутрішнього аудиту є одним з найбільш надійних способів контролю за

Таблиця 2. Переваги та недоліки
у впровадженні на підприємстві постійно
діючої служби внутрішнього аудиту
Переваги
1. Внутрішній аудит – це
ефективна система контролю за
господарською діяльністю
суб’єкта господарювання
2. Сприяє покращенню якості
зовнішніх аудиторських
перевірок

3. Внутрішнім аудиторам
потрібно прикласти менше часу і
зусиль для виявлення наявних
відхилень

4. Внутрішній аудит зазвичай
краще забезпечує потребу
підприємства у
попередньому, поточному і
наступному контролі, тоді як
зовнішній аудит в основному
базується на перевірці готових
звітних даних

Недоліки
1. Не в достатній мірі
виконується принцип
незалежності аудитора
2. Існує можливість побудови
помилкового уявлення
зовнішніх аудиторів про
фінансовий стан підприємства
на основі ознайомлення із
звітами внутрішніх аудиторів
3. Зовнішні аудитори можуть з
легкістю вказати на прорахунки
не лише рядових працівників,
але й керівника підприємства.
Поради зовнішніх аудиторів
базуються на багаторазовому
спостереженні за діяльністю
інших підприємств галузі
4. Одноразові аудиторські
послуги зі сторони коштують
дешевше, ніж постійний
контроль з боку внутрішніх
аудиторських служб

Складено автором на основі [4, с. 112].

перебігом господарських процесів на підприємстві та
може впливати на прийняття рішень про подальшу його
діяльність, розвиток, виявлення та усунення проблем
обліку, господарської діяльності тощо.
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою
яскраво свідчить, що досягнення високих показників
ефективності управління та контролю забезпечується
завдяки створенню на підприємстві спеціальної служби внутрішнього аудиту, працівники якої повинні досконало знати специфіку власного підприємства, його
організаційно-економічну структуру, структуру управління, об'єкти управління та контролю, коло питань,
які повинні бути висвітлені при цьому, володіти технікою і методикою проведення перевірок, добре знати
законодавчі та нормативні акти, вміти опрацьовувати
отримані матеріали, визначати шляхи попередження та
ліквідації недоліків і втрат, визначати резерви підвищення ефективності усіх видів діяльності підприємства,
захищати законні інтереси власників в судових інстанціях тощо.
У процесі комплексного вивчення даного питання,
нами було визначено, що основними функціями служби внутрішнього аудиту на підприємстві є:
1) контроль за правильністю підготовки та складання фінансової, статистичної, управлінської та податкової звітності [13, с. 480];
2) контроль за діяльністю структурних підрозділів
підприємства та надання їм допомоги у вирішенні проблемних питань;
3) нагляд за роботою систем управління та передачі
інформації;
4) виявлення ризиків в ході виконання аудиторських завдань, їх фахова оцінка та моніторинг;
5) надання рекомендацій власникам та керівникам
підприємства, які дають змогу ефективно контролювати ризики;
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6) оперативний контроль основних видів діяльності
підприємства [13, с. 481];
7) виявлення резервів підвищення ефективності
діяльності підприємства та його конкурентоспроможності;
8) сприяння покращенню якості отримання підприємством зовнішніх аудиторських послуг та інші.
Однак існують і певні недоліки організації на підприємстві постійно діючої служби внутрішнього аудиту
(табл. 2).
Подолання цих недоліків є можливим при високій
свідомості керівництва, високому професіоналізмі
працівників даної служби, чіткому дотриманню ними
методологічних рекомендацій проведення внутрішнього аудиту, враховуючи особливості свого підприємства.
Саме тому керівництво підприємства повинно чітко
планувати, організовувати та скеровувати виконання
дій, достатніх для забезпечення належних гарантій виконання поставлених перед працівниками служби внутрішнього аудиту цілей та завдань.
А внутрішні аудитори, відповідно до Міжнародного
стандарту внутрішнього аудиту 2120.33, допомагаючи
керівництву у встановленні або в поліпшенні процесів
управління підприємством, зобов'язані утримуватися від
прийняття будь-якої управлінської відповідальності,
уникати особистої участі в управлінні ризиками [8, c. 51].
В Україні, на відмінну від провідних країн світу,
досвід організації служб внутрішнього аудиту не набув
широкого поширення. На жаль, служби внутрішнього
аудиту, що функціонують сьогодні на більшості вітчизняних підприємств, недосконалі та не справляються з
поставленими перед ними завданнями. Зокрема до ключових проблем можна віднести такі [10, с. 56; 19, с. 40]:
— недостатню кількість методичних розробок та
стандартів з аудиторського контролю та регулювання;
— брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;
— недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;
— відсутність типових форм документів з як аудиту
в цілому, так і внутрішнього аудиту зокрема;
— відсутність методичних рекомендацій з питань
автоматизації внутрішнього аудиту тощо;
— недостатність висвітлення в діючих нормативноправових матеріалах базових принципів внутрішнього
аудиту підприємства.
Грунтовно дослідивши сутність, місце та роль внутрішнього аудиту у забезпечені інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства, розглянувши особливості
створення та функціонування служб внутрішнього аудиту на вітчизняних підприємствах, нами запропоновано
ряд заходів, спрямованих на вдосконалення внутрішнього аудиту та широкого поширення досвіду організації
служб внутрішнього аудиту в Україні, а саме:
— формування розуміння та посилення зацікавленості у розвитку професії "внутрішній аудитор" як на
рівні держави, так і на рівні підприємств різних галузей;
— розробка та вдосконалення нормативно-правового регулювання аудиту;
— формування організаційної структури служб
внутрішнього аудиту;
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— розробка організаційно-технологічних схем та
процедур проведення внутрішнього аудиту;
— вдосконалення методології проведення внутрішнього аудиту;
— здійснення професійної підготовки фахівців з
внутрішнього аудиту тощо.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Опрацювання наукових праць ряду авторів дало
змогу нам систематизувати знання та розкрити сутність
внутрішнього аудиту, визначити характерні його риси
та його місце у механізмі забезпечення розвитку
підприємства, визначити ключові аспекти організації та
функціонування служб внутрішнього аудиту на вітчизняних підприємства.
Ми можемо говорити, що за наявності необхідних
методичних розробок, належної нормативно-правової
бази, внутрішніх нормативів аудиту та типових форм
документів з аудиту організація служби внутрішнього
аудиту на підприємстві буде на високому рівні і дасть
змогу забезпечити ефективне функціонування, стабільність і відповідний визначеним цілям розвиток підприємства в умовах ринкової конкуренції; зберігати і
продуктивно використовувати ресурси та потенціал підприємства; своєчасно виявляти і мінімізувати комерційні, фінансові та інші ризики в управлінні підприємством; сформувати адекватну сучасним умовам господарювання, які постійно змінюються, систему інформаційного забезпечення всіх рівнів управління, що дасть
змогу миттєво реагувати на зміни внутрішнього й зовнішнього середовища та своєчасно адаптувати функціонування підприємства до цих змін.
Проте подальшого вивчення вимагають питання
врахування особливостей національної економіки,
нормативно-правового забезпечення та самих вітчизняних підприємств при посиленні ролі внутрішнього
аудиту та створенні аудиторських служб як важливих
складових механізму управління та контролю на
підприємстві.
Література:
1. Аренс А. Аудит: [пер. с англ.] / А. Аренс, Дж.
Лоббек / гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. —
М.: Финансы и статистика, 1995. — 560 с.
2. Бычкова С.М. Аудиторская деятельность. Теория
и практика / С.М. Бычкова. — СПб.: Издательство
"Лань", 2000. — 318 с. — (Серия "Учебники для вузов.
Специальная литература").
3. Войтенко О.А. Внутрішній аудит системи управління ризиками та його розвиток / О.А. Войтенко,
О.А. Подолянчук // Сучасні проблеми і перспективи
розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 3 грудня
2010 р. / Відп. ред. З.В. Герасимчук. — Луцьк: РВВ
ЛНТУ, 2010. — С. 229—234.
4. Гуцаленко У.О. Внутрішній аудит як складова
системи ефективного управління підприємством /
У.О. Гуцаленко, Г.В. Причепа // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. —
2'2011. — № 21. — С. 111—114.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
3. Voytenko, O. A. and Podolyanchuk, O. A. (2010),
"The internal audit system of risk management and its
development", Zbirnyk naukovykh prats' molodykh
naukovtsiv, aspirantiv, zdobuvachiv i studentiv [collection
of scientific works of young researchers, graduate
students and applicants], Suchasni problemy i perspektyvy
rozvytku obliku, analizu ta kontrolyu v umovakh hlobalizatsiyi ekonomiky [Current problems and perspectives
of accounting, analysis and control in a globalized
economy], Lutsk National Technical University, Luts'k,
Ukraine, pp. 229—234.
4. Hutsalenko, U. O. and Prychepa, H. V. (2011),
"Internal audit as a component of effective management",
Innovatsiyna ekonomika, vol. 21 , pp. 111—114.
5. Hutsalenko, L. V. and Yarova, L. V. (2011), "The
essence and the internal audit function in the Ukraine",
Innovatsiyna ekonomika, vol. 21 , pp. 105—107.
6. Dodzh, R. (1992), Kratkoe rukovodstvo po standartam y normam audyta [Quick Guide to the standards
and norms of audit], Fynansы y statystyka, Moskva, Russia.
7. Dorosh, N. I. (2006), Audyt: teoriya i praktyka
[Audit: Theory and Practice], Znannya, Kyiv, Ukraine.
8. Kamens'ka, T. (2010), "Internal Audit of Risk
Management", Bukhhalters'kyy oblik i audit, vol. 8 , pp.
49—53.
9. Kamens'ka, T. Ya. (2011), "Internal Audit: Methodology and Organization", Ph.D. Thesis, Accounting,
Analysis and Audit (by sector), Kyiv, Ukraine.
10. Makeyeva, O. (2010), "Prospects for the development of internal audit in Ukraine", Ekonomist, vol 6 ,
pp. 54—57.
11. Ohiychuk, M. F. (2012), Audyt: orhanizatsiya i
metodyka [Audit: Organization and Methods], 2nd ed,
Alerta, Kyiv, Ukraine.
12. Petryk, O. A. (2003), Audyt: metodolohiya i
orhanizatsiya [Audit: Methodology and Organization],
KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Podolyanchuk, O. A. (2010), "The value of internal
audit control system of agricultural enterprises",
Ekonomichnyy analiz, vol. 6 , pp. 479—481.
14. Prodanova, Y. A. (2006), Vnutrennyy audyt, kontrol' y revyzyya [Internal audit, control and audit], OOO YYA
"Naloh Ynfo", OOO "Syryus Kvo 97", Moscow, Russia.
15. Rudnyts'kyy, V. S. (2009), Vnutrishniy audyt:
metodolohiya, orhanizatsiya [Internal audit: methodology,
organization], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
16. Smetanko, O. (2013), "Essence and location of
internal audit in corporate governance of joint stock
company", Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava,
vol. 1 (8) , pp. 247—253.
17. Stolyar, L. H. (2010), "Internal control and internal
audit in enterprise management system", Visnyk
Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu,
Ekonomichni nauky, vol IV (40) , pp. 334—338.
18. Filozop, O. V. (2009), "Internal audit and internal
control: the distinction between", Visnyk Zhytomyrs'koho
derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, Ekonomichni
References:
1. Arens, A. (1995), Audyt [Audit], Fynansu y statys- nauky, vol. 4 (50) , pp. 177—182.
19. Chuyenkov, A. Ye. (2010), "The essence of the
tyka, Moskva, Russia.
2. Bychkova, S. M. (2000), Auditorskaja dejatel'nost'. organization and the internal audit", Ekonomichnyy
Teorija i praktika [Audit activity. Theory and practice], chasopys-ХХІ, vol. 7 (8) , pp. 38—42.
Стаття надійшла до редакції 03.02.2014 р.
Izdatel'stvo "Lan'", Moscow, Russia.

5. Гуцаленко Л.В. Сутність та функції внутрішнього
аудиту на підприємствах України / Л.В. Гуцаленко,
А.О. Ярова // Інноваційна економіка. Всеукраїнський
науково-виробничий журнал. — 2'2011. — № 21. — С.
105—107.
6. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и
нормам аудита: [пер. с англ. Р. Додж]. — М.: Финансы и
статистика, ЮНИТИ, 1992. — 224 с.
7. Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика / Н.І. Дорош.
— К.: Знання, 2006. — 495 с.
8. Каменська Т. Внутрішній аудит системи управління ризиками / Т. Каменська // Бухгалтерський облік і
аудит. — 2010 — № 8 — С. 49—53.
9. Каменська Т.Я. Внутрішній аудит: Методологія та
організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
доктора. економ. наук: спец. 08.00.09 "бухгалтерський
облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Т.Я. Каменська. — Київ, 2011. — 42 с.
10. Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього
аудиту в Україні / О. Макеєва // Економіст. — 2010.
— №6, — С. 54—57.
11. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика:
[Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і допов.] / М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна. — К.: Алерта, 2012. —
664 с.
12. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація:
Монографія / О.А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2003. — 260 с.
13. Подолянчук О.А. Значення внутрішнього аудиту в системі контролю сільськогосподарського підприємства / О.А. Подолянчук // Економічний аналіз. —
2010. — № 6. — С. 479—481.
14. Проданова И.А. Внутренний аудит, контроль и
ревизия / И.А. Проданова. — М.: ООО ИИА "Налог
Инфо", ООО "Сириус Кво 97", 2006. — 209 с.
15. Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія,
організація / В.С. Рудницький // Монографія. — Тернопіль: "Економічна думка", 2009. — 104 с.
16. Сметанко О. Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління акціонерним
товариством / О. Сметанко // Соціально-економічні
проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 247—
253.
17. Столяр Л.Г. Внутрішньогосподарський контроль
та внутрішній аудит у системі управління підприємством
/ Столяр Л.Г. // Вісник Чернівецького торговельноекономічного інституту, 2010. — вип. ІV (40). — Економічні науки. — C. 334—338.
18. Філозоп О.В. Внутрішній аудит та внутрішній
контроль: розмежування понять / О.В. Філозоп //
Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. — Житомир: ЖДТУ,
2009. — № 4 (50). — 177—182 с.
19. Чуєнков А.Є. Сутність та організація служби
внутрішнього аудиту / А. Є.Чуєнков // Економічний
часопис — ХХІ. — 2010. — № 7—8. — С. 38—42.

37

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 336.7

Н. С. Меда,
к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Інститут магістерської та післядипломної
освіти Університету банківської справи НБУ, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО
НАГЛЯДУ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
N. Meda,
PhD, Associate Professor, Department of Banking Institute of Masters
and Postgraduate Studies of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kiev)

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF BANK SUPERVISION IN THE PROCESS OF REALIZATION
OF THE FINANCIAL MONITORING

У статті визначено місце та необхідність банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу, виділено основні складові системи банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу, охарактеризовано організаційне, нормативно-правове та інформаційне забезпечення фінансового моніторингу в банку.
In the article a place and necessity of bank supervision are outlined in the process of realization of
the financial monitoring, the basic component systems of bank supervision are certain in the process
of realization of the financial monitoring, the, normatively-legal and informative orgware of the
financial monitoring is described in a bank.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, система банківського нагляду в процесі здійснення фінансового
моніторингу, забезпечення фінансового моніторингу.
Key words: financial monitoring, system of bank supervision in the process of realization of the financial monitoring
of providing, of the financial monitoring.

Впродовж останніх років чіткою домінантою у сфері
регулювання фінансових взаємовідносин стала боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму,
що є невід'ємною складовою боротьби із злочинністю.
На сьогоднішній день відмивання кримінальних доходів
є глобальною світовою проблемою, оскільки даний процес являє собою не лише кримінально карне діяння, але
й системну загрозу для фінансових ринків і національної економіки в цілому. Банківський сектор є тією складовою світової фінансової системи, що дає можливість
легалізувати значну частку нелегальних грошових ресурсів, які згодом можуть бути спрямовані на підтримку терористичних угруповань, або включаються до законного грошового обігу. Тому, з огляду на важливість
банківської сфери, все більшої актуальності набуває
питання всебічного дослідження питання організації
ефективного банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу.
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Дослідженням проблем протидії легалізації доходів,
отриманих злочинним шляхом, займались такі вітчизняні
і закордонні вчені, як: А.Римарук, Ю.Лисенков, В. Капустін, Ч. Роу, Б. Пейдж, Г. Ходсон, Л. Наполеоні, Дж. Робінсон, В. Алієв, Б. Болотський, І. Каминін та ін. Питаннями банківської безпеки та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через банки
досліджували: О. Барановський, С. Гуржій, С. Дмитров,
О. Васюренко, М. Єрмошенко, В. Гамза, В. Коваленко,
А. Мещеряков І. Ткачук, А. Степаненко, А. Бекряшев,
В. Ярочкін, О. Романченко, В. Рисін, М. Колдовський та
ін. Однак питання організації банківського нагляду в
процесі здійснення фінансового моніторингу потребують подальших наукових досліджень і розробок. Викладене вище зумовило вибір теми дослідження та свідчить про її актуальність.
Необхідність банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу за діяльністю банків у
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Рис. 1. Організаційна структура національної системи органів банківського нагляду
в процесі здійснення фінансового моніторингу
Джерело: [1].

сфері запобігання та протидії легалізації злочинних
доходів та фінансуванню тероризму зумовлена тим, що
в умовах ринку йде жорстка конкурентна боротьба між
банками, а це змушує їх дедалі підвищувати ризикованість своїх операцій, щоб задовольнити потреби
клієнта та отримати прибуток. Підвищення ризикованості банківських операцій робить діяльність банків
дедалі небезпечнішою і може призвести до загрози
банкрутства. Банкрутство банку загрожує не тільки
його акціонерам, вкладникам, кредиторам, а й суспільству в цілому, бо підриває довіру клієнтів до всієї
банківської системи, а значить, і для фінансового ринку загалом.
Фінансовий моніторинг згідно з Законом України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" — це сукупність заходів, які
здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу [1]. Таким чином,
фінансовий моніторинг — це один із бізнес-процесів
сучасного українського банку, причому, процес сталий і обов'язковий. Як будь-яка стала і обов'язкова
діяльність банку, фінансовий моніторинг підлягає
нагляду. З метою організації банківського нагляду в
процесі здійснення фінансового моніторингу Національним банком України Постановою Правління НБУ
№197 від 20.06.2011 р. було затверджено Положення про порядок організації та проведення перевірок
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Націо-

нальний банк України", статті 63 Закону України "Про
банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму", з метою встановлення порядку організації та проведення Національним банком України перевірок з питань дотримання банками,
їх відокремленими підрозділами, платіжними організаціями та членами платіжних систем, що є банківськими установами, філіями іноземних банків вимог
законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму і визначення достатності заходів для запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів або фінансуванню тероризму.
Координацію у сфері банківського регулювання та
нагляду на міжнародному рівні було розпочато із заснуванням Базельського комітету з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків у
Швейцарії (м. Базель). Базельський комітет розробив
25 принципів ефективного банківського нагляду. Ці
принципи розглядаються як мінімальні вимоги, які кожна країна доповнює, виходячи із власних умов і притаманних їй ризиків. "Основні Принципи ефективного
банківського нагляду" вперше опубліковано Базельським комітетом з питань банківського нагляду у вересні
1997 року. Ці принципи носять всеосяжний характер і
передбачають збірку рекомендацій з ліцензування банківської діяльності, створення системи критеріїв з визначення достатності банківського капіталу, формування резервів на можливі втрати по позиках, ведення бухгалтерського обліку банків за міжнародними стандартами.
Проте прискорений розвиток фінансових ринків,
зокрема використання новітніх фінансових інструментів
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в сфері сек'юритизації активів з метою регулятивТаблиця 1. Інформаційне забезпечення
ного арбітражу було одним із поштовхів для подальбанківського нагляду в процесі здійснення
ших змін принципів та підходів до банківського рефінансового моніторингу
Зовнішнє
Внутрішньобанківське
гулювання і нагляду.
Інформація про країну клієнта
Облікова інформація
Тому у 2004 році було прийнято Базель II — до(коштів)
кумент Базельського комітету з банківського нагляІнформація про клієнта банку
Контрольні дані
ду "Міжнародна конвергенція виміру капіталу і станІнформація про фінансову
Внутрішньобанківська інформація, що
діяльність клієнта банку
формується в процесі фінансового
дартів капіталу: нові підходи", головною метою якомоніторингу
Інформація про фінансову
го було підвищення якості управління ризиками в
операцію
банківській справі, що, в свою чергу, має зміцнити
Джерело: [5].
стабільність фінансової системи в цілому.
Остання світова фінансова криза виявила не- про те, яка саме наглядова модель повинна використообхідність доопрацювання міжнародних стандартів вуватися державою і які саме заходи будуть ефективдіяльності банків з метою підвищення стабільності нішими [4].
Рішення відносно вибору певної системи або заходів
світової і національних банківських систем. Так, наприкінці 2010 р. на саміті "великої двадцятки" про- банківського нагляду повинні прийматися з урахуванвідних держав світу в Сеулі прийнята третя за рахун- ням індивідуальних особливостей тієї або іншої країни,
ком редакція Міжнародних правил банківського регу- які грунтуються на специфіці національної банківської
лювання та міжнародних розрахунків, відома як Базель системи і / або повноважень і ресурсів існуючих органів
ІІІ, перехід до яких передбачається здійснити з 2012 і / або пріоритетах в області боротьби з відмиванням
грошей / фінансуванням тероризму.
по 2019 роки.
На нашу думку, система банківського нагляду в проБазельські принципи використовуються країнами у
якості стандартів банківського регулювання і нагляду цесі здійснення фінансового моніторингу повинна вклюдля оцінки якості систем нагляду та пруденційного ре- чати такі елементи:
— суб'єкти банківського нагляду в процесі
гулювання, а також для планування діяльності у цій
сфері з метою досягнення базового рівня ефективної здійснення фінансового моніторингу, серед яких слід
та надійної практики наглядової та регулятивної політи- виділити контролюючі суб'єкти, уповноважені на
здійснення фінансового моніторингу, та підконтрольні
ки.
Для реалізації вказаних принципів, кожна держава суб'єкти, тобто особи, діяльність яких підлягає дослірозробляє і встановлює свої організаційні принципи дженню;
— об'єкт банківського нагляду в процесі здійсненбанківського нагляду, в тому числі й щодо нагляду з
метою запобігання та протидії легалізації коштів / ня фінансового моніторингу — виробничо-господарська діяльність підконтрольних суб'єктів;
фінансування тероризму.
— предмет банківського нагляду в процесі здійсненКрім того, базові міжнародні принципи щодо регулювання та нагляду за фінансовими установами у ня фінансового моніторингу — це встановленні фінансфері запобігання та протидії легалізації коштів / совим законодавством показники фінансової діяльності
фінансування тероризму містяться в 40 Рекомендаці- підконтрольних суб'єктів;
— контрольні дії — це операції порівняння показях ФАТФ [3].
Але ні принципи Базельського комітету, ні міжна- ників діяльності підконтрольного суб'єкта з певною норродні стандарти ФАТФ не дають відповіді на питання мою, здійснювані контролюючими суб'єктами з метою

\Нагляд здійснюється

Нагляд здійснюється
органом банківського
нагляду

підрозділом
фінансової розвідки

Нагляд здійснюється
спільно декількома
установами

Види систем банківського
нагляду в процесі
здійснення фінансового
моніторингу
Рис. 2. Типи систем банківського нагляду з метою боротьби
з відмиванням грошей / фінансуванням тероризму
Джерело: побудовано на основі джерела [6].
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Таблиця 2. Переваги та недоліки системи банківського нагляду з метою
боротьби з відмиванням грошей / фінансуванням тероризму, що здійснюється
банківським наглядовим органом
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Переваги системи банківського нагляду
Співробітники наглядових органів не лише
відрізняються високою кваліфікацією, але й добре
розбираються в оцінці ризиків банків, а також в
принципах і процедурах управління ними
Ризики відмивання грошей і фінансування
тероризму контролюються разом з іншими
ризиками порушення законодавства, за які
банківські наглядові органи несуть
відповідальність
Банківські наглядові органи добре знають, як
працюють банки і які продукти і послуги вони
пропонують
Служби банківського нагляду розуміють, що існує
різниця між роботою невеликих місцевих і
міжнародних банків. Такий міжнародний масштаб
відповідальності наглядового органу є вкрай
корисним у разі транскордонного банківського
нагляду

Недоліки системи банківського нагляду
Органи банківського нагляду можуть не
приділити належної уваги питанням відмивання
грошей і фінансування тероризму
Органи банківського нагляду
можуть не мати у розпорядженні для здійснення
фінансового моніторингудостатніх кадрових чи
матеріальних ресурсів через пріоритетність
пруденційного нагляду

Джерело: побудовано на основі джерела [6].

знаходження й блокування відхилень від цих норм. Тобто, кожна зазначити, що контролюючі дії охоплюють
весь спектр методів та конкретних заходів впливу контролюючих суб'єктів на підконтрольні.
Окрім даних елементів в системі банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу, на наш погляд, доцільно окремо виділити й підсистему забезпечення функціонування системи в цілому. У загальному вигляді, підсистема забезпечення
являє собою сукупність заходів, створення умов, що
сприяють нормальному здійсненню банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу. Традиційно у складі забезпечення виділяють
організаційне, нормативно-правове та інформаційне
забезпечення.
Під організаційним забезпеченням будемо розуміти сукупність контролюючих суб'єктів банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу,
впорядкованих певним чином, виходячи із загальної
структури банківського нагляду та контролю. Контро-

люючими суб'єктами в системі банківського нагляду в
процесі здійснення фінансового моніторингу є різноманітні органи, які виконують певні завдання банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу на стратегічному, тактичному та оперативному рівні. Схематично організаційну структуру системи
фінансового контролю нами відображено на рисунку
1.
У сучасних умовах успішна реалізація цілей і завдань банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу значною мірою залежить від ефективного використання інформаційних ресурсів. Під
інформаційним забезпеченням банківського нагляду в
процесі здійснення фінансового моніторингу будемо
розуміти процес створення інформаційних умов функціонування системи банківського нагляду в процесі
здійснення фінансового моніторингу, забезпечення необхідною інформацією, включення в систему засобів пошуку, отримання, збереження, нагромадження, передачі, обробки інформації, яка є необхідною в процесі

Банківський нагляд з
питань фінансового
моніторингу

Стандартний
підхід

Стандартний підхід, що
базується на принципі
«для усіх однаковий
нагляд»

Стандартний підхід, що
припускає використання
окремих процедур для
перевірки банків, що мають
схожі характеристики

Ризикорієнтований
підхід

Підхід, заснований на оцінці
існуючих в банку ризиків
відмивання грошей і
фінансування тероризму

Рис. 3. Підходи до організації банківського нагляду з питань фінансового моніторингу
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фінансового моніторингу. Інформацію, що використовується при банківському нагляді в процесі здійснення
фінансового моніторингу можна поділити на зовнішню
та внутрішню (зовнішнє та внутрішнє інформаційне середовище банку як суб'єкта первинного фінансового
моніторингу) (табл. 1).
Науковий аналіз систем банківського нагляду з метою боротьби з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму, існуючих в сучасній зарубіжній практиці нами
виділені три основні моделі (рис. 2).
Банківський нагляд у сфері запобігання та боротьби з відмиванням грошей / фінансуванням тероризму,
що здійснюється банківським наглядовим органом, є
найпоширенішою організаційною моделлю і має декілька переваг (табл. 2).
Варто відзначити, що більшість наглядових
органів мають, зазвичай, досвід контролю за діяльністю фінансових груп. Багато банківських інститутів
є частиною великих фінансових організацій таких, як
фондові фірми, страхові компанії і інші фінансові установи. Такі організації часто дотримуються єдиної
загально-корпоративної політики в сфері дотримання вимог регулюючих органів з метою боротьби з
відмиванням грошей / фінансуванням тероризму точно так, як і в інших областях. Даний підхід вимагає
глибокого розуміння ризиків, яким піддається організація по усіх напрямах своєї діяльності. Подібний
централізований підхід часто має на увазі здатність
організації оцінити ризики, пов'язані з певним
клієнтом, особливо за наявності негативних чинників.
Незважаючи на те, що вищеописані функції носять
комплексний характер, органи банківського нагляду
досить компетентні, щоб оцінити можливості та недоліки такої системи.
Існує два види підходів до організації банківського
нагляду з питань фінансового моніторингу: стандартний
і заснований на оцінці існуючих ризиків (рис. 3).
Стандартний підхід представлений в двох варіантах.
Перший базується на принципі "для усіх однаково" і
полягає в тому, що при перевірці усіх банків країни, незалежно від їх розміру, географічного розташування
або характеру діяльності, використовуються одні і ті ж
процедури впродовж одного і того ж відрізку часу (зазвичай від одного до трьох років). Другий варіант схожий на перший, проте припускає використання окремих,
але схожих процедур для перевірки банків, що мають
певний розмір, географічне положення, характер діяльності або інші характеристики. Обидва варіанти прості і
універсальні (і можуть комбінуватися).
Підхід, заснований на оцінці існуючих ризиків, полягає в пріоритетному розподілі часу і ресурсів, що витрачаються на перевірку, залежно від існуючих в певному банку ризиків відмивання грошей і фінансування
тероризму. Ця оцінка грунтується на декількох чинниках таких як географічне положення, пропоновані банківські продукти і послуги, категорія клієнтів або первинне недотримання вимог в області боротьби з відмиванням грошей / фінансуванням тероризму. Основною
перевагою такого підходу є той факт, що обмежені ресурси можуть бути ефективно використані, оскільки
вони сконцентровані на тих банках, які наглядовий орган
визнав найбільш нестійкими.
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Виявлення вразливих сторін та вжиття заходів щодо
їх нейтралізації є ключовими елементами підходу на
основі оцінки ризиків та сприяють контролю над ризиками, пов'язаними з легалізацією кримінальних доходів
та фінансуванням тероризму.
Разом з тим, одним із важливих завдань на даному
етапі розвитку системи банківського нагляду є розширення застосування підходу на основі оцінки ризиків
саме у сфері запобігання та протидії легалізації коштів,
отриманих злочинним шляхом.
Підводячи підсумок вищенаведеному, зазначимо,
що важливе місце в системі банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу займає належна його організація, адже на неї покладено функцію
створення надійних умов для здійснення банківського
нагляду у процесі здійснення фінансового моніторингу.
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THEORETICAL BASES FORMATION INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT
OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION
Розкрито змістовні характеристики та визначено форми прояву інноваційного типу розвитку. Доведено, що інноваційний тип економічного зростання став закономірним результатом
еволюціонування економічної динаміки.
Встановлено, що обмеження інноваційного зростання в аграрній сфері визначаються дією
таких факторів, як недостатньо ефективне використання існуючих конкурентних переваг і наявного виробничого потенціалу, низька продуктивність праці, значне зношування устаткування, низька ефективність державного фінансування, зниження стимулювання наукової праці, недосконалість законодавчої й нормативно-правової бази, фактична відсутність професійних
менеджерів інноваційних процесів, висока вартість упровадження й комерційного освоєння
нововведень, а також впливом низки неекономічних факторів, зокрема інституціонально-політичного характеру: низькою якістю суспільних і приватних інститутів, тінізацією.
Охарактеризовано зміст, мету і основні ризики процесу переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку. Обгрунтовано перспективи її становлення в розрізі галузей і підгалузей сільського господарства та різних груп сільськогосподарських виробників.
Проаналізовано тенденції інноваційної діяльності вітчизняних сільськогосподарських
підприємств. Визначено цільові індикатори інноваційного розвитку, а також обгрунтовано заходи щодо стимулювання інноваційної активності аграріїв.
Solved content characteristics and defined forms innovative type of development. It is proved that
an innovative type of economic growth was the result of a natural evolution of economic dynamics.
Established that limit the growth innovation in agriculture is defined yutsya influence factors such
as insufficiently effective use exist yuchyh existing competitive advantages and productive capacity,
low productivity, significant deterioration of equipment, inefficient state funding reduction to
stimulate scientific work, inadequate legal and regulatory framework, the virtual absence of
professional management innovation processes, the high cost implementation and commercial
development innovations and influence a number of non-economic factors, including institutional
and political nature: the poor quality of their society and private institutions shadow.
Characterize the content and purpose of the main risks of the transition agricultural production in
the innovative development model. The perspectives formation by industry agriculture industries
and different groups farmers. Analyzed lysed innovative trends of domestic agricultural enterprises
ing. Defined target indicators of innovation and reasonable measures to stimulate innovation activities
of farmers.
Ключові слова: агропромислове виробництво, інновація, інноваційний розвиток, інноваційна модель, еволюційна динаміка.
Key words: agro-industry, innovation, innovative development, innovative model, evolutionary dynamics.

ВСТУП

Актуальність дослідження інноваційного розвитку
агропромислового виробництва зумовлена посиленням
конкурентної боротьби на ринку сільськогосподарської
продукції та інтеграцією України в міжнародний економічний простір, що зумовлює необхідність формування
інноваційної моделі розвитку сільського господарства.

Ряд аспектів стратегії інноваційного розвитку сільського господарства до цього часу принципово не визначено, зокрема, механізми стимулювання та державної підтримки інноваційної діяльності, розширення комерційних можливостей фінансування інноваційних розробок і венчурного підприємництва, поглиблення інформаційних та економічних взаємозв'язків між наукою й
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виробництвом у процесі використання інтелектуальної
власності. Оновлення сільськогосподарського виробництва новими сортами, технікою, технологіями стримують також низька платоспроможність сільськогосподарських товаровиробників і недостатня інформованість їх щодо новітніх досягнень вітчизняної сільськогосподарської науки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Феномен розвитку економічної системи під впливом
інноваційних факторів був об'єктом наукового інтересу представників усіх наукових шкіл: від економістівкласиків до інституціоналістів. У зв'язку з цим особлива увага приділяється основам теорій інновацій Й. Шумпетера, Ф. Броделя, Г. Менша, С. Кузнеця, Н. Кондратьєва, П. Сорокіна та інших. Окремо варто виділити вчених, що акцентували увагу на науково-технічному прогресі як ключовому факторі економічного зростання:
С. Глазьєва, Е. Денісона, Дж. Кларка, А. Кляйнкнехта,
М. Портера, Б. Санто, Л. Суіте, Б. Твісса, Х. Фрімена,
Дж. Хікса, А. Янга та ін. Теорія і методологія дослідження інновацій збагачувалась дослідженнями таких вчених, як В.Дементьєв, В. Маєвський, В. Макаров, Р. Нельсон,
Дж. Ходжсон, С. Уінтер [1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11].
Віддаючи належне результатам досліджень вказаних
авторів щодо визначення категоріального змісту інновацій, їх ролі в економічному розвитку, етапів інноваційного процесу і структуризації останнього, необхідно зазначити, що систематизація та узагальнення наукових поглядів відносно розвитку інноваційних систем та формування інноваційної моделі розвитку агропромислового
виробництва потребує подальших наукових досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою даної статті є розкриття змісту і визначення
основних індикаторів та ризиків процесу переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель
розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ

Незважаючи на те, що інноваційна практика існує багато сторіч, предметом спеціального наукового вивчення
інновації стали лише в XX столітті. У формуванні й розвитку теорії інновацій, на думку Ю. Яковця, вимальовуються
три значимих етапи: перша третина ХХ століття — формування фундаментальних основ теорії (період базисних
інновацій у цій сфері наукового пізнання); друга третина
ХХ століття — розвиток і деталізація базисних інноваційних ідей попереднього періоду; із середини 70-х років ХХ
століття — новий теоретичний прорив, пов'язаний із хвилею епохальних і базисних інновацій у період становлення постіндустріального суспільства [8, с. 18].
Дослідження інноваційного характеру розвитку в
різних країнах виявив вплив двох факторів: зниження прибутковості в традиційних галузях економіки; конкуренцію
в обробній промисловості й курс виробників на зниження
видатків. Отже, технологічний прогрес генерується під
впливом економічних інтересів суб'єктів господарювання.
Така економічна модель є певним і цілком закономірним
етапом у розвитку лідируючих світових економік і передбачає наявність, як мінімум, двох умов. По-перше, це ви-
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сокий рівень задоволення основних потреб громадян із
середніми доходами (насичення ринку продуктами харчування й одягу; забезпеченість житлом і товарами тривалого користування, включаючи автомобілі), що припускає
відповідний розвиток економіки й зростання доходів основних верств населення. У таких умовах для збереження
своїх позицій на внутрішньому й світовому ринку виробникам потрібне перманентне відновлення й розширення
якісних характеристик товарів і послуг, а економічне зростання компаній і національної економіки в цілому дедалі
більше залежить від частоти й ефективності інноваційної
діяльності [5, с. 31—32]. По-друге, необхідна наявність
ефективної національної науково-технологічної й промислової бази, здатної постійно генерувати інновації й трансформувати їх у продукти, що володіють стабільним попитом на ринку. Не випадково лідерами інноваційної економіки виступають найбільш економічно розвинені країни,
де, з одного боку, досягнутий високий рівень насичення
ринку різними товарами й послугами, а з іншого — накопичений потужний науковий і виробничий потенціал для
розроблення й практичної реалізації інновацій.
Інноваційний тип відтворення може бути визначений
як специфічний вид інтенсивного типу відтворення, що
характеризується високою наукомісткістю. Тільки інноваційно-інтенсивний тип розширеного відтворення й
економічного зростання відкриває можливості прориву й неухильного підвищення продуктивності праці —
вихідного пункту економічної ефективності виробництва, ключового способу підвищення рівня і якості життя
всіх членів суспільства.
Сьогодні в розвинених економіках галузі п'ятого укладу досягли стадії насичення й не в змозі поглинути великі гроші. Але й нові галузі (шостого укладу) поки не готові прийняти величезні інвестиції: ані нанотехнології, ані
нова медицина, ані "зелена" хімія. Вже з'являються передбачення й прогнози стосовно наступного — сьомого —
технологічного укладу, в основі якого лежать приладо- і
роботобудівництво, біокомп'ютерні системи й біомедицина, тобто зв'язок штучних і органічних, "живих" систем.
На думку науковців, принциповою відмінністю сьомого
технологічного укладу від усіх попередніх буде включення у виробництво людської свідомості. Звідси висувається думка, що сьомий уклад — когнітивний уклад, де головним виробничим фактором виступає креативний інтелект, який змінює виробничу функцію, а відповідно багато положень в економічній теорії й практиці господарювання. Зокрема у складі й структурі виробничих фондів і
факторів виробництва продукції на перше місце вийде
людський капітал і наукомісткість продукції замість матеріаломісткості й фондомісткості.
Входження України в третє тисячоріччя обумовлено рядом стратегічних викликів: зміна технологічного
укладу (з V на VI); глобалізація й інтеграція світової економічної системи; інформатизація всіх процесів суспільного і ділового життя суспільства; зміна полярності
світу, геополітичні зміни; тенденція зниження впливу сировинного й енергетичного секторів на вартість продукції. Ступінь спроможності української економіки
відповісти на ці глобальні виклики визначить перспективу національної конкурентоспроможності, характер
розвитку продуктивних сил і виробничих відносин,
зрештою, рівень добробуту суспільства.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Відтворення в українській економіці тільки ресурсоі імпортомісткої моделі економічного зростання, що грунтується на експлуатації природних ресурсів і нарощуванні
зовнішніх запозичень, на сучасному етапі має бути змінене на користь реалізації інноваційної моделі розвитку,
заснованої на якісному розвитку факторів виробництва,
що враховує інституційно-поведінкові переваги економічних суб'єктів, де найважливішою умовою активізації
економіки й основного регулятора темпів зростання виступає збалансована державна політика. Зрозуміло, що
не всяке відтворення, навіть розширене, є інноваційним.
Відтворення може бути інноваційним, якщо основний
капітал відшкодовується за рахунок амортизаційного
фонду й збільшується за рахунок доданої вартості (нагромадження), забезпечуючись новою технікою й новим
обладнанням для використання більш високих технологій, а оборотний капітал витрачається в тих самих обсягах або навіть у більшому на більш якісну сировину й
більш кваліфіковану робочу силу. Таким чином, інноваційна складова обновлюваного капіталу може зіграти роль
свого роду "мультиплікатора": більш ефективний капітал
і праця здатні (теоретично) перетворити просте відтворення в інтенсивне, розширене з адекватним економічним зростанням. Інвестиції ж, що йдуть із доданої вартості на нагромадження, але на колишній технологічній
базі, є чинником екстенсивного розширеного відтворення й економічного зростання.
Зазвичай, суб'єктами інноваційного розвитку в Україні є працівники малих і середніх підприємств у високотехнологічних галузях, а також багато вчених, інженери, викладачі, фахівці різного профілю, студенти. Однак
саме ці верстви страждають від непродуманих і безвідповідальних реформ і експериментів в економіці і політиці.
Великі сподівання покладалися на прискорення вступу
на інноваційний шлях після чергової глобальної кризи
(згідно з принципом "вікна можливостей"). Як відомо,
періодична криза як фаза нормального циклу завершується депресією, потім підйомом при відновленні основного капіталу, і тільки завдяки цьому вона виводить
економіку на новий рівень, більш високий, чим той, що
обернувся закономірною циклічною кризою. Трансформаційна ж криза не дала Україні відновлення основного
капіталу на новій техніко-технологічній основі. Дотепер
відновлення колишнього масштабу виробництва й частково відновлення основного капіталу відбувається переважно на попередній технологічній базі. За своїм характером і змістом увесь трансформаційний цикл виявився
неінноваційним (крім локальних нововведень).
В умовах сьогодення агровиробники слабо зацікавлені в інноваційному розвитку й у найкращому разі використовують окремі інновації. Що стосується малого й
середнього бізнесу, то в сьогоднішніх реаліях, незважаючи на багатократні заклики й розпорядження глав
урядів, міністрів, він, як і раніше, стиснутий безліччю адміністративних і фінансових обмежень, для нього не створені нормальні умови, які б дозволяли успішно розвиватися. В сучасних реаліях, з урахуванням наявних надбань і
поточного фінансового стану, кращі передумови для
швидкого освоєння агроновацій мають сільськогосподарські підприємства (насамперед, великі), спеціалізовані
на вирощуванні зерна й соняшнику. Достатньо перспективним є також інноваційно-технологічне оновлення ви-

робництва овочів і фруктів, причому в даному разі значним є і потенціал імпортозаміщення. Дещо віддаленішою
бачиться перспектива модернізації тваринництва, оскільки для цієї сфери (особливо для виробництва яловичини), крім зазначеного вище, протягом тривалого часу
були характерними тенденції згортання виробництва,
подолання яких у 2012 р. усе ж не дозволяє говорити про
без-поворотність цього процесу. Те саме у цілому є притаманним і для виробництва молока.
Щодо потенціалу модернізації господарств населення, які сьогодні виробляють майже половину сільськогосподарської продукції (49%), але мають обмежені
можливості для підвищення ефективності виробництва
(а тим більше — для впровадження інноваційних розробок), то тут наявність перспектив є лише у середньостроковому періоді, та й то за умови широкого залучення таких господарств до кооперативних та інших видів об'єднань з метою підвищення конкурентоспроможності та
включення до державної системи підтримки [6, с. 67].
Необхідність активізації інноваційного процесу в
аграрній сфері пов'язана також з низкою тенденцій розвитку й викликів світової економічної системи. Це неухильне збільшення внеску інформаційних технологій
у створення доданої вартості; зростання частки нематеріальних активів у структурі сукупних активів компаній; посилення глобальної конкуренції, поява нових
світових центрів економічного розвитку; необхідність
подолання енергетичних бар'єрів зростання; посилення впливу екологічних факторів на економічний розвиток держав, очікувана нова хвиля технологічних змін,
пов'язаних із використанням новітніх досягнень у галузі
біотехнологій, інформатики й нанотехнологій, у тому
числі в охороні здоров'я й інших сфер.
Важливість інноваційного шляху розвитку для вітчизняної аграрної сфери важко переоцінити, враховуючи
його нинішню технологічну відсталість, високе моральне й фізичне зношування основних засобів, значну енергомісткість й низьку продуктивність праці. Для подолання відсталості серед інших умов необхідна модернізація
системи управління на всіх рівнях, вироблення комплексної системи прийняття ефективних управлінських рішень
з метою одержання нових конкурентоспроможних переваг як на рівні створюваної продукції, так і галузі у цілому. Виявлення й використання незадіяних ресурсів управління інноваційним потенціалом дозволить радикально
обновити функціонування всіх видів діяльності, які матимуть тоді можливість на рівні сучасних світових тенденцій адекватно відповідати загрозам і викликам.
На думку більшості експертів [5, с. 35], в Україні
відсутній належне ресурсне забезпечення для інноваційного
розвитку галузі. Тому в першу чергу необхідне створення
матеріального, фінансового й інтелектуального потенціалу
цього напряму з відповідним супроводом у законодавчому
плані. Низька продуктивність праці та невисокі темпи зростання валової продукції в агропромисловому виробництві
багато в чому визначаються низькими темпами модернізації
галузі, відновлення основних виробничих фондів і відтворення природно-екологічного потенціалу.
Оцінка сучасних загальносвітових тенденцій доводить, що обмеження інноваційного зростання в економіці
України в цілому та в аграрній сфері зокрема визначаються дією таких факторів, як недостатньо ефективне
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використання існуючих конкурентних переваг і наявного
виробничого потенціалу, низька продуктивність праці,
значне зношування устаткування, низька ефективність
державного фінансування, зниження стимулювання наукової праці й падіння престижу наукової діяльності, недосконалість законодавчої й нормативно-правової бази
(стосовно ліцензування, сертифіка-ції, оформлення патентів), фактична відсутність професійних менеджерів
інноваційних процесів, висока вартість упровадження й
комерційного освоєння нововведень, а також впливом
низки неекономічних факторів, зокрема інституціонально-політичного характеру: низькою якістю суспільних і
приватних інститутів, тінізацією, корупцією тощо.

ВИСНОВКИ

У сучасних умовах інноваційний розвиток підприємств агропромислового виробництва можливий тільки
на основі відповідної моделі, яка має враховувати регіональні особливості агропромислового виробництва і
можливості інноваційного розвитку. Становлення інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва є системною проблемою. Це визначає напрямки коректування державної економічної політики, що забезпечує режим розширеного відтворення, створення стимулів кількісних і якісних інноваційних змін у продуктивних силах, а також у формуванні умов підвищення рівня
життя населення. У цьому контексті формування ресурсів
інноваційного розвитку має бути тісно пов'язане з їхнім
ефективним споживанням, в першу чергу з тим, що галузеві інноваційні проекти різних рівнів мають різні можливості щодо залучення тих або інших видів ресурсів. При
цьому пріоритет повинні мати прямі механізми підтримки інновацій, які більшою мірою стимулюють реальний
сектор економіки до реалізації довгострокових інноваційних проектів і більш результативні з погляду трансформації додаткових ресурсів у кінцеві результати.
Перехід аграрного сектору на інноваційну модель
розвитку являє собою процес його техніко-технологічного і ресурсного оновлення, досягнення високого рівня
конкурентоспроможності та стійких темпів розвитку на
основі впровадження агроновацій з дотриманням принципів екологічної прийнятності та соціальної спрямованості результатів сільськогосподарської діяльності.
Головними підсумками такого процесу мають стати забезпечення національної продовольчої безпеки у
розрізі усіх її складових і зміцнення позицій країни на
глобальному продовольчому ринку.
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DEVELOP A MARKETING STRATEGY OF THE COMPANY

Дослідженнями встановлено, що розробка маркетингової стратегії починається з аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища і закінчується аналізом ефективності прийнятих
рішень.
Research has established that the development of marketing strategy begins with an analysis
of the external and internal environment and ends with an analysis of the effectiveness of the
decisions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Маркетингова стратегія — це один з основних моментів стратегії підприємства. Розробка стратегій маркетингу є ключовим етапом у процесі стратегічного планування підприємства в цілому і є необхідним елементом для досягнення найкращих результатів діяльності
підприємства. Ще кілька років тому стратегічний маркетинг уявляли передусім як визначення загального напряму діяльності фірми, орієнтованого на майбутнє і
такого, що реагує на зміну зовнішніх умов. Останнім
часом основний наголос робиться на формування орієнтованої на ринок ефективної організаційної системи та системи управління і розподілення відповідно до
цього ресурсів управління. Інакше кажучи, зараз маркетингова стратегія розглядається як об'єднана система організації роботи всього підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико-методологічні, прикладні питання
маркетингу аграрної продукції та розробки маркетингової стратегії підприємства відображені у працях вчених-економістів: В. Андрійчука, В. Бойка,
В. Зимовця, М. Ільчука, М. Калінчика, П. Канінського, С. Камілової, М. Коржинського, Ф. Котлера,
В. Месель-Веселяка, Т. Мостенської, О. Могильного, П. Саблука, В. Трегобчука, О. Шпичака, В. Юрчишина та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Основною метою статті є дослідження теоретичних засад розробки маркетингової стратегії підприємства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Щоб визначитися з тим що, коли, як і де буде
здійснюватися з продукцією складається план маркетингу, який являє собою важливий організаційно-методичний документ маркетингової діяльності і опирається на основні функції маркетингу.
Перше — системне дослідження ринку з метою
одержання повної, вірогідної і надійної інформації про
стан попиту і пропозиції, рух цін, потреби, сервіс споживачів, дії конкурентів. Дослідження включає вивчення товару і його властивостей, кон'юнктури ринку, оцінку його сигментації, аналіз конкуренції, пізнання основних форм і методів збуту продукції.
Друге — планування асортименту товарів і послуг.
Плануються всі види діяльності, спрямованої на задоволення потреб споживача: відбір зразків продукції для
виробництва, її технічні, експлуатаційні, естетичні та інші
параметри; виявлення існуючих і потенційних споживачів продукції фірми, оновлення асортименту товарів;
ціноутворення; прогнозування перспектив виробництва
і збуту; рекламні заходи тощо.
Третє — збут і реалізація, тобто просування товарів
і послуг. Це невід'ємна частина організаційної структури фірми. Мета поставлена одна — забезпечити поставку продукції споживачу за його бажанням. Вибирається найкращий варіант розподілу і найбільш зручна форма оптової та роздрібної торгівлі.
Четверте — маркетинг цін, який повинен забезпечити високу рентабельність виробництва, одержання достатнього прибутку. Маркетингові прийоми
щодо ціноутворення грунтуються на трьох взаємопов'язаних підходах з урахуванням конкретних ринкових ситуацій: витрати виробництва плюс середня норма прибутку як вихідний момент, встановлення цін з
урахуванням попиту та орієнтування на рівень цін конкурентів.
П'яте — реклама і стимулювання збуту. Реклама
являє собою конкурентну діяльність з метою привернути увагу споживача до продукції через розповсюдження престижної інформації про неї та закликів і рекомендацій, щоб переконати людей у необхідності придбати
запропоновані товари. Вона здійснюється через засоби масової інформації, розповсюдження рекламних
буклетів, облаштування рекламних стендів. Найбільш
ефективним заходом у цьому відношення слід вважати
тематичні виставки і презентації.
Розробка комплексу маркетингу, що включає розробку товару, його позиціювання із застосуванням
різних заходів для стимулювання збуту, жорстко пов'язана зі стратегічним менеджментом. Перш ніж вийти на
ринок з визначеною маркетинговою стратегією, фірма
повинна чітко уявляти позиції конкурентів, свої можливості, а також визначити лінію, по якій буде боротися зі
своїми конкурентами.
При формуванні маркетингової стратегії підприємства варто враховувати чотири групи факторів:
1. Тенденції розвитку попиту і зовнішнього маркетингового середовища (ринковий попит, запити споживачів, системи руху товару, правове регулювання, тенденції в ділових колах та ін.).
2. Стан і особливості конкурентної боротьби на ринку, основні фірми-конкуренти і стратегічний напрям їх-
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ньої діяльності.
3. Управлінські ресурси і можливості фірми, її сильні
сторони в конкурентній боротьбі.
4. Основну концепцію розвитку фірми, її глобальні
цілі і підприємницькі завдання в основних стратегічних
зонах [1, с. 10—14].
Відправною точкою формування управлінської і
маркетингової стратегії є аналіз ринкового середовища і прогноз подальшого розвитку ринку, що включає:
макро- і мікросегментацію, оцінку привабливості обраних товарних ринків і їхніх сегментів, оцінку конкурентоспроможності і конкурентних переваг фірми і її товарів на ринку.
Далі безпосередньо розробляються стратегії в
залежності від організаційного рівня розробки. На
рівні підприємства в цілому формується загальна
стратегія, що відображає загальну стратегічну лінію
розвитку і комбінацію можливих його напрямів із
врахуванням наявних ринкових умов і можливостей
фірми. На ній грунтуються плани і програми маркетингової діяльності. На рівні окремих напрямків
діяльності чи товарних підрозділів підприємства
розробляється стратегія розвитку даного напряму,
пов'язана з розробкою товарних пропозицій і розподілом ресурсів за окремими товарами. По окремих товарах формуються функціональні стратегії,
засновані на визначенні цільового сегмента і позиціювання конкретного товару на ринку, з використанням різних маркетингових засобів (ціна, комунікації).
Ключовим моментом при розробці маркетингової
стратегії фірми є аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища. Аналіз внутрішнього середовища дозволяє
виявити можливості підприємства для реалізації стратегії; аналіз зовнішнього середовища необхідний тому,
що зміни в цьому середовищі можуть спричинити як
розширення маркетингових можливостей, так і обмеження сфери успішного маркетингу. Також у ході маркетингового дослідження необхідно проаналізувати
відносини "споживач-товар", особливості конкурентної
боротьби на ринку даної галузі, стан макросередовища, потенціал галузі в тому регіоні, де фірма збирається діяти.
Досить широко визнаним підходом, що дозволяє
провести спільне вивчення зовнішнього і внутрішнього
середовища є SWOT-аналіз. Крім того, SWOT-аналіз
дозволяє розробити перелік стратегічних дій, спрямованих на посилення конкурентних позицій підприємства
і його розвиток.
При його проведенні спочатку виявляються слабкі
і сильні сторони (strength and weakness) це фактори
внутрішнього середовища, що будуть сприяти чи перешкоджати ефективній роботі фірми; а також можливості і загрози (opoturnities і threats) фактори зовнішнього середовища, що допомагають чи перешкоджають розвитку й ефективному функціонуванню
підприємства. На основі даних складається таблиця
SWOT, після чого варто відповісти на питання: чи має
компанія які-небудь сильні сторони чи головні переваги, на яких повинна грунтуватися стратегія; чи роблять слабкі сторони фірми її вразливою в конкурентній
боротьбі і які слабості повинна згладити стратегія; які
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можливості фірма може використовувати зі своїми
ресурсами і досвідом, щоб реально розраховувати на
удачу; які можливості є найкращими з погляду фірми;
яких загроз більше всього повинне побоюватися керівництво, щоб забезпечити свій надійний захист [4, с.
3].
Також необхідно установити зв'язок між внутрішніми і зовнішніми сторонами. Для цього складається
матриця SWOT з чотирьох полів. На кожному із них
дослідник має розглянути всі можливі парні комбінації і виділити ті, які повинні бути враховані при розробці стратегії поведінки організації. На полі "сильні
сторони — можливості" варто розробляти стратегію
з використання сильних сторін організації з тим, щоб
одержати віддачу від можливостей, що з'явилися у
зовнішньому середовищі (пропонується використовувати як орієнтири стратегічного розвитку). Правильним буде розгляд можливостей, що відкриваються не
тільки перед конкретним підприємством, а й перед
його конкурентами на відповідному ринку, де працює
чи буде працювати компанія. Ці можливості дозволяють розробити програму визначених дій — стратегію
фірми.
Комбінацію "слабкі сторони — можливості" пропонують застосовувати для внутрішніх перетворень. Стратегія повинна бути побудована таким чином, щоб за рахунок можливостей, що з'явилися, спробувати перебороти наявні в організації слабкості.
Комбінація "сильні сторони — загрози" може використовуватися як потенційні стратегічні переваги.
Стратегія повинна припускати використання сильних
сторін організації для усунення загроз.
Комбінація "слабкі сторони — загрози" має розглядатися як обмеження стратегічного розвитку.
Організація повинна виробити таку стратегію, яка дозволила б їй позбутися від слабкостей, і одночасно
спробувати запобігти загрозі. При розробці стратегії
необхідно пам'ятати, що можливості і загрози можуть
трансформуватися в протилежність. Так, невикористана можливість може стати загрозою, якщо її використає конкурент. Чи, навпаки, вдало відвернена загроза
може створити для організації додаткову сильну сторону в тому випадку, якщо конкуренти не усунули цю
ж загрозу.
Для оцінки конкурентної позиції компанії використовується методичний інструментарій під назвою
"бенчмаркінг". Під цим терміном мається на увазі порівняльний аналіз ключових факторів успіху аналізованого підприємства з його основними конкурентами.
Інакше кажучи, це процедура управління конкурентним
потенціалом фірми. Як правило, порівняльний аналіз
проводиться за наступними параметрами: ринкова частка; якість і ціна продукції; технологія виробництва;
собівартість і рентабельність продукції, що випускається; рівень продуктивності праці; обсяг продаж; канали
збуту продукції і близькість до джерел сировини; якість
менеджерської команди; нові продукти; співвідношення внутрішніх і світових цін; репутація фірми; стратегії
конкурентів і плани; дослідження конкурентоспроможності продуктів і ефективності маркетингової діяльності. Дане порівняння необхідне для визначення того,
до чого фірмі слід прагнути і що потрібно змінювати.

Результати SWOT-аналізу і бенчмаркінга дозволяють
провести повномасштабну і, що дуже важливо, досить
об'єктивну оцінку конкурентної позиції компанії в галузі [5].
У ході дослідження важливим є аналіз взаємозв'язку "споживач — товар", тобто вивчення споживчої
поведінки. Напрями вивчення споживачів такі: відношення споживачів до компанії, відношення до різних
аспектів діяльності компанії в розрізі окремих елементів комплексу маркетингу (товари, що випускаються і нові продукти компанії, цінова політика, ефективність збутової мережі і діяльності по просуванню
продуктів); рівень задоволення запитів споживачів
(очікувань); наміри споживачів; прийняття рішення
про купівлю; поведінка споживачів у процесі і після
купівлі; мотивація споживачів (які характеристики
товару для них є найбільш важливими: якість, ціна,
смак та ін.) [3].
Також необхідно досліджувати відносини споживачів до марок виробників-конкурентів. У залежності
від можливостей і загроз, потенціалу фірми, а також
стану конкурентного середовища, тобто на підставі
проведеного дослідження розробляється загальна
стратегія розвитку фірми. Вона може бути представлена одним типом стратегії чи їх поєднанням. При цьому можна виділити кілька видів стратегій: стратегії
росту, конкурентні стратегії, стратегії конкурентної
переваги.
Найбільш поширені стратегії росту, що відбивають чотири різних підходи до росту фірми і пов'язані
зі зміною стану одного чи декількох наступних елементів: продукт, ринок, галузь, становище фірми всередині галузі, технологія. Кожний з цих елементів
може знаходитися в одному з двох станів існуючому
чи новому. До даного типу стратегій відносяться наступні групи:
1. Стратегії концентрованого росту пов'язані зі
зміною продукту і (чи) ринку, коли фірма намагається
поліпшити свій продукт чи почати виробляти новий, не
змінюючи при цьому галузі, чи проводить пошук можливостей поліпшити своє становище на існуючому ринку або перейти на новий ринок.
2. Стратегії інтегрованого poсту пов'язані з розширенням компанії шляхом приєднання нових структур.
При цьому змінюється становище фірми всередині галузі.
3. Стратегії диверсифікованого росту реалізуються
в тому випадку, якщо фірми далі не можуть розвиватися на даному ринку з даним продуктом у рамках даної
галузі.
4. Стратегії цілеспрямованого скорочення реалізуються, коли фірма має потребу в перегрупуванні сил
після тривалого періоду росту чи в зв'язку з необхідністю підвищення ефективності, коли спостерігаються
спади і кардинальні зміни в економіці, наприклад, структурна перебудова і т.п. За визначених обставин, її застосування неможливо уникнути, а іноді — це єдино можливі стратегії відновлення бізнесу.
М. Портер вважає, що існують три основні типи
стратегії поведінки фірми на ринку. Перший пов'язаний з лідерством у мінімізації витрат виробництва. Він
пов'язаний з тим, що компанія досягає найнижчих вит-
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рат виробництва і реалізації своєї продукції. За рахунок нижчих цін на аналогічну продукцію вона може
завоювати велику частку ринку. Маркетинг за даної
стратегії не повинен бути добре розвинений. Таким
чином, лідерство за рахунок економії на витратах дає
надійний захист тому, що першими дію конкурентної
боротьби випробують на собі найменш ефективні
фірми.
Другий тип стратегії — стратегія диференціації. У
цьому випадку фірма не прагне працювати на всьому
ринку з одним товаром, а працює на його чітко визначеному сегменті, і вона повинна у своїх намірах виходити з потреб не ринку в цілому, а цілком визначених
клієнтів. У цьому випадку фірма може прагнути зниження витрат або проводить політику спеціалізації у
виробництві продукту. Можливе поєднання цих двох
підходів. При використанні даної стратегії повинен бути
добре розвинений маркетинг. Диференціація може
набувати різних форм: імідж марки, визнана технологічна досконалість, зовнішній вигляд, постпродажний
сервіс.
Третій тип розробки стратегії пов'язаний із спеціалізацією у виробництві продукції. У цьому випадку
фірма, щоб стати лідером у виробництві своєї продукції, повинна проводити високоспеціалізоване виробництво і маркетинг. Покупці вибирають дану марку навіть за досить високої ціни. Підприємства, що реалізують цей тип стратегії, повинні мати високий потенціал для проведення НДДКР, мати висококласних
дизайнерів, систему забезпечення високої якості продукції, а також развинену систему маркетингу. Ціль
даної стратегії — повніше ніж конкуренти задовольняти потреби обраного цільового сегмента ринку. Така
стратегія може спиратися як на диференціацію, так і
на лідерство по витратах, або і на те і на інше, але тільки
в рамках цільового сегмента ринку. Стратегія спеціалізації дозволяє домогтися високої частки ринку в цільовому сегменті, але завжди призводить до малої частки
ринку в цілому [2].
Важливим критерієм, за яким можуть бути класифіковані стратегії, є частка ринку. Виходячи із цього виділяють чотири типи конкурентних стратегій [3, с. 47].
1. Стратегії лідера. Фірма-лідер ринку товару займає домінуючу позицію, причому це визнають і її конкуренти.
2. Стратегії "кидаючого виклик" — характерні для
фірм, що не займають домінуючої позиції. Ця стратегія
дає тим більший ефект, чим більшою часткою ринку
володіє лідер, оскільки для нього прийняття зниженої
ціни означає дуже великі втрати; фірма, що "кидає виклик", втратить значно менше, особливо якщо вона невелика.
3. Стратегії "той, що іде за лідером". "Той, що іде
за лідером" це конкурент із невеликою часткою ринку,
що вибирає адаптивне поводження, узгоджуючи свої
рішення з рішеннями конкурентів.
4. Стратегії фахівця. Фахівець цікавиться тільки одним чи декількома сегментами, а не ринком у цілому.
Його ціль — стати великою рибою в маленькій річці.
Щоб ніша, на яку націлився фахівець була рентабельною, вона повинна мати достатній потенціал прибутку,
мати потенціал росту, бути малопривабливою для кон-
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курентів, відповідати специфічним можливостям фірми,
мати стійкий бар'єр входу.
Характеристика й аналіз різних типів стратегій маркетингу дозволяють зробити висновок, що вони багато
в чому доповнюють і повторюють один одного. Причому в реальній практиці, як правило, підприємства розробляють і застосовують певну комбінацію стратегій з
великої безлічі можливих. Вибір же найбільш прийнятних з них здійснюється за допомогою різних методів на
основі факторів, що спричиняють вплив на функціонування і розвиток фірми.

ВИСНОВОК

Наведені типи маркетингових стратегій збігаються із стратегіями менеджменту, тому що грунтуються
на маркетингових дослідженнях і визначають загальні
напрями розвитку фірми. Стратегічний маркетинг має
на увазі методи систематичного аналізу потреб і розробки концепцій ефективних товарів і послуг, що дозволяють забезпечити стійку конкурентну перевагу, і
містить у собі маркетингові дослідження ринку (споживачів, конкурентів та ін.), сегментування ринку, диференціацію попиту і позиціювання товару. Таким чином, справжня стратегія маркетингу заснована на сегментації, диференціації і позиціюванні. Вона спрямована на пошук конкурентної переваги фірми на ринку і
розробку такого комплексу маркетингу (marketingmix), що дозволив би реалізувати цю конкурентну перевагу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах ринку перед будь-якими організаціями
встає завдання оптимального використання людських
ресурсів в обсязі збалансованих потреб і інтересів як
організації, так і кожного працівника. Досягнення цієї
збалансованості в сучасних умовах може бути забезпечене шляхом впровадження маркетингу в управління
персоналом.
Методологія й організаційні принципи загального
маркетингу створюють передумови їх ефективної трансформації в теорію та практику управління персоналом
в організаціях і на підприємствах.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Це насамперед класична теорія організаційних систем як механізму досягнення необхідного результату, у
якій, у свою чергу, можна виділити механістичну модель
(Ф. Тейлор) і бюрократичну модель (М. Вебер). Суттєву
роль відіграє неокласична концепція організаційних

систем як об'єднань людей, що дозволяють більш ефективно використовувати можливості учасників (теорія
людських відносин (Є. Мейо), соціотехнічна концепція
(Р. Мертон).
Дослідники до теоретичних засад маркетингу персоналу також відносять інституціональну концепцію
організацій як відкритих систем, що взаємодіють із середовищем, зокрема трансакційну парадигму (Р. Коуз,
О. Уільямсон, Д. Норт), еволюційну. концепцію Д.
Фрідмана, ситуаційну концепцію Г. Саймона та інші За
останній час з'явилося багато публікацій закордонних
і вітчизняних авторів, що показують реальні можливості використання маркетингу персоналу в системі управління, зокрема, це роботи Д.Захарова, А.Кібанова, Ю.Меркур'єва, Т.Савенкова, В.Чащіна та інших. Сучасна економічна наука все частіше звертає увагу на
необхідність зміни підходів до експлікації управління
персоналом організацій. В умовах формування
інформаційного суспільства працівники вимагають
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гнучкого реагування на їхні потреби, що приводить до
ускладнення систем організаційного управління. У
якості актуального інструменту пристосування управління до нових завдань у сфері управління персоналом і розглядається такий напрямок, як маркетинг персоналу. Проте фундаментальних досліджень у цій царині дуже мало.

МЕТА СТАТТІ

Метою дослідження є розгляд маркетингу у системі
управління персоналом як певну ринкову стратегію,
спрямовану на аналіз ринку праці й попиту на робочу
силу з метою довгострокового забезпечення організації
кадрами та управління персоналом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Формування маркетингу персоналу своїми джерелами має взаємозв'язок таких видів діяльності, як маркетинг і управління персоналом. Маркетинг — вид
людської діяльності, спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну. Управління персоналом —
вид діяльності з управління людьми, спрямований на
досягнення цілей фірми, підприємства шляхом використання праці, досвіду, таланту цих людей з врахуванням фактору їх задоволеності працею Таким чином,
маркетинг спрямований на споживача (покупця,
клієнта), сферою застосування маркетингу є зовнішнє
середовище організації; управління персоналом має на
увазі вплив на працівника, який є елементом внутрішнього середовища організації. Зв'язок цих двох видів
діяльності формує маркетингові підходи до управління персоналом [4].
В Україні, як і в інших пострадянських країнах, у наш
час маркетинг персоналу як самостійна наукова концепція перебуває в зародковому стані. Аналіз показує, що
найчастіше вживаються терміни "маркетинг персоналу",
"персонал-маркетинг", рідше — "кадровий маркетинг",
"маркетинг ринку праці", "маркетинг кадрового забезпечення", "внутрішньофірмовий маркетинг", "маркетинг
робочих місць" і "маркетинг робочої сили".
Проте, при суттєвих відмінностях вказаних термінів, є об'єднуючі характеристики, які характеризують вказані терміни саме у контексті маркетингу
персоналу.
По-перше, визнання того, що на маркетинг персоналу суттєво впливають завдання синергії, пов'язані з
реалізацією трудових відносин. По-друге, особливістю
маркетингу персоналу є позиціонування в границях процесу еквівалентного обміну носія здатності до праці в
якості актора, що має актуалізовану потребу в реалізації своїх унікальних здатностей.
У практиці сучасного менеджменту, як вважає Хміль
Ф.І. [10, с. 95], великого значення надають стратегії й
тактиці розвитку організації, які, будучи невід'ємними
від процесу формування її культури, є передумовою
реалізації потенціалу працівників, ефективної діяльності
організації загалом.
Данюк А.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О. та інші
науковці стверджують, що провідними цілями менеджменту персоналу є:
— підвищення ефективності функціонування організації;
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— поліпшення якості трудового життя персоналу [6,
с. 8].
Більшість авторів розглядає маркетинг у системі
управління персоналом як певну ринкову стратегію,
спрямовану на аналіз ринку праці й попиту на робочу
силу з метою довгострокового забезпечення організації кадрами, однак конкретні характеристики такої
стратегії дуже відрізняються. Звичайно його визначають як "вид управлінської діяльності, заснований
на застосуванні методології маркетингу в системі управління людськими ресурсами і спрямований на
створення та розвиток інтелектуального капіталу з
максимальним урахуванням потреби підприємства в
персоналі та ситуації на ринку праці" [8, с. 241]. У
даному визначенні акцентується маркетинг персоналу передусім як інструмент забезпечення інтелектуального капіталу.
А.Я. Кібанов і І.Б. Дуракова в роботі "Управління
персоналом організації" дають наступне визначення:
"Маркетинг персоналу означає, що організація в кожному співробітнику бачить клієнта, якого потрібно мотивувати й спонукати до подальшого розвитку...
Якісно відрізняючись від маркетингу товарів і послуг, маркетинг персоналу виходить із прагнення вплинути на вибір професії або місця роботи" [5, с. 4]. У даному випадку акцентується суб'єктна сторона маркетингу персоналу, однак при цьому не роз'ясняються повною
мірою ні сутність позиціонування співробітника як
клієнта, ні відмінності маркетингу персоналу від маркетингу товару.
Відомий дослідник проблеми Д. Захаров вважає,
що маркетинг персоналу слід віднести до виду діяльності, який спрямований на взаємовигідне задоволення потреб сторін, що вступають у трудові відносини
один з одним. Виходячи із цього, специфікуючою рисою маркетингу персоналу є його головна функція,
тобто "визначення, з одного боку, вимог до персоналу (як потенційних, так і діючих), пропонованих роботодавцем, і, з іншого боку, виявлення тих вимог або
запитів до роботодавця, які пред'являють потенційні й
штатні співробітники" [2]. Дана дефініція є більш широкою в порівнянні з попередньою, однак все ж достатньо вузькою, оскільки не торкається проблем внутрішнього маркетингу, а також формування іміджу роботодавця й робочого місця.
Ті ж проблеми слід констатувати й відносно визначення Т. Савенкової, що пропонує розглядати маркетинг
персоналу як "вид управлінської діяльності, спрямований на покриття потреби в персоналі в постійно мінливому середовищі" [9, с. 6].
Слід сказати, що й серед закордонних дослідників
є досить багато підходів до розуміння маркетингу персоналу. Дослідники Д. Ескадштейн і Ф. Шнеллінгер
сформулювали максиму, суть якої зводиться до того,
що всі дії підприємства мають бути підпорядковані очікуванням працівників, і саме у цьому вбачають основну
рису маркетингу персоналу. Г. Шрутц вважає, що маркетинг персоналу — новий погляд підприємства на власну привабливість серед зайнятих і потенційних працівників. На думку Г. Шнейдера, основною рисою маркетингових новацій є заміна в управлінні персоналом директивно-авторитарних тенденцій демократичними, і у

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
цьому контексті маркетинг персоналу витісняє колишнє
домінантне управління персоналом. Р. Бюннер визначає маркетинг персоналу за допомогою тлумачення робочого місця як продукту, який пропонується для продажу носієві здатності до праці. Досить поширені, як і у
нас, інструментальні підходи. Наприклад, Е. Дітманн
бачить у маркетингу персоналу спосіб стратегічного
аналізу й засіб мобілізації з ринку праці необхідної робочої сили.
Здійснюючи узагальнення сучасних трактувань,
слід зазначити, що під маркетингом персоналу дослідники традиційно мають на увазі вид управлінської
діяльності, спрямований на довгострокове забезпечення організації людськими ресурсами, що дозволяє не
тільки сформувати стратегічний потенціал, за допомогою якого можливе вирішення конкретних цільових
завдань, але й розширити інструментарій традиційного маркетингу в області управління людськими ресурсами для систематизованого пошуку як стратегічних,
так і оперативних рішень на підприємстві чи в організації.
У цьому контексті зрозуміло, що на маркетинг персоналу поширюється загальнотеоретичний поділ маркетингової діяльності на стратегічну і конкретно-операціональну. У фундаментальних дослідженнях з маркетингу відповідно до цього виділяється філософія (ідеологія) маркетингу та власне практичний маркетинг. В
існуючих підходах до визначення складу й змісту завдань маркетингу персоналу також зберігається подібна
інтерпретація, хоча виражається вона різними способами.
В одних випадках маркетинг персоналу структурується на основі виділення специфічних принципів
(підходів) [11]. Звичайно виділяється два основні принципи. Перший орієнтує на розгляд завдань маркетингу
персоналу у широкому сенсі як певної філософії та стратегії управління людськими ресурсами.
Персонал (як працюючий в організації, так і потенційний) розглядається в якості внутрішніх і зовнішніх
клієнтів організації. Метою такого маркетингу є оптимальне використання кадрових ресурсів шляхом створення максимально сприятливих умов праці, що сприяють підвищенню її ефективності, розвитку в кожному
співробітнику партнерського і лояльного відношення до
організації. Принцип маркетингу персоналу у його широкому тлумаченні опирається на ринкове мислення, що
відрізняє його від традиційних адміністративних концепцій управління кадрами. Другий принцип передбачає
тлумачення маркетингу персоналу у вузькому сенсі як
особливої функції служби управління персоналом в
організаціях, спрямованої на виявлення і покриття їх
потреб у кадрових ресурсах. Мета цього маркетингу —
володіти ситуацією на ринку праці для ефективного покриття потреби у персоналі і реалізації тим самим цілей
організації.
Відмінності у названих підходах полягають у тому,
що у першому випадку маркетинг персоналу виступає
як один з елементів кадрової політики, реалізований
через комплекс завдань управління персоналом (розробка цільової системи, планування потреби, ділова
оцінка, управління кар'єрою, мотивація тощо), а у
другому випадку — як виділення специфічної діяль-

ності служби управління персоналом, яка відособлена від інших завдань кадрової роботи і містить у собі
аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають напрямки маркетингової діяльності в області персоналу, а також розробку й реалізацію заходів щодо
напрямів маркетингової діяльності в області персоналу [12].
У науковій і навчальній літературі можна зустріти і
ще один дихотомічний розподіл змісту поняття маркетингу персоналу, який грунтується на різному розумінні
суб'єкт-об'єктних стосунків у царині кадрової діяльності [1, 5]. В одному випадку під маркетингом персоналу мають на увазі специфічну діяльність із акцентом
на довгочасне управління привабливістю підприємства
у відношенні відповідних цільових груп потенційних
співробітників, а також уже працюючих співробітників
підприємства. Маркетинг персоналу при цьому трактується як реалізація робочого місця на зовнішньому
ринку, а також і як своєрідний імиджевий "продаж"
підприємства чи організації і своїм власним співробітникам. Безумовно, у такому випадку має місце досить
серйозна термінологічна невизначеність у змісті самого маркетингу персоналу, оскільки на сьогодні у наявних наукових розробках чітко не обгрунтовано, що
мається на увазі в економічному сенсі під імиджевим
"продажем" підприємства або робочого місця. Вказаний термін звичайно вживається більше у метафоричному сенсі, і особливості такої процедури у контексті
обмінних процесів на ринку праці практично не досліджуються і відповідно не мають технологічного виміру.
Відсутність технологічного виміру у такому підході
до розуміння сутності маркетингу персоналу приводить
до чисельних суперечностей. Одна з них стосується
об'єкта маркетингу.
З одного боку стверджується, що товаром є робоче місце (тут можна говорити, наприклад, про створення моделей відповідних компетенцій), а з іншого боку,
мова йде про формування привабливого іміджу підприємства, при цьому багатоаспектна диференціація персоналу як принципово неоднорідної сукупності суб'єктів
практично не враховується. Загалом слід констатувати,
що даний підхід до розуміння маркетингу персоналу на
сьогодні мало розроблений і у методологічному, і у технологічному аспектах, хоча і є багатообіцяючим з врахуванням розробленості маркетингових підходів у сфері
імиджевої діяльності.
У другому випадку дослідники дотримуються точки зору, згідно з якою маркетинг персоналу —
діяльність покупця, що активно формує ринок потенційних продавців робочої сили. Однак формування ринку не може вважатися специфічною й винятковою функцією маркетингу персоналу, оскільки у такому випадку потрібно говорити про ринок праці як ринок товарів,
у той час як він скоріше є ринком потреб. На цьому
ринку конкурують способи задоволення потреб, і у
межах цієї конкуренції відбувається усе більш тонке
взаємне налаштовування індивідуальних особливостей
суб'єктів ринку.
При цьому істотним моментом є те, що потенційний або актуальний працівник як особистість має низьку інертність цілей і високу міру їх складності. У
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підприємства чи організації, навпаки, цілі інертні та
структурно прості (грошові потоки, прибуток, вартість
бізнесу тощо). Цим і обумовлена, зокрема, сама поява маркетингу персоналу як науково-практичного
феномена, оскільки відносно простому у цілепокладальному сенсі процесу з боку організацій непросто
узгоджуватися з рухливим у цільовому і структурному
відношенні процесу на ринку праці, саме для такого
складного узгодження і потрібні специфічні маркетингові інструменти.
На нашу думку, у межах суб'єктного підходу маркетинг персоналу може бути витлумачений у якості
функціонала або простору функцій вибору способів
здійснення трансакцій між носіями здатності до праці
й організаційними системами, що перетворять трудову діяльність у задану безліч результатів, причому результатів, що стосуються всіх учасників трансакції
(працівників і організації). Найбільш складним завданням у цьому випадку є і визначення оператора дистрибуції цієї безлічі результатів стосовно великої
кількості учасників процесу. Саме вирішення цього
завдання і є визначальним при забезпеченні застосування маркетингових підходів в управлінні персоналом.
В цьому, власне, і полягає корінна відмінність маркетингу персоналу від маркетингу товару. Адже якщо в
традиційному маркетингу синергетичний ефект досягається в трансакції все-таки опосередковано, споживач відділений від продавця актом споживання, що носить індивідуалізований характер (при збереженні, звичайно, усього соціального контексту, але у опосередкованому вигляді), то в маркетингу персоналу кооперативний ефект лежить в основі змісту всієї трансакції й
одночасно істотно визначає вибір форми трансакції і
завдання синергії впливають на реалізацію трудових
відносин безпосередньо.
Іншою важливою особливістю маркетингу персоналу є позиціонування в границях процесу еквівалентного обміну носія здатності до праці в якості "покупця", тобто в якості актора, що має виділену, актуалізовану потребу в реалізації своїх унікальних здатностей у рамках соціально-економічної, виробничої
діяльності і здійснює вибір конкретної організаційної структури, що найбільш відповідає усім його потребам.
Так ий п ідхід до фік са ції ролей у ч ас ників
трансакції на ринку праці не є, звичайно, випадковим.
Більше того, експлікація теоретичних засад розглянутого явища в рамках різних концепцій і напрямків
економічної думки в стані не тільки розставити маркери, що визначають теоретико- методологічні границі маркетингу персоналу, але й указати шляхи
змістовного аналізу цього явища. Усе це обумовлює
необхідність теоретичного аналізу функціонування
економічних організаційних систем, що діють на основі принципів маркетингу персоналу. На основі такого аналізу відкриваються можливості аналізу маркетингу персоналу як цілісного феномена, незважаючи на наявність різноманітних підходів до його розуміння.
Насамперед слід вказати на його структурну складність. Маркетинг персоналу включає наступні елемен-
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ти: а) маркетинг як основний принцип управління, орієнтованого на ринок; б) маркетинг як метод систематизованого пошуку рішень; в) маркетинг як засіб досягнення конкурентних переваг [1, с. 46].
У роботі з персоналом умови праці і робочі місця
розглядаються як продукт маркетингу, які продаються
на ринку праці. Із цього погляду понятійні елементи маркетингу персоналу можуть бути представлені в такий
спосіб: він виступає інструментом стратегічного й оперативного планування персоналу; створює інформаційну базу для роботи з персоналом за допомогою методів
дослідження зовнішнього і внутрішнього ринку праці;
спрямований на досягнення привабливості роботодавця через комунікації із цільовими групами потенційних
працівників (сегментами ринку).
Маркетинг персоналу слід розглядати також і як
ефективний соціальний інструмент, що дозволяє максимізувати результат ділової активності організації за
рахунок залучення й утримання фахівців, що володіють
необхідними ключовими компетенціями, що і сприяє
досягненню організаційних цілей через цілеспрямовану роботу з персоналом. Звідси випливає, що маркетинг
персоналу — особлива технологія управлінської діяльності, спрямована на визначення й покриття потреби в
персоналі як вирішальний потенціал організаційного
розвитку.
Ефективність менеджменту персоналу слід розуміти як характеристику якості, корисності управління
людськими ресурсами на підприємстві; як здатність забезпечувати потрійний ефект у вигляді економічної вигоди для підприємства, удосконалення організації виробництва, праці та соціальної вигоди для працівників.
Усі три складники ефективності менеджменту персоналу (економічний, організаційний і соціальний) тісно пов'язані та взаємодіють [3, с. 104].
У практично-економічному значенні саме технологічна складова маркетингу персоналу має найбільше
значення. Проектування маркетингу персоналу як особливої технології управління передбачає вибудовування
й послідовне здійснення логічно взаємозалежних процедур. До них відносяться:
1. Розробка професійних вимог до персоналу (опис
штатної посади і складання посадових обов'язків).
2. Планування й визначення кількісної і якісної потреби в персоналі у відповідності зі стратегією розвитку організації.
3. Розрахунки витрат щодо пошуку, найму і подальшого використання персоналу.
4. Визначення "філософії" залучення персоналу
(оцінка маркетингового середовища організації, вивчення ринку праці, вибір джерел і шляхів покриття потреби
в персоналі).
5. Пошук персоналу (розробка концепції вербування персоналу, особливості оголошення про найм, роль
реклами у процесі наймання персоналу, формування
іміджу роботодавця, проведення процедур добору,
відбору і оцінки претендентів на вакантну посаду, наймання персоналу й оформлення на роботу нових співробітників.
6. Робота з персоналом організації щодо забезпечення їх інтеграції в організаційне середовище та ефективної діяльності.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИСНОВКИ

Маркетинг персоналу має досить серйозні концептуально-методологічні засади. Вказана загальна схема
визначає сутність маркетингу персоналу, однак його
конкретні форми можуть бути дуже різноманітними і
визначаються як специфікою організації, так і наявним
потенціалом у царині кадрового управління. Таким чином, можна зробити висновок, що при всій актуальності
застосування маркетингових підходів у системі управління персоналом методологічні й організаційні питання
побудови цілісної системи маркетингу персоналу в
організаціях дотепер не пророблені. У наукових дослідженнях здебільшого обговорюються проблеми маркетингу робочої сили на макрорівні (загальнодержавному й регіональному). Розробка системи управління маркетингом персоналу в організаціях, що включає формулювання цілей, завдань, місця в організаційній структурі, місця в кадровій політиці, напрямків взаємодії з
іншими суб'єктами ринку праці в сучасних вітчизняних
дослідженнях в області управління людськими ресурсами знаходить недостатнє відображення і загалом
існує велике різноманіття мало узгоджених підходів до
розуміння маркетингу персоналу. Проте усі наявні дослідження підтверджують необхідність вироблення системного підходу як до питань визначення самого поняття "маркетинг персоналу", так і до питання розробки технології, процедур реалізації й контролю маркетингу персоналу. Останній аспект є найбільш практично
значущий і перспективний з погляду розробки піднятої
у даній статті проблеми.
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THE MECHANISM OF FORMATION, DISTRIBUTION AND USE OF REGIONAL TOURISM RENT

У статті розкриваються особливості формування, розподілу і використання регіональної туристичної ренти, яка створює реальні умови для формування особливого накопичувального
фінансового фонду як додаткового джерела фінансування туризму безпосередньо самим туризмом.
In this article the features of formation, distribution and use of regional tourist rents that creates
real conditions for the formation of a special financial accumulation fund as an additional source of
funding for tourism directly by tourism.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розвиток підприємницького сектора регіонального
туристично-рекреаційного комплексу залежить від його
взаємодії з громадським сектором. Отже, необхідна
ефективна взаємодія влади і бізнесу в туристично-рекреаційній сфері на відповідній території. Фахівцями доведено, що це створює сприятливі умови для формування позитивного іміджу туристської дестинації і всього
регіону, зростання соціально-економічної конкурентоспроможності регіону в зовнішньому середовищі, активній
участі території в комплексних міжнародних, державних
і регіональних програмах, розширення можливостей використання власних ресурсів за межами регіону, залучення в регіон державних і приватних замовлень.

МЕТА СТАТТІ

Метою цієї статті розробка основних принципів використання туристичної ренти на мезорівні управління
туристично-рекреаційним комплексом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Ефективність державного управління туристичнорекреаційним комплексом дестинації безпосередньо залежить від ресурсної бази громадського сектору
відповідній території, яка містить в собі сукупність на-
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явних і використовуваних ресурсів держави: адміністративно-правових, фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних.
Адміністрація відповідного району є виробником
соціально-політичних послуг. Ці послуги в процесі ведення державного партнерства побічно стимулюють
виробництво соціально-економічних послуг, що споживаються бізнесом.
Науково-методичне забезпечення цієї діяльності є
необхідна умова туристського маркетингу територій,
яке синтезує процеси реалізації чинної комплексної
цільової програми розвитку туризму з реально виконуваними всіма функціями. З нашої точки зору, багато
територій на рівні районних адміністрацій позбавлені
комплексної концепції для розвитку власного туристичного іміджу території [2].
Відповідно до подібної концепцієї необхідні: організація громадської думки на користь районних адміністрацій; формування відносин адміністрацій з цільовими аудиторіями на основі взаєморозумінь і взаємодій.
Специфіка туристично-рекреаційних ресурсів досліджуваного нами регіону та особливості інституційного середовища визначають вибір методів взаємодії на
території громадського та підприємницького секторів
економіки.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Можливо зробити висновок про те, що форми і методи взаємодій районних адміністрацій міста і знаходяться в районі підприємницьких та недержавних некомерційних структур багато в чому залежать від стадії
життєвого циклу останніх.
На стадіях народження і дитинства комерційної та
некомерційної організації характерно:
— переважання неформальних взаємодій;
— сила реальної влади держави суттєво відрізняється від формальної;
— значні позиції експертної влади;
— відсутність багаторівневих структур влади;
— дефіцит ресурсів влади районної адміністрації,
її обмежений вплив на новостворені комерційні та некомерційні організації.
На стадії юності в більшості випадків:
— формування локальних нормативних актів і на цій
основі активізація процесів формалізації відносин влади;
— зростання конкурентних (неринкових) сил в рамках боротьби за доступ до владних структур;
— можливість прийняття громадським сектором
важливих стратегічних рішень в галузі регулювання
діяльності організацій території;
— з'являється висока ймовірність створення
коаліцій на противагу влади.
Стадія зрілості характеризується:
— наявність багатоступінчастої формальній
ієрархії;
— поява нових неформальних структур в результаті
боротьби коаліцій з владою, у якої владні ресурси досягли свого апогею;
— висока активність підприємницького сектору в
умовах яскраво вираженої боротьби за владу.
На стадії старіння відбувається:
— посилення невідповідності між існуючими формальними відносинами влади і її реальною структурою;
— активізація спроб центрів неформальної влади
реалізувати свої цілі, що суперечать чи не відповідають
цілям відповідного району;
— зростання тиску ринкового середовища, конкуренції в умовах боротьби за владу, результати функціонування підприємницького сектора є бар'єром до доступності ресурсів влади.
У силу мережевий природи сучасних господарських
систем внутрішньо секційної взаємодії постійно ускладнюються в силу складної природи самих мереж, в які
входять різні суб'єкти господарювання та елементи
інституційного середовища.
Інша важлива характеристика сучасної економіки —
це її змішана природа: співіснування і взаємодія
суб'єктів інституційного простору різних форм власності.
Розглянуті вище ідеї розвитку державно-приватного партнерства є основою розвитку теорії та практики
використання туристичної ренти.
Великий внесок у розвиток теорії туристської ренти вніс В.М. Козирєв. Економічної теорії загальновідомо, що існують три факторних доходу: заробітна плата, відсоток і рента. Вони відповідають трьом факторам
виробництва: праці, капіталу і землі. У ринковій економіці ці факторні доходи лежать в основі ціни цих трьох

видів ресурсів. У цьому зв'язку бачиться цілком логічним питання В.М. Козирєва: чому в економіці туристичні
ресурси не мають ринкової оцінки і не приносять свого
виду факторного доходу? Він аргументовано обгрунтував не тільки доцільність, а й необхідність туристичної
ренти як особливого факторного доходу, який створюється туристичними підприємствами, які користуються туристичними ресурсами в якості об'єкта господарства не будучи їх власниками. Туристичні ресурси є чинниками виробництва туристичних послуг і з цієї точки
зору туристична рента повинна присвоюватися власниками цих ресурсів [3].
Механізм формування, розподілу і використання
туристичної ренти передбачає врахування ринково-регульованих основ туристичної діяльності, а саме:
— всі господарюючі суб'єкти сфери туризму функціонують у вільному ринковому просторі і їх діяльність
регулюється державою;
— відносини між державою і туристичними організаціями мають будуватися на базових принципах державно-приватного партнерства;
— рентні платежі на туристичні ресурси не повинні
бути підставою для збільшення цін і тарифів на туристичні послуги, оскільки сам факт ренти вже констатує
наявність діючих цін на туристичному ринку [1].
Ми вважаємо, що на мезорівні управління туризмом,
інструментом дієвого економічного механізму туристичної діяльності в регіоні є регіональна туристська рента.
Під регіональною туристичної рентою розуміється особливий факторний дохід, створений туристичними
підприємствами відповідного регіону, які не є власниками туристичних ресурсів, але використовують їх як
об'єкт господарства. Регіональна туристична рента створює реальні умови для фінансування національного туризму на рівні конкретних територій і реалізації основних соціальних цілей туризму як галузі економіки.
Механізм формування, розподілу і використання
регіональної туристичної ренти може бути реалізований
за допомогою цілісної організаційно-економічної системи, функціонування якої має базуватися на дотримання певних умов:
1. Платниками туристичною ренти є комерційний
(підприємницький) сектор туристичної сфери, що має
доступ до використання туристичних ресурсів, не будучи їх власником.
2. Взаємодії між підприємницьким та громадським
секторами регулюються системою договорів (контрактів) регламентують частки прав власності між учасниками цих договірних відносин. У договорах кількісно
оцінюються економічні витрати підприємницьких структур (туристичних фірм) та соціальні витрати державних
управлінських структур, що формуються екстерналіями (позитивними і негативними зовнішніми ефектами).
Реалізація взаємодій громадського та підприємницького секторів економіки, в тому числі туризму базується
на принципах державно-приватного партнерства, одним
з яких є гласніст, відкритість інформацій. Туристичні
фірми розміщують для відкритого доступу дані фінансового обліку, а органи державної влади та управління
розміщують для відкритого доступу свої соціальні витрати, викликані процесом управління туризмом в регіоні [4].
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Договори (контракти) визначаю форми рентних платежів за туристичні ресурси. Сукупна регіональна туристична рента може враховуватися у формі фіксованих
процентних ставок платежів від обсягу валової виручки
(реалізованих туристичних послуг).
Ставка рентних платежів повинна бути єдиною для
всіх туристичних фірм на всій території країни, єдиної в
рамках конкретного регіону, але може і диференціюватися за результатами кадастрових оцінок. Величина
рентної ставки повинна бути на рівні 6—8 % обсягу валової виручки, отриманої від реалізації турпродукту.
В умовах серйозних проблем функціонування
в'їзного туризму в регіоні вся туристська рента повинна
бути спрямована безпосередньо на розвиток туристської сфери, її матеріально-технічної бази та соціальної
інфраструктури.
Пропонується наступна схема пайових співвідношень розподілу ставок рентних платежів між суб'єктами прав власності та суб'єктами господарювання у сфері
туризму. Туристичні фірми спеціалізуються на внутрішньому і в'їзному туризмі, а також регіональні і місцеві
органи влади єдину ставку рентних платежів розподіляють в пропорції 1:1. Туристичні фірми, що спеціалізуються на виїзному туризмі всю 6—8% ставку від реалізації турпродукту направляють у розпорядження регіональних і місцевих органів влади. Останні в пропорції
1:1 направляють ці кошти на розвиток внутрішнього і
в'їзного туризму регіоні.
З метою недопущення нецільового та тіньового характеру використання туристичної ренти, туристичних
підприємницьких структур необхідно зобов'язати систематично представляти місцевим органам влади звіт
про використання власної частки туристичної ренти. У
свою чергу регіональні та місцеві виконавчі органи влади повинні постійно звітують про напрямок використання рентного доходу перед відповідними законодавчими органами влади. Якщо туристична рента не використовується на розвиток туризму, то вона цілком повинна
надходити в дохідну частину державного бюджету. Це
правило повинне працювати як для підприємницького,
так і для громадського секторів економіки і туризму.
Будь-які приховування рентного доходу або його нецільове використання слід розглядати як конкретний
вид економічного злочину.
Введення законодавчим чином туристичної ренти не
повинно розглядатися підставою для збільшення цін і
тарифів на туристичні послуги: рента — це наслідок вже
існуючих ринкових цін на туристичні послуги. З іншого
боку, туристична рента не є своєрідним видом податкового платежу: половина цих платежів присвоюється турфірмою, а інша — фінансує розвиток туристичної інфраструктури. Процес цього фінансування має здійснюватися під жорстким контролем місцевих та регіональних
органів влади. Таким чином, на відміну від податкового
платежу, який відволікається з коштів господарюючого суб'єкта, туристична рента присвоюється турфірмою
і сферою туризму. Тому сутнісна природа туристичної
ренти не пов'язана з підвищенням обсягу виручки від
реалізації турпродукту. Вона створює реальні умови для
формування особливого накопичувального фінансового фонду як додаткового джерела фінансування туризму безпосередньо самим туризмом.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Доцільність визначення нами поняття "регіональна
туристична рента" пов'язана з кількома принциповими
моментами.
1. Регіональна туристична рента відходить від єдиного учасника механізму формування, розподілу і використання туристичної ренти турфірми і охоплює більш
широке коло суб'єктів управління туристичною діяльністю на мезорівні.
2. Регіональна туристична рента визначає конкретні
форми державно-приватного партнерства як на рівні
суб'єктів держави, так і для територіальних одиниць
органів місцевого самоврядування.
3. Регіональна туристична рента створює реальні
умови для фінансування туризму на рівні конкретних
територій, виступає своєрідним "амортизаційним " фондом, який, з одного боку, безпосередньо залежить від
ділової активності підприємницького сектора туристичної сфери та ефективності державного управління туристичною діяльністю, а з іншого — створює певні
відмінності в можливостях регулювання обсягів фінансування туристичної інфраструктури в рамках конкретних територій.
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MECHANISMS OF REGULATION OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE COMPLEX IN A MARKET
ECONOMY
Виділено основні важелі механізму регулювання підприємницької діяльності органів влади в
інфраструктурних галузях. Сформовано стійкість економічного розвитку та розроблено напрями вдосконалення механізмів економічного регулювання виробничого інфраструктурного комплексу, враховуючи ринкове середовище та різноманіття суб'єктів ринку.
The basic mechanism of the levers of business regulation authorities in the infrastructure sectors.
Formed the sustainability of economic development and improving the mechanisms developed areas
of economic regulation of industrial infrastructure complex, given the market environment and the
variety of actors on the market.
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ВСТУП

В умовах посилення інтеграційних процесів та глобалізації доробки української національної економіки
відповідають напрямам досліджень світової науки та
відображають основні тенденції її розвитку. Причому,
характерною ознакою розвитку України останнім часом
стала орієнтація на європейську інтеграцію, у зв'язку з
чим серед пріоритетних завдань національної економіки є реалізація механізмів регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в ринковій економіці та підвищення їх конкурентоспроможності.
Зміцнення ринкових стосунків в Україні відбувається за
шляхом формування і розвитку різноманіття форм власності і видів господарювання, де взаємодіють ринкові
економічні механізми регулювання. У контексті проблем
особливого значення набувають проблеми підвищення
економічного розвитку виробничого інфраструктурного комплексу, що вимагає постійного пошуку нових
інструментів та механізмів, серед яких чільне місце займають саме аспекти розробки механізму регулювання.

У цих умовах докорінно змінюються принципи,
організаційні форми і методи господарювання, характер економічних зв'язків між учасниками економічної
діяльності, обумовлених змішаною економікою. Економічні реформи, що проводяться в країні, недооцінювали роль держави в управлінні економікою, що практично усунуло її дію на економічну діяльність майже усіх
галузей і сфер національного господарства. Рішення цих
проблем вимагає відповідного теоретичного і методичного забезпечення механізму регулювання розвитку
виробничого інфраструктурного комплексу з урахуванням специфіки і особливостей розвитку конкретного
комплексу. При цьому основна увага має бути приділена організаційно-економічним аспектам проблеми і системному підході до їх вирішення. В зв'язку з цим вибір
ефективних механізмів регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу цілісного за своєю
суттю і принципам побудови, набуває особливої актуальності і значущості на сучасному етапі господарювання [1].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки проблемі виробничого інфраструктурного комплексу присвятили свої праці такі українські
та російські вчені, як Абрамов Д., Білоусова Н., Васильєва Є., Глушич Н., Грачов В., Золотов А., Журавина Ю.,
Кондаурова І., Ніколаєва Н., Тєрєхов А., Федюкович
Є.В., Чудакова Є., Шабалін А., Цинзак М., Хечієв В.,
Яновський В. У більшості випадків у дослідженнях вищезазначених науковців переважає галузевий підхід,
пошук взаємозалежності між станом виробничої інфраструктури та результатами основного виробництва
тощо. Питання механізмам регулювання виробничого
інфраструктурного комплексу розроблені в працях Далісової Н., Висоцької Т, Гукової А., Мальцева І, Чіханчина А.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою статті є формування та обгрунтування механізму регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу з урахуванням специфіки системного підходу.

РЕЗУЛЬТАТ

На сучасному етапі перетворень вітчизняної економіки питання її подальшого розвитку невід'ємне від проблеми розвитку регіонів в цілому. Тому забезпечення
умов ефективного функціонування усіх ланок і систем
слід розглядати з вимогою природного руху національного господарства за шляхом прогресу і зміцнення стабільності життя населення і кожного громадянина. Досягнення цього положення можливе тільки за умови
посилення участі держави в управлінні економічними і
соціальними процесами на рівні регіонів. У кризовій ситуації, що склалася, особливо зростає роль державного регулювання регіону, що диктує, передусім, вимоги
соціальної спрямованості сучасної ринкової економіки
і забезпечення її усіх рівнях [2].
Вирішення проблем розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в умовах становлення ринкової
економіки вбачається в площині узгодження і координації
дій господарюючих суб'єктів і органів державної влади з
цілями і завданнями соціально-економічного розвитку
країни. В цьому випадку обов'язковим є демократизація
економічного регулювання, корінна перебудова методів
та інструментарію регулювання. Об'єктивною необхідністю стають економічні методи гулювання. В якості тактичних цілей розвитку виробничого інфраструктурного
комплексу виступають проміжні завдання, що відіграють
роль необхідних умов розвитку. Тому метою державного регулювання підприємницької діяльності в інфраструктурному комплексі є створення умов для формування
виробничого інфраструктурного комплексу, що задовольняє потреби всіх її користувачів.
Запропоновано виділити основні важелі механізму
регулювання підприємницької діяльності органів влади
в інфраструктурних галузях:
— підтримка та розвиток систем життєзабезпечення населення країни;
— розробка, прийняття та контроль за законодавством, що забезпечує правову основу і захист підприємництва;
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— зниження негативних складових макроекономічних впливів на населення;
— підвищення ефективності економічного регулювання за рахунок збільшення результативності управлінської праці;
— формування ринку галузей виробничого інфраструктурного комплексу;
— створення умов для вільної і добросовісної конкуренції на ринку;
— підтримка малого і середнього підприємництва,
в тому числі і в частині надання кредитів та звільнення
від податків;
— поєднання поточних і перспективних напрямів
розвитку виробничого інфраструктурного комплексу з
розвитком національної економіки, застосуванням програмно-цільового регулювання;
— застосування критеріїв і показників рівня розвитку виробничого інфраструктурного комплексу для економічного регулювання формуванням інфраструктури
в напрямку максимального задоволення потреб людини, суспільства, виробництва в цілому;
— пайова участь у будівництві великих об'єктів виробничого інфраструктурного комплексу;
— координація та узгодження дій з розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в національній
економіці;
— організація взаємодії між галузями виробничого
інфраструктурного комплексу;
— концентрація фінансових ресурсів і забезпечення науково-технічних розробок для галузей і окремих
суб'єктів виробничого інфраструктурного комплексу;
— сприяння інтеграції дрібних фірм для спільного
проведення наукових досліджень у перспективних галузях виробничого інфраструктурного комплексу таких,
як розвиток нових видів зв'язку, у сфері телекомунікацій
та інформаційного обслуговування.
У використанні механізмів органів влади простежується перенесення акценту уваги органів влади з регламентування формування галузей виробничого інфраструктурного комплексу на створення умов не тільки
функціонування, але і розвитку самих суб'єктів ринкових відносин, складових галузі інфраструктури.
При цьому досить істотним є нерівномірність розвитку інфраструктури, зумовлена територіальною диференціацією економічного розвитку, залежністю від
кола споживачів послуг інфраструктури. У зв'язку з
цим органам влади необхідно використовувати просторові переваги. У містах або міських агломераціях завдяки об'єднаному використанню загальних ресурсів
(трудових, енергетичних, інфраструктурних) досягається додаткова економія, застосування якої в якості
інструменту регулювання одне із завдань органів влади.
У ринковій економіці при досить швидких структурних зрушеннях єдиним фактором розвитку території
стає виробничий інфраструктурний комплекс. Тому
стійкість економічного розвитку території безпосередньо залежить від дій органів влади з формування виробничого інфраструктурного комплексу, від вибору
напрямів, методів економічного регулювання [3].
Запропоновано сформувати стійкість економічного розвитку виробничого інфраструктурного комплек-
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су, враховуючи ринкове середовище та різноманіття
суб'єктів ринку:
1) в принципах економічного регулювання: застосування програмно-цільового регулювання у зв'язку з територіальною диференціацією розвитку виробничого
інфраструктурного комплексу; збереження балансу
інтересів виробників, споживачів і органів регулювання, забезпечення зростання економічності використання матеріальних ресурсів, підвищення різноманітності і
якості надаваних послуг;
2) в структурі економічного регулювання: перегрупування підрозділів, зміна між ними взаємозв'язків, характеру взаємодії, розподіл повноважень та відповідальності, зумовлених регулювання розвитку і функціонуванням виробничого інфраструктурного комплексу;
3) у функціях економічного регулювання: поділ
функцій економічного регулювання на регулювання
розвитком та регулювання функціонуванням виробничого інфраструктурного комплексу, посилення стратегічного планування і прогнозування, викликані капіталоємністю об'єктів виробничої інфраструктури та необхідністю сприяння проведенню наукових розробок
у сфері виробничого інфраструктурного комплексу;
надання пріоритетного значення творчій діяльності,
інформаційному та кадровому забезпеченню; посилення уваги до маркетингової діяльності в розробці заходів, форм і методів для досягнення намічених цілей:
застосування новітніх методів регулювання: інформаційного, інтелектуального, технологічного прориву;
регулювання за результатами; керівництво без
конфліктів;
4) у господарській діяльності: поглиблення між територіальних співробітництва в галузі спеціалізації та
кооперування, виконання великих спільних міжтеріторіальних програм розвитку виробничого інфраструктурного комплексу державних програм, створення єдиної
мережі стільникового зв'язку, електронної пошти.
Враховуючи вищевикладене, в умовах ринкової економіки, найбільш прийнятним буде побудова системи
виробничого інфраструктурного комплексу, заснованого на поєднанні галузевих та територіальних механізмів
економічного регулювання.
Поєднання галузевого та територіального механізмів економічного регулювання, буде мати програмно-цільовий характер. Підставою для побудови такої
системи регулювання служать специфічні умови, які є
спадщиною директивно керованої економіки і більшою
мірою обумовлені наявністю великих монополістів в
країні.
Поєднання галузевого та територіального механізму економічного регулювання визначається ступенем
входження в ринкові відносини, що дозволить зберегти гнучкість і оперативність, які так необхідні в умовах
виходу з фінансово-економічної кризи.
Під оперативністю регулювання розуміється своєчасність прийняття рішень органами державної влади
та місцевого самоврядування на зовнішні впливи в умовах ринкової економіки.
Як показує світовий досвід, в країнах з розвиненою
ринковою економікою держава приділяє дуже велику
увагу розвитку виробничого інфраструктурного комп-

лексу, що пояснюється її величезною роллю в розвитку
країни. При цьому виробничий інфраструктурний комплекс включає в себе дві складові: це пряма участь державних органів у розвитку інфраструктури і непрямий
вплив.
Виробничий інфраструктурний комплекс впливає на
валовий внутрішній продукт не лише безпосередньо, а
через систему чинників росту: розвиток фізичного та
людського капіталу, науково-технологічний прогрес,
вдосконалення економічної структури, тобто у напрямі
поліпшення відтворювальних та інших макроекономічних пропорцій, інституційного забезпечення [4]. Як складові фізичного капіталу, об'єкти інфраструктури (дороги, комунікації, інженерні споруди) забезпечують інвестиційну привабливість територій для будівництва, розвитку промисловості тощо. Забезпечення високим
рівнем виробничого інфраструктурного комплексу
сприяє формуванню високопродуктивного людського
капіталу, який, в свою чергу, стимулює науково-технічний та технологічний розвиток.
Особлива увага взаємозв'язку науково-технічного
прогресу, інфраструктури та економічного зростання
приділяється і в інноваційних теоріях довгих хвиль, зокрема в дослідженнях М. Кондратьєва та Дж. Ван Дайна. За цими теоріями первинними є інновації в галузі
інфраструктури, які призводять до прискорення комунікацій, обміну інноваціями та розвитку промисловості.
В результаті відбувається активізація економічної діяльності і початок нової довгої хвилі розвитку економіки.
В результаті отримує право на існування концепція про
випереджаючий розвиток виробничого інфраструктурного комплексу у порівнянні з розвитком інших елементів економічної системи [5].
Аналіз досвіду трансформації деяких постсоціалістичних країн, зокрема України, дозволив встановити,
що низький технологічний рівень розвитку, недосконалі
принципи просторового розташування, значні відмінності в ступені урбанізації міст і сіл, недостатність інвестицій та інших видів фінансування інфраструктури значним чином гальмують або сприяють виникненню диспропорцій в такому розвитку [6].
Зв'язок між виробничим інфраструктурним комплексом та економічним зростанням національної економіки передбачає наявність певного передавального
механізму, через який інфраструктура, отримуючи інвестиції, здійснює вплив на економіку. При цьому мають
місце декілька каналів впливу як з боку фінансування
на виробничий інфраструктурний комплекс, так і з боку
інфраструктури на економічне зростання.
Дія інфраструктури на економічне зростання може
бути як прямою, так і зворотною, що обумовлює можливість появи так званого "порочного кола". Обсяги
інвестиційного забезпечення, представленого приватними інвестиційними видатками та видатками державного
бюджету, обумовлюються досягнутим рівнем зростання національної економіки. Збільшення видатків на
інфраструктуру має наслідком покращення ділової активності через зниження трансакційних витрат, і, відповідно, веде до економічного зростання. При низьких
темпах економічного зростання надходження до державного бюджету скорочуються, відповідно, виробничий інфраструктурний комплекс недостатньо забезпе-
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чується фінансовими ресурсами і стає нездатною виконувати свої функції повною мірою, що створює додаткові перешкоди економічному зростанню.
Розроблено напрями вдосконалення механізмів
економічного регулювання розвитком виробничого інфраструктурного комплексу в ринковій економіці:
— першим напрямом є удосконалення організаційно-економічного механізму і нормативної моделі регулювання цієї сфери діяльності. Ступінь досконалості
нормативної моделі визначається її здатністю ставити
об'єктивні завдання регулювання розвитком виробничого інфраструктурного комплексу в такій інтерпретації, яка відповідає вимогам розвитку продуктивних
сил, їх зв'язку і взаємозумовленості в рамках суспільної власності на засоби виробництва і приводить при
правильному вирішенні цих завдань до найкращого
результату;
— другим напрямом є результат досить стійкого
відхилення реальної постановки та реалізації задач економічного регулювання розвитком виробничим інфраструктурним комплексом, розв'язуваних в її господарських системах і ланках відповідно до їх статутних або
установчих функцій, від нормативної постановки цих же
завдань;
— третім напрямом є підвищення повноти і точності
вирішення задач розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в будь-якій їх інтерпретації на основі
застосування економіко-математичних методів і ЕОМ,
наукової організації управлінської праці, мережевих
графіків та тощо. Іншими словами, для ефективного
функціонування сфери виробничого обслуговування
необхідно, по-перше, щоб в її ланках приймалися правильні та якісні управлінські рішення. Однак навіть найякісніше управлінське рішення може бути не реалізоване на об'єктах регулювання розвитком виробничого
інфраструктурного комплексу, якщо колективи і працівники, які реалізують ці рішення, не виявляють достатньої цілеспрямованості, соціальної активності, дисципліни і відповідальності. У цьому полягає друга важлива
умова ефективного економічного регулювання сферою
виробничого обслуговування.
Але навіть досить повна реалізація цих двох важливих соціально-економічних вимог без відповідного
організаційно-технічного забезпечення в умовах складності перебігу економічних процесів і регулювання ними,
як правило, не призводить до ефективного регулювання механізмів розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в ринковій економіці.
Резерви, що виникають з перших двох напрямів,
можуть бути реалізовані за допомогою соціально-економічних заходів, а з третього — за допомогою організаційно-технічних. Головне розходження цих двох заходів полягає в тому, що перші формують мету та цілі
колективів і окремих працівників господарських систем
і ланок виробничого інфраструктурного комплексу в
ринковій економіці, обумовлене впливом таких соціально-економічних і психологічних компонентів, як система потреб, інтересів, цільових установок, групових норм
поведінки, стимулів, критеріїв і показників інфраструктурної діяльності; другі визначають засоби для досягнення установчих або реальних цілей.
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Порівняння співвідношення використаних та невикористаних резервів, що характеризують рівень якості
та ефективності, необхідно здійснювати по кожній об'єктивній задачі механізму економічного регулювання
та регулювання виробничого інфраструктурного комплексу.
У них проявляється об'єктивний характер закону
планомірного пропорційного розвитку, заснованої на
суспільній власності. Це означає, що з моменту виникнення національної економіки перед регулюючими органами виник ряд невивчених проблем та завдань, що
відповідають реальним процесам і етапам розширеного механізму економічного регулювання та відтворенням виробничого інфраструктурного комплексу. Такі ж
проблеми і задачі виникли і в матеріально-технічному
забезпеченні виробництва інфраструктурним комплексом.
Визначені об'єктивні задачі механізму економічного регулювання складовими системи виробничого
інфраструктурного комплексу:
— узгодження обсягів і структури виробництва засобів виробництва з їх споживанням;
— раціональний розподіл матеріальних ресурсів
між різними фондоутримувачами;
— встановлення системи раціональних господарських зв'язків між постачальниками і споживачами;
— вибір раціональних форм постачання (встановлення співвідношення між складської і транзитної формами постачання);
— оперативне регулювання поставками;
— нормування витрат матеріальних ресурсів;
— раціональне забезпечення матеріальними ресурсами тощо.
Однак вирішення цих об'єктивних завдань (перелік
конкретних органів, що реалізують зазначені завдання, закріплені за різними інфраструктурними органами
у вигляді їх функцій, просторово-часової послідовності,
а також форми, методи і режими вирішення цих завдань)
були і будуть різними на різних етапах розвитку сфери
виробничого обслуговування. Це, природно, призведе
до різних результатів їх вирішення, які можна зіставити
з кожної об'єктивної задачі регулювання матеріальними потоками.
Виробничий інфраструктурний комплекс, здатен
забезпечити: зростання національного багатства та продуктивного капіталу, розширене відтворення валового
внутрішнього продукту, умови для економічного та соціального розвитку суспільства.
Метою державного регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу е створення сучасної, інтегрованої у світове виробництво національної
економіки, здатної в умовах інтеграції та глобалізації
розв'язувати основні завдання соціально-економічного розвитку та утвердження України як держави з розвинутою інфраструктурою. Це передбачає реалізацію
завдань щодо активізації трансформаційно-інституціональної та інноваційно-інвестиційної діяльності виробничого інфраструктурного комплексу з позитивним
впливом на її обсяги і структуру виробництва, прискорення інтеграції виробничої інфраструктури в ринкову
економіку.
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Рис. 1. Механізм впливу взаємодії державних і підприємницьких структур на розвиток виробничого інфраструктурного комплексу
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Розвиток сучасної економіки обумовлює необхідність визначення ступеня втручання держави у функціонування виробничого інфраструктурного комплексу з метою забезпечення його конкурентоспроможності.
В умовах загострення глобальної економічної кризи
приватний сектор набуває статусу рівноправного партнера держави у виконанні стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни.
Плани антикризових дій виробничого інфраструктурного комплексу та посткризового відновлення національної економіки, запроваджені в багатьох країнах,
передбачають розширення співробітництва між державою, приватним сектором та інститутами громадянського суспільства, що можливо лише за умови формування відносин державно-приватного партнерства.
Значне поширення принципів державно-приватного
партнерства у світі пов'язане не лише з прагненням держави залучити фінансові ресурси приватного сектору
до виконання суспільно значущих завдань соціальноекономічного розвитку, а і з необхідністю використання складних організаційних, управлінських та виробничих технологій.
В умовах посткризового відновлення національної
економіки і забезпечення конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку держави упровадження такого прогресивного механізму співробітництва між
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, приватним сектором та інститутами громадянського суспільства, як державно-приватне партнерство сприятиме виконанню поставлених завдань.
Прийняття Закону України "Про державно-приватне партнерство" та відповідних підзаконних актів
свідчить про прагнення до широкого впровадження державно-приватного партнерства в тому числі в розвитку
виробничого інфраструктурного комплексу.
Закон України "Про державно-приватне партнерство" регулює договірні відносини держави і приватного сектору у формі концесії, спільної діяльності та інших
договорів. У подальшому механізм взаємодії держави і
приватного сектору на засадах державно-приватного
партнерства регулюватиметься законодавством, гармонізованим із законодавством ЄС.
Можна класифікувати функції сучасної держави за
різними критеріями: суб'єктами, об'єктами, способами,
засобами та іншими елементами державної діяльності.
Виконання державою внутрішніх суспільних функцій
носить характер регулювання життєдіяльності суспільства, спрямованого на його прогресивний розвиток. У
відповідності з цим вони збігаються з державним регулюванням економіки, політичної та соціальної сфери
суспільства, регулюванням правоохоронної діяльності
та регулюванням у сфері екологічної безпеки. На рисунку 1 представлений механізм впливу взаємодії державних і підприємницьких структур на розвиток виробничого інфраструктурного комплексу, який надасть
можливість розробки спільних проектів, програм, направлених на поліпшення розвитку національної економіки.
Узагальнюючи сучасні погляди на поняття "механізми регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в ринковій економіці" можна відмітити,
що він є сукупністю концептуальних підходів до фор-
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мування форм і методів, націлених на вироблення стратегії, тактики, варіантів і сценаріїв, вибір системи показників, що відбивають результативність функціонування
країни, динамічність її розвитку, а правовий аспект дії
механізму пов'язаний з чинними законодавчими і нормативними актами, регулюючими різні сторони життєдіяльності суспільства і держави, що формують при цьому правове поле різних перетворень національної економіки і країни в цілому.
Для здійснення ефективного державного регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в ринковій економіці, потрібне виділення регулюючих функцій в економічних, адміністративних і старанних органах, оскільки в розвитку регіону беруть
участь місцеві органи регулювання, кредитно-грошова,
фінансова і податкова системи, підприємства і організації різних форм власності і галузевої приналежності
[7].
Враховуючи, що на зміст механізму державного регулювання розвитку виробничого інфраструктурного
комплексу в ринковій економіці найбільший вплив чинять чинники соціального, політичного, правового і економічного характеру.
Відсутність ринкового механізму економічної і соціальної стабільності різко знижує керованість господарськими процесами розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в ринковій економіці. В зв'язку з
цим вдосконалення механізму державного регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в ринковій економіці припускає усунення ряду існуючих недоліків.
Для вирішення поставлених завдань автором запропонована система заходів щодо посилення дії механізму державного регулювання розвитку виробничого
інфраструктурного комплексу, яка передбачає наступне впровадження нових форм господарювання. Одним
з основних напрямів реформування розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в сучасних умовах
є, подальший розвиток економічної самостійності основних виробничих одиниць та їх досконалий контроль
з боку держави. Зміцнення і подальший розвиток міжгалузевої і міжрегіональної координації в інтересах підвищення ефективності розвитку виробничого інфраструктурного комплексу. Формування стратегій розвитку виробничого інфраструктурного комплексу з розробкою
економічно-обгрунтованих планів їх реалізації у рамках
національних цільових програм соціально-економічного розвитку країни в цілому.
Через капіталоємність виробничого інфраструктурного комплексу тільки держава може виступити в сучасних умовах джерелом значних інвестицій, або стати гарантом залучення зовнішніх фінансових ресурсів. Заходи із залучення іноземних інвестицій. Як заходи державної політики із залучення іноземного капіталу в розвиток виробничого інфраструктурного комплексу, можна виділити стимулюючі фіскальні елементи та прискорення процедури реєстрації таких підприємств. Розбити заходи з охорони довкілля, пом'якшенню негативних
соціальних дій та збереженню культурної спадщини
виробничого інфраструктурного комплексу. Розвивати
методи і інструменти маркетингу з використанням інноваційних технологій, оскільки саме маркетинг є складо-
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вою частиною регулюючої діяльності, спрямованої на
розробку і просування на ринок продукції виробничого
інфраструктурного комплексу.
Усі вищеперелічені пропозиції є важливими заходами реформування і формування ефективного механізму державного регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу. При цьому державна підтримка розвитку виробничого інфраструктурного комплексу повинна здійснюватися, передусім, у рамках державних та регіональних цільових
програм.
Автором визначено, що державна підтримка розвитку виробничого інфраструктурного комплексу повинна
здійснюватися, передусім, у рамках державних та регіональних цільових програм.

ВИСНОВКИ

Запропоновано складові механізму удосконалення
державного економічного регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу України:
1) розробити інструментарій визначення результативності та ефективності програмних документів, який
не залежав би від політичних чинників, зокрема політичної конфігурації національного уряду, складу регіональних органів влади, станом відносин між керівниками
обласної державної адміністрації та Кабінетом Міністрів
і Президентом України;
2) запровадити сучасні підходи до оцінювання нормативно-правових актів, стосовно регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу;
3) розробити інструментарій, який демонстрував би
результативність та ефективність реалізації програмних
документів, з метою подальшого фінансування їх з державного та місцевих бюджетів;
4) обгрунтовувати показники розвитку виробничого інфраструктурного комплексу, на основі використання програмно-цільового підходу до планування, зокрема бюджетного, запровадження методики стратегічного планування розвитку виробничого інфраструктурного комплексу у всеукраїнському масштабі на рівні областей і громад;
5) необхідно деталізувати методику стратегічного
планування з питань розвитку виробничого інфраструктурного комплексу.
Необхідно також відмітити, що разом з чітким законодавчим розподілом повноважень, відповідальності
та фінансово-економічної бази між загальнодержавним
і місцевими рівнями центр ваги у регулюванні соціально-економічним розвитком виробничого інфраструктурного комплексу має бути перенесений на місцевий
рівень.
Це надасть можливість розробити ефективний механізм формування й виконання місцевих бюджетів в
умовах розвитку економічного потенціалу виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіки, а також сприятиме підвищенню соціальних стандартів рівня життя населення.
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USING MONETARY INSTRUMENTS IN THE PROCESS OF ENSURING THE FINANCIAL
SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
У статті докладно розглянуто особливості використання монетарних важелів забезпечення
фінансової безпеки Російської Федерації. Визначено основні характеристики, встановлено
зміст цілей та завдань механізму забезпечення фінансової безпеки Росії. Досліджено можливість імплементації позитивного досвіду забезпечення фінансової безпеки Російської Федерації в Україні.
The peculiarities of using monetary instruments in the process of ensuring the financial security of
the Russian Federation are studied in the article in details. The main characteristics, goals and
objectives of mechanism of ensuring the financial security of the Russian Federation are determined.
The possibility of implementing positive experience of ensuring the financial security of the Russian
Federation in Ukraine is studied.
Ключові слова: фінансова безпека, монетарні органи, монетарні заходи, монетарні інструменти, грошово-кредитна політика, таргетування інфляції.
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ВСТУП

Концепція фінансової безпеки держави у практиці
світової економіки досі не має єдиного загальновизнаного статусу. При наявності значної кількості існуючих
методологічних підходів, основні монетарні заходи у
даній сфері в різних країнах розробляються, виходячи
з власного розуміння умов розвитку механізму фінансової безпеки. Кожна держава намагається захистити
свої національні інтереси і прагне вирішити проблему
фінансової безпеки, під якою за сучасних глобалізаційних процесів розуміється визначення оптимальних
умов взаємодії національної фінансової системи зі
світовою. Тобто процес забезпечення фінансової безпеки економіки кожної країни знаходиться на перетині
двох сфер — економічної науки та теорії міжнародних
відносин. Фінансова безпека держави сьогодні відображає стан економіки, який забезпечує достатній рівень
фінансового потенціалу, прогресивний розвиток країни та незалежність її інтересів. Тож чим ефективніша
система забезпечення фінансової безпеки держави, чим
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більш дієві монетарні інструменти для досягнення цієї
цілі, тим вище рівень економічного розвитку держави.
Тому сьогодні досить актуальним є завдання дослідження використання монетарних важелів досягнення фінансової безпеки в інших країнах для імплементації позитивного досвіду в Україні.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження теоретичних основ та практичного використання монетарних важелів досягнення фінансової
безпеки знайшли своє відображення в працях наступних учених: Абалкіна Л.І., Архипова О.М., Афонцева С.В.,
Богданова І.К., Вечканова Г.С., Герасимчука І.В., Єфремова К.І., Розанова А.А. Однак при всій важливості проведених досліджень потребують подальшого розвитку
питання ефективного використання позитивного досвіду забезпечення фінансової безпеки зарубіжних країн
у сучасних реаліях розвитку України. Незавершеність
наукових розробок у даній галузі та істотна практична
значущість цієї проблеми для забезпечення фінансової

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
безпеки України підкреслює об'єктивний характер ак- ня нормативів обов'язкових резервів з метою підтримання банківської ліквідності; розширення переліку активів,
туальності теми дослідження.
які можуть виступати заставою при рефінансуванні
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
банків; розробка механізму "беззаставних" кредитів для
Усебічно розглянути особливості використання мо- фінансових установ; санація проблемних банків тощо.
нетарних важелів забезпечення фінансової безпеки Щодо грошово-кредитних важелів, які використовуваРосійської Федерації. Визначити основні характеристи- лись центральним банком в останні роки, слід відмітики, цілі та завдання механізму забезпечення фінансо- ти, що протягом 2009 року відсоткова ставка корегувавої безпеки Росії та можливість імплементації її пози- лася 10 разів, ставку рефінансування було знижено з
тивного досвіду в Україні.
13% до 8,75%, а основним інструментом збільшення
капіталу банків стали державні субординовані кредиРЕЗУЛЬТАТИ
ти.
Доцільно, напевно, вплив монетарних інструментів
Характеризуючи грошово-кредитну політику Росії
на рівень фінансової безпеки держав розпочати з тлу- у період кризи, варто відмітити недостатність системмачення того змісту, який вкладається в тій чи іншій ча- ності та чіткості методологічних підходів. Це знайшло
стині світу у розуміння фінансової безпеки. Проте од- відображення у відсутності концептуальних заходів
разу слід зауважити, що в західній економічній літера- щодо формування пропозиції грошей та методики оцітурі не тільки "фінансова безпека", але й термін "еко- нки попиту на них, неефективному управлінні золотономічна безпека держави" вважається остаточно невиз- валютними резервами, неузгодженості основних завначеним через відносну новизну даного поняття для дань політики процентної ставки тощо. Розуміючи свої
західних країн. Ще в 1984—1985 рр. згідно з завдан- помилки та намагаючись стабілізувати ситуацію, Банк
ням Генерального секретаря ООН була створена спе- Росії оголосив курс на таргетування інфляції та активіціальна експертна група, яка виконала дослідження так зацію відсоткової політики. Таким чином, центральний
званої "Концепції безпеки". Результатом даного дослі- банк впливав на інфляційні очікування суб'єктів господження став висновок експертної групи про те, що "без- дарювання, використовуючи короткострокову відсоткопека країни повинна розглядатися як "всеохоплююче" ву ставку, тобто відбувалося регулювання "ціни" гропоняття, що відображає взаємозалежність політичних, шей. Недоліком інфляційного таргетування в Росії було
військових, соціальних, економічних та технічних фак- ігнорування об'єктивних відношень між макроекономіторів, а не як сукупність окремих підсистем" [9, с. 34]. чними показниками (тут можна провести паралелі із сиЗміст існуючих державних документів у сфері за- туацією в Україні), натомість базисом цього виду гробезпечення фінансової безпеки держави обумовлений, шово-кредитної політики були усталені зв'язки між збау першу чергу, власним розумінням даного процесу роз- лансованими у попередні періоди процесами. Можробниками таких документів в кожній окремо взятій ливість порушення досягнутого в економічній системі
країні. Враховуючи це, вважаємо за необхідне проана- балансу не розглядається. Перехід Росії до інфляційлізувати зарубіжний досвід розробки та реалізації ного таргетування може призвести до макроекономічвідповідних монетарних заходів та інструментів, спря- ної нестабільності і як наслідок до ослаблення націомованих на забезпечення фінансової безпеки держави нальної валюти. За умов настання песимістичного сцедля можливoсті запoзичення oкремих полoжень.
нарію центральний банк буде вимушений перейти до
Методологічні підходи до використання тих чи інших плаваючого валютного курсу, тобто відмовитися від
монетарних інструментів у процесі забезпечення фінан- підтримки рубля, що призведе до його коливань по
сової безпеки в країнах СНД та Європейського Союзу відношенню до інших валют та відтоку спекулятивного
різняться. Країни-члени ЄС орієнтуються на стандарти капіталу. Що стосується активізації процентної політита досвід провідних країн Союзу (Франції, Німеччини ки Банку Росії та посилення її впливу на реальні сектота ін.), переважна більшість країн СНД (Україна, Біло- ри економіки, варто відмітити, що вона повинна бути
русь, Молдова та ін.) знаходяться в зоні впливу Російсь- направлена на структуризацію та регулювання проценкої Федерації, опираючись на російські стандарти та тних ставок, за рахунок використання таких всесвітньо
розробки у сфері фінансової безпеки. В свою чергу, в відомих інструментів як короткострокове та довгостросвоїх розробках вчені Росії орієнтуються переважно на кове рефінансування, пільгове кредитування тощо.
стандарти забезпечення фінансової безпеки, які були
У Росії у 2010 році розпочалося економічне відноврозроблені ще в період існування СРСР [8, с. 58]. Про- лення. Стан грошової сфери визначали такі фактори, як
те, як ми розуміємо, монетарний інструментарій впливу поліпшення платіжного балансу, зниження процентних
на грошово-кредитну сферу та фінансову систему тоді ставок, зміцнення рубля при збільшенні попиту на ньобув досить обмеженим та примітивним. Але саме го, зростання банківських резервів. У 2010 році монеблизькість та подібність використання монетарних ва- тарна політика Центробанку Росії була спрямована на
желів для досягнення певних стандартів фінансової без- стимулювання кредитної активності банків і підвищенпеки України та Російської Федерації спонукає нас до ня доступності кредитних ресурсів. У посткризовий пебільш глибокого аналізу даного процесу в Росії.
ріод ставка рефінансування Центрального банку Росії
Серед центробанків країн групи БРІК (Бразилія, знижувалася чотири рази з інтервалом 0,25 відсоткоРосія, Індія, Китай) предметний інтерес становлять дії вих пункти — з 8,5 до 7,75%. Однак наприкінці 2011 роЦентрального банку Росії. Для грошово-кредитної по- ку ця ставка зросла до 8%. Під час збільшення обсягу
літики Російської Федерації у період світової фінансо- валютних надходжень за рахунком поточних операцій
вої кризи були характерні наступні особливості: знижен- протягом першого півріччя 2012 року Банк Росії був
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активним нетто-покупцем іноземної валюти, обсяги
придбання якої становили 44,1 млрд доларів США.
Відповідний обсяг наданої рублевої ліквідності становив у першому півріччі 2012 року 1,3 трлн рублів.
Унаслідок проведення інтервенцій Центробанком
Росії на внутрішньому ринку і значної підтримки
ліквідності банків зменшився попит кредитних організацій Росії на інструменти рефінансування. За оцінками, гострота інфляційних очікувань у Росії поступово
зменшилася. З метою підтримки внутрішніх факторів
зростання Банк Росії має наміри продовжувати стимулюючу грошово-кредитну політику. Таким чином, поліпшення платіжного балансу країни за рахунок активних зовнішньоекономічних операцій призводить не
тільки до зростання золотовалютних резервів держави, але й до підвищення довіри суб'єктів господарювання до дій регулятора та до національної валюти зокрема. Ми знову впевнюємось в необхідності переорієнтації
грошово-кредитної політики України в напрямі на забезпечення умов для внутрішнього поповнення золотовалютних резервів як основи монетарної стабільності в
державі, а не на підтримку "штучної" стабільності в монетарній сфері. Проте слід зазначити, що Росія має
більші можливості в плані внутрішнього насичення офіційних резервів, адже основу експорту країни складають дорогі та затребувані енергоносії, торгівля якими
здатна вирівнювати сальдо зовнішньоторгівельного
обороту та платіжний баланс країни. Україна сьогодні,
на жаль, такого "універсального товару" не має.
Окремо варто зупинитись на тому, як пов'язується
грошово-кредитна політика Центробанку Росії з завданнями фінансової безпеки держави. Перші кроки щодо
розробки нормативних актів у сфері забезпечення
фінансової безпеки Росії були зроблені лише через три
з половиною роки після початку реформування економіки. В березні 1994 року уряд прийняв розпорядження щодо розробки "Основних положень державної стратегії у сфері забезпечення економічної безпеки Російської Федерації" [1, с. 22; 2, с. 34]. Даний документ був
підготовлений, проект його розглянули та схвалили в
Раді безпеки Російської Федерації в січні 1995 року.
Проте необхідно було ще півтора роки, щоб даний проект став офіційним документом у сфері забезпечення
економічної безпеки. Тільки в квітні 1996 року Президентом Росії був підписаний Указ №608 "Про державну
стратегію економічної безпеки Російської Федерації
(основні положення)" [10]. Згідно з Указом, в 1996 році
уряду Росії доручено розробити заходи по реалізації
державної стратегії економічної та фінансової безпеки. І тільки в травні 1997 року, через три роки після розробки перших нормативних документів в даній сфері,
була прийнята Концепція національної безпеки Російської Федерації, яка повинна була об'єднати можливості
та ресурси правоохоронних органів та російських спецслужб, в першу чергу МВС, Федеральної служби податкової поліції та спеціально створеного Департаменту
економічної безпеки ФСБ [4, с. 174; 12, с. 236].
Другий варіант Концепції національної безпеки Російської Федерації, виправлений та доповнений, був
прийнятий 10 січня 2000 року. Даний документ визначає основні положення процесу забезпечення національної безпеки Росії, в тому числі в економічній та
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фінансовій сфері, що повинно було стати основою для
формування внутрішньої та зовнішньої політики держави. В Концепції проаналізовано місце Росії у світовому
господарстві, визначені її національні інтереси та процеси, що їм загрожують. Основну роль в забезпеченні
національної безпеки країни відіграє захист національних інтересів держави у сфері економіки та державних
фінансів. У другому варіанті Концепції національної
безпеки Російської Федерації вперше було проаналізовано основні загрози фінансовій безпеці держави. Визначено, що вони мають комплексний характер і обумовлені, в першу чергу, суттєвим скороченням ВВП, розбалансованістю банківської системи, падінням інвестиційної активності, ростом зовнішнього та внутрішнього
державного боргу [3, с. 46]. В Концепції зроблено спробу конкретизувати загрози фінансовій безпеці Росії та
надати їм кількісного виразу у вигляді порогових значень. Слід відмітити, що в апараті Ради безпеки Російської Федерації було визначено близько тридцяти таких
порогових значень, половина з яких перебували в "закритичному" стані [6, с. 57].
Проте основною загрозою фінансовій сфері Росії є
структура її економіки. Провідну роль в економіці країни відіграє видобуток та експорт природних ресурсів, в
основному газу та нафти, торгівля якими, як ми зазначали вище, на сьогодні є головним джерелом поповнення золотовалютних резервів держави. Переважна кількість інвестицій концентрується саме у видобувній
сфері. Тому процес диверсифікації економіки проходить доволі повільно, а збільшення видобутку газу й
нафти при зростанні цін на дані ресурси показує, що стан
економіки Росії в певній мірі залежить від кон'юнктури
ринку газу та нафти. Тож можна резюмувати, що показники економічного росту Росії досить чутливі до зниження цін на нафту й газ. За існуючими оцінками, "порогом безпеки" для фінансової системи Росії та втрати
керованості бюджетним процесом є ціна 12—13 доларів
США за барель нафти [6, с. 171]. Тому для Росії сьогодні є дуже важливим розробити скоординовану з
ОПЕК та іншими нафтовидобувними країнами загальну
стратегію поведінки, щоб не допустити обвалу цін на
нафту та нафтопродукти. Сьогодні Росія має близько
35% світових запасів газу у світі, що становить більше
48 трл. м3 [7, с. 64]. Власником переважної більшості
газовидобувних підприємств в країні є транснаціональна компанія "Газпром". Газовий гігант такого рівня
здійснює потужний вплив на структуру бюджетних рублевих і валютних доходів Росії і є потужним політичним
аргументом у зовнішньополітичних відносинах з іншими країнами. Основними проблемами фінансової безпеки, пов'язаної з газовою сферою, є проблеми фінансування і кризи неплатежів. Природний газ був і залишається важливим продуктом експорту в російській
зовнішній торгівлі, тому орієнтація на вирішення даних
проблем є одним із найважливіших завдань у процесі
забезпечення фінансової безпеки Росії.
З метою консолідації зусиль монетарних органів,
федеральних органів виконавчої влади, суб'єктів та громадян Російської Федерації у сфері забезпечення національної та фінансової безпеки держави зокрема
тодішній Президент Росії Д. Медведєв видав Указ №537
від 12 травня 2009 року "Про Стратегію національної
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В статье анализируется международная практика реализации механизмов развития ненефтяного сектора. Систематизирован опыт ряда развитых и развивающихся стран в этой области, рассматривается возможность его использования в Азербайджанской Республике. Акцентируется внимание на таком важном потенциальном финансовом источнике ускоренного развития ненефтяных отраслей как суверенные фонды благосостояния.
The article analyzes the international practice realization mechanisms for the development of nonoil sector. Systematized experience of a number of developed and developing countries in this area,
considering the possibility for its use in the Republic of Azerbaijan. Focuses on such an important
potential source of financial accelerated development of non-oil sectors as sovereign wealth funds.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Для достижения устойчивого развития ненефтяного сектора Азербайджана и его отраслей чрезвычайно
важным и необходимым представляется использование
соответствующего опыта зарубежных стран, особенно
новых индустриальных и с сырьевой ориентацией. Изучение и теоретическое осмысление выработанных в них
макроэкономической политики и локальных подходов
применительно к данной области, в сочетании с научным обобщением накопленной здесь отечественной
практики, может стать основой для обеспечения высокой эффективности и конкурентоспособности отраслей
вышеназванной сферы. От этого в значительной степени зависит реализация поставленных перед страной
стратегических целей по ускоренному росту ненефтяного сектора и в целом успешное экономическое развитие Азербайджана в контексте рыночных процессов.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В экономической литературе имеется целый ряд
публикаций освещающих в той или иной степени проблемы приоритетного развития отраслей ненефтяного
сектора. В процессе анализа этих проблем автором
были использованы научные труды отечественных ученых в области экономического роста и промышленной
политики. Особое значение имеют труды Алескерова
А., Ахмедова М., Ахундова В., Гусейнова Т., Джабиева
Р., Надирова А., Нуриева А., Рустамова Э., Самедзаде
З., Султановой Р., Юзбашиевой Г. и др. Полезными для
написания статьи были теоретические и прикладные
труды Асика Г., Багналла А., Виллафужрте М., Карцилло С., Лейгха Д., Маличевски В., Митчелла Д., Стивенса
П., Трумана Э., Хусейна А. и др. В последние годы различные аспекты данной проблематики в современных
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условиях достаточно активно разрабатывают ученые
постсоветских стран — Алексеев А., Бачурин А., Гайдар Е., Илларионов А., Келимбетов К., Логинов В., Мау
В., Папава В., Петров Ю., Синицын В. и др.
Вместе с тем следует признать, что в трудах зарубежных и отечественных экономистов, благодаря которым достигнуто значительное продвижение в изучении исследуемой проблемы, рассматриваются, как правило, общие вопросы экономического развития и промышленного производства. Гораздо реже встречаются
работы, отражающие специфику развития стран с сырьевой ориентацией, в частности, нефтедобывающих
государств.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ

Целью статьи является изучение различных аспектов международной практики реализации механизма
развития ненефтяного сектора и обобщение накопленного в этой сфере передового опыта.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является ненефтяной сектор нефтедобывающих стран и механизмы его развития.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Учитывая специфику азербайджанской экономики,
наибольший интерес представляет группа стран, в структуре производства и экспорта которых значительную
роль играет нефтегазовый сектор. Причем важное значение приобретает опыт как стран, в которых диверсификация уже пройдена (Норвегия, Малайзия, Индонезия, Сингапур) или находится на стадии перехода (Алжир, Нигерия), так и стран, в которых она ожидается в
краткосрочной (Ангола, Казахстан) или долгосрочной
перспективе (Иран, Кувейт, Саудовская Аравия) [О подобном разделении нефтедобывающих стран см.: 1, c.
25—28; 2, c. 204].
Одной из важнейших тенденций развития указанной
группы стран, наблюдаемой с начала 2000-х гг., следует считать динамичный рост государственных резервов,
которые включают международные резервы центральных банков и активы суверенных фондов. Так, по состоянию на октябрь 2013 г., в совокупном объеме международных резервов (11,7 трлн долл.) более 1/3 приходится на страны, экспортирующие энергетические ресурсы, прежде всего нефть и газ [3; 4]. Величина активов суверенных фондов, созданных за счет нефтегазовых доходов, достигла 6,044 трлн долл., что составляет 59% активов всех действующих в мире суверенных
фондов [5].
При чрезмерной зависимости страны от сырьевых
отраслей, ей необходимо диверсифицировать свою экономику, причем в правильном направлении. Это является эффективным методом борьбы с так назваемой "голландской болезнью". Для страны важно понять, какие
отрасли реально конкурентоспособны, провести их комплексное обследование и глобальный маркетинговый
анализ и разработать эффективные схемы переливания
денег из финансового сектора экономики в реальный.
Именно промышленная диверсификация, ориенти-

рованная на внутренние и внешние ресурсы, в 1980—
1990-е гг. привела к повышению экспортной гибкости и
конкурентоспособности в Норвегии, Голландии, в странах Латинской Америки и Восточной Азии. Опыт развития стран Латинской Америки и Восточной Азии позволяет продемонстрировать, как важно вовремя принять и изменить развитие национальной экономики в
сторону индустриализации.
Норвегия. Норвегии, входящей в первую десятку
нефтедобывающих и нефтеэкспортирующих стран, принадлежит самый полезный опыт в предотвращении отрицательного влияния нефтяных доходов на национальную экономику. Государство проводило здесь целый комплекс мероприятий, способствовавших освобождению национальной экономики от нефтяной зависимости [6, c. 37]. В их числе — широкое использование трансфертов и применение к ним льготных тарифов
с целью защиты и динамичного развития промышленных отраслей экономики; инвестирование крупных вложений в сферу образования, науки и техники, охрану
окружающей среды; реформирование рынка труда в целях повышения уровня занятости населения; усиление
контроля за уровнем зарплаты в различных отраслях
экономики; сокращение отчислений из нефтяных доходов в суверенный фонд благосостояния и т.п.
В целом экономическая политика Норвегии характеризуется тем, что здесь нефтяной сектор выступает в
качестве локомотива, обеспечивающего комплексное
развитие экономики. Одним из ее принципов в бытность
Государственного нефтяного фонда было использование 50% поступающих сюда средств для инвестирования в ненефтяной сектор. Поэтому не случайно готовая
продукция ненефтяных отраслей производства находится в числе самых конкурентоспособных и высокотехнологичных на мировом рынке [7, c. 186].
Страны Персидского залива (СПЗ). Огромный
внешнеторговый дефицит США и длительный период
период высокой цены на нефть создали в настоящее
время резерв финансовой ликвидности у стран-экспортеров нефти, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Следует, однако, признать, что значительный избыток денег у них
наблюдался и ранее — в 70-е начале 80-х годов, но
сейчас эти государства изменили схему использования
своих финансовых накоплений. Если прежде страныпроизводители нефти держали их, в основном, в американских коммерческих банках, то в последнее время они направляют нефтедоллары на реализацию грандиозных инвестиционных проектов, модернизацию
собственных институтов, создание зон свободной торговли для привлечения все большего количества иностранных компаний и туристов. В интересах развития
политики государства по поощрению инвестиций в национальную экономику в Саудовской Аравии в 2000 г.
создан Генеральный комитет по делам капиталовложений, принят новый Закон об иностранных инвестициях, который опирается на политику тарифных и других мер поощрения и существенно расширяет возможности иностранных инвесторов. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) поощряет иностранные инвестиции в ненефтяной сектор промышленности, предлагая через Emirates Іndustrial Bank льгот-
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ные кредиты и другие преференции частным финансовым структурам. В результате отраслевая диверсификация, рост производства и экспорта несырьевых
отраслей национальной экономики стало важнейшей
современной особенностью СПЗ как реципиентов ПИИ
[8, c. 46].
Например, Саудовская Аравия и ОАЭ воплотили в
жизнь крупнейшие проекты, в том числе строительство
промышленно-жилого комплекса "Экономический город короля Абдаллы" и Саудовской энергосистемы [9,
c. 82]. В Дубае широко развито производство алюминия, развивается электротехническая и текстильная
промышленность и ряд других отраслей, которые стремятся завоевать ниши в мировом экспорте. В качестве
примера можно привести производство готовой одежды, для чего была создана промышленная зона "Город текстиля", занимающая более 550 тыс. кв.м. Задачи наращивания роли ненефтяных отраслей промышленности Дубая в мировом экспорте как индикатора диверсификации, подчеркивается в программных
документах хозяйственной стратегии: уже в 2010 г.
вклад этих отраслей в ВВП страны достиг 71% [10, c.
40]. Согласно ориентирам Долгосрочной стратегии
экономического развития Саудовской Аравии до 2024
г., доля всех ненефтяных секторов экономики должна
достигнуть 82,9% при темпах роста на уровне 7% [11,
c. 34].
СПЗ проводят структурную перестройку национальных хозяйственных систем, осуществляя и поощряя инвестиции (национальные, региональные и иностранные) в обрабатывающме отрасли экономики. В результате происходит рост производства ряда отраслей
ненефтяного сектора экономики. Более того, в контексте сложившейся в данном регионе макроэкономической ситуации, прогнозируется дальнейший рост именно данного сектора этих государств. Этот прогноз опирается на активизировавшийся внутренний спрос, рост
инвестиций, усиление субрегиональных интеграционных
процессов [12, c. 273].
Наряду с укреплением деловых связей с развитыми и развивающимися странами, СПЗ значительное
внимание уделяют своему внутреннему развитию.
Даже в условиях мирового финансового кризиса
2008—2009 гг. их суверенные фонды значительно увеличили объем средств, направленных на финансирование внутренних инвестиционных проектов [13, c. 9].
Они ставят своей целью стать центрами инноваций,
финансов, логистики и туризма, много делают в плане
модернизации инфраструктуры. Так, учрежденный в
Абу-Даби суверенный фонд — инвестиционная компания Mubadala Development Company (на середину
2013 г. объем активов — 55 млрд долл. США [14, c.
3]) — провозгласила в качестве своей миссии преврашение страны в деловой центр Персидского залива,
создавая бизнес в стратегических отраслях и работая
с зарубежными партнерами, со ставкой на международное сотрудничество. Так, в июле 2008 г. о долгосрочном сотрудничестве с этим фондом объявила
General Electric, в результате чего было учреждено
совместное предприятие с уставным капиталом 8 млрд
долл. США. В сотрудничестве с государственной корпрацией Dubai Aluminum из Дубая Muba-dala De-
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velopment Company основала и ввела в эксплуатацию
совместное предприятие Emirates Aluminum — гигантский комбинат ЕМАL, выплавляющий 720 тыс. тонн
алюминия в год. Тем самым, Абу-Даби станет одним
из ведущих производителей этого металла в мире (5%
от мирового объема), который пойдет как на экспорт
(в частности, в Голландию, где налажено производство
автомобилей из алюминия, и Италию — компания
Piaggio Aero), так и на использование предприятиями
страны [15]. Помимо этого, Mubadala Development
Company стремится занять прочное положение в нескольких высокотехнологичных отраслях. Началом
стала покупка пакета акций AMD — второго в мире производителя компьютерных микропроцессоров. Одновременно этот фонд и его отделение Abu Dhabi Future
Energy Company осуществляют проект Masdar Іnitiative
по разработке технололгий производства энергии за
счет возобновляемых источников. Согласно этому
проекту, создан исследовательский центр, который
установил тесные связи с Массачусетским технологическим институтом. Для развития альтернативной
энергетики Абу-Даби создают особую экономическую зону, где построят "город будущего" — без автомобилей и атмосферных выбросов. Наряду с этим,
создается параллельный финансовый рынок, основанный на принципах исламского банкинга, собственная первоклассная система здравоохранения, которая обеспечит качественное медицинское обслуживание как собственных граждан, так и жителей соседних стран [9, c. 87].
Значительный интерес представляет опыт экономического развития Катара — страны, чей стремительный
прорыв привлекает повышенное внимание ведущих западных держав, специалистов и мировой общественности. Ее нефтегазовый сектор тянет за собой другие отрасли/сферы местной экономики: капитальное строительство, металлургию, транспорт, связь и банковское
дело [16]. В 2011 г. здесь вступила в силу рассчитанная
на 5 лет Стратегия экономического развития. В ее основе лежит программа модернизации страны "Национальное видение — 2030", главные цели которой — стимулирование производства, привлечение иностранных
инвестиций, ускоренное развитие частного капитала.
Государство ставит своей стратегической целью
постепенную диверсификацию источников валютных
поступлений в бюджет. Причем акцент сделан на модернизацию несырьевых отраслей: следует ожидать еще
большего роста строительного сектора, а также расширения информационно-коммуникационной и транспортной сфер. Работа в этом направлении идет весьма активно, в том числе с привлечением иностранных партнеров. Согласно пятилетнему плану, после 2012 г. отрасли ненефтяного сектора будут расти опережающими темпами. По имеющимся оценкам, существенного
снижения зависимости от экспорта углеводородов эмирату удастся добиться лишь к 2030 г., но для этого необходимо значительно увеличить отдачу от неуглеводородных отраслей промышленности и реализовать
проекты, связанные с альтернативной энергетикой. В
Стратегии предусмотрены льготы и финансовая помощь
малым и средним предприятиям, которые должны уже
к концу пятилетки обеспечивать более 30% производ-
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ства сельхозпродукции, используя для этого возможности как внутри страны, так и за рубежом [16]. Учитывая частые колебания мировых цен на традиционные
энергоносители, Катар начал осуществлять различные
проекты в сфере альтернативной энергетики, прежде
всего использования солнечной энергии, что вполне
обусловлено географически. Интенсивное развитие
нефтехимической промышленности позволило стране
выйти в число мировых лидеров в этой области.
Иран. Исламская Республика Иран (ИРИ) движется
по пути формирования собственной, отличной от других, рыночной модели развития, которая все более
сближается с мировыми тенденциями, продиктованными глобализацией [17, c. 11]. В экономической области, в отличие от шахского периода, взят курс на достижение самодостаточности национальной экономики и
обеспечение потребностей населения основными промышленными и сельскохозяйственными товарами собственного производства. Основой динамичного экономического развития стала модернизация. Характерные
признаки этого процесса — ускоренное развитие промышленности, придание ей экспортной ориентации.
Страна пытается диверсифицировать свою экономику,
вкладывая часть прибыли, полученной от экспорта нефти, в развитие других секторов экономики, включая
нефтехимическую промышленность. При этом упор делается на создание более благоприятного инвестиционного климата: принятый летом 2002 г. новый Закон о
защите иностранных инвестиций признан более прозрачным и предоставляющим иностранным инвесторам
больше гарантий, чем даже действовавший в шахское
правление. Наиболее экспортоориентированными и
конкурентными отраслями становятся энергетика, нефтехимия, производствл минеральных удобрений. Стратегическим курсом экономической политики является
не просто повышение ненефтяного экспорта, а развитие обрабатывающей промышленности и вывоз ее продукции [18, c. 76—80].
Немаловажую роль в модернизации страны могут
сыграть свободные экономические зоны (СЭЗ), ставшие
своего рода катализатором внедрения общемировых
принципов хозяйственной деятельности. Принятая программа образования СЭЗ является стимулом как развития внутри страны, где национальный и иностранный
капитал взаимодействуют в условиях свободной конкуренции, так и повышения национальной конкурентоспособности на мировом рынке. Новым стимулом экономического развития является намерение повысить
качество социальной и экономической инфраструктуры, в первую очередь информационных систем.
В конце первого десятилетия 2000-ых годов Иран
бурно развивал сотрудничество с иностранными компаниями в рамках крупных проектов. В их числе — проекты по воссозданию, реконструкции и созданию целых отраслей промышленности (железнодорожного
машиностроения, нефтепереработки и нефтехимии,
автомобилестроения). Именно они лежат в основе интенсивно развивающегося в Иране процесса импортозамещения. Одновременно повышенное внимание уделяется развитию мелкого производства, поддержке
кооперативов в различных отраслях хозяйства. В целом же руководство страны ставит задачу использо-

вать выгоды глобализации для расширения международного рынка для отечественных товаров, для притока в страну необходимых технологий, сделав при
этом упор, в качестве главной исламской компоненты,
на строительство социально справедливой общественной системы.
Определенный интерес вызывает опыт использования доходов от экспорта углеводородного сырья в целях развития ненефтяного сектора, накопленный в Венесуэле, где нефть обеспечивает более 90% доходов
от экспорта, 60% государственных доходов и почти
25% ВВП [19]. Этот опыт подтвердил неэффективность
управления нефтяными доходами при отсутствии ограничений на правительственные расходы и внешние заимствования. Главный вывод состоит в том, эффективное использование нефтяных фондов предполагает
демократичную и прозрачную систему власти, независимый контроль, что особенно актуально для Азербайджана [20, c. 40—41].
Весьма позитивной представляется практика использования нефтяных доходов Индонезии. Основными факторами, заложившими основу для развития ненефтяного сектора, послужили следующие [21, c. 40—
41]:
— Проведение девальвации национальной валюты
в 1978 г. и 1983 г. позволило диверсифицировать экономику, снизить зависимость от нефтяного сектора, способствовало развитию местных производителей и росту экспорта продукции ненефтяного сектора.
— За счет диверсификации экономики и экспортных доходов нефть перестала быть их единственым источником.
— В период нефтяных бумов страна являлась крупным экспортером ненефтяной продукции.
Казахстан. После обретения Казахстаном независимости республика в глобальном разделении труда
рассматривалось исключительно как страна, поставляющая на мировые товарные рынки сырьевые ресурсы (нефть, газ, различные металлы, уран), а также
зерно. Однако становилось очевидным, что хозяйство, основанное на экспортно-сырьевой модели экономического роста, не способна обеспечить долгосрочное устойчивое развитие. В этой связи в 2003 г.
была принята комплексная программа модернизации
структуры казахстанской экономики — Стратегия индустриально-инновационного развития", поставивавшая целью за весьма короткий период времени обеспечить диверсификацию отраслей экономики, а также подготовить условия для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике. В
качестве основных ориентиров развития ненефтяного сектора, в частности, определено — в 2015 г. добиться качественных изменений в структуре добавленной стоимости обрабатывающей индустрии, в том
числе увеличить долю наукоемкой продукции более
чем в 15 раз по сравнению с 2000 г. В настояшее время завершены два первых этапа, идет реализация третьего этапа.
В процессе осуществления диверсификации экономики Казахстан столкнулся с наличием определенных
ограничителей, многие из которых характерны и для
Азербайджана, а потому имеют несомненный интерес.
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Таблица 1. Ограничители диверсификации экономики Казахстана
Низкая инвестиционная привлекательность перерабатывающего
сектора и объектов инфраструктуры для частных инвестиций
Несоответствие квалификационно-профессиональной структуры
спроса и предложения рабочей силы
Сохранение инфраструктурных ограничений развития экономики
и ограничений доступа на рынок
Несоответствие квалификационно-профессиональной структуры
подготовки кадров требованиям рынка труда ввиду несовершенства содержания образовательных программ на всех уровнях

Нескоординированное развитие стратегической
инфраструктуры, увеличивающее затраты на ее формирование
Низкий уровень продуктивной занятости и производительности
труда
Отсутствие серьезных сдвигов по диверсификации экономики и
экспорта
Усложненная система процедур регулирования предпринимательской деятельности, несовершенная конкурентная
среда и наличие барьеров для входа на рынок новых компаний

Источник: Cоставлена на основе: [22, с. 142—151].

В обобщенном виде эти ограничители представлены в
таблице 1.
Важнейшими инструментами реализации стратегии
индустриально-инновационной политики выступили
институты развития Казахстана. В этой связи следует
выделить созданную в 2006 г. управляющую компанию
АО "Фонд устойчивого развития "Казына"", которая
была призвана обеспечить повышение и стимулирование инвестиционной и инновационной активности в несырьевых секторах экономики через эффективное
корпоративное управление институтами развития. Данный Фонд обеспечивал финансовыми ресурсами дочерние организации, которые, в свою очередь, осуществляли финансирование экономики. Его деятельность
сконцентрировалась, в частности, на финансировании
инвестиционных проектов в рамках текущей деятельности, программы 30 корпоративных лидеров, Плана
первоочередных действий, а также инновационных
проектов, малого и среднего бизнеса. Осуществлялось
стимулирование бизнес-активности в стране, катализации предпринимательских инициатив в ненефтяных
отраслях, а также "точек роста", которые дадут основу для развития самостоятельных бизнесов. Например,
строительство и функционирование крупного шинного завода, работающего по наиболее перспективным
технологиям финской компании Nokian, послужило естественным мощным стимулом к образованию вокруг
него сопутствующих предприятий и формированию
нефтехимического кластера. В целом создание Фонда сыграло позитивную роль в процессе диверсификации казахстанской экономики и для развития ее ненефтяного сектора, позволив существенно увеличить
его инвестиционный портфель и привлечь стратегических инвесторов.
Анализ структуры введенных в эксплуатацию проектов показал, что около 61,0% пришлось на проекты
в области агропромышленного комплекса, химической,
текстильной и швейной промышленности, высоких технологий и связи, производства пищевых продуктов.
Вместе с тем обследование одной из ведущих международных консалтинговых компаний мира McKinsey&Company выявило неоптимальный и слишком широкий выбор приоритетных отраслей для инвестиций.
В качестве обоснования данного тезиса указывалось на
тот факт, что в число указанных отраслей вошли такие,
где добавленная стоимость финансового инвестора ограничена на ранних стадиях (металлургия, химия, нефтехимия) и которые требуют значительных инвестиций.
В этой связи было рекомендовано сократить список
приоритетных отраслей с концентрацией на конкурентоспособных отраслей, обеспечивающих диверсифика-
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цию экономики (например, сельхозпереработка, высокотехнологичные производства на базе редких металлов, агрохимия, инновационные технологии), а также на
проектах, обеспечивающих инновационное развитие
экономики. В качестве одной из основных проблем,
препятствующих диверсификации экономики, было
идентифицировано отсутствие научных инкубаторов и
технополисов, а также инновационного предпринимательства. Это, в свою очередь, предопределила выработку подходов к государственной политике в области
инновационного развития, а именно: стимулирование
появления инновационного предпринимательства и
сильных систем его поддержки, становление адекватной финансовой и инновационной инфраструктуры,
формирование и развитие соответствующего научного
потенциала.
Суверенные фонды. Проведение экономической
политики в странах, в значительной степени зависящих
от экспорта нефти и других невозобновляемых ресурсов, осложняется рядом принципиальных проблем. Таковыми, в частности, являются эффекты, связанные с
так называемой "голландской болезнью", волатильность доходной части бюджетов из-за непредсказуемой
ситуации с мировыми ценами на рынках сырьевых ресурсов, ограниченность и невосполнимость запасов
природных ресурсов. Для решения названных проблем
в странах-экспортерах сырьевых ресурсов нацеливают
экономическую политику на смягчение этого негативного воздействия внешне-экономической конъюнктуры
посредством проведения долгосрочной бюджетной
политики и стратегии государственных расходов. Для
их реализации страны либо изымают сверхдоходы, получаемые вследствие высоких цен на нефть, и накапливают их в качестве остатков на счетах в центральных
банках (Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир), либо аккумулируют их в специально созданных фондах невозобновляемых ресурсов (Норвегия, Чили, Кувейт, Оман).
Суверенные фонды благосостояния (СФБ), формируемые в странах-экспортерах сырья [23, c. 3—7; 24, c.
33—36], являются важным потенциальным финансовым
источником ускоренного развития ненефтяных отраслей. Накопление и использование средств данных фондов имеет свою специфику и в значительной степени
зависит от прибыли, получаемой от экспорта сырья.
Суверенные фонды различного вида созданы и существуют сегодня во многих странах мира, среди которых
Норвегия, Россия, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ,
Ливия, Алжир, Сингапур, США, Казахстан и др. (Таблица 2). Указанные фонды, как правило, создавались в
странах, благосостояние которых зависит от экспорта
природных ресурсов (нефти, газа, руд цветных метал-
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Таблица 2. Страны с наиболее крупными СФБ (на середину 2013 г.),
млрд долл. США
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Страна

Наименование фонда

Объединенные
Арабские Эмираты
Норвегия
Китай
Сингапур
Гонконг
Кувейт
Россия
Катар
Австралия
Казахстан
Корея
Ливия
Алжир
Иран
Малайзия

Инвестиционное управление Абу-Даби, Инвестиционная корпорация Дубая,
Международная нефтяная инвестиционная компания и др.
Государственный пенсионный фонд «Глобальный»
Китайская инвестиционная компания
Государственная инвестиционная компания Сингапура, Холдинги Темасек
Обменный фонд
Инвестиционное управление Кувейта
Фонд национального благосостояния, Резервный фонд
Инвестиционное управление Катара
Фонд будущего
Национальный фонд, Национальная инвестиционная корпорация
Инвестиционная корпорация Кореи
Инвестиционное управление Ливии
Фонд регулирования доходов
Национальный фонд развития
Стратегический инвестиционный фонд Правительства Малайзии (Khazanah
Nasional Berhad)

Совокупный
объем активов
850
720
482
422
359
342
171
115
88
96
57
56
55
54
40

Источник: [14, c. 34].

лов и др.) и от цен на них на мировом рынке. Обратимся
к опыту создания и функционирования СФБ в странах,
добившихся наибольшего успеха в обеспечении долгосрочной макроэкономической стабильности и развития
несырьевого сектора путем эффективного управления
их средствами.
Как видно из таблицы 2, большинство из крупнейших СФБ созданы в нефтедобывающих странах (ОАЭ,
Норвегия, Кувейт, Россия, Катар, Ливия, Алжир, Иран).
Это обусловлено тем, что в этих странах, как свидетельствуют многочисленные исследования, макроэкономическая ситуация в большей мере зависит от движения
мировых цен на нефть. Экономический рост в целом и
рост производства в ненефтяном секторе имели тенденцию к росту в периоды роста цен на нефть и к снижению — в периоды их падения [2, c. 194]. Агрегированные данные по десяти нефтеэкспортирующим странам
показывают значительную и статистически значимую
корреляцию (около 0,4) между ростом реального объема ненефтяного ВВП и динамикой цен на нефть в течение 1991—2007 гг. [25, c. 3]. Особенно сильна эта корреляция в странах с более высоким удельным весом нефтяного сектора в экономике. Не менее важным в плане практического опыта нефтедобывающих стран представляется высокая волатильность (стандартное отклонение) фискальных показателей, в частности, ненефтяных доходов и суммарных расходов (оба указанных
показателя измеряются в процентах ненефтяного ВВП).
Во всех странах выборки изменчивость расходов значительно превышает изменчивость ненефтяных доходов. Соотношение между этими показателями составляет от 3—3,5 раз в Иране и Кувейте до 7,5 в Нигерии и
17 раз в Ливии [25, c. 7; 26, c. 17—20].
Отдельный интерес вызывает рассмотрение ненефтяного дефицита бюджета и счета текущих операций в
нефтедобывающих странах с разной степенью зависимости от экспорта нефти. Зарубежные эксперты, обобщив страновые отчеты Международного валютного
фонда и данные соответствующих центральных банков,
пришли к выводу, что в таких странах, как Индонезия,
Малайзия, Норвегия (это, главным образом, страны,
сравнительно давно испытавшие снижение объемов

добычи углеводородного сырья и уже прошедшие этап
активной диверсификации экономики), дефицит бюджета ненефтяного сектора ниже 15% ненефтяного ВВП.
При этом по счету текущих операций ненефтяного сектора первые две из перечисленных стран имели относительно небольшой профицит, а последняя — небольшой дефицит [1, c. 11, 26]. В этих странах отмечаются
позитивные признаки перехода от углеводородной экономики к ненефтяной. Так, Норвегия еще в 1971 г. рассматривала эту задачу в своей экономической стратегии в качестве ключевой. Во все последующие годы
достижению этой цели была подчинена вся их государственная политика. Малайзия также удалось снизить
свою чрезмерную зависимость от нефти благодаря акценту на развитие ненефтяных производств: сперва это
были отрасли агропромышленного комплекса, а сейчас
— экономика, основанная на знаниях. Индонезия также пошла на многое, чтобы уменьшить эту зависимость.
Причем внимание акцентируется на том факте, что все
эти три страны использовали развитие ненефтяной экономики в качестве значимого фактора для создания
новых рабочих мест [1, c. 27].
Такие страны, как Алжир (создал Фонд регулирования доходов) и Нигерия (Суверенное инвестиционное
управление), как уже отмечалось выше, находятся в стадии перехода к диверсифицированной экономике. Их
предыдущие попытки по устранению "углеводородного доминирования" не увенчались успехом, и сейчас они
находятся в поиске эффективных путей достижения
этой цели [1, c. 26—27]. В свою очередь, в ряде стран с
функционирующими СФБ диверсификация экономики
ожидается в кратко- и долгосрочной перспективе. Считали бы важным также отметить незначительную корреляцию от колебаний цен в странах, располагающих
достаточно диверсифицированной экономикой (особенно Малайзия и Индонезия), что значительно дифференцирует их от тех, кому еще предстоит столкнуться с
последствиями быстрого снижения объемов нефтедобычи.
В странах с сырьевой ориентацией производства и
экспорта для определения устойчивой траектории и
прогнозирования сценариев развития ненефтяного сек-
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тора зачастую используют модель перманентного сырьевого дохода [27]. Стержнем данной модели здесь
является концептуальное допущение, согласно которому чистое государственное богатство, сырьевое (например, нефтяное) богатство и чистые финансовые активы
расходуются с постоянной скоростью, что обеспечивает их справедливое межпоколенческое распределение
в соответствии с конкретно заданным критерием общественного благосостояния. Несмотря на то, что ее применение может привести (и нередко приводит) к более
высоким уровням дефицита бюджета ненефтяного сектора в краткосрочном периоде, на длинных временных
горизонтах, когда запасы сырьевых ресурсов близки к
исчерпанию, она позволяет поддерживать дефицит на
более низком уровне [2, c. 209].
Ориентированная на названную модель концепция
устойчивого развития может основываться на двух типах критериев общественного благосостояния, на базе
которых строится распределение чистого государственного богатства между поколениями: 1) постоянное
распределение определенной доли ненефтяного ВВП;
2) использование постоянной в реальном выражении величины сырьевого богатства. В первом случае с течением времени возникает стабильный дефицит ненефтяного сектора, и более богатые будущие поколения
(при условии увеличения ВВП ненефтяного сектора)
будут получать более высокие доли нефтяного богатства в реальном выражении. Во втором — будет наблюдаться сокращение ренты, выраженной в доле ненефтяного ВВП, так как реальный нефтяной ВВП будет расти. В каждом случае использование того или иного
критерия аргументируется самыми разными предпосылками, в зависимости от которых будут получены отличающиеся выводы относительно устойчивости. Возможны и другие допущения относительно использования
нефтяного богатства: так, его перевод в развитие инфраструктуры и накопление человеческого капитала
обеспечивает более высокую динамику роста ненефтяного сектора. Во всех случаях важно добиться доступной оценки адекватных рисков и альтернатив, избежать
резкой и болезненной подстройки. При этом скорость
подстройки зависит от обстоятельств каждой страны —
издержек регулирования, макрофискальной ситуации,
уровня резервов [28].

ВЫВОДЫ

В целом следует подчеркнуть, что для преодоления
нефтяной зависимости Азербайджана требуется комплексное изучение и селекция соответствующего позитивного зарубежного опыта, что, в конечном счете, приведет к диверсификации его экономики и развитию полноценного ненефтяного сектора.
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THE INVESTMENT ASPECTS OF DEVELOPMENT OF VEGERABLE-GROWING BRANCH
Подальший розвиток овочівницької галузі нерозривно пов'язаний з інвестиціями. Основна
проблема галузі полягає у відсутності діючого фінансово-кредитного механізму, що стимулює:
підвищення ефективності виробництва, розвиток інфраструктури овочевого ринку, створення
умов для нормальної конкуренції. Інструменти такого механізму враховують пряму бюджетну
державну підтримка підприємств, часткову компенсація ставок по кредитах, державні капіталовкладення в будівництво та реконструкцію меліоративних систем. Внаслідок обмеженості
бюджетних ресурсів і збитковості виробництва овочів зростає також роль нетрадиційних джерел фінансування (кошти потенційних вітчизняних і закордонних інвесторів). Завданням даної
статті є розробка пропозицій щодо залучення та ефективного використання інвестицій в овочівницькій галузі. Через відсутність у переважної більшості виробників овочевої продукції фінансових коштів лише окремі виробники змогли скористатися інвестиційними кредитами для придбання конструкцій теплиць і технологічного устаткування. Це є головною причиною, що перешкоджає розвитку овочівницької галузі захищеного грунту. Висока капіталоємність тепличного виробництва потребує проведення реконструкції, модернізації існуючих і будівництво нових сучасних ресурсозберігаючих тепличних комплексів з комплектом технологічного устаткування значних обсягів одноразових капітальних вкладень.
The further development of vegetable-growing branch is inextricably related with investments.
The basic problem of branch will consist in absence of the working financial — credit mechanism
which stimulates: increase of a production efficiency, development of an infrastructure of the
vegetable market, creation of conditions for normal competition. Tools of such mechanism take into
account direct budgetary state support of the enterprises, partial indemnification of rates under
credits, the state capital investments in construction and reconstruction of ameliorative systems.
Owing to limitation of budgetary resources and unprofitability of manufacture of vegetables the role
of nonconventional sources of financing (means of potential domestic and foreign investors) grows
also. Problems of given article is development of offers on attraction and an effective utilization of
investments in vegetable-growing branch. Because of absence at the overwhelming majority of
manufacturers of vegetable production of financial assets only separate manufacturers could take
advantage of investment credits for purchase of designs of hothouses and the process equipment. It
is the main reason interfering development of vegetable-growing branch of the protected ground.
The high capital intensity of hothouse manufacture requires carrying out of reconstruction,
modernization existing and construction new modern ресурсосберегающих hothouse complexes
with the complete set of the process equipment, significant volumes of disposable capital
investments.
Ключові слова: інвестиції, овочівництво, розвиток, виробництво, інновації, продукція, діяльність.
Key words: investments, vegetable growing, development, manufacture, innovations, production, activity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

знижується активність суб'єктів овочівницької галузі, відзнаЗ розвитком науково-технічного прогресу внаслідок чається неефективне її формування і, як наслідок, підвищуєтьслабкої інвестиційно-інноваційної підприємницької діяльності ся залежність країни від імпорту овочевої продукції.
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Низький рівень впровадження інновацій викликає
недостатні обсяги інвестування виробників овочевої
продукції, підсилює спад виробництва і впливає на зниження конкурентоспроможності овочівницької галузі.
Інвестиційний розвиток виробництва овочевої продукції в першу чергу потребує формування повноцінного ринку продукції і відповідної його інфраструктури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку овочівницької галузі розкрито у
роботах: В.І. Бойка, П.М. Макаренка, В.Я. Амбросова,
А.І. Шумейка, О.В. Федька, Н.І. Строченко та ін. Проте
прикладний аспект інвестиційного розвитку овочівницької галузі залишається недостатньо вивченим.
Мало праць, що стосуються нових підходів до теоретико-методологічного визначення суті інвестицій, економічних проблем інвестиційного процесу, подальшого прогнозу розвитку галузі на перспективу та визначення напрямів підвищення економічної ефективності функціонування овочевого ринку за рахунок інвестицій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завданням даної статті є розробка пропозицій щодо
залучення та ефективного використання інвестицій в
овочівницькій галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У забезпеченні продовольчої безпеки населення
овочівницька галузь має одне із пріоритетних значень,
адже вживання продукції цієї галузі збагачує організм
людини біологічно активними речовинами, жирами, аскорбіновою кислотою та мікроелементами. В Україні
щорічно виробляється близько 7 млн тонн овочевої продукції, що в розрахунку на одну людину становить
близько 160 кг. Однак у результаті низької товарності
галузі до споживача надходить тільки 120—125 кг, тобто науково-обгрунтована норма забезпечується в останні роки на рівні 70%.
При цьому спостерігається зростання врожайності
на 31,3 ц/га та валових зборів на 1,3 млн ц. Однак, темпи зростання врожайності і обсягів виробництва овочів
не забезпечуються відповідним рівнем інтенсифікації галузі, оскільки виробництво овочів на сьогодні в переважній більшості сконцентровано в господарствах населення.
Збільшення масштабності виробництва овочів за
рахунок підвищення їх концентрації сприятиме повнішому використанню способів інтенсифікації, підвищенню
врожайності, асортименту та якості продукції, конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішньому ринках [3, c. 169].
Крім того, у результаті деспеціалізації виробництва
овочів стримується впровадження інноваційних розробок і, як наслідок, знижується його ефективність. Відрив
реального виробника від інноваційного розвитку,
новітніх технологій, якісного насіння, відмова від класичних складових економічного зростання приводить до
порушення технологій виробництва, руйнування й навіть
знищення економічної ефективності галузі. Подальший
ефективний розвиток овочівництва в країні нерозрив-

но пов'язаний з інвестиційною стратегією, без якої неможлива інноваційна діяльність.
О.В. Рузакова і Г.Г. Рузакова відзначають, що
"…розробка і реалізація інвестиційної стратегії і тактики має базуватися на всебічно відпрацьованих економіко-математичних моделях і сценаріях, які мають важливе значення як на державному, так і на регіональному рівнях" [4, с. 67].
Отже, подальший розвиток овочівницької галузі
нерозривно пов'язаний з інвестиціями. Основна проблема галузі полягає у відсутності діючого фінансово-кредитного механізму, що стимулює: підвищення ефективності виробництва, розвиток інфраструктури овочевого ринку, створення умов для нормальної конкуренції.
Інструменти такого механізму враховують пряму
бюджетну державну підтримка підприємств, часткову
компенсація ставок по кредитах, державні капіталовкладення в будівництво та реконструкцію меліоративних систем.
С.І. Богданов і А.С. Богданов наголошують на те,
щоб овочівницька галузь постійно перебувала на абсолютній висоті, необхідний розвиток меліорації. Це дозволить не тільки вирішити питання із свіжою овочевою
продукцією у літньо-осінній період, але й дозволить
вирішити питання з кормовою базою тваринництва [1,
c. 114].
Внаслідок обмеженості бюджетних ресурсів і збитковості виробництва овочів зростає також роль нетрадиційних джерел фінансування (кошти потенційних
вітчизняних і закордонних інвесторів).
У перспективі розвиток овочівницької галузі багато
в чому буде визначатися, з одного боку, більш сучасною організацією надходження овочів з особистих
підсобних господарств населення, а з іншого боку —
відновленням і розвитком крупнотоварного виробництва овочевої продукції в сільськогосподарських підприємствах.
У цих умовах інвестиційна привабливість овочівницької галузі виявляється низькою, що різко обмежує
можливості залучення ресурсів для її розвитку. Державна програма розвитку цієї галузі повинна передбачати
надання пільгових кредитів строком до восьми років на
будівництво, реконструкцію та модернізацію тепличних
комплексів з виробництва овочевої продукції в захищеному грунті.
Через відсутність у переважної більшості виробників
тепличної овочевої продукції фінансових коштів лише
окремі виробники змогли скористатися інвестиційними
кредитами для придбання конструкцій теплиць і технологічного устаткування. Це є головною причиною, що
перешкоджає розвитку овочівницької галузі захищеного грунту.
Висока капіталоємність тепличного виробництва
потребує для проведення реконструкції, модернізації
існуючих і будівництво нових сучасних ресурсозберігаючих тепличних комплексів з комплектом технологічного устаткування значних обсягів одноразових капітальних вкладень, оскільки вартість реконструкції 1 га
зимових скляних теплиць становить близько 15 млн грн.,
з інфраструктурою — 30 млн грн., весняних промислових теплиць із плівковим або полікарбонатним покриттям — 20 млн грн., які затребувані особливо в АР Крим.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
З урахуванням гостроти проблеми розширення обсягів виробництва овочів у позасезонний період
Міністерству аграрної політики та продовольства АР
Крим необхідно розробити проект, який передбачав
би реалізацію комплексу взаємозалежних заходів
щодо відродження тепличного овочівництва, що безумовно дозволить істотно поліпшити ситуацію в цій
сфері.
За експертними оцінками, ефективно використовуючи наявні переваги (високий науковий потенціал,
наявність висококваліфікованих кадрів, наявність
вітчизняних виробників з проектування, виготовлення конструкцій теплиць і технологічного устаткування, будівництву тепличних комплексів "під ключ"),
державну підтримку, залучаючи позабюджетні інвестиційні кошти, тепличне овочівництво в АР Крим зможе в перспективі стати самодостатньою галуззю, що
стабільно розвивається, здатною забезпечити імпортозаміщення, що відповідає доктрині продовольчої
безпеки.
За думкою Н.А. Мазур, одним з основних завдань
кожної держави є досягнення продовольчої безпеки
населення, тобто здатності забезпечувати його достатнє
та якісне харчування, а також створення резервних продовольчих фондів за рахунок продукції вітчизняного
виробництва [2].
Крім того, реалізація програми забезпечить створення нових робочих місць, буде сприяти залученню в
галузь молодих висококваліфікованих кадрів. Успішний розвиток тепличного овочівництва збільшить надходження фінансових коштів від податкових відрахувань у бюджети всіх рівнів, у тому числі й в місцеві
бюджети.
За останні роки в овочівництві захищеного грунту
відбулися значні зміни. Проведена реконструкція теплиць з метою скорочення витрат на тепло та поліпшення мікроклімату, впроваджена малооб'ємна технологія
вирощування овочевих культур, що забезпечує підвищення врожайності та зниження собівартості продукції.
Ведеться розробка сортових технологій, освоєння
різних субстратів.
У сучасних умовах виробникам тепличної овочевої
продукції потрібна державна підтримка в наслідок
того, що їхній фінансовий стан перебуває на рівні рентабельності 5—10%, але саме головне — у зв'язку з
низьким споживанням овочів на душу населення. У цей
час головне вирішення проблеми виходу тепличного
сектору АР Крим на сучасний рівень полягає в будівництві сучасних теплиць та у модернізації виробництва.
Треба брати до уваги те, що тільки крупні підприємства мають можливість інвестицій у будівництво. У Україні будівництво сучасних теплиць можливо тільки в
умовах високого рівня концентрації виробництва. Великі спеціалізовані виробники з високим рівнем поглибленої спеціалізації мають висококваліфікованих
фахівців, спеціалізований робочий персонал, явні переваги у всіх ситуаціях, у тому числі при новому будівництві.
Ефективність інвестицій у будівництво засклених
теплиць дуже висока, притому, що в засклених теплицях виробники відходять від сезонності виробництва, а
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це головна конкурентна перевага на ринку овочів. Однією з основних проблем, що не дозволяє розвиватися
овочівництву захищеного грунту АР Крим, є сформовані правовідносини в галузі, які не відрегульовані законами.
Правове поле наших тепличних господарств закінчується на рівні окремих постанов Уряду і набору нормативів, стандартів і рекомендацій. Іншою серйозною
перешкодою на шляху розвитку овочівництва захищеного грунту є відсутність обгрунтованих розцінок і норм
на будівництво теплиць. Під час відсутності державних
розцінок і норм, уряд не буде виділяти необхідні кошти
для корінного реформування овочівництва захищеного грунту.
У цей час будівництво теплиць в АР Крим ведеться
за індивідуальними розцінками, які розробляються на
основі специфікацій і цін на матеріали заводу виготовлювача. Індивідуальні розцінки в наслідок вільної
торгівлі і підприємницької діяльності, а також відсутності державного регулювання, у різних регіонах країни відрізняються і коректуються в основному заводами
виготовлювачами. Індивідуальні розцінки, що діють в АР
Крим, не придатні для вирішення питання будівництва
сучасних теплиць за рахунок державного бюджету.
Важливою особливістю овочівництва захищеного
грунту є те, що в період сильного забруднення навколишнього середовища екологічність виробництва продукції відіграє важливу роль для здоров'я людини. Екологічність виробництва овочів захищеного грунту в АР
Крим досягається шляхом застосування біозахисту рослин і отрутохімікатів у вигляді фунгіцидів та інсектоакарицидів.
Розвиток овочівництва захищеного грунту може
бути забезпечений за рахунок доступності засобів управлінського потенціалу. Управлінський потенціал покликаний виконувати певну місію. За своїм рівнем
розвитку і активізацією він повинен бути пріоритетним, домінуючим в потенціалі як системі. Від рівня
його розвитку визначатиметься за якісними і кількісними параметрами і потенціал виробника як системної цілісності.
Проте тенденція до переходу на нові технології спостерігається повсюдно, так само як і зростаючій доступності інвестицій, оскільки шлях інтенсифікації більш
ефективний, ніж підвищення прибутковості за рахунок
розширення площ вирощування. Майбутнє тепличного
виробництва спрямовано на застосування засобів зміни
навколишнього середовища і контролю за станом та
продуктивністю овочевих рослин.
Великі зони тепличного овочівництва впливають на
навколишнє середовище: це відвід значних обсягів чистої води, скидання дренажних стоків, відходи від використання синтетичних матеріалів, забруднення хімічними засобами захисту рослин.
У зв'язку із цим теплиці повинні відповідати строгим законодавчим обмеженням стосовно навколишнього середовища. Цього найкраще можна досягти за
допомогою повністю замкнутих процесів вирощування
з ізольованою прикореневою зоною та замкнутим повітряним простором. Створення штучного мікроклімату в замкнутих умовах потребує особливих властивостей від покриття.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Нарощування товарного виробництва овочів з урахуванням особливостей розвитку овочівництва в АР
Крим, природних і економічних умов, ємності ринку
овочевої продукції доцільно вести за рахунок: застосування високоврожайних з високими споживчими якостями сортів і гібридів овочевих культур, що володіють комплексною стабільністю до збудників хвороб;
впровадження у виробництво сучасних технологій вирощування, збирання і зберігання овочів; розробки і
впровадження у виробництво спеціальних сільськогосподарських машин і технологічного устаткування для
кожної групи овочевих культур, сучасних енергозберігаючих теплиць та устаткування для захищеного грунту; будівництва в господарствах сучасних овочесховищ
із регульованим мікрокліматом, будівництва і реконструкції промислових теплиць; проведення науководослідних робіт із оздоровлення фітосанітарного стану на меліоративних землях, включаючи зниження агресивності вірусних та інших захворювань овочевих
культур.
Розвиток овочівницької галузі багато в чому визначається рівнем спеціалізації виробництва. Спеціалізація виробництва повинна здійснюватися на всіх територіальних рівнях, включаючи окремі виробничі
підрозділи і розвиватися в напрямку одержання стандартної продукції, що призначена для використання на
конкретні цілі: овочі у свіжому виді та овочі на переробку. Це дозволить відпрацьовувати агротехніку вирощування окремих сортів, збільшувати площі під овочами, доводити їх до рівня, що забезпечує ефективне
використання комплексу машин з їхньої обробки та
збирання.
Найважливішим напрямом спеціалізації повинне
стати створення базових господарств для виробництва насінного матеріалу на основі банку здорових
сортів. Спеціалізація господарств з виробництва та
розмноження насіння овочевих буде сприяти розвитку ринку насінного матеріалу з використанням сучасної схеми сертифікації та контролю якості матеріалу, що надходить у господарський і торговельний
оборот. Діючі нормативні вимоги, технічні умови,
правила приймання багато в чому застаріли, тому що
були розроблені і уведені в дію більш ніж 25 років
тому.
Освоєння пропонованої системи дозволить забезпечити якісним насінним матеріалом не тільки
крупних виробників овочів, але і господарства населення, забрати з ринку торговців, що пропонують
насінний матеріал без наявності сертифіката і
відповідних вимог державних і галузевих стандартів, наблизити припустимі норми якості для різних
класів категорій насіння до міжнародних вимог, а
одержання екологічно чистих овочів може бути використано товаровиробниками як важливий фактор підвищення конкурентоспроможності АР Крим
п ри роз витку міжре гіона ль них міжде ржа в них
зв'язків.
Дрібнотоварне господарство повинне зайняти певну нішу на овочевих ринках, причому як в оптовій ланці,
так і в роздрібній. Крім того, дрібнотоварним виробникам необхідно визначити держзамовлення — постачання муніципальних установ (їдалень, шкіл, лікарень, ди-

тячих садів). Частково може бути налагоджена переробка овочів.
Деякі великі виробники можуть здійснювати виробництво насінного матеріалу для реалізації господарствам населення. Також може бути організована реалізація овочів для наступної їхньої переробки. Таким чином, потреби певного сегмента ринку
овочів можуть бути забезпечені виробниками у перспективі, тому що в них є свої покупці з певним
рівнем доходу.

ВИСНОВКИ

Доведено, що подальший розвиток овочівницької
галузі нерозривно пов'язаний з інвестиціями. Основна
проблема галузі полягає у відсутності діючого фінансово-кредитного механізму, що стимулює підвищення
ефективності виробництва, розвиток інфраструктури
овочевого ринку, створення умов для нормальної конкуренції.
Інвестиційна привабливість овочівницької галузі виявляється низькою, що різко обмежує можливості залучення ресурсів для її розвитку. Державна програма
розвитку цієї галузі повинна передбачати надання
пільгових кредитів строком до восьми років на будівництво, реконструкцію та модернізацію тепличних комплексів з виробництва овочевої продукції в захищеному грунті.
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DIAGNOSTICS RISK DEFAULT OF OBLIGATIONS AND ITS INFLUENCE ON THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS PROCESSING ENTERPRISES FOOD INDUSTRY
У статті наведено результати розробки методики діагностики ризику невиконання зобов'язань та оцінки впливу його значення на рівень інвестиційної привабливості переробних
підприємств харчової промисловості.
In the article adumbrated the results of default risk estimation methodics' development and
estimation of it's influence on the level of, investment attraction of agricultural reprocessors.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Залучення позичкових коштів підприємствами завжди пов'язано з ризиком невиконання ними зобов'язань
по отриманих позиках (дефолт підприємства). Актуальність питання оцінки та оптимізації параметрів залучення позичкових коштів підприємствами визначається тим, що такі параметри позики, як її вартість, строки
та обсяги мають значний вплив на вартість підприємства
і як наслідок, на його інвестиційну привабливість. Слід
також зазначити, що вірогідність невиконання зобов'язань підприємством є складовою вартості його перспективних запозичень та визначає вірогідність отримання
потрібних ресурсів надалі. Виходячи з цього, актуальною
є розробка методики оцінки ризику дефолту підприємств,
який виникає при залученні позичкових коштів ними.
Об'єктом дослідження було обрано переробні підприємства харчової промисловості, що належать до галузі
харчової промисловості. Високі темпи розвитку галузі
харчової промисловості обумовлюють підвищення обсягів залучення кредитних ресурсів підприємствами. В
кризових умовах, що характеризуються високим рівнем
невизначеності, питання оцінки оптимальних параметрів
позичкового фінансування набувають актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі питанню оцінки ризику невиконання кредитних зобов'язань підприємствами приділено
значну увагу. Цій проблемі присвячено праці В.М. Гончарова [1, с. 646], С.Д. Федюніної [2, с. 20—22], Г.Б. Іваницької [3, с. 21—23] та ін. Питанню оцінки впливу рівня
вірогідності дефолту на рівень інвестиційної привабливості підприємств приділено увагу в працях О.В. Воронцовського [4, с. 528] та П.І. Вахріна [5, с. 384]. В розгля-
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нутих працях, ризик дефолту оцінювався на основі ретроспективного аналізу, або аналізу ризику невиконання
зобов'язань підприємством у теперішній момент часу. Питанню оцінки перспективного значення ризику дефолту
та його впливу на інвестиційну привабливість підприємств
в зазначених працях достатньої уваги приділено не було.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є наведення результатів розробки методики оцінки ризику дефолту підприємств та оцінки
впливу його значення на рівень інвестиційної привабливості переробних підприємств харчової промисловості

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Найбільш застосовуваними методиками розрахунку
вірогідності дефолту підприємства є Z коефіцієнт Альтманата подобні до нього показники. Недоліком цих методик є те, що вони є найбільш придатними для ретроспективного аналізу, або для розрахунку на теперішній момент
часу. Використання прогнозних показників суттєво зменшує точність цих коефіцієнтів. Важливими є також ті обставини, що точний прогнозний розрахунок таких вихідних значень, як поточні активи, запаси та ін. є дуже складним та має будуватися, як мінімум на основі виробничих
планів підприємства. Таким чином, розрахунок прогнозних значень вірогідності дефолту шляхом використання
коефіцієнтів вірогідності банкрутства є неприйнятним.
Розробку методики оцінки вірогідності дефолту ми
розпочали з формулювання припущення, що дефолт
підприємства, який обумовлений неможливістю виконання боргових зобов'язань може виникнути у двох випадках: неможливість сплати відсотків за борг та неможливість
сплати основної суми боргу. Виходячи з джерел покриття
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Оцінка оптимального співвідношення власного та позичкового капіталу
D/(D+E)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

' 0,8

0,9

EBIT

48623

48623

48623

48623

48623

48623

48623

48623

48623

48623

Equity

91628,55

91628,55

91628,55

91628,55

91628,55

91628,55

91628,55

91628,55

91628,55 91628,55

Debt

0

10079,14

22907,14

39400,28

61391,13

91628,55

137442,8

213494,52

366514,2 824656,95

Interest

0

982,72

2347,98

4215,83

7059,98

11591,01

20135,37

33091,65

60474,84 156684,82

Interest cover ratio

49,47

20,71

11,53

6,89

4,19

2,41

1,47

t-stat

5,179

4,859

4,441

3,890

3,119

1,992

0,106

-2,894

-9,070

-29,076

P

0,002

0,003

0,004

0,008

0,021

0,093

0,919

1

1

1

TS

0,00

245-,68

587

1053,96

1764,99

2897,75

5033,84

8272,91

15118,71 39171,21

2 s.e. EBIT

18778

18778

18778

18778

18778

18778

18778

18778

18778

BCo

38,62

53,04

82,11

151,59

387,01

1754,05

17251,87

18778,00

18778,00 18778,00

Taxes

12155,75

11910,07

11568,75

11101,79

10390,76

9257,997

7121,907

3882,8373

-2962,961 -27015,46

NOPLAT

36467

35730

34706

33305

31172

27774

21366

11649

-8889

Debt/n

0

2015,83

' 4581,43

7880,06

12278,23

18325,71

27488,57

42698,90

73302,84 164931,39

Debt/n cover ratio

0,31

18778

-81046

17,72

7,57

4,23

2,54

1,52

0,78

0,27

-0,12

-0,49

t-stat

4,61

4,26

3,81

3,21

2,39

1,19

-0,77

-3,92

-10,39

-31,08

P

0,00

0,01

0,01

0,02

0,05

0,28

1

1

1

1

2 s.e. NOPLAT

15828

15828

15828

15828

15828

15828

15828

15828

15828

15828

BCp

57,95

84,22

140,86

289,73

858,14

4393,62

15828

15828

15828

15828

Vleveredp

91531,97

91736,97

91992,57

92241,19

92148,39

88378,63

63582,53

65295,46

72141,26 96193,76

Vlevered0

91589,93

91821,19

92133,44

92530,92

93006,54

92772,25

79410,53

81123,46

87969,26 112021,76

Vlevereda

91560,95

91779,08

92063,00

92386,05

92577,46

90575,44

71496,53

73209,46

80055,26 104107,76

боргових виплат, на прочність перевіряються ЕВІТ (англ. Profit, Losses After Taxes — чистий прибуток підприємEarnings before interest and taxes — прибуток до сплати ства). Тут слід зазначити, що відносно покриття відсотків,
відсотків та податків) та NOPLAT (англ. — Net Operating ЕВІТ — є безальтернативним джерелом, але, відносно осТаблиця 2. Оцінка оптимального співвідношення власного та позичкового капіталу
D/(D+E)

0

0,1

0,2

0,3

0,7

0,8

EBIT

13405,19

13405,19

13405,19

13405,19 13405,19

0,4

13405,19 13405,19

13405,19

13405,19 13405,19 13405,19

Equity

39816

39816

39816

39816

39816

39816

39816

39816

39816

39816

Debt

0

4379,76

9954,00

17120,88 26676,72

39816

59724

92771,28

159264

358344

38380

Interest

0

744,56

1692,18

2910,55

4535,042

6768,72

10153,08

15771,12

27074,88 60918,48 6524,600

Interest cover ...
ratio

18,0042

7,922

4,606

2,956

1,98

1,32

0,85

0,495

0,22

2,054561

t-stat

6,396

6,040

5,588

5,007

4,232

3,166

1,552

-1,129

-6,522

-22,669

3,283

P

0,001

0,002'

0,003

0,004

0,008

0,025

0,181

1,12

1

1

0,022

TS

0

186,140

423,045

727,637

1133,761

1692,180 2538,27

3942,779

6768,720 15229,620 1631,150

2 s.e. EBIT

4192,67

4192,67

4192,67

4192,67

4192,67

4192,67

4192,67

4192,67

4192,67

BCo

5,806

7,511

10,614

17,107

34,518

104,479

760,814

4695,788

4192,668 4192,668 91,772

Taxes

3351,3

3165,16

2928,25

2623,66

2217,54

1659,12

813,02

-591,48

-3417,42

-11878,32 -1720,14

NOPLAT

10054

9495

8785

7871

6653

4977

2439

-1774

-10252

-35635

5160,443

Debt/n

0

39816

0,5

0,6

0,9

4192,67

0,48

4192,67

875,952

1990,8

3424,176 5335,344

7963,2

11944,8

18554,26

31852,8

71668,8

4797,5

Debt/n cover ...
ratio
t-stat
4,516

10,84

4,413

2,299

1,246

0,625

0,204

-0,096

-0,322

-0,497

1,075

3,872

3,052

1,998

0,592

-1,341

-4,27

-9,13

-18,91

-48,2

0,242

P

0,0063

0,0117

0,0284

0,1022

0,5797

1

1

1

1

1

1

BCp

18,91

35,20

85,07

306,73

1739,25

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Vleveredp

39791,286

39959,426

40143,362

40219,8

39175,993

38403,701 38593,456

36062,991

39392,052 47852,952 38900,117

Vleveredo

39810

39995

40228

40527

40915

41404

39063

42392

Vlevereda

39800,74

39977,027

40185,896

40373,165 40045,618

37562,991

40892,052 49352,952 40127,748

41593

39903,701 40093,456

50853

41355

83

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Оцінка оптимального співвідношення власного та позичкового капіталу
ТДВ "Луганський м'ясокомбінат"
D/(D+E) 1 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

' 0,8

0,9

EBIT

32727,57 32727,57 32727,57 32727,57 32727,57 32727,57 32727,57 32727,57 32727,57 32727,57

Equity

84817,23 84817,23 84817,23 84817,23 84817,23 84817,23 84817,23 84817,23 84817,23 84817,23

Debt

0,00

9329,90

21204,31 36471,41 56827,54 84817,23 127225,85 197624,15 339268,92 763355,07

Interest

0,00

909,66

2173,44

3902,44

6535,17

10729,38 18638,59 30631,74 55979,37 145037,46

35,98

15,06

8,39

5,01

3,05

1,76

1,07

fe,0,58

0,23

Interest cover
ratio
t-stat

4,08

3,96

3,80

3,59

3,26

2,74

1,75

0,26

-2,90

-13,99

P

0,0065

0,0074

0,0089

0,0115

0,0172

0,0338

0,1299

0,8028

1

1

TS

0,00

227,42

543,36

975,61

1633,79

2682,34

4659,65

7657,94

13994,84 36259,37

2 s.e. EBIT

16060

16060

16060

16060

16060

16060

16060

16060

16060

BCo

104,94

119,35

143,18

184,82

276,39

542,15

2085,74

12893,29 16060,00 16060,00

Taxes

8181,89

7954,48

7638,53

7206,28

6548,10

5499,55

3522,25

523,96

NOPLAT

24545,68 23863,43 22915,60 21618,85 19644,30 16498,64 10566,74 1571,87

Debt/n

0,00

-5812,95

16060

-28077,47

-17438,85 -84232,42

1865,98

4240,86

7294,28

11365,51 16963,45 25445,17 39524,83 67853,78 152671,01

12,79

5,40

2,96

1,73

0,97

0,42

0,04

-0,26

-0,55

Debt/n cover
ratio
t-stat

4,07

3,65

3,10

2,38

1,37

-0,08

-2,47

-6,29

-14,14

-39,29

P

0,0066

0,0107

0,0212

0,0551

0,2189

1

1

1

1

1

2 s.e. NOPLAT 12060

12060

12060

12060

12060

12060

12060

12060

12060

12060

BCp

79,25

129,43

255,65

664,53

2639,6

12060

12060

12060

12060

12060

Vleveredp

84633,04 84795,87 84961,76 84943,49 83535,01 74897,42 75331,13 67521,88 70692,07 92956,60

Vlevered0

84712,29 84925,30 85217,41 85608,02 86174,64 86957,42 87391,13 79581,88 82752,07 105016,60

Vlevereda

84672,67 84860,58 85089,58 85275,75 84854,82 80927,42 81361,13 73551,87 76722,07 98986,59

новної суми боргу, можливо здійснити припущення, що він буде використаний виключно на
цілі капітальних інвестицій та буде амортизуватися в обсягу, достатньому для погашення суми
боргу. Виходячи з цього, можливо здійснити
висновок про наявність двох сценаріїв: оптимістичного, коли амортизація боргу здійснюється повністю в запланованих обсягах і
вірогідність дефолту повністю залежить від покриття відсотків ЕВІТ та песимістичного, коли
основна сума боргу покривається чистим прибутком. Таким чином, має бути визначена
вірогідність того, що ЕВІТ підприємства не вистачить для сплати відсотків, а NOPLAT — для
D/(D+Е)
покриття основної суми боргу.
Рис. 1. Розподіл вірогідності дефолту ТДВ "Луганський
Оцінку вірогідності (Р) того, що (ЕВІТ-І),
м'ясокомбінат" при D/(D+Е) є [0;1]
де І — відсотки до сплати (або Debt/nNOPLAT i, де n — число періодів сплати боргу), набуде мального розподілу вірогідності випадкового значення.
Розрахунки нами було здійснено з використанням
значення х, яке знаходиться в інтервалі х1< х < х2 можмоделі нормального розподілу Стьюдента, так як вона
ливо навести у наступному вигляді (1):
використовується при наявності, як мінімум, п'яти спостережень (n≥5), в той час як загальна модель передба(1),
чає наявність не менш як тридцяти спостережень (n≥30).
Вартісна оцінка вірогідності настання дефолту (ВС),
де: ρ (х) — плотність розподілу вірогідності випадщо
враховувалася
як сплата за ризик, розраховувалакового значення х, або його статистичний розподіл.
ся
нами
як
множення
вірогідності дефолту на 2 станВиходячи з припущення, що вірогідність настання дефолту при різних значеннях D/(D+E) (відносна частка боргу дартних відхилення розміру грошового потоку (δ), що
(D) в фінансовій комбінації з власним капіталом (Е)) може використовувався. Множення саме на 2 стандартних
бути описана за функцією нормального розподілу вірогід- відхилення обумовлювалося тим, що функція нормальності випадкових значень, ми вирішили розрахувати ного розподілу має симетричний вигляд, тому вірогідвірогідність дефолту підприємства як значення функції нор- ність настання дефолту має бути подвоєна.
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З таблиць 1—3 та рисунків 1—3 видно, що оптимальною відносною частиною позичкового капіталу
в загальній фінансовій комбінації довгострокових пасивів (D/(D+Е)) для ПАТ "Донецький булочно- кондитерський комбінат" та ТДВ "Луганський м'ясокомбінат" є 30%, а для ПрАТ "Харківська бісквітна фабрика" — 40%. Отримані співвідношення (рис. 1—3,
табл. табл. 1—3) надають можливість визначити оптимальний обсяг та вартість потенційних позик
підприємств та визначити позитивний вплив цих показників на вартість та, як наслідок, інвестиційну привабливість досліджуваних підприємств.
D/(D+Е)
Рис. 2. Розподіл вірогідності дефолту ПрАТ
"Харківська бісквітна фабрика" при D/(D+Е) є [0;1]

ВИСНОВОК

У статті наведено результати розробки методики оцінки ризику дефолту підприємств. Здійснено оцінку ризику дефолту переробних підприємств харчоТаким чином, плату за ризик настання дефолту (ВС), вої промисловості та його впливу на розрахункові знапри нестачі EBITдля покриття відсотків та NOPLATдля по- чення вартості та рівня інвестиційної привабливості доскриття основної суми боргу, можливо визначити як (2). ліджуваних підприємств.
BCi=Pix2δ
(2),
Література:
де Pi — вірогідність дефолту при і-м значенні D/
1. Гончаров В. М. Визначення системи закономірнос(D+E); δ — стандартне відхилення значення грошового
тей ефективного розвитку підприємств в умовах функціопотоку, що використовується.
Загальний вплив використання боргу розраховуєть- нування у конкурентному середовищі / Економіка: прося як сума безважільної вартості дисконтованих грошо- блеми теорії та практики / 36. наук. пр. — Вип. 223; в 3-х
вих потоків підприємства та податкового щита з вираху- т. — Т. 2.— Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. — С. 646 — 650.
2. Федюніна С.Д. Управління інвестиційною діяльнванням вартості ризику несплати відсотків та ризику несплати основної суми боргу. При цьому, цю оцінку слід істю підприємств агропромислового комплексу: автопроводити у 2 етапи. На першому етапі розрахувати важ- реф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук:
ільну вартість підприємства за песимістичним сценарієм спец. 08.06.02. "Підприємництво, менеджмент та мар(Vleveredp) (Debt/n повністю покривається за рахунок кетинг" / С. Д. Федюніна. — К., 2002. — 22 с.
3. Іваницька Г.Б. Ефективність іноземних інвестицій в
NOPLAT), а потім за оптимістичним сценарієм (Vleveredo)
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ
ФАКТОРІВ НА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
ЖИТОМИРЩИНИ
V. Shkatula,
postgraduat, Zhitomir National Agroecological University

MODELING THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON THE EXPORT-IMPORT ACTIVITIES
OF PROCESSING ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ZHITOMIR REGION

У статті розглянуто причини необхідності наукового дослідження умов експортно-імпортної
діяльності. Визначено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, які впливають на хід
зовнішньоекономічних операцій переробних підприємств аграрного сектору. Розглянуто ступінь
та інтенсивність впливу виявлених чинників на експортно-імпортні операції, що здійснюють
підприємства переробної галузі. Ступінь впливу досліджено за допомогою побудови моделі
ієрархії факторів, шляхом використання системного аналізу і теорії графів. В ході дослідження
створена рейтингова модель ключових факторів, які впливають на експортно-імпортну
діяльність переробних підприємств аграрного сектору економіки. Модель підкреслила необхідність "розумного" втручання держави, яке б сприяло підвищенню ефективності експортно-імпортних операцій підприємств переробної галузі.
Reasons of necessity of scientific research of terms of export-import activity are considered in
the article. Strengths and weaknesses, possibilities and threats that influence on motion of external
economic operations of reprocesses agrarian to the sector, are certain. A degree and intensity of
influence of the educed factors are considered on export-import operations that carry out the
enterprises of processing industry. A degree of influence is investigational by means of construction
of model of hierarchy of factors, by the use of analysis of the systems and theory of the graphs.
During research the rating model of key factors that influence on export-import activity of reprocesses
agrarian to the sector of economy is created. A model underlined the necessity of "clever" intervention
from the state, that would assist the increase of efficiency of export-import operations of enterprises
of processing industry.
Ключові слова: переробні підприємства аграрного сектору економіки, експортно-імпортна діяльність,
фактори впливу, модель.
Key words: reprocessors agrarian to the sector of economy, export-import activity, factors of influence, model.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Аграрний сектор економіки як для економіки країни в
цілому, так і для її регіонів є основою та рушійною силою
розвитку. В ньому виробляється третя частина експортованих товарів. Умови розвитку світової економіки, постійне зростання міжнародної конкуренції вимагають постійної уваги та досліджень аспектів здійснення зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі і процесів управління
експортно-імпортною діяльністю переробних підприємств
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аграрного сектору економіки. Додатковим фактом, який
вказує на необхідність оптимізації управління експортноімпортної діяльності переробних підприємств аграрного
сектору є статистичні данні, які свідчать про зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі у цьому секторі.
Окрім того, швидко зменшується власна сировинна база
для переробних підприємств аграрного сектору регіону та
зростає їх імпортозалежність, що в свою чергу створює
небезпеки для держави в цілому.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014
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Таблиця 1. Список факторів, їх мнемонічні та математичні найменування
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва фактору
Недостатність власної сировинної бази
Залежність від зовнішніх постачальників
Низька державна підтримка
Велика кількість митних формальностей
Дефіцит висококваліфікованих кадрів
Низька пріоритетність розвитку високотехнологічного виробництва
Зростання конкуренції
Низька ефективність та не завантаженість виробничих потужностей
Низький рівень фінансування інноваційних програм
Попит на продукцію

Мнемонічна
назва
НСБ
ЗЗП
НДП
МФ
ДВК
НПВВР
ЗК
НЕ і ПВП
НРФІП
ПП

Математичне
позначення
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Джерело: складено на підставі досліджень автора.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми, які пов'язані з функціонуванням та розвитком переробних підприємств аграрного сектору
економіки, досліджували у своїх працях вчені Андрійчук В.Г., Бойко Є.І., Борщевський П.П., Воронов А.В.,
Гайдуцький П.І., Голованов М.О., Дудар Т.Г., Дусановський С.Л., Саблук П.Т.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є побудова за допомогою системного
аналізу і теорії графів [1] моделі впливу ключових економічних факторів на експортно-імпортну діяльність
переробних підприємств аграрного сектору економіки
Житомирщини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності
підприємствами переробної промисловості аграрного сектору економіки країни та її регіонів залежать
від багатьох чинників. Проведені дослідження нада-

ли змогу виявити чинники, які впливають на ефективність здійснення експортно-імпортної діяльності
переробних підприємств аграрного сектору економіки країни, про те для підприємств Житомирщини
найбільш характерні такі фактори: недостатність
власної сировинної бази; значні незадіяні виробничі
потужності переробних підприємств; зростаючий попит на продукцію; неадекватний регуляторний режим
(велика кількість митних формальностей); залежність
від зовнішніх постачальників; низька державна
підтримка; низька пріоритетність розвитку високотехнологічного виробництва; зростання конкуренції;
втрата людського капіталу галузі (дефіцит висококваліфікованих кадрів); низький рівень фінансування
інноваційних програм [2].
Ступінь та першочерговість їх впливу спробуємо
дослідити за допомогою побудови моделі ієрархії
факторів, шляхом використання системного аналізу і теорії графів. Така модель ієрархії факторів дає
можливість упорядкувати чинники за вагомістю

F1
НСБ
F10
ПП

F2
ЗЗП

F9
НРФІП

F3
НДП

F8
НЕіПВП

F4
МФ

F7
ЗК

F6
НПВВР

F5
ДВК

Рис. 1. Граф зв'язків між факторами впливу на експортно-імпортну діяльність
переробних підприємств аграрного сектору Житомирщини
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Таблиця 2. Двохвимірна матриця залежності
Аij
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

НСБ
ЗЗП
НДП
МФ
ДВК
НПВВР
ЗК
НЕіПВП
НРФІП
ПП

F1
НСБ
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

F2
ЗЗП
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F3
НДП
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

F4
МФ
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

F5
ДВК
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

F6
НПВВР
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

F7
ЗК
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

F8
НЕіПВП
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F9
НРФІП
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

F10
ПП
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0

F8
НЕіПВП
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0

F9
НРФІП
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

F10
ПП
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1

Джерело: складено на підставі досліджень автора.

Таблиця 3. Матриця досяжності
В0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

НСБ
ЗЗП
НДП
МФ
ДВК
НПВВР
ЗК
НЕіПВП
НРФІП
ПП

F1
НСБ
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0

F2
ЗЗП
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

F3
НДП
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

F4
МФ
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

F5
ДВК
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

F6
НПВВР
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

F7
ЗК
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Джерело: розраховано на підставі досліджень автора.

впливу на процес зовнішньоекономічної діяльності
переробних підприємств аграрного сектору. На думку Штангерет А.М., уможливлює наступний поділ на
залежні складники з метою виявлення ступеня впливовості дії факторів — причин. Вищевказана модель
сприяє знаходженню найбільш повної множини су-

марних факторів, встановлення експертних взаємозв'язків і взаємовпливів у досліджуваному інформаційному середовищі [3]. Сукупність виявлених факторів , що в п лив а ють на е к с п ортно-ім п ортну
діяльність переробних підприємств, позначимо як
деяку множину F={f1,f 2,f3 …fn}. З цієї множини сфор-

Таблиця 4. Перша ітерація матриці рейтингової моделі впливу факторів на експортно-імпортну
діяльність переробних підприємств аграрного сектору Житомирської області
Досяжні
вершини, і
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кількість
досяжних
вершин, S(Fi)
1, 2, 4, 6
2
3
2, 4
5
5, 6
7,9
1,7,8
3, 9
1,5,9,10

Сукупність
підмножин,
P(Fi)
1
1, 2, 4
3, 9
1, 4
5,6
1, 6
7
8
7,9
10

Результат
R(Fi) = S(Fi) Ω P(Fi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Джерело: розраховано на підставі досліджень автора.

Таблиця 5. Друга ітерація матриці рейтингової моделі впливу факторів на експортно-імпортну
діяльність переробних підприємств аграрного сектору Житомирської області
Досяжні
вершини, і
1
2
3
4
5
6
7
9

Кількість
досяжних
вершин, S(Fi)
1, 2,4,6
2
3
2,4
5
5,6
7,9
3,9

Сукупність
підмножин,
P(Fi)
1
2,4
3,9
4
5,6
6
7
9

Результат
R(Fi) = S(Fi) Ω P(Fi)
1
2
3
4
5
6
7
9

Джерело: розраховано на підставі досліджень автора.
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муємо підмножину F1 є F 2 . Систематизуємо такі
чинники як елементи множини F та присвоїмо мнемонічні назви (табл. 1).
Підмножину факторів F1, існуючі зв'язки між
ними подамо у вигляді орієнтовного графа, що має
десять вершин (рис.1).
Напрям стрілки (початок та кінець) вказує на залежність

{

Досяжні
вершини, і
2
3
4
5
6
9

1, якщо критерій (вершина) i залежить від критерію (вершини) j
0, якщо критерій (вершина) i не залежить від критерію (вершини) j

одного фактору від іншого. Так поповнити недостатню власну сировинну базу (НСБ) можуть зовнішні постачальників (ЗЗП), на кількість та ціну імпортованої сировини буде впливати рівень митних формальностей (МФ), відсутність необхідної кваліфікованої робочої сили буде приводити до скорочення сировинної бази
через збільшення браку на виробництві (ДВК), через
низьку пріоритетність розвитку високотехнологічного
виробництва (НПВВР) немає перспектив для збільшення сировинних ресурсів (НСБ). Незабезпеченість сировиною переробних підприємств області призводить до
скорочення обсягів продукції, погіршення її якості, а
відтак, впливає на думку споживачів, призводить до
зміни попиту на продукцію (ПП).
Кількість імпортних поставок до суб'єкта господарювання тобто залежність від зовнішніх постачальників
(ЗЗП) буде залежати від стану зовнішньої політики держави, ступеню складності митних формальностей (МФ).
Недостатня державна підтримка галузі переробних
підприємств аграрного сектору регіону (НДП) — спонукає відтік кваліфікованих кадрів та їх дефіцит (ДВК)
та не забезпечує пріоритетність розвитку високотехнологічного виробництва (НПВВР), що проявляється у

Кількість
досяжних
вершин,
S(Fi)
2
3
2,4
5
5,6
3,9

Сукупність
підмножин,
P(Fi)

Результат
R(Fi) = S(Fi) Ω P(Fi)

2
3
4
5
6
9

2
3
4
5
6
9

Джерело: розраховано на підставі досліджень автора.

Таблиця 7. Четверта ітерація матриці
рейтингової моделі впливу факторів
на експортно-імпортну діяльність
переробних підприємств аграрного
сектору Житомирської області
Досяжні
вершини,
і
2
3
5

Кількість
досяжних
вершин,
S(Fi)
2
3
5

Сукупність
підмножин,
P(Fi)

Результат
R(Fi) = S(Fi) Ω P(Fi)

2
3
5

2
3
5

Джерело: розраховано на підставі досліджень автора.

низькому рівні фінансування інноваційних програм
(НРФІП). Від конкурентоспроможності (ЗК), яка регулює попит на продукцію залежить ефективність виробництва та завантаженість виробничих потужностей (НЕ
і ПВП). До неповного використання потужності
підприємств призводить незабезпеченість сировинної
бази (НСБ). Недостатній рівень фінансування іннова-
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ПЕРШИЙ ЩАБЕЛЬ

Ріст
факторів

Аij =

Таблиця 6. Третя ітерація матриці рейтингової
моделі впливу факторів на експортно-імпортну
діяльність переробних підприємств аграрного
сектору Житомирської області

Рис. 2. Рейтингова модель впливу факторів на експортно-імпортну діяльність переробних
підприємств аграрного сектору Житомирського регіону

89

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ційних програм (НРФІП) є чинником, що знижує конкурентоспроможність продукції на міжнародних ринках,
а відтак впливає на попит (ПП). На основі вищеподаного графа 1 побудуємо двохвимірну матрицю А залежності для множини вершин F1 наступним чином [3].
Трансформуючи матрицю Аij, утворимо матрицю
досяжності, яка повинна задовольняти умову:
(Е+А)к-1<(Е+А)к< (Е+А)к+1
У результаті виконання вищезгаданої умови отримаємо подібну матрицю з двомірними елементами (табл.
3).
Вершини Fj досягаються з вершин Fi, якщо в графі 1
(рис. 1) існує шлях, що приводить з вершини Fi до Fj, ці
вершини називаються досяжними. Величину досяжних
вершин позначимо через S(Fi), аналогічно вершини Fi є
попередницею вершини Fj, якщо вона досягає її вершин.
Ця сукупність вершин утворює підмножину P(Fi) та кінцевому результаті перетин підмножин досяжних вершин і
[3].
Підмножина вершини, якої не досягається з будьякої вершини F1, що залишилися, визначає певний рівень
ієрархії пріоритетності дії факторів, віднесених до цих
вершин. Додатковою умовою при цьому є забезпечення рівності:
P(Fi) = R(Fi)

Відповідно до методики побудови графів [1, 3] перший щабель моделі ієрархії матимуть чинники: F2 (ЗЗП)
— залежність від зовнішніх постачальників; F3 (НДП) —
низька державна підтримка; F5 (ДВК) — дефіцит висококваліфікованих кадрів. Розташувавши фактори у порядку здійснених ітерацій, одержимо ієрархічну структуровану модель (рис. 2), що імітує пріоритетність їх
впливу на експортно-імпортну діяльність переробних
підприємств аграрного сектору економіки регіону та дає
можливість здійснити оптимізацію управління за певними етапами.
Побудована модель визначає ступінь впливу факторів на експортно-імпортну діяльність переробних
підприємств аграрного сектору регіону та вказує на
шляхи оптимізації управліня для підвищення ефективності від такого роду діяльності.

ВИСНОВОК

Підсумовуючи результати проведеного дослідження визначено ключові фактори, впливаючи на які можливо покращити ефективність зовнішньоекономічної
діяльності. Проте дана модель підкреслила необхідність "розумного" втручання держави. Підприємства галузі потребують уваги з боку органів влади,
адже без такої уваги потенційні переваги переробної
галузі переробних підприємств залишаться нереалізо1, якщо можна потрапити в j
ваними, а загрози стануть реальними, що призведе до
В0 ={
0, і іншому випадку
кризових явищ та знизить економічну та національні
Виконання сукупності вищезазначених дій дає пер- безпеки.
ший рівень (найближчий) з точки зору по важливості
впливу на досліджуваний процес, а саме визначає перЛітература:
ший важливий фактор у ієрархії чинників (табл. 4).
1. Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа
Другий стовпчик (табл. 4.) — це номери одинич- иерархий / Т.Л. Саати. — М.: "Радио и связь", 1993. —
них елементів, відповідають рядкам матриці досяж- 278 с.
ності, третій стовпчик — номери одиничних елементів
2. Бураковський І., Мовчан В. Оцінка потреб Україстовпців цієї матриці. Зазначена рівність P(Fi) = R(Fi) ни у галузі сприяння міжнародної торгівлі. Вплив торгівиконується для факторів: F8 (НЕ і ПВП) — низька вельної політики на людський розвиток [Електронний
ефективність та не завантаженість виробничих потуж- ресурс] / Бураковський І., Мовчан В. // — 2011. —
ностей; F10 (ПП) — низький рівень фінансування інно- Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/
ваційних програм.
DAM/trade/ct/ct_2011/AfT_Ukraine_U.pdf
Відповідно до методу аналізу ієрархій [1], ці фак3. Штангерет А.М. Моделювання загроз для еконотори належать до найнижчого рівня пріоритетного впли- мічної безпеки підприємств авіаційної галузі [Електронву на експортно-імпорту діяльність переробних ний ресурс] / А.М. Штангрет // "Ефективна економіпідприємств аграрного сектору регіону. Далі (табл. 4.) ка" — 2011. — №5. — Режим доступу: http://www.ecoвилучаємо рядки 8, 10 і в тому стовпчику викреслюємо nomy.nayka.com.ua/
цифри 8, 10. Одержимо наступну матрицю ієрархії (табл.
5).
References:
У другій ієрархічній ітерації рівність P(Fi) = R(Fi) ви1. Saati, T.L. (1993), Prinjatie reshenij. Metod analiza
конується для факторів: F1 (НСБ) — недостатність влас- ierarhij [Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij], Radio i
ної сировинної бази та F7 (ЗК) зростання конкуренції. svjaz', Moskow, Russia.
Ці чинники утворюють другий щабель ієрархічної мо2. Burakovs'kij, І. and Movchan, V. (2011), "Ukraine
делі. Вилучаємо із розрахунків перший та сьомий ряд- needs assessment in promoting international trade. The
ки, а у другому та третьому стовпчиках цифри 1 та 7, impact of trade policy on human development", [Online],
отримаємо наступний результат (табл. 6).
available at: http: //www. unece. org / fileadmin / DAM
Черговий щабель рейтингової моделі факторів впли- /trade/ ct/ ct_2011/ AfT_Ukraine_U.pdf (Accessed 23
ву утворюють наступні чинники: F4 (МФ) — митні фор- November 2013).
мальності, F6 (НПРВВ) — низька пріоритетність розвит3. Shtangeret, A.M. (2011) "Modeling threats to
ку високотехнологічного виробництва, F6 (НРФІП) — economic security business aviation industry", Efektyvna
низький рівень фінансування інноваційних програм. ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://
Видаляємо четвертий, шостий, дев'ятий рядки із даних www.economy.nayka.com.ua (Accessed 4 November
факторів, що мають вплив на експортно-імпортну 2013).
діяльність та отримуємо наступну ітерацію (табл. 7).
Стаття надійшла до редакції 03.02.2014 р.
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THE ANALYSIS OF FOODSTUFFS RETAIL TRADE MARKET IN UKRAINE
У статті проаналізовано та розглянуто ряд певних специфічних особливостей сучасного ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Україні. Аналізуються форми, структура та
динаміка роздрібної торгівлі.
A number of specified peculiarities of modern foodstuffs retail-trade market in Ukraine have been
analyzed in the article. Forms, structure and dynamic of retail trade are analyzed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Роздрібна торгівля — галузь, що найбільш динамічно розвивається, на долю якої припадає більше половини обсягу товарообороту України. Так, за даними
Державного комітету статистики України, в 2012 році
доля роздрібної торгівлі продовольчими товарами складала 53,95% в загальному роздрібному обороті підприємств [12]. У цьому зв'язку ринок роздрібної торгівлі
продовольчими товарами як домінуючий сегмент представляє найбільший інтерес дослідників, адже характер
та напрям процесів, що відбувається в ньому, впливає
на ринок роздрібної торгівлі в цілому.
Однією з прогресивних форм роздрібної торгівлі,
на даний час, виступають торговельні мережі. Одна з
найбільших всесвітніх торговельних мереж — американська компанія WalMart Stores Inc, що заснована в
1962 році, та на теперішній час є найбільшою торговою
мережею у світі, котра об'єднує більш ніж 8000 магазинів [14].
За даними Державного комітету статистики України, за останні п'ять років (з 2008 по 2013) частка торгівлі
у ВВП України збільшилася з 15% до 21% [12], що є
визначальним фактором при визначенні показників економічного розвитку України. Таким чином, наукове дослідження процесів, які визначають стан та перспективи розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами, а саме засобами торговельної мережі є актуальним
завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

дослідниками, як Азарян О., Бєляєв К.В. [1], Віремко В.,
Голошубова Н., Данніков О.В., Дериведмідь О.С. [2; 3],
Ковальчук С.М., Мазаракі А.А., Масленніков О.Ю.,
Міценко Н.Г., Пилипчук В.М., Хом'як Ю.М. та інші.
Незважаючи на достатньо широке коло наукових
робіт з даної проблематики, вони, скоріш за все, відображають окремі загальні напрями, стан і в деяких випадках короткострокові перспективи розвитку системи
роздрібної торгівлі, що, в свою чергу, вимагає подальшого вивчення зазначеного питання, зокрема в сфері
роздрібної торгівлі продовольчими товарами.
До невирішених проблем слід віднести той факт, що
незважаючи на різноманітні підходи до вивчення ринку,
результати досліджень й прогнозні показники постійно потребують уточнення. Це пов'язано з тією обставиною, що
незважаючи існуючі різноманітні підходи, які використовуються при моделюванні розвитку торгових мереж, процеси
які вони описують, відображають лише окремі загальні тенденції стану і розвитку ринку роздрібної торгівлі.
Особливо цікавим, на нашу думку, є динаміка розвитку торговельних підприємств та зміни їх форм під
впливом існуючих процесів у сфері роздрібної торгівлі
продовольчими товарами.

МЕТА СТАТТІ

Мета статті полягає в досліджені специфіки та особливостей організації ринку у сфері роздрібної торгівлі,
задля визначення динаміку та перспективи розвитку
торговельних мереж.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Аналіз ринку роздрібної торговельної мережі в УкУ дослідженні вітчизняних фахівців зазначається,
раїні розглядалися такими вітчизняними науковцями та що головними рушійними силами розвитку української
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Рис. 1. Форми організації торгівельної діяльності

роздрібної торгівлі є національні оператори, оскільки
їх частка сягає 51% на ринку України [2, с. 114].
Згідно з нормативно-правовими актами щодо торговельної діяльності в Україні до продовольчих неспеціалізованих магазинів належать магазини, з певними
характерними ознаками: cупермаркет — різновид універсального магазину самообслуговування з торговою
площею від 400 м2 до 2499 м2, у якому покупцю пропонується не менш 2000 найменувань продовольчих товарів, широкий асортимент непродовольчих товарів, а
також широкий перелік додаткових послуг (стоянка автотранспорту, послуги з харчування, комплектування
подарункових наборів та ін.); гіпермаркет — різновид
універсального магазину самообслуговування з торговою площею від 2500 м2 і більше, у якому здійснюється
продаж не менше 10 тисяч найменувань продовольчих
та непродовольчих товарів, а також пропонується широкий перелік додаткових послуг населенню (стоянка

автотранспорту, послуги з харчування, комплектування подарункових наборів та ін.); мінімаркети — крамниця самообслуговування торговою площею до 200 м2
з асортиментом продовольчих товарів не менше 500
асортиментних позицій [5].
Зазначені види магазинів складають так званий напрям — "сучасна торгівля", однією з вирізняючи ознак
якої є торгівля без прилавку, коли покупець має безпосередній доступ до полиці з товарами. Разом з тим, останнім часом активно стали розвиватися нові форми
організаційної торгівлі, такі як: "магазини біля дому",
"cash & carry", "дискаунтери", але частка їх на ринку залишається незначною.
За формою організації роздрібної торгівлі, супермаркет найбільш привабливою формою роздрібної
торгівлі у населення, адже доля товарообороту супермаркетів від загального обсягу складає 42 %; доля
гіпермаркетів — 18 %; магазинів у дома і cash & carry —

Рис. 2. Структура роздрібної торгівлі у 2000—2012 рр.
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по 14%; дискаунтеров — 12% (рис. 1). Це свідчить про
те, що супермаркет залишається найбільш ефективною
моделлю на сучасному етапі розвитку роздрібної
торгівлі України [9].
Таким чином, супермаркети та гіпермаркети відносяться до основних форм торговельних мереж (60%
ринку), які представляють собою неспеціалізовані
заклади роздрібної торгівлі і тим самим в більшій мірі
забезпечують потреби населення в товарах споживання.
Аналіз тенденцій розвитку сфери роздрібної
торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продовольчого асортименту останнього періоду свідчить
про активне утворення та функціонування у цій сфері
торговельних мереж, які являють собою сукупність двох
і більше торговельних об'єктів, що знаходяться під
спільним керуванням, чи сукупність двох і більше торговельних об'єктів, які користуються єдиним комерційним позначенням (брендом).
Така ситуація передусім пов'язана з тим, що торговельні мережі більш ефективно, ніж окрема точка
продажу, можуть виконувати функції щодо раціоналізації процесу товарообігу, кращого задоволення зростаючих потреб населення (споживачів) та забезпечення для виробника (постачальника продукції) крупного
і надійного каналу постачання продукції кінцевому споживачеві. Діяльність торговельних мереж створює нову
сферу обороту товару, що характеризується специфічним попитом, який може бути запропонований із застосуванням специфічних ресурсів. Зазначена сфера утворюється як результат організації торговельною мережею процесу роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продовольчого асортименту.
Традиційно операторів торгових мереж поділяють
на регіональні, національні, локальні та міжнародні. Так,
за даними інформаційно-аналітичного бюлетеня КМУ за
2013 рік на організовану торгівлю (у т.ч. мережеву торгівлю) припадає близько 55—60% ринку роздрібної
торгівлі України, ринки — відповідно 40—45% [6]. При
цьому частка національних операторів на ринку цивілізованої мережевої торгівлі України порівняно з європейськими країнами ще досить низька — всього близько 25%. У той же час чотири найбільших мережі Великобританії контролюють близько 80% внутрішнього
ринку, в Німеччині на 5 мереж припадає 65%, у Франції
на 5 операторів — 85%.
Серед корпоративних мережевих структур, які на
сьогодні займають найбільші частки ринку за кількістю
магазинів у своєму складі, динамікою їх відкриття та
обсягом роздрібного товарообороту, необхідно виділити торговельні мережі "АТБ" (132 магазини у 25 містах
України, переважно східного регіону), "Сільпо" (93 магазини у 15 містах), "Фуршет" (51 магазин у 25 містах),
"Фора" (41 магазин), "Велика Кишеня" (23 магазини),
"Еко-маркет" (21 магазин), "Бумі маркет" (16 магазинів),
Billa (8 магазинів і заплановано будівництво ще трьох),
більшість торговельних об'єктів у складі яких розташована саме у м. Києві [7, c. 76—77].
На думку експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, збільшенню товарообігу в
2012—2013 роках сприяли зростання реальної заробі-

тної плати і доходів населення, проведення Євро —
2012. Реальні наявні доходи населення у 2012 році зросли на 9,7% порівняно з 2011 роком, у першому кварталі 2013 р. — на 7,6% [13]. Таким чином, вітчизняний
ринок роздрібної торгівлі протягом 2010—2013 роках
ставав більш концентрованим, у результаті чого поступово збільшувалася питома вага операторів найбільших
роздрібних мереж. На сучасному етапі розвитку ринку
спостерігається перехід операторів на нові формати
організації торгівлі, а також якісне зростання галузі
(удосконалення і збільшення спектру послуг, сервісів,
орієнтованих на попит споживачів).
За структурою роздрібної торгівлі за період з 2000
року по 2012 рік намітилася тенденція щодо збільшення долі неспеціалізованих продовольчих магазинів за
рахунок інших категорій магазинів (рис. 2).
Разом з тим, за даними експертів компанії GT
Partners Ukraine, кількістю торгових точок, що об'єднуються 100 найбільшими продуктовими компаніями
(рітейлерами), на кінець 2012 року складе близько 2850
магазинів. Крім того Україні діють близько 130 великих
і маленьких продовольчих операторів [15], а відтак,
збільшується фрагментація ринку. Але незважаючи на
це, головними гравцями ринку залишаються крупні торговельні мережі, доля яких на ринку складає близько
45% [2, c. 110]
У торговельних мережах різноманітність товарів,
до яких має доступ споживач, досить великий. Тим самим споживачеві надається широкий вибір взаємозамінних продуктів у межах одного торговельного об'єкта. У порівнянні з традиційною торгівлею торговельні мережі мають і широкий вибір певних промислових товарів, обладнані необхідним інвентарем, надають, крім реалізації товарів, та інші послуги. Однак
найбільша перевага для споживачів магазинів з системи торговельних мереж в порівнянні з маленькими або
спеціалізованими магазинами — це порівняно низькі
ціни.
Торговельні мережі, які складаються із ланцюга
магазинів, здатні приймати важливі управлінські рішення (щодо асортиментної політики, цінових стратегій,
рекламних кампаній тощо) централізовано та миттєво
запроваджувати їх у всіх афілійованих магазинах.
Організовані таким чином мережі можуть більш ефективно та оперативно реагувати на конкурентні виклики
та проблеми. Також для них значно простіше запроваджувати власні торговельні марки та проводити цілеспрямовану політику щодо таких марок, ніж для ланцюгів
продуктових магазинів із менш тісними зв'язками та ступенем організації.
У дослідженнях, що проводяться, визначено, що
динаміка розвитку роздрібної торгівлі протягом 1995—
2009 років збільшується в середньому на 27% до попереднього року [2, с. 110]. Подальший аналіз динаміки
роздрібного товарообороту підприємств у 2002—2012
роках, що наведено в таблиці 1, підтвердив тенденцію,
щодо залежності збільшення товарообороту від
розмірів заробітної плати, а також пожвавленням виробничої діяльності галузей промисловості України, орієнтованих на внутрішній ринок (харчова промисловість,
легка промисловість, целюлозно-паперове виробництво).
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боку, це зростання зумовлене розвитком галузі, а з
іншого, ще є безумовний
вплив інфляційних процесів. Разом з тим, загальна тенденція зростання зберігається незважаючи на
уповільнення динаміки середнього темпу росту як по
обсягу товарообороту, так
і по обсягу продажу продовольчих товарів в торговельній мережі (рис. 3).
Так, реалізація продовольчих товарів через роздрібну торгову мережу на
кінець 2010 року склала
36,9% загального роздрібного товарообороту, або
101375 млн грн. у грошовому виразі. Водночас, незважаючи на безперервне
збільшення обсягу цієї категорії (+25,7% за дев'ять
років), її частка поступово
скорочується [10, с. 60]. Це
Джерело: складено та розраховано автором, за даними Державного комітету статистики свідчить про те, що кільУкраїни [12].
кісний розвиток торговельних мереж, шляхом збільРазом з тим, знизився темп росту товарообігу, який шення кількості торговельних точок, досягає певної
становить лише вже 23,5%, незважаючи на те, що у по- межі і знаходиться у так званій фазі насичення ринку.
Сучасний стан ринку роздрібної торгівлі за структурівнянні з 2002 роком товарообіг виріс майже у 10,2
разів і склав 405114 мільйона гривень. Однак, з одного рою досить різноманітний, на ньому домінують компанії
Таблиця 1. Динаміка роздрібного товарообороту підприємств
у 2002—2012 рр.

Рис. 3. Динаміка обсягу роздрібного товарообороту, обсягу продажу продовольчих товарів
і середньої заробітної плати в Україні в 2002—2012 рр.
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Рис. 4. Ринкова частка топ-5 продуктових рітейлерів у різних країнах

організованої торгівлі. Подальший розвиток торговельних мереж може відбуватися шляхом об'єднання, поглинання, або спільних дій на ринку роздрібної торгівлі. Так
при аналізі становища суб'єктів господарювання на ринку послуг з організації роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продовольчим асортиментом слід зазначити, що особливістю сучасної роздрібної
торгівлі в Україні є низький рівень консолідації. Порівняння України з іншими країнами наведено на рисунку 4.
Таким чином, Український ринок відноситься до
ринків з низькою концентрацією іноземного капіталу та
переважанням на ньому національних операторів роздрібного бізнесу [8, с. 61].
Домінуючим сегментом стають крупні торговельні
компанії, але рівень концентрації п'яти найбільших компаній на продуктовому ринку залишається на низькому
рівні і становить 28,1%, тоді як у таких країнах, як Швеція, Норвегія, Данія він більше 70%.
На наш погляд, актуальним трендом розвитку продуктової роздрібної торгівлі в Україні, повинна бути направлена на підвищенні ефективності. Це пов'язано з тим, що
до початку кризи у 2008 році спостерігалася стадія "хаотичного" розвитку українського рітейлу: гравці стрімко нарощували торгові площадки з метою збільшення продажів,
приділяючи при цьому мало уваги якісному розвитку та показникам ефективності. З приходом кризи рітейлерам
довелося переглянути свою стратегію в сторону більш
якісного розвитку та показників ефективності. На сьогодні
основна задача українського рітейлу — підвищення ефективності (до рівня публічних гравців Центральної та Східної
Європи), а саме: покращення рентабельності (валова маржа, продажі з 1 м2, середній чек і таке інше); збільшення
частки продажів власних торгових марок; запровадження
сучасних ІТ-систем; розвиток та покращення ефективності
логістики; оптимізація витрат та кредитного портфеля.
Ефективна робота програмно технічних засобів, які
торговельні мережі використовують для організації

своєї роботи, з визначення цін, вирішення логістичних
завдань, контролю за складськими запасами також потребують збирання та опрацювання значного масиву
інформації про діяльність мереж.
В умовах значної конкуренції мережі повинні були
отримувати зазначену інформацію як індивідуально, так
і з використанням залучених ресурсів. Ця інформація
має використовуватися для аналізу функціонування
інших каналів дистрибуції з метою пошуку особливостей, які не є притаманними для каналу "сучасної торгівлі"
та підвищення ефективності своєї діяльності на ринку.

ВИСНОВКИ

Таким чином, в результаті макроекономічного огляду показників діяльності роздрібної торговельної
мережі на основі державної статистичної звітності було
визначено, що головними формами сучасної торгівлі
залишаються торговельні мережі, серед яких супермаркети та гіпермаркети в більшій мірі забезпечують потреби населення в товарах споживання.
Посилився вплив підприємств з іноземним капіталом, але український ринок залишається ринком з низькою концентрацією іноземного капіталу (28,1% у 2011
році) та переважанням на ньому національних операторів роздрібного бізнесу.
Торговельна мережа як канал "сучасної торгівлі" повинна бути зацікавлена в отриманні інформації про постачальників з метою пошуку товарів та постачальників, які
забезпечать вищий рівень доходності та нижчі витрати. А
також про інші канали дистрибуції продуктів з метою пошуку та аналізу факторів, які приваблюють споживачів та
не с характерними для каналу "сучасної торгівлі".
Зазначене викликає потребу в подальшому дослідженні специфіки українського роздрібного ринку з огляду наслідків впливу процесу концентрації та корпоративної консолідації з метою недопущення монополізації ринку.
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ORGANIZATIONAL SUPPORT OF INVESTMENT-INNOVATION PROCESSING BRANCHES
OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX
У статті розглянуто аспекти організаційного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів
переробних галузей АПК. У напрямі створення організаційного забезпечення запропоновано
сформувати кластерну інвестиційно-інноваційну стратегію, яка включає в себе інноваційні та
інформаційні стратегії у вертикально і горизонтально інтегрованих структурах з метою отримання економічного, соціального та екологічного ефектів у сільському господарстві.
The article deals with aspects of organizational support investment and innovation processes
processing industries. Towards the creation of organizational support offered to form a cluster of
investment and innovation strategy that includes innovation and information strategy in a vertically
and horizontally integrated structures in order to generate economic, social and environmental
effects of agriculture.
Ключові слова: інвестиційно-інноваційний процес, кластер, забезпечення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Відродження та ефективне функціонування переробної галузі в даний час можливе тільки на основі переходу до інноваційного зростання за умови активізації
використання її власної ресурсної бази та активної
підтримки з боку державних, регіональних і муніципальних органів влади через відпрацювання організаційноекономічних механізмів, орієнтованих на зміцнення конкурентних позицій галузі.
Кожний регіон, відповідно до характерних для нього
особливостей та власного потенціалу, має чимало засобів
і способів впливу на інвестиційно-інноваційну діяльність у
переробній сфері. Тобто у окремому регіоні удосконалення інвестиційно-інноваційної діяльності потребує індивідуального підходу, з урахуванням його економічного розвитку, інноваційного потенціалу. Важливим при цьому є
вивчення організаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності процесів у переробних галузях АПК,
оскільки за його допомогою регіони можуть сприяти її
розвитку і активізації, підвищенню ефективності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню інвестиційно-інноваційних процесів
присвячена велика кількість праць. У багатьох із них
описана інвестиційно-інноваційна діяльність на рівні
країни або регіонів в цілому, без аналізу конкретної галузі. (Г.І. Фролова, Д.С. Покришка, Г.В Цадо, О.М. Чорна, В.А Колодка).
Значна кількість праць присвячена дослідженню
інвестиційно-інноваційної діяльності в окремих галузях.
Зокрема в переробній галузі дане питання знайшло
відображення у роботах таких авторів як І. В Кушнір,

С.В. Нездоля, О.В. Щебаніна, І.О. Кудирко, В.М. Яценко, В.С. Бобок, В. Р. Чаплінський.
Вивчення результатів досліджень дозволило зробити висновок, що недостатньо дослідженими залишаються окремі аспекти організаційного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів у переробних галузях на
регіональному рівні.

МЕТА СТАТТІ

Мета статті полягає у визначенні шляхів організаційного забезпечення інноваційного зростання переробних галузей в сучасних умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Організаційне забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів передбачає забезпечення підтримки та створення необхідних організаційних структур, здійснюючих
дії з ініціювання, розвитку і контролю над досягненням поставлених цілей [1]. Організаційну основу тут становлять:
державні спеціалізовані структури різних рівнів управління; банківська система та інші інституціональні інвестори
(фінансові, інвестиційні, страхові компанії); а також інвестиційні посередники та консультанти. На рівні регіонів спостерігається різноманіття спеціалізованих організаційних
структур, до компетенції яких входить регулювання регіональних інвестиційних процесів, заходів, проектів і програм.
В основі організаційного забезпечення лежить формування стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку
переробної сфери АПК. З нашої точки зору, у загальному вигляді процес формування стратегії інвестиційно-інноваційної діяльності переробної галузі повинен
складатися з трьох наступних етапів:
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1. Створення інновації.
2. Обгрунтування вибору джерел інвестиційних ресурсів для реалізації запропонованої інновації.
3. Оцінка оптимальності структури інвестиційних
ресурсів.
4. Формування рекомендацій щодо поліпшення
структури інвестиційних ресурсів підприємства харчової промисловості.
Кожен з цих етапів потребує детального аналізу, що
вимагає залучення до інвестиційно-інноваційного процесу значної кількості учасників та організації їх ефективної взаємодії.
Вважаємо, що одним з перспективних шляхів у створенні організаційного механізму інвестиційно-інноваційних процесів є використання кластерних технологій.
М. Портер визначає кластер як географічно сконцентровану групу взаємопов'язаних компаній, спеціалізованих постачальників, а також пов'язаних з ними організацій (органи державного управління, інфраструктурні
компанії, освітні установи, торговельні об'єднання), що
діють у певній сфері і взаємодіють один з одним [2].
Кластерний підхід має низку переваг: значне стимулювання розвитку регіональної економіки: поліпшення
торгового балансу регіону, збільшення зайнятості населення, зростання відрахувань до бюджету тощо;
об'єднання базисних нововведень на певному відрізку
часу і в певному економічному просторі і створення на
цій основі системи передачі нових знань і технологій;
допустимість використання всіляких джерел технологічних знань і зв'язків; форсування розповсюдження "сукупного інноваційного продукту" по мережі взаємозв'язків у загальному регіональному та економічному
просторі; поліпшення рівня якості продукції
Вінницька область, більшість населення якої мешкає у сільській місцевості і яка має значний природний
потенціал і традиції у галузі виробництва й переробки
продуктів харчування, у значній мірі залежить від
сільського господарства, сектор економіки якого не
розвинений настільки, щоб випускати та експортувати
за межі області рентабельну продукцію з більш високою доданою вартістю. Тому об'єднання економічних
суб'єктів у ланцюги постачань та кластери необхідне для
зв'язування сільськогосподарських виробників із
підприємствами харчової промисловості та забезпечення випуску продукції з більшою доданою вартістю. Це
вимагатиме подальшого розвитку ринкових послуг і
підвищення ефективності обслуговування.
Оскільки сільськогосподарське виробництво, поряд із
харчовою промисловістю, значно сприяє розвиткові економіки області, воно може надати початковий поштовх для
розвитку сучасної переробної та обробної галузей, а також покращити потрібні зв'язки між селом і містом.
Проект Підтримка сталого регіонального розвитку
(SSRD), який фінансується ЄС, допомагає в розбудові
Кластеру в Вінницькій області, надає технічну допомогу
для зміцнення місцевого потенціалу і підтримує встановлення продуктивних відносин між усіма потенційними
учасниками кластера, сприяє створенню в області мережі
фермерів в рамках кооперативних утворень як важливого елементу Кластеру харчової промисловості, сприяє
розбудові партнерських відносин між виробниками та
переробниками сільськогосподарської продукції [3].
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На наш погляд, ефективне функціонування кластерізації
переробної галузі може бути забезпечене шляхом надання
сформованому кластеру інноваційного характеру.
Інноваційний кластер — це цілеспрямовано створена група організацій, що діють на підставі низки
центрів таких, як центр активізації наукових знань і
бізнес-ідей, центр підготовки висококваліфікованих
фахівців тощо. Дане визначення інноваційного кластеру, природно, обмежує системне поняття "інноваційний"
як здатний ефективно адаптуватися до змін зовнішнього середовища, але є робочим і дозволяє сформулювати завдання як точного опису подібного кластера, так і
визначення ступеня його інноваційності [4].
На нашу думку, важливим є введення до структури
інноваційного кластера інфраструктури грошового капіталу, істотними функціями якого є: організація та обслуговування грошового обороту, об'єднання необхідних грошових ресурсів на конкретних напрямках і в сферах діяльності організацій — учасниць інноваційного кластера (рис.
1). Саме участь інститутів грошового капіталу в кластерних формуваннях дає можливість досягти стратегічних
вигод, пов'язаних з підвищенням мобільності розвитку і
реалізації технологічного потенціалу всієї групи.
Таким чином, найбільш перспективною формою
співпраці в переробних галузях , на наш погляд, є інвестиційно-інноваційний комплекс, що використовує принципи кластерних технологій. Кластер повинен виступати
координатором інвестиційно-інноваційної діяльності переробних підприємств з метою підвищення рівня інвестиційної привабливості галузевих підкомплексів регіону.
Однією з проблем ефективного функціонування кластерів як у Вінницькій області, так і в Україні в цілому, є
відсутність нормативно-правового визнання кластеру. На
сьогодні у вітчизняному законодавстві не існує визначення
поняття "кластер", його видів, особливостей створення і функціонування. Зокрема у Господарському Кодексі України
відсутнє поняття "кластера" як територіального об'єднання
підприємств. Розробленими, але не затвердженими залишаються проекти нормативно-правових актів щодо формування засад державної політики у сфері кластеризації економіки такі як "Концепція створення кластерів в Україні" (Міністерство економіки України, 2008 р.), "Національна стратегія формування та розвитку транскордонних кластерів" (Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009 р.)
Відсутність нормативно-правового регламентування створення кластерної організації виробництва, визнання кластера як самоврядного господарського
об'єднання підприємств унеможливлює поширення на
нього існуючих та розробки нових, спеціалізованих програм державної підтримки.
Отже, необхідно на законодавчому рівні закріпити
діяльність кластерів, а саме: створити нормативне визначення
кластеру, його видів, комплексу заходів щодо створення кластерів в Україні. Це сприятиме залученню до участі у кластері перспективних учасників та стимулюватиме процес кластерізації у різних галузях, включаючи переробну.
Окрім формування кластера також пропонується
створення інформаційної системи у формі офіційного
державного сайту, що поєднував би інтереси інвесторів
та підприємців та надавав широкий доступ до інформації
для інвесторів щодо інноваційних проектів переробних
підприємств АПК.
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Рис. 1. Модель кластеру з переробки сільськогосподарської продукції Вінницької області
Джерело: розробка автора.

ВИСНОВКИ

Організаційне забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях АПК пропонується
формувати на основі створення кластерних технологій
інноваційного типу. Інноваційний кластер — це цілеспрямовано створена група організацій, що діють на підставі
центрів: активізації наукових знань і бізнес-ідей, підготовки висококваліфікованих фахівців. Відмінність інноваційного кластера від інших форм економічних об'єднань полягає в тому, що організації кластера не йдуть на повне
злиття, а створюють механізм взаємодії, що дозволяє їм
зберегти статус юридичної особи і при цьому співпрацювати з утворюючими кластер іншими організаціями та за
його межами. Пропонується виділити кластерну інвестиційно-інноваційну стратегію, яка включає в себе інноваційні
та інформаційні стратегії у вертикально і горизонтально
інтегрованих структурах з метою отримання економічного, соціального та екологічного ефектів в сільському господарстві. Активізації кластерних технологій в Україні
сприятиме закріплення на законодавчому рівні діяльності
кластерів.
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ROLE OF ADMINISTRATIVE INNOVATION IN THE REPAIR AND MAINTENANCE
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
У статті розглянуто суть та роль управлінських інновацій у сфері ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств. На основі системного підходу систематизовано та обгрунтовано ключові функції формування, впровадження та забезпечення управлінських інновацій у системі ремонтно-технічного обслуговування на аграрних підприємствах. Висвітлено основні засади використання засобів та шляхів удосконалення управлінських форм
ремонтно-технічного обслуговування використання сільськогосподарської техніки з метою
поліпшення оснащення аграрного виробництва.
The article examines the nature and role of administrative innovation in the repair and maintenance
of agricultural enterprises. Based on a systematic approach systematically and reasonably key
functions of formation, implementation and maintenance of administrative innovation system repairs
and maintenance on commercial farms. The basic principles of the use of means and ways to improve
managerial forms of repair and maintenance of agricultural machinery use to improve the equipment
of agricultural production.
Ключові слова: управлінські інновації, конкурентоспроможність, аграрні підприємства, ремонтно-технічне обслуговування.
Key words: аdministrative innovations, competitiveness, agrarian enterprises, repair-technical service.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У галузі сільського господарства разом із розвитком
матеріально-технічної бази виробництва, виникли потреби в утворенні технічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників та ремонті сільськогосподарської техніки. Матеріально-технічна база утворювалася як на державних ремонтно-обслуговуючих підприємствах, так і прямим чином в сільськогосподарських підприємствах. Тому актуальною на сьогодні є проблематика щодо
ремонтно-технічного обслуговування виробників сільськогосподарської продукції.

менюка, А. Демка, П. Денисенка, І. Деревця, В.Іванишин,
Ю. Конкіна, А. Коржа, Г. Лісовського, П. Макаренка, М.
Молодика, М. Недбайла, М. Ножнова, В. Плаксієнка, В. Рибицької, В. Рубльова, О. Сидорчука та інших. У працях цих
економістів досить детально розглядаються проблеми забезпеченості аграрних підприємств технікою, розроблені
заходи для створення оптимальних умов розвитку інфраструктури сільського господарства.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути сутність, роль та значення управлінських
інновацій у сфері ремонтно-технічного обслуговування аграрних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед праць, присвячених вирішенню проблем ремон- РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
тно-технічного обслуговування аграрних підприємств,
Система ремонтно-технічного обслуговування
особливе місце займають дослідження І. Агєєвої, Я. Біло- сільськогосподарських підприємств передбачає виконануська, М. Болдуєва, Є. Бузовського, І. Бурковського, Я. Гу- ня комплексу робіт, які проводяться з визначеною періо-
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дичністю і послідовністю, скерованих на забезпечення
справного стану сільськогосподарської техніки, його надійної та економічної експлуатації при оптимальних трудових і матеріальних витратах. Комплекс робіт, в основному, включає в себе:
— чітко організоване технічне обслуговування сільськогосподарської техніки;
— встановлення оптимальної періодичності проведення капітальних ремонтів сільськогосподарської техніки;
— впровадження прогресивних форм організації та управління ремонтом сільськогосподарської техніки;
— впровадження спеціалізації ремонтних робіт;
— контроль якості виконання робіт в процесі ремонту;
— своєчасне забезпечення ремонтних робіт матеріалами, запчастинами і комплектуючим обладнанням;
— аналіз параметрів технічного стану обладнання до і
після ремонту.
Ремонтно-технічне обслуговування (РТО) сільськогосподарської техніки є методом обслуговування, при якому
виконуються всі необхідні роботи комплексу робіт, спрямовані на підтримання працездатності та запобігання передчасному спрацюванню елементів об'єкта сільськогосподарської техніки, що досягається оглядами, виконанням
профілактичних перевірок і вимірювань та окремих видів
робіт із заміною спрацьованих деталей та елементів
сільськогосподарської техніки, усуненням пошкоджень.
Забезпечення технічного обслуговування та ремонту
сільськогосподарської техніки, підтримання її у працездатному стані може бути покладено на спеціалізовані сервісні
підприємства (зовнішній аспект) або на ремонтно-технічні
відділи (внутрішній аспект), створені сільськогосподарськими підприємства.
Ремонтно-технічне обслуговування сільськогосподарської техніки можуть здійснювати державні, кооперативні та приватні агросервісні підприємства, а також окремі підприємці за договором підряду.
Цими договорами може передбачатись виконання таких робіт:
— ремонт тракторів, комбайнів, автомобілів, інших
сільськогосподарських машин, двигунів, агрегатів, вузлів
та устаткування;
— технічне обслуговування машинно-тракторного парку, автомобілів, устаткування тваринницьких ферм, птахоферм, теплиць та ін.;
— спеціалізовані механізовані роботи;
— монтажні, спеціальні будівельні та пусконалагоджувальні роботи;
— перевезення вантажів транспортними засобами виконавця;
— підготовка і перепідготовка механізаторських та
інших кадрів.
Залежно від потреби ці види робіт можуть бути як самостійними, так і комплексними предметами договору у
сфері ремонтно-технічного агросервісу.
Система ремонтно-технічного обслуговування аграрних підприємств об'єднує в собі підприємства і організації,
що забезпечують повноцінне здійснення технологічних
операцій і процесів відтворювального циклу в сільському
господарстві.
Виробниче обслуговування сільгосптоваровиробників
— це підсистема в загальній блок-схемі відтворювального процесу, що представлена спектром послуг направлених на збереження і відновлення споживчих вартостей
предметів і засобів праці, необхідних для повноцінного
здійснення технологічних операцій в процесі відтворення
сільськогосподарської продукції в основі формування якої
знаходиться підсистема ремонтно-технічного обслугову-

вання, що у складі ієрархічної системи відтворення
сільськогосподарської продукції, розвивається відповідно до її кінцевої мети.
Найрозвиненішими ланками сфери ремонтно-технічного обслуговування аграрних підприємств є: забезпечення технікою, запасними частинами, іншими виробничими ресурсами, ремонт і технічне обслуговування тракторів і сільгоспмашин, їх прокат, лізинг і оренда, скупка
і продаж уживаних машин, агрохімічне і транспортне обслуговування, вивчення і інформаційно-комерційне забезпечення учасників ринку, сервісне обслуговування
техніки, кооперація з використанню складної техніки і
обладнання, групове і сумісне використання потужностей ремонтних майстернь; підвищення надійності і безвідмовності роботи обладнання; скорочення його простоїв; збільшення ресурсу і терміну служби обладнання; впорядкування планування, виробництва і розподілу запасних частин: уточнення номенклатури і обсягу при
скороченні їх запасів на складах; повторне використання вузлів і деталей.
У процесі роздержавлення сільськогосподарські товаровиробники втратили потенціал існуючої інфраструктури постачання і ремонтно-технічного обслуговування.
Більшість господарств перейшла на самостійний ремонт
техніки і обладнання, що привело до втрати технічного і
кадрового потенціалу спеціалізованих служб, викликало
передчасний вихід техніки з ладу, збільшення витрат на її
утримання.
Для виконання капітальних ремонтів і складних технічних обслуговувань тракторів, комбайнів і сучасних
сільськогосподарських машин необхідним є наявність дороговартісних верстатів, стендів, засобів діагностування
та складного сучасного технологічного устаткування. Крім
того, потрібні досвідчені інженерно-технічні працівники та
висококваліфіковані фахівці робочих професій. Тому створення ремонтно-технічного підприємства, яке буде спроможним виконувати усі види ремонтів і технічних обслуговувань сільськогосподарської техніки, потребує великих
інвестицій і значного оборотного капіталу.
У зв'язку з цими обставинами в перспективі вважаємо
за доцільне формування системи ремонтно-технічного обслуговування здійснювати шляхом створення сервісних
підприємств трьох типів:
— спеціалізовані фірмові ремонтно-технічні підприємства, які створюють заводи і підприємства-виробники
техніки для обслуговування машин, які вони виробляють;
— ремонтно-технічні підприємства загального призначення, які створюються кооперативами сільськогосподарських товаровиробників для обслуговування техніки переважно вітчизняного виробництва;
— спеціалізовані ремонтно-технічні підприємства, які
створюють великі кооперативні структури для обслуговування переважно зарубіжної сільськогосподарської техніки.
Україна вживає заходів із запозичення позитивного
світового досвіду. Так, Законом України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" передбачено, що машинобудівні заводи повинні забезпечувати надійну роботоздатність машин протягом як гарантованого періоду, так і всього строку служби. Для виконання цих завдань доцільним є створення техсервісних підприємств фірмами-виробниками
техніки для обслуговування машин, які вони випускають.
Мережу таких фірмових підприємств слід розповсюдити
по всій території країни.
У ринкових умовах вертикально інтегровані виробники сільськогосподарської продукції закуповують техніку
кращих світових фірм, елітне високоякісне насіння, забез-
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Рис. 1. Напрями впровадження та розвитку управлінських інновацій у сфері ремонтнотехнічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників
печують повну систему удобрення у відповідності до потреб рослин протягом всього вегетаційного періоду, використовують інтегровану систему захисту рослин від
шкідників і хвороб і застосовують найсучасніші інноваційні
агротехнології.
Для підтримання машинно-тракторного парку в роботоздатному стані потужним господарюючим суб'єктам потрібна власна система ремонтно-технічного обслуговування, сервісні підприємства, які необхідно раціонально розмістити по обслуговуємій території. Слід мати на увазі, що
це може бути територія області, декількох областей або
територія всієї країни.
Великим корпоративним структурам для ремонтнотехнічного обслуговування машинно-тракторного парку
доцільним є створення спеціалізованих сервісних
підприємств, орієнтованих переважно на сільськогосподарську техніку виробництва зарубіжних фірм.
У сучасних умовах, як наголошує В.С. Шебанін, "доцільно формувати районні агротехсервісні комплекси, створювати об'єднання ремонтних заводів з наступним формуванням великомасштабних виробничо-обслуговуючих
структур [1, с. 276].
Ремонтно-технічне обслуговування — це одна зі сфер,
де досить давно застосовуються аутсорсингові відносини,
які сьогодні розглядаються як нова форма управління
бізнесом. У сучасних умовах недостатньо досліджені саме
проблеми та процес обгрунтування доцільності виведення
на аутсорсинг ремонтно-технічного обслуговування
сільськогосподарської техніки.
Обслуговуючі підприємства представляють окремий
блок-підсистему відтворювальної агропромислової системи. Від ступеня структурної збалансованості і досконалості
зв'язків і відносин агросервісної підсистеми істотно залежать кінцеві результати агропромислового виробництва:
обсяги виробництва, якість, собівартість сільськогосподарської продукції, її ринкова ціна, рентабельність. Тому
удосконалення виробничо-технічного обслуговування призведе до підвищення ефективності агропромислового виробництва в цілому.
Можна виділити три основні напрями формування
організаційної структури виробничого агросервісу в країнах з розвинутим сільськогосподарським виробництвом:
— у порядку приватної ініціативи і на основі капіталу
сервісних підприємств;
— на основі промислового капіталу фірм-виробників
сільськогосподарських машин і інших виробничих ресурсів;
— на основі капіталу самих сільськогосподарських товаровиробників.
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Реалізація перших двох напрямів призвела до формування системи, основою якої є дилери і дилерські пункти,
а третього — до формування різних типів кооперативних
агросервісних підрозділів.
Зниження витрат на виконання ремонтних робіт —
одна з цілей ефективного ведення ремонтного господарства на промисловому підприємстві. Для цього треба визначити оптимальні обсяги ремонтних робіт, для яких доцільно залучати підрядників, а які треба виконувати силами
власного ремонтного персоналу. Розподіл обсягу ремонтних робіт у бік збільшення долі участі в їх виконанні підрядною організацією, звичайно, полегшує завдання ремонтних підрозділів, проте слід мати на увазі, що утримання
потрібної кількості працівників, у власному штаті обходиться, як правило, дешевше, ніж оплата послуг такого ж числа фахівців за договором з підрядною організацією. У той
же час прагнення до виконання всіх ремонтних робіт власними силами починаючи з певного обсягу вимагає
збільшення штату ремонтного персоналу, підвищення рівня
кваліфікації працівників.
Виконання вищеперелічених вимог може викликати
значні додаткові витрати, які в результаті призведуть до
перевищення сумарних витрат на роботи в порівнянні з оптимальним співвідношенням обсягів послуг між сторонніми організаціями і власним ремонтним персоналом. Таким
чином, у процесі організації та планування всіх видів ремонтних робіт перед керівництвом підприємства стоїть проблема раціонального розподілу обсягів ремонтних робіт
між власною ремонтною службою і підрядними організаціями, забезпечуючи потрібну завантаженість персоналу
ремонтного господарства та мінімізуючи ремонтні витрати. Зменшення витрат суспільної праці на ремонтне обслуговування виробництва повинне бути досягнуте не штучним витісненням сфери ремонту зі складу машинобудівного комплексу, а докорінною зміною рівня управління,
організації і технічного розвитку ремонтного виробництва, що склався, підвищенням якості проектування і надійності техніки, що випускається.
На нашу думку, управлінські інновації у сфері ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарських
підприємств повинні здійснюватись у всіх напрямах та функціях управління (рис. 1).
Планування інновацій у системі ремонтно-технічного
обслуговування (РТО) аграрного виробництва полягає у передбаченні дій, які можуть виникнути в майбутньому, а також визначення шляхів зміцнення і подальшого розвитку
системи РТО.
У плані впровадження та розвитку інновацій визначається, що потрібно зробити сьогодні, що завтра і як
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те, що планується, ефективно реалізувати. При плануванні конкретно визначається мета управлінських інновацій, напрями дій, програми і способи їх реалізації.
Планування інновацій є первинною функцією управлінських інновацій.
Керівництво сервісним підприємством або спеціальним
відділом повинно знайти відповіді на такі запитання:
— оцінити слабкі та сильні сторони у сфері РТО
сільськогосподарського підприємства;
— оцінити можливості та загрози в навколишньому середовищі: конкуренція, екологічні умови, постачання, якими повинні бути цілі та як їх досягти;
— як вони збираються досягти цих цілей.
Складовими планування управлінських інновацій є прогнозування, програмування і безпосередньо саме планування.
Прогнозування управлінських інновацій — це встановлення потенціалу об'єкта, його розрахунок у часі й просторі. Зовні воно здається непрактичним, але якщо уявити
собі певний об'єкт, на який воно розраховане, то ця визначальність стає очевидною. Прогнозування тим відповідальніше, чим відповідальнішим є об'єкт планування.
Програмування управлінських інновацій — це визначення магістральних шляхів і завдань розвитку об'єкта, що виникають на їх основі в часі і просторі. Це можуть
бути програми: нововведень, сільськогосподарського виробництва, планово-попереджувальних ремонтів, капітальних ремонтів, навчальні програми тощо. Безпосередньо
саме планування управлінських інновацій у системі РТО —
досить поширена управлінська дія — розрахунок реалізації шляхів і завдань розвитку об'єкта підведення під них
розрахункових гарантій реалізації (матеріальних та управлінських).
Організація виконання управлінських інновацій забезпечує спільність дій членів сервісних підприємств та
(або) ремонтно-технічного відділу агроформування в досягненні мети. До сфери цієї функції належить широкий
спектр проблем, необхідних для реалізації управлінських
інновацій, починаючи з прийняття рішення, підбору відповідних людей, розподілу завдань, визначення засобів і
умов праці. Організація управлінських інновацій РТО
сільськогосподарських підприємств — це процес встановлення порядку і послідовності погодженої в часі і просторі
цілеспрямованої взаємодії частин цілого як системи для
досягнення за конкретних умов і у визначений термін поставленої мети відповідно до розроблених для цього методів і наявних засобів з найменшими ресурсними витратами.
У процесі виконання плану впровадження управлінських інновацій потрібно координувати діяльність ремонтно-технічних відділів та їх працівників, тобто узгоджувати їх дії, встановлювати гармонію між частинами системи.
Мотивація впровадження та розвитку управлінських
інновацій у сфері РТО полягає в пошуку таких засобів впливу на людей, щоб вони свідомо, добровільно, без нагадувань і підказок докладали всіх зусиль для реалізації поставлених перед підприємством завдань.
Регулювання сприяє усуненню диспропорцій, які можуть виникнути в ході роботи, дає можливість вчасно враховувати і зосередити основні сили. Цьому значною мірою
сприяє оперативне розпорядження керівника сервісного
підприємства або відповідного підрозділу, використання
матеріального й морального стимулювання.
Важливою функцією управлінських інновацій є облік,
який дає можливість бачити ефективність вжитих заходів,
дати кількісну і якісну оцінку результатів навчально-виховного процесу.

Контроль за здійсненням та розвитком управлінських
інновацій передбачає встановлення відхилень від встановлених норм у ремонтно-технічному обслуговуванні та вироблення механізму, який би виключав подібні відхилення в майбутньому. Контроль вимагає максимального врахування особливостей конкретної ситуації: характеру розв'язуваних задач (важливість, терміновість, складність управлінської інновації тощо), рівня організаційних аспектів
(термін експлуатації сільськогосподарської техніки, морально-психологічний клімат, цінності робітників та ін.) та
соціальних характеристик окремих виконавців управлінських інновацій (кваліфікація, досвід, ставлення до праці).
Найбільш ефективним і об'єктивним контроль буде тоді,
коли вироблено систему нормативів (стандартів) виконуваних ремонтно-технічних робіт і кінцевих результатів
(цілей).
ВИСНОВКИ
У сучасних умовах господарювання прийняття управлінських рішень повинно здійснюватись на альтернативній
основі, тобто враховувати всі можливі варіанти вирішення
будь-якого завдання (проблеми). Метою власника підприємства є забезпечення працездатності обладнання з
мінімальними витратами, відповідно він зацікавлений платити підрядній організації по мінімуму. А метою підрядної
організації є отримання найбільшого прибутку. Тому, залучаючи підрядні організації для виконання ремонтних
робіт на підприємстві, потрібно замовляти тільки дійсно
необхідні обсяги переважно складних робіт.
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INSTITUTIONAL SALES TOOLS MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INTELLECTUAL
CAPITAL
Визначено інтелектуалізацію суспільного життя як неодмінну умову ефективного державного
управління як визначального фактора конкурентоспроможності. Досліджено методи реалізації
стратегії розвитку інноваційної економіки закордонних країн. Визнано пріоритетність розв'язання комплексу проблем освіти, науки та технологій, створення сприятливих умов для новаторів і
підприємців у державній політиці. Важливою складовою державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу встановлено економіку знань — інституціональну систему розвитку суспільства, структуровану за складовими й рольовими ознаками різноцільових інститутів. Розкриваючи інституціональні засади інтелектуального капіталу регіонів зазначено, що одним із предметних покажчиків потрібно вважати еволюційну економіку. Дана концепція пов'язана з появою
ярко виражених інститутів інформаційного суспільства. Шляхом виходу з критичної ситуації запропоновано вважати взаємовигідне об'єднання зусиль сфер науки, економіки та освіти.
Definitely intellectualization of public life as a precondition for good governance as determinant of
competitiveness. Methods of implementing the strategy of innovation economy in foreign countries.
Recognized priority of solving complex problems in education, science and technology, creating
favorable conditions for entrepreneurs and innovators in public policy. An important component of
state regulation of intellectual capital established knowledge economy — an institutional system of
society, structured by role-playing elements and attributes riznotsilovyh institutions. Revealing the
institutional foundations of intellectual capital regions indicated that one of the subject indexes to be
considered evolutionary economics. This concept is associated with the appearance of a pronounced
Information Society Institute. By leaving the critical situation prompted to consider mutually combine
efforts spheres of science, economics and education.
Ключові слова: інституційні інструменти, інституціональні засади, механізми державного регулювання, інтелектуальний капітал.
Key words: іnstitutional instruments, institutional framework, mechanisms of regulation of intellectual capital.
В умовах становлення постіндустріального суспільства
здійснюється перехід від моделі економічного розвитку,
заснованої на експорті природних ресурсів, до економіки
знань, що є найпотужнішим відтворювальним ресурсом
людства.
У галузі знань "Державне управління" створюються,
поширюються та використовуються конструктивні знання,
що забезпечують якісне вдосконалення людського капіталу держави та її регіонів. Останній одночасно відіграє роль
передумови та результату становлення і розвитку економіки знань: з одного боку, цей тип економіки всебічно використовує знання в різних формах, з іншого — створює їх у
вигляді різноманітної високотехнологічної продукції, висококваліфікованих послуг, наукової продукції тощо. Це
відображено у працях вітчизняних вчених: В. Авер'янова,
В. Базилевича, В. Бесчастного, І. Бистрякова, М. Білинської, І. Вакарчука, О. Васильєвої, Л. Городянської, Г. Дейнеко, Г. Дмитренка, М. Єрмошенко, Г. Жарінової, І. Кіреєвої, А. Кобця, М. Корецького, Ю. Коротича, В. Куценко,
В. Третьяка, А. Халецької.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сучасний етап суспільного розвитку характеризується
Разом з тим, у контексті реалій ринкових перетворень в
ключовою роллю інновацій і високих технологій в економіці. Україні ряд питань щодо функціонування механізмів дер-

ВСТУП
У сучасному суспільстві інтелектуальний капітал стає
основою багатства. Саме він визначає конкурентоспроможність економічних систем, виступає ключовим ресурсом
їх розвитку. У процесі створення, трансформації й використання інтелектуального капіталу беруть участь комерційні
підприємства, державні й суспільні установи та організації,
тобто всі суб'єкти ринкових відносин. Здатність держави
створювати й ефективно використовувати інтелектуальний
капітал визначає силу нації, її добробут.
З того часу, як людство стало осмислювати свою творчу продуктивну роль, своє значення в перетворенні навколишнього світу, найбільш допитливі вчені намагалися розкрити таємницю творчої сили людини, виявити її характерні
якості і властивості, оцінити, виміряти і дати кількісну інтерпретацію. Результатом цих досліджень можна вважати теорію інтелектуального капіталу, яка ще не є сталою і потребує нових досліджень.
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жавного регулювання розвитку інтелектуального капіталу
регіонів ще залишаються недостатньо дослідженими. На
сьогодні не розкритими залишаються питання щодо розвитку інституційних інструментів реалізації механізмів державного регулювання інтелектуального капіталу.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ
Вкладення у людський капітал забезпечує формування
інтелектуального капіталу. Грані розмежування між цими видами капіталу не завжди помітні, адже їм притаманна спільна
функція — створення, генерування, закріплення і поширення
знань, інформації як головних атрибутів інноваційного розвитку економіки. Якщо інформація відображає зроблені висновки про явища й процеси, то знання — результат аналізу, синтезу інформації, методи її застосування на практиці.
Знання можна розглядати як економічний актив, ресурс і
як продукт (інновація). Завдяки розвитку людського та інтелектуального капіталу відбувається задоволення інноваційних
потреб. Інтелектуалізація суспільного життя є неодмінною умовою ефективного державного управління як визначального
фактора конкурентоспроможності. Тому, знову ж таки, пріоритетом в інноваційному розвитку виступає інтелектуальний
капітал, адже його політико-економічна сутність виражається
в історично визначених відносинах з приводу формування й
використання знань, які мають цінність інтелектуальних здібностей працівників і господарюючих суб'єктів, які забезпечують
їх ефективне використання з метою додаткового доходу.
Розвиток інтелектуального капіталу регіонів визначає
рівень інноваційності економіки. Саме тому знаннєва, інтелектуальна, інноваційна компонента дедалі більше перетворюється на провідну на всіх етапах "життєвого циклу" нових
товарів і послуг, домінує на стадії проектування, виробництва, управління матеріальними і нематеріальними активами.
У багатьох країнах визнана пріоритетність розвитку
інноваційної економіки, розв'язання комплексу проблем
освіти, науки та технологій, створення сприятливих умов для
новаторів і підприємців у державній політиці. Методи реалізації такої стратегії визначили місце і роль більшості країн
у світовій спільноті, забезпечили провідні позиції лідерів у
принципово важливих напрямках державного управління.
Перспективи побудови в Україні інтелектуально-інноваційної системи, особливо на регіональтному і галузевому
рівнях, гальмуються існуючими інституціональними умовами. Знижується здатність національної економіки до створення інновацій, а також можливості впроваджувати передові іноземні технології.
Як вважає В. Якубенко, інтелектуальний капітал формується та функціонує у певному інституціональному середовищі під впливом базисних і похідних інститутів [1]. Ці
інститути приймають форми неформальних та формальних
норм і структур, які впливають на інтелектуальний капітал
напрям деражвного управління. До формальних належать
нормативно-правові акти, а до неформальних — традиції,
норми, установки, правила.
Стратегічний курс розвитку державної політики України зорієнтований на формування її інноваційної моделі,
але економічні та фінансові проблеми гальмують цей процес і не дозволяють країні досягти належного рівня інноваційного розвитку. Крім того, в Україні не розроблена чітка
стратегічна програма інноваційного розвитку економіки
регіонів, що може стати прямою загрозою її економічній
безпеці, оскільки наша держава відстає від розвинутих країн
світу за технологічним розвитком на декілька десятків років.
Ефективному накопиченню інтелектуального капіталу перешкоджають інституціональні "пастки", які являють собою
неефективні інститути та неефективні сталі норми. Перш за все,
це "пастки" низької оплати праці, що призводять до спростування аксіоми людського капіталу про високий рівень коре-

ляції заробітків із рівнем освіти; "пастки" неефективної системи прав власності, що обумовлюють нерівність розподілу дивідендів від інтелектуального капіталу та знижують мотивацію
до творчої діяльності; неефективні законодавчі норми та формальні важелі забезпечення контрактів у сфері інтелектуального капіталу, що призводять до високого рівня несумлінної
конкуренції, ризиків та високих трансакційних витрат.
Криза сучасного інноваційного виробництва зумовлюється та проявляється зменшенням кількості кваліфікованих кадрів на вітчизняних підприємствах, відсутністю
методологічних основ управління процесом відтворення
кадрового потенціалу, особливо в галузях промислового
комплексу, невмінням та неготовністю персоналу перепрофілюватися та адаптуватися до нових умов виробництва.
Важливою складовою державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу регіонів є економіка знань —
інституціональна система розвитку суспільства, структурована за складовими й рольовими ознаками різноцільових інститутів. Це якісно новий тип суспільної формації, фундаментом
розбудови якої є знання, інформація, інтелект, наука. Адже
"кожен крок людства у пізнанні природи закладає черговий
камінь і в будинок теорії. Будь-які наукові здобутки лише тоді
набувають цінності, коли стають відомими широким верствам
населення, які можуть використовувати їх у своїй діяльності"
[2]. Отже, економіка знань нині є основою розвитку суспільно-економічних формацій, базисом їхньої нової якості.
Економіці знань як інституціональній системі притаманна всезагальна інтелектуалізація та інформатизація суспільно-економічних відносин. Визначальну роль у розвитку цього типу економіки як її первинна ланка відіграють інтелектуальні ресурси освіти й науки.
Її особливості як способу виробництва, інтелектуалізованої інституціональної системи продукування благ полягають у швидкому зростанні науково-технічних можливостей
учасників ринку; зростанні трансакційних витрат, які пов'язані з пошуком інформації про ринок, захистом прав власності, укладанням контрактів тощо; підвищенні ролі менеджменту інтелектуальних ресурсів.
Таким чином забезпечуються інституціональні умови, які
сприяють максимальній, всебічній інтелектуалізації життєдіяльності людини, що зумовлює інновативний характер відносин.
Розкриваючи інституціональні засади інтелектуального капіталу регіонів необхідно зазначити, що одним із предметних покажчиків, потрібно вважати еволюційну економіку. Дана концепція пов'язується з появою ярко виражених
інститутів інформаційного суспільства. Предметом еволюційної економіки є динаміка технологічного процесу, причини, економічні наслідки інновацій, конкуренція в системі
реалізації технологій.
Важливість еволюційного підходу полягає у позиціонуванні регіону як головного об'єкта проведення інновацій,
який у свою чергу здійснює вибір раціональних інвестиційних рішень. Таким чином, в економіці знань регіон — головний інститут інноваційної діяльності. Разом із тим основними
факторами розвитку залишаються знання і людський капітал, які продукують інновації, високі технології. Це вища форма постіндустріальної й інноваційної економік, яка є фундаментом побудови інформаційного суспільства. Їй притаманна всебічна інтелектуалізація суспільно-економічних відносин, високотехнологічний характер господарських взаємодій,
а людський капітал стає основою національного багатства.
Економіка знань має відповідну інфраструктуру, до якої
входять наступні складові та драйвери розвитку: ефективні державні інститути, які реалізують високу якість життя; високоякісна освіта; ефективна фундаментальна наука; ефективний науково-технічний венчурний бізнес; високоякісний людський капітал; виробництво знань і високих технологій; інформаційне суспільство; інфраструктура реалізації й трансферу ідей, винаходів
і відкриттів від фундаментальної науки до виробництв.
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Розвиток регіонів у напрямі формування інтеллектуального потенціалу можливий лише за сприятливих інституціональних умов всебічної інтелектуалізації життєвого простору, активного генерування інновацій. Тільки системне накопичення знань створює підвалини для поступального розвитку суспільних формацій, інтенсифікації виробництв і якісного задоволення всезростаючих потреб індивіда.
Формуванням людського капіталу займається сім'я і
держава. Низький життєвий рівень громадян та рівень народжуваності, легковажність по відношенню до свого здоров'я, все це обумовлено відсутністю у працюючого мотивацій і гарантій відтворення людського капіталу. Проте, аналізуючи людський капітал, потрібно чітко усвідомлювати, що
постіндустріальне суспільство разом зі змінами у виробничій, технологічній та науковій сферах принесло зміни у
внутрішній світ людини.
Рівень інноваційності економіки визначається здатністю її інститутів до максимально ефективного, раціонального, корисного для суспільства використання здобутків
науки, а також характеристик — властивостей людського
капіталу. Функціональні зв'язки між акторами відбуваються
на конкурентних засадах, а конкуренція є головним регуляторним інститутом у розвитку інноваційного процессу в
державі.
У формуванні державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу регіонів сконцентровані фундаментальні засади постіндустріалізму та інформаційного суспільства. Це, по-суті, інноваційна економіка, адже, як наголошено у цьому дослідженні, в основі її функціонування —
інноваційна діяльність, інтелектуалізація праці й виробництва. Це нова технологічна парадигма, особливу роль у функціонуванні якої відіграють технології, знання, інновації,
комп'ютеризація та інформатизація. Праця максимально
заміщується знаннями й інтелектом, що посилює її інноваційність і продуктивність.
Аналіз закордонного досвіду і статистичних даних
свідчить, що звичайне запозичення інтелектуальних досягнень інших держав без ефективного використання кадрового потенціалу нації не вирішує проблеми створення незалежної національної економіки. Динамізм, масштабність і
стійкість розвитку інтелектуальної сфери перетворилися для
будь-якої країни на вирішальний фактор підвищення конкурентоспроможності економіки, економічного зростання,
підвищення рівня життя населення, оборонної, технологічної, екологічної та соціально-економічної безпеки.
Усі ці негативні тенденції пояснюються, у першу чергу,
послабленням ролі держави у сфері управління дослідженнями і розробками, їх координації, відсутністю системи управління знаннями в країні та проблемою недофінансування науково-дослідних і конструкторських розробок.
Важливо також ширше залучати іноземний капітал, але
це джерело фінансування поки що в Україні задіяно недостатньо. Те саме можна сказати і про банківське кредитування, активізацію участі приватного капіталу, використання заощаджень населення, підвищення ефективності програмно-цільової форми у системі фінансування інноваційної діяльності. А найперспективнішим нам видається ефективне залучення корпоративного сектора економіки з відповідними державними гарантіями фінансового забезпечення науково-інформаційної і технологічної діяльності.
Проблема недофінансування освіти сприяє зниженню
пріоритетності її ролі як визначального фактора людського
розвитку, що, у свою чергу, вплинуло на зниження науковотехнічного потенціалу країни. Внаслідок цього протягом
останніх років спостерігається відтік з України кваліфікованих наукових і технічних кадрів, масовий перехід учених
в інші сфери діяльності, занепад багатьох наукових шкіл,
стрімка деградація матеріально-технічної бази наукових та
науково-технологічних досліджень.
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Державна політика в Україні вимагає формування та
функціонування нових механізмів і форм управління людськими ресурсами. Необхідне їхнє теоретичне обгрунтування,
оскільки змінюються умови формування, розвитку та затребуваності кваліфікованих кадрів. Відбуваються суттєві
зміни в плануванні, фінансуванні, організації процесу управління кадрами промислових підприємств, поширюються процеси регіоналізації, інтеграції, диверсифікованості виробництва.
ВИСНОВКИ
Логічним шляхом виходу з критичної ситуації можна
вважати взаємовигідне об'єднання зусиль сфер науки, економіки та освіти.
У період формування державної політики щодо розвитку інтелектуального капіталу в регіонах України необхідно
кардинально змінити відношення до головної продуктивної
сили суспільства — високоінтелектуальної людини та її високопродуктивної праці.
Роль висококваліфікованого фахівця у створенні та реалізації високотехнологічних інноваційних проектів вирішальна
і постійно зростатиме. Об'єктивна потреба інноваційного розвитку держави вимагає нового механізму підготовки кадрів.
В його основу повинні бути покладені такі принципи:
— розвиток і самореалізація творчої особистості;
— постійна націленість на генерацію перспективних науково-технічних нововведень, пошук шляхів і методів їх
практичної реалізації;
— орієнтація на підготовку висококваліфікованих і високоінтелектуальних фахівців, системних менеджерів інноваційної діяльності;
— відношення до процесу навчання та підготовки кадрів
як до складової виробничого процесу, коли витрати на підготовку кадрів повинні сприйматися не як витрати на працівників, а як довгострокові інвестиції, необхідні для процвітання підприємства, регіонів і країни в цілому;
— забезпечення управління соціальними та психологічними аспектами процесу створення інновацій, використання
творчого потенціалу колективу, прискореного широкомасштабного впровадження у практику інноваційних розробок;
— створення системи безперервного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інтегрованої
у виробництво інноваційної продукції;
— співробітництво університетів та інших вищих навчальних закладів з передовими підприємствами будь-яких
форм власності, що реалізують інноваційні проекти, та їх
спільна діяльність щодо розробки спеціалізованих навчальних програм, видання підручників, монографій з метою
підготовки фахівців вищої кваліфікації.
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CHRONICLE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL EXAMINATION
IN UKRAINE: THE HISTORY OF CREATION OF THE KYIV OFFICE OF SCIENTIFIC
AND FORENSIC EXPERTISE
У статті досліджено історію становлення Київського Кабінету науково-судових експертиз. Наголошено, що судова експертиза підвищує доказову силу матеріалів справи, забезпечує встановлення об'єктивної істини і відіграє важливу роль у розробці і практичному впровадженні наукових методів і методик дослідження на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ
і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів
дізнання, досудового та судового слідства. Проаналізовано історію створення науково-судової експертизи в Російській Імперії і в Україні. Доведено, що пройдений судовою експертизою
України за сторіччя шлях був тернистим і тяжким: це був шлях пошуків і самовідданої праці дослідників різних галузей знань, яких об'єднувала одна мета — створення науково обгрунтованого важеля у встановленні істини у справі правосуддя, вирішенні єдиної задачі — відстоювання
істини в науці.
The article explores the history of the formation of the Kiev Cabinet of scientific-legal expertise.
Noted that the judicial examination increases the probative value of the materials of the case, provides
the establishment of objective truth and plays an important role in the development and introduction
of scientific methods and techniques to study on the basis of special knowledge of tangible objects,
phenomena and processes that contain information about the circumstances of the case, which is in
the manufacture of bodies of inquiry, pre-trial and judicial investigations. Examined the history of
creation of scientific and forensic examination in the Russian Empire and in Ukraine. It is proved that
passed the judicial examination of Ukraine for centuries path was arduous and difficult: it was the
way searches and selfless work of the researchers of different fields of knowledge, which were United
by one goal — to create a scientifically sound lever in establishing the truth in the matter of justice,
the decision of the single task of defending the truth in science.
Ключові слова: історія, розвиток і становлення, судова експертиза, Київський Кабінет науково-судової експертизи, судово-експертна діяльність.
Key words: history, development and formation, forensics, the Kyiv Office of scientific and forensic, forensicexpert activity.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження основних підходів і методів аналізу еволюції інституціональної, функціональної та організаційної
структур державного управління судово-експертною діяльністю в Україні необхідно розпочинати від початкових етапів,
що визначили форми і способи впливу влади, запроваджуючи механізми інститутів управління та виконання визначених функцій для потреб суспільства.
Літопис становлення і розвитку судової експертизи в
Україні бере свій початок від заснованого 4 липня 1913 року
та відкритого 2 лютого 1914 року при прокурорі Київської

судової палати Київського Кабінету (Камери) науково-судової експертизи. Заснуванням і відкриттям Київського Кабінету (Камери) науково-судової експертизи започатковано
наукові зусилля вже декількох поколінь судових експертів
України.
Пройдений судовою експертизою України за сторіччя
шлях був тернистим і тяжким: це був шлях пошуків і самовідданої праці дослідників різних галузей знань, яких об'єднувала одна мета — створення науково обгрунтованого
важеля у встановленні істини у справі правосуддя, вирішенні
єдиної задачі — відстоювання істини в науці. У постійній
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боротьбі за своє існування судова експертиза в Україні як
наука неупинно розвивалася і збагачувалась, множачи основоположні набутки інших країн, вдосконалювалась, повною мірою засвідчуючи свої великі досягнення.
Перейнявшись ідеями сучасності, завдячуючи самовідданій праці судових експертів Київського Кабінету науково-судової експертизи, досягнення вивели наукову думку на
широкий шлях світового поступу, поставивши із не відомостей і забуття в один ряд із найрозвинутішими країнами світу.
Відновлення історичної правди, висвітлення відомостей
про становлення і розвиток державного управління судовою експертизою для вдосконалення діяльності судово-експертних установ України має не тільки історичну, але й
практичну цінність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
окремі статті, які періодично з'являлися в наукових виданнях у сфері судової експертизи в Україні, не висвітлювали
досить складний період становлення і розвитку судової експертизи, зокрема історію створення Київського Кабінету
науково-судової експертизи.
Тому, сьогодні існує нагальна потреба консолідації зусиль науковців в галузі наук з державного управління щодо
ознайомлення громадськості із сторінками історії становлення і розвитку судової експертизи в Україні та Київського
Кабінету науково-судової експертизи.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті дослідити історію становлення і розвитку
судової експертизи в Україні та створення Київського Кабінету науково-судової експертизи.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Джерельну базу при написанні цієї статті складають безцінні
архівні документи. Щоб зберегти на покоління джерела наукових пошуків деякі документи наводяться мовою оригіналу.
Вихідному моменту створення науково-судової експертизи в Російській Імперії, і в Україні зокрема сприяло стрімке
науково-технічне та бурхливе промислове зростання, лібералізація владних режимів, масовий вихід до міст селян, ослаблення патріархальних устоїв у кінці XIХ століття. Внаслідок цього науково-технічного прогресу поширилась організована злочинність, озброївшись новітніми засобами зв'язку
та транспорту, використовуючи все більш витончені й наукомісткі методи вчинення та приховування злочинів. Ця нова
хвиля злочинності, перед якою виявилося безсилим правосуддя, полонила не тільки Росію, але і Європу, і Америку.
Тому, на протидію організованій злочинності в Італії,
Швейцарії і Франції (в Римі, Турині, Лозанні, Женеві і Парижі) було засновано особливі кабінети або лабораторії, які
знаходилися в завідуванні спеціально підготованих криміналістів, судових лікарів, вчених хіміків і фотографів [1, с.
239], пов'язавши дослідження "німих свідків" — речових
доказів, з іменами таких вчених, як Буринский, Рейсс (Швейцария), Ломброзо й Оттоленги (Італія), Гейндль (Німеччина), Локар (Франція) та ін.
Час вимагав зробити колосальний крок вперед і Російську Імперію: по-перше, синтезувати багатовіковий світовий процес, по-друге, запропонувати вирішення багатьох
проблем, залучаючи "знаючих осіб" з різних галузей науки.
Так, кількість нерозкритих злочинів і в світі, і в Російській
Імперії різко зростала. Серед причин низького розкриття
злочинів часто зазначалися відсутність експертних установ
і технічного обладнання, необхідного для нормального функціонування цих установ, кваліфіковано підготовлених
кадрів. Отже, "…треба відкрити ширше двері суду для науки", писав професор Л.Є. Владимиров в 1911 р. [2]
У відповідь на вимоги часу, на потреби органів слідства
і суду науковою дисципліною, поставленою на службу правосуддя, стала судова експертиза.
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Вперше ідею утворення наукової судової експертизи
ініціював Статс-секретар, сенатор, діючий таємний радник
Міністр Юстиції Російської Імперії Іван Григорович Щегловитов, який був захопленим прибічником втілення нових криміналістичних методів дослідження в практику правосуддя.
"И.Г. Щегловитов, который в течение последних лет
бодро охранял русское правосудие с одной стороны, от
нападок, с другой стороны — от разрушительных поползновений врагов русской государственности" [3], будучи
Міністром Юстиції, приклав чимало зусиль для організації
судової експертизи в Росії на державному рівні: він не лише
сприяв, але і підготував проект закону про створення першого Кабінету науково-судової експертизи.
Його перу вже належало багато наукових робіт, зокрема:
— "Судова експертиза документів (в кримінальному
суді)" (Журнал гражданского и уголовного права, 1891, кн.
6, с. 45—72);
— "Фотографічна експертиза при дослідженні документов" (Юридическая летопись, 1891, март, с. 201—214);
— "Судебная фотография" (Северный Вестник, 1892,
кн. II, с. 71—102) та ін.
У січні 1913 року юрист-консультант Міністерства юстиції
Російської імперії С.М. Трегубов писав, що "..ми можемо впевнено сказати, що із заснуванням кабінету науково-судової
експертизи займається зоря нового життя в судових установах. Звичайно, попереду необхідно зробити багато-чого.
Пройдуть роки, можливо, довгий період років, але хочеться
вірити, що настане час, коли судова наука і практика досягнуть такої технічної досконалості в своїх способах розслідування істини, яких досягли математичні науки; коли судді, із
науковою безсумнівністю відновлюватимуть фактичні обставини злочину. Чим більше і швидше отримають поширення
технічні наукові методи дослідження в судовій справі, тем
ближче підійде кримінальна юстиція до здійснення своєї основної задачі, щоб жодний злочин не залишався нерозкритим, і правда царювала в судах" [1, с. 258].
"На подлинном Высочайше утвержденном одобренном
Государственным Советом и Государственною Думою Законе
"Об учреждении кабинетов научно-судебной экспертизы в городах Москве, Киеве й Одессе" Собственною Его Императорского Величества Николая ІІ рукою написано: "БЫТЬ ПО СЕМУ"
(Собр. Узак.1913г. июля 25, отд. 1, ст.1441) та викладено в наступній редакції: "статтю 4291. При прокурорах судебных палат, в округах, где сие штатами определено, состоят кабинеты
научно-судебной экспертизы для производства исследований
по уголовным и гражданским делам посредством фотографии,
дактилоскопии, химического и микроскопического анализов и
иных приемов, за исключением исследований, производимых
врачебными отделениями губернских правлений, а также для
оказания, в особо важных случаях, содействия следственной
власти к обнаружению виновного и выяснению преступления
или к установлению невиновности подозреваемого".
Із затвердженням його Імператорською величністю
Миколою ІІ Закону "Про заснування Кабінетів науково-судової експертизи в містах Москві, Києві і Одессі" [4] розпочалася активна підготовка до створення умов для роботи
найстарішого на теренах України Київського Кабінету науково-судової експертизи.
Із спогадів сучасників: в 1854 р., в центрі площі, яка із
1869 року стала йменуватися Софійською, будується:
"…здание присутственных мест, в котором помещается целый ряд правительственных учреждений, а именно: судебная палата, окружной суд, казенная палата с губернским
казначейством, губернское правление, губернская чертежная и типография, нотариальный архив, городское полицейское управление и др" [5].
Господар будинку Присутственних місць (Міністерство
внутрішніх справ), де розмістилися губернське правління,
казенна палата, губернське казначейство, друкувалася одна
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із найстаріших київських газет "Киевские губернские ведомости" (1838—1917), та інші установи, дозволив Міністерству
юстиції розмістити у ньому свої окремі установи: судову палату, камери (кабінети) прокурорів і судових слідчих, окружний суд тощо. Але, саме в найвеличнішому і найповажнішому приміщенні — "Присутніх", де здійснювали також адміністративно-поліцейський нагляд в суворо визначених сферах
суспільного життя, проводили селянську реформу, розглядали скарги селян, контролювали виконання постанов і розпоряджень земств та органів міського самоуправління, призов на військову службу, контролювали діяльність фабрик і
заводів, було призначено виділити приміщення для роботи
Кабінету науково-судової експертизи [7].
Отже, до початку відкриття своєї діяльності, Київський кабінет зайняв особливо вибудуване для нього приміщення, у вигляді надбудови над частиною приміщення
присутніх місць. Всього в розпорядженні кабінету було
дванадцять робочих кімнат, із яких вісім було призначено для проведення досліджень шляхом відповідних фотографічних і лабораторних приборів, три — для занять
керуючого Кабінетом і його помічників, і одна — для канцелярії [8].
При відкритті всі Кабінети науково-судових експертиз
— Петербурзький (1912), Московський (1913), Київський та
Одеський (1914) отримали однакові прибори, необхідні для
можливих фотографічних робіт, інструменти для мікроскопічних досліджень, спектрального аналізу, дактилоскопічних експертиз та т.п. В кожному з них були обладнані невеличкі хімічні лабораторії. Обидва репродукційних апарати
у Київському Кабінеті розміщалися в особливому заштореному павільйоні. Для необхідної обробки фотографічних
пластинок було призначено дві темні лабораторії. Мікроскопічні дослідження Кабінету проводились у спеціально пристосованій для цього кімнаті, освітленій крім денного ще і
штучним світлом. Враховуючи важливість хімічних досліджень, до окремої кімнати із хімічним столом було підведено воду і газ, устатковано аналітичною вагою, необхідними
приборами і хімічним посудом. Всі кабінети було забезпечено сучасним європейським устаткуванням для репродуктивної, проекційної та мікрофотографії, для фотознімання
в ультрафіолетових променях, спектрографи та інше, що
сприяло активізації виконання експертиз.
Зазначимо, що підготовка до роботи Київського Кабінету організовувалась із дотриманням ст. 4292. "…заведывание кабинетами и производство в них изследований возлагаются на управляющих кабинетами и их помощников.
Упомянутые должностные лица вступают в отправление
должности по принесении присяги в публичном заседании
судебной палаты (прил. IV, форма II) [4] керуючим кабінетом, колишнім судовим слідчим Петроградського окружного суду С.М. Потаповим та двома його помічниками —
колишнім прозектором Імператорського Університету Св.
Володимира, доктором медицини М.М. Туфановим і приват-доцентом того ж університету по природничому
відділенню фізико-математичного факультету В.І. Фаворським, який в майбутньому став керівником Київського кабінету науково-судової експертизи, а пізніше — першим директором Київського наукового інституту судових
експертиз.
Для виконання технічних робіт у Кабінеті було три техніки
по вільному найму, а в числі службовців канцелярії знаходилась
перекладач з англійської, французької та німецької мов [6].
У середині грудня 1913 року було відкомандировано до
Києва керуючого С.-Петербурзьким Кабінетом науково-судової експертизи А.М.Попова, який особисто засвідчив готовність Київського Кабінету до відкриття.
Так, із прийняттям Закону "Про заснування кабінетів
науково-судової експертизи в містах Москві, Києві і Одесі"
Міністерством юстиції було визначено, що:

— Петроградський Кабінет науково-судової експертизи обслуговуватиме Петроградську, Віденську, Омську та
Іркутську судові палати;
— Московський Кабінет науково-судової експертизи —
Московську, Казанську, Саратовську та Ташкентську судові
палати;
— Київський Кабінет науково-судової експертизи —
Київську, Харківську та Варшавську судові палати;
— Одеський Кабінет науково-судової експертизи —
Одеську, Новочеркаську і Тифліську судові палати з питань
проведення науково-судової експертизи.
ВИСНОВКИ
Отже, 2 лютого 1914 року, із благословіння спеціально
прибулих Міністра юстиції статс-секретаря І.Г. Щегловитова,
юрисконсульта міністерства С.М. Трегубова, сенатора Г.Г.
Чаплинського та представників різних відомств розпочав
свою роботу перший на теренах України Кабінет науково-судової експертизи при прокурорі Київської судової палати, і
діяльність на Україні в цілому — за погодженням Державною радою та Державною думою Російської імперії Закону
"Про заснування кабінетів науково-судової експертизи в
містах Москві, Києві і Одесі" від 4 липня 1913 року, на оригіналі якого на рейді і яхті "Штандарт", Власною Його Імператорської величності рукою написано: "БЫТЬ ПО СЕМУ".
Перспективою подальших розвідок даної проблематики є дослідження основних підходів і методів аналізу еволюції інституціональної, функціональної та організаційної
структур державного управління судово-експертною діяльністю в Україні.
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MODERN QUALITY ASSURANCE MECHANISMS CONTINUOUS EDUCATION

У статті систематизовано та обгрунтовано методи дослідження механізмів управління якістю всіх рівнів неперервної освіти в Україні. Виявлено проблеми державних механізмів управління якістю неперервної освіти та запропоновано шляхи їх вирішення як на центральному, так
і на регіональному рівні управління. Дослідження сучасного стану механізмів державного управління якістю неперервної освіти у навчальних закладах усіх рівнів неперервної освіти, аналіз
нормативно-правової бази та вивчення вітчизняних і зарубіжних літературних джерел дозволяють виявити й сформулювати низку основних проблем державного управління якістю неперервної освіти. Ці проблеми є одними з актуальних та найважливіших теоретичних і практичних
проблем науки державного управління, вирішення яких вимагає об'єднання зусиль державної
й регіональної влади, наукової спільноти та освітян.
In the article the research methods and grounded quality of governance at all levels continuous
education in Ukraine. The problems of the state of governance quality continuous education and
ways to solve them, both at central and regional level control. Investigation of the mechanisms of the
current state of quality management system of continuous education in schools at all levels of lifelong
learning, the analysis of the legal framework and the study of domestic and foreign literature can
detect and formulate a number of basic problems of public administration quality lifelong education.
These problems are among the most urgent and important theoretical and practical problems of the
science of public administration whose solution requires joint efforts of state and regional authorities,
the scientific community and educators.

Ключові слова: непереревна освіта, якість освіти, освітні стандарти, державне управління.
Key words: continuing education, quality of education, educational standards, state management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Основою будь-якого суспільного прогресу в світі є освіта. Цей висновок узгоджується із загальносвітовими та
європейськими тенденціями розвитку сучасного суспільства, в якому освіта стає однією із пріоритетних галузей
економіки. Кожного дня, вирішуючи проблеми глобалізації,
набирає сили Болонський процес, надаючи до послуг держав Євросоюзу все більш досконалі інструменти для забезпечення високоякісної та сумісної (між країнами) освіти, насамперед у стратегічних і ключових галузях економіки.
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Відповідно до зростаючих потреб розвитку
суспільства, особливо в забезпеченні національної
безпеки та сталого економічного розвитку, країни
стали більше приділяти уваги ефективності й якості
освіти. Що насамперед викликало проблеми неперервності (впродовж життя), наступності, сумісності, масовості й оптимальності в освіті. Іншими
словами, дало початок науковому обгрунтовуванню поняття державного рівня — неперервна освіта.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

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

Грунтовні дослідження різних аспектів державного
управління неперервною освітою в Україні викладено
у працях: В.П. Андрущенко, І.А. Зязюна, В.І. Бондаря,
К. В. Корсака, В.Г. Кремня, В.І. Маслова, П.І. Надолішнього та інших.
У дослідженнях вищеназваних учених містяться як
системні, так і локальні підходи щодо розроблення теоретичної бази чи практичних результатів упровадження механізмів державного управління освітою.
Невирішені раніше частини загальної проблеми викладено результати досліджень якості освіти, науковотеоретичного обгрунтування та практичного впровадження рекомендацій, пропозицій і розробок щодо створення в Україні сучасної системи державного управління якістю неперервної освіти.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є аналіз сучасних державних механізмів забеспечення якості непрерервної освіти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Неперервна освіта об'єднує весь освітянський
простір держави. Завдяки цьому їй стають притаманні
стратегічні ознаки та характеристики:
— відповідальність за рівень національного інтелекту;
— відповідність неперервної освіти європейським і
світовим тенденціям економічного та соціального розвитку;
— випереджальний розвиток порівняно з динамікою розвитку суспільства;
— велика фондозабезпеченість;
— системність, неперервність, проблемність і сумісність на світовому, державному та регіональному рівнях.
У підвищенні якості значну роль відіграють національні та міжнародні стандарти якості, які є нормативно-правовою базою її організації та управління. Загальновизнаними на сьогодні є концепції TQM та міжнародні стандарти ISO серії 9000:2000, в яких сконцентровано позитивний досвід управління якістю, накопичений у різних країнах світу. Ці стандарти діють у багатьох країнах світу. В Україні вони чинні з 1 жовтня
2001 року.
Під стандартизацією розуміється приведення
об'єктів деякої сфери людської діяльності до єдиного для них комплексу критеріїв із дотриманням вимог якості, точності та взаємозамінності [3]. Керуючись цим визначенням, маємо стверджувати, що в
умовах сучасної цивілізації, яка побудована на технічному підгрунті, все, що належить до поняття стандартизації у сфері матеріального виробництва,
прийнятне й до поняття освіти (навчання), якому
потрібні свої стандарти. Якість результатів праці є
наслідком виховання, навчання та неперервної освіти кадрів. Тому, крім якості продуктивної праці, якими є концепції TQM та серія стандартів ISO 9000, має
існувати система стандартів якості навчання, що визначить загальні критерії якості навчального проце-

су, зокрема, критерії його інструментального забезпечення, роль якого в сучасну інформаційну епоху
людства переважно виконує інформаційно-технічне
забезпечення.
У цьому контексті реформування якості неперервної освіти України необхідно й доцільно проводити з
урахуванням вимог концепції TQM, Міжнародних стандартів якості серії (ISO 9000), а точніше серії ДСТУ
3230-95 і ДСТУ ISO 9000-2001 — їх українських варіантів, а також вимог Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-88 (МСКЗ)), Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED-97 (МСКО)) та вимог, що базуються на стандартах FEANI (Європейська
федерація національних технічних асоціацій) [2]. Крім
того, необхідно враховувати критерії та стандарти, які
мають узгодити країни-учасниці Болонського процесу, тобто діяльність європейських країн, спрямовану
на узгодження між собою системи вищої освіти цих
країн.
Основний зміст Болонської декларації, яку підписали 19 червня 1999 року представники 29 країн Європи (Україна приєдналась в 2005 році), полягав в тому,
що країни-учасниці зобов'язалися до 2010 року привести свої освітні системи у відповідність до єдиного європейського стандарту якості.
Вихідні позиції процесу в тексті Болонської декларації формулюються таким чином: "Європа знань" є на
сьогодні широковизнаним незамінним фактором соціального й людського розвитку, а також невід'ємною
складовою зміцнення та інтелектуального збагачення
європейських громадян, оскільки саме така Європа
спроможна дати їм необхідні знання для протистояння
викликам нового тисячоліття разом із усвідомленням
спільних цінностей та належності до єдиної соціальної
й культурної сфер [5].
У документах, які регулюють Болонський процес,
ключовими словами є якість, конкурентоспроможність, відповідальність та працевлаштування. За
цими документами якість — це базова вимога, яка
за безпе чу є дов іру, відповідність ринку праці,
мобільність, сумісність кваліфікацій та привабливість
в Європейському просторі вищої освіти. Якість має
демонструватися та гарантуватися належним чином,
для того, щоб її визнали й висловлювали їй довіру
студенти, партнери та суспільство як у певній країні,
так і в Європі та світі [1]. Як уже наголошувалося
вище, з метою впорядкування термінології у сфері
якості Міжнародною організацією зі стандартизації
(ISO) була проведена велика робота, яка завершилася розробленням і виданням серії загальних стандартів. Стан і розвиток національних систем стандартизації, сертифікації та метрології є одним із чинників,
від яких залежить національна, зокрема економічна,
безпека держави. Тому Уряд України впроваджує
політику забезпечення більшої відповідності державних стандартів освіти вимогам ринку для забезпечення і посилення ринкових позицій у міжнародному розподілі освіти.
Основними завданнями вищого навчального закладу є якість освітніх послуг, які він надає, та якість випускника конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Для досягнення поставлених цілей вищий навчальний
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заклад повинен організувати свою діяльність так, щоб
тримати під контролем усі адміністративні та людські
фактори, які впливають на якість.
Тобто, з одного боку, якісна вища освіта як вершина підготовки масових професій висунула вимоги якості
до базової загальної освіти (школи), яка, у свою чергу,
сформулювала вимоги якості відносно дошкільної освіти (рух вимог якості вниз), а з іншого — змінилися вимоги якості до післядипломної освіти та системи підвищення кваліфікації (рух вимог якості вверх) [4]. Іншими
словами, діалектично стала утворюватися та динамічно
почала функціонувати і розвиватися система державного рівня — "Неперервна освіта", яка почала висувати на
перший план вимоги неперервності та масовості (впродовж життя), якості, наступності, сумісності та оптимальності в освіті. Що, у свою чергу, порушило проблеми
впровадження нормативного-правового регулювання та
актуалізації всієї системи стандартів неперервної освіти України.
Ретельний аналіз законів та стандартів з урахуванням вимог, які висуває неперервна освіта, особливо
щодо її якості, дає можливість сформулювати проблеми і зробити такі узагальнювальні висновки:
— зазначені закони й стандарти не створюють єдину
цільну систему регулювання неперервної освіти в державі;
— не розроблені всі необхідні закони та стандарти;
— вони мають різний рівень глибини та структури
розробки;
— недостатньо простежуються їх наступність та
сумісність;
— у них практично відсутні механізми оцінки якості
освіти (у деяких документах слово "якість" не вживається взагалі);
— у законах і стандартах взагалі відсутні механізми їх актуалізації;
— відсутня методологія розроблення державних
стандартів неперервної освіти;
— відсутній незалежний контроль якості навчання
тих, хто навчається, при переході на новий рівень неперервної освіти.
Під стандартизацією розуміють приведення об'єктів
будь-якої сфери людської діяльності до єдиного для них
комплексу критеріїв з дотриманням вимог якості, точності та взаємозамінності. Керуючись цим визначенням,
маємо стверджувати, що в умовах сучасної цивілізації,
яка побудована на технічному підгрунті, все, що належить до поняття стандартизації у сфері матеріального
виробництва, застосовне і до поняття "навчання", якому потрібен свій стандарт.
Приведення законів щодо освіти в межі єдиної методології та структури, розроблення інтегрованої системи державних стандартів неперервної нового покоління, ліцензування складових якості, інспектування та
незалежний контроль якості освітніх послуг для всіх
рівнів неперервної освіти — ось елементи стратегії державного регулювання освітою України.
Основними завданнями системи забезпечення
якості освіти є розроблення національної системи оцінювання якості освіти; створення незалежних кваліфікаційних центрів, у т.ч. для підтвердження кваліфікації
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в європейській системі стандартів; стимулювання створення незалежних національних рейтингів вищих начальних закладів; узгодження галузевих стандартів
вищої освіти з кваліфікаційними характеристиками професій.
Неперервна освіта — це загальнодержавний процес створення (відродження) освічених, високо інтелектуальних громадян відповідно до освітньої доктрини
країни, які зможуть забезпечити сучасне функціонування та прискорення суспільного розвитку цієї країни на
всіх її напрямах і світових тенденціях. На сьогодні в
Україні в системі освітніх послуг, по наданню післядипломної освіти, функціонує понад 500 навчальних закладів та підрозділів вищих навчальних закладів державної та недержавної форм власності, з яких близько 350
вищих навчальних закладів післядипломної освіти підпорядковані МОНУ. Інші центральні органи виконавчої
влади мають власну мережу закладів, серед яких
найбільш вагомі — аграрна, промислова та транспортна галузі. Через систему післядипломної освіти щорічно проходять більше 300 тис. фахівців, у тому числі
близько 50 тис. отримують вищу освіту із 58 спеціальностей [1, с. 105].
Враховуючи потреби на ринку праці, на сьогодні в
Україні формується інфраструктура перепідготовки
кадрів з питань банкрутства, конкурентоспроможності,
охорони інтелектуальної власності, пенсійної системи,
фахівців по роботі з цінними паперами тощо. Сформована мережа закладів з професійного навчання державних службовців, керівників підприємств, військовослужбовців, звільнених у запас, митників тощо. Відкриваються нові спеціалізації напрямів перепідготовки для роботи
в нових господарських структурах і ланках малого
підприємництва, у банківській справі, страховій діяльності.
Освітня доктрина країни — це філософська, методологічно й теоретично обгрунтована, матеріально й фінансово забезпечена, інтегрована й динамічна система освітніх комплексів, які постійно розвиваються й оновлюються для забезпечення неперервної освіти в державі. Освітня доктрина широко впливає на весь освітній простір країни. Її особливість і
унікальність полягають у тому, що вона несе випереджальний плановий характер відносно повної схеми
неперервної освіти, яка є і буде в державі. Для конкретної людини вона діє впродовж життя, а для держави — вічно.
В Україні створюються та розвиваються такі освітні
комплекси:
— національна ідея української держави. Ціннісна
орієнтація громадян України — "Дух народу". Набуває
стратегічного характеру, знаходиться у стадії формування та прийняття народом. Освітяни мають стати її
носіями;
— моральні цінності нації, які направлені на виховання громадян країни на всіх рівнях освіти;
— нормативно-правова база забезпечення та регулювання всіх рівнів освіти;
— наукове забезпечення розвитку освіти. Науково-практичне обгрунтування, теорія і практика освіти:
Академія педагогічних наук, науково-дослідні інститути;
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— державні механізми управління та регулювання
державним і приватним секторами освіти: мета-стандарт
освіти держави — стандарт стандартів;
— державні стандарти для усіх рівнів освіти; ліцензування та інспектування навчальних закладів; моніторинг якості рівнів освіти;
— державні, центральні і регіональні установи
управління освітою: МОНУ; МОН АРК; обласні та міські
управління освіти; управління освітою в м. Києві та Севастополі; відділи освіти в інших містах, міських та
сільських районах; науково-методичні центри;
— рівні неперервної освіти України впродовж життя: самоосвіта; дошкільна; шкільна; позашкільна; професійно-технічна; вища; післядипломна; підвищення
кваліфікації (педагогічних кадрів, державних службовців та фахівців галузей);
— навчальні заклади (державні та приватні) для всіх
рівнів освіти;
— програми, плани, спеціалізації та спеціальності
для навчання на всіх рівнях освіти і підготовки та перепідготовки фахівців;
— технології і методики освіти, програмно-педагогічні комплекси, підручники та наочні матеріали;
— норми, традиції, погляди, задуми та установки,
які є ознакою освітніх пріоритетів для громадян у процесі неперервної освіти.

ВИСНОВКИ

Усі вищевикладені чинники, які визначають роль
неперервної освіти в сучасному світі, можуть ідеалізувати уявлення про роль освіти, якщо не враховувати
відсутність їх цільності, наступності та інтеграції, що є
стратегічною проблемою та державну проблему її
якості.
Тому для проведення якісної реформи освітньої галузі
України необхідно додатково вирішити такі завдання:
— переглянути кількість університетів, перевірити
їх на відповідність заявленим стандартам, підвищення
ліцензійних вимог;
— підвищити якість магістерських програм, адже
магістратура не є обов'язковим навчанням, натомість
призначена для тих, хто зацікавлений у дослідницькій
роботі та стимулюванні наукової діяльності університетів, їх укрупнення для кращої спроможності лабораторій та дослідницьких центрів;
— "вільна траєкторія" студентів — надати право
вибору вивчення гуманітарних дисципліни (п'ять з яких
залишаються обов'язковими);
— створити університетські середовища: вищі стандарти для викладачів та студентів, покращення бібліотечних фондів.
Позитивні зміни в суспільстві, які є результатом реформи вищої освіти помітні вже сьогодні:
— більше кваліфікованіших фахівців для країни;
— відкритість та чесність вступної кампанії: громадські організації та преса спостерігають за роботою
приймальних комісій;
— підвищення рівня довіри до університетів та системи освіти загалом, зниження рівня корупції в ВНЗ.
Усі вищевикладені результати досліджень знайшли
відображення у Програмі економічних реформ України на 2010—2014 рр. "Заможне суспільство, конкурен-

тоспроможна економіка, ефективна держава", яку розробив Комітет з економічних реформ при Президентові
України і в якій стверджується, що одним із пріоритетних напрямків Програми визначено реформу системи
освіти. Метою реформи освітньої галузі визначено
підвищення конкурентоспроможності української освіти, інтеграція системи української освіти в єдиний європейський освітній простору.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження сучасного стану механізмів державного управління якістю неперервної освіти у навчальних
закладах усіх рівнів неперервної освіти, аналіз нормативно-правової бази та вивчення вітчизняних і зарубіжних
літературних джерел дозволили виявити й сформулювати низку основних проблем державного управління якістю неперервної освіти. Ці проблеми є одними з актуальних та найважливіших теоретичних і практичних проблем
науки державного управління, вирішення яких вимагає
об'єднання зусиль державної й регіональної влади, наукової спільноти та освітян. Виявлені основні причини загострення проблем державного управління якістю неперервної освіти та запропоновані шляхи їх подолання.
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CUSTOMS REGULATION AND LEGAL PROVIDING OF THE RISK MANAGEMENT
IN THE CUSTOMS AREA IN A CONTEXT OF STATE SECURITY GUARANTEEING:
ADMINISTRATIVE ASPECT
Митне регулювання виступає одним з базових і фундаментальних напрямів у рамках управління в митній системі як елемент або підсистема державного управління в цілому, закладаючи правову основу для реалізації механізмів забезпечення державних інтересів та безпеки,
зокрема управління кордонами та адміністрування ризиків у митній галузі, що вимагає відповідного правового забезпечення, приведеного у відповідність з міжнародними загальновизнаними нормами і стандартами.
У статті визначено та проаналізовано нормативно-правове забезпечення процесу управління ризиками в митній галузі за виокремленими рівнями митного регулювання, визначено шляхи вдосконалення механізмів управління ризиками та перспективні напрями подальшої інтеграції ризик-орієнтованого підходу в процесі здійснення управлінської діяльності.
Customs regulation is one of a basic and fundamental trends within customs system management,
it is considered to be an element or a subsystem of the state administration indeed. It creates a legal
basis for realization of the mechanisms of providing the government interests and security, to be
exact, the borders administration and risk management in customs sphere which demand the
corresponding legal providing in accordance to generally accepted international norms and
standards.
The analysis of legal providing of the customs risk management process according to detailed
levels of customs regulation has been performed in a given article, the means of improvement for the
risk management mechanisms and perspective tendencies of further integration in a risk-oriented
approach during the management activity accomplishment have been determined.
Ключові слова: ризик, адміністрування (управління) ризиків, система управління ризиками, митне регулювання, державне управління, державна безпека.
Key words: risk, risk management, risk management system, customs regulation, state administration, state
security.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Управління ризиками є сьогодні не тільки актуальною проблемою, а й виступає істотним чинником підвищення надходжень до державного бюджету та забезпечення економічної безпеки держави через реалізацію
фіскальної та правоохоронної функцій, а також побу-

114

дови ефективної управлінської вертикалі в галузі державної митної справи.
Реалізація державної митної політики, спрямованої
на забезпечення митної безпеки та інтересів України, з
урахуванням геополітичних, торгівельно-економічних та
інтеграційних процесів, вимагає від органів доходів і
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зборів здійснення державної митної справи на основі
використання механізмів управління ризиками в цілях
оперативного вжиття відповідних заходів реагування в
рамках узгодженого процесу управління ризиками на
стратегічному, тактичному та оперативному рівнях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Попри наявність достатньо значної кількості досліджень щодо управління ризиками в митній галузі та забезпечення митної безпеки й інтересів, вагома частина
з яких належить, зокрема Бережнюку І.Г., Бойко А.П.,
Булані В.В., Джумурат О.В., Кулик Г.Ю., Пашку П.В.,
Пісному П.Я., Терещенку С.С. та ін., окремої уваги потребують питання правового забезпечення управління
ризиками та відповідного митного регулювання.

МЕТА СТАТТІ

Метою даної статті є визначення рівня правового
забезпечення процесу управління ризиками в митній
галузі та відповідного митного регулювання в цілях
вдосконалення діяльності органів доходів і зборів з
організації безпеки кордонів та впровадження й розвитку механізмів адміністрування ризиків у митній галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Економічна безпека й її зовнішньоекономічна та
митна складові, пов'язані з зовнішньоекономічною
діяльністю, безумовно, виступають одним з найважливіших напрямів забезпечення державних інтересів і безпеки в процесі здійснення управлінської діяльності в
публічному секторі. Така пріоритетність випливає, зокрема з Конституції України, згідно зі статтею 17 якої
забезпечення економічної безпеки належить до найважливіших функцій держави.
Національна безпека, що забезпечується шляхом
проведення виваженої державної політики відповідно
до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у відповідних сферах, визначається Законом України "Про основи національної
безпеки України" [18] як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація
реальних та потенційних загроз національним інтересам
у визначених даним законом та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій
до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.
Встановлюючи, що державна митна політика, яка є
складовою частиною державної економічної політики,
являє собою систему принципів та напрямів діяльності
держави у сфері захисту митних інтересів, тобто національних інтересів України, забезпечення та реалізація
яких досягається шляхом здійснення державної митної
справи, та забезпечення митної безпеки України як стану захищеності митних інтересів України, регулювання
зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки, національне законодавство [3, 6] визначає основні засади внутрішньої і зовнішньої політики держави.

До засад внутрішньої політики, зокрема в економічній сфері, належить забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення високих темпів її зростання; створення сприятливих умов для
розвитку підприємництва, зменшення втручання держави в економічну діяльність суб'єктів господарювання,
зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів;
підвищення використання транзитного потенціалу держави і таке інше.
Реалізація основних засад внутрішньої політики не
можлива у відриві від зовнішньополітичної діяльності,
основними засадами якої визначено, зокрема забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом
підтримки мирного і взаємовигідного співробітництва з
членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, що
відповідає прийнятим Україною на себе міжнародним
зобов'язання та основним завданням органів доходів і
зборів при здійсненні ними державної митної справи.
Фундаментальним документом, який містить стандарти та практичні рекомендації в частині застосування
сучасних митних процедур і методик, та є одним з
найбільш значущих міжнародно-правових документів у
рамках Всесвітньої митної організації (далі — ВМО) —
провідного суб'єкта міжнародного митного регулювання, є переглянута Кіотська конвенція, що передбачає
створення єдиних принципів митної політики, зокрема
спрощення процедур торгівлі, одним з яких серед інших
шести визначено управління ризиками.
Згідно з законом [19] Україна приєдналась до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції з додатками, відповідно до положень статті 13 якої кожна Договірна Сторона повинна запровадити прийняті нею Стандартні правила Загального додатку, Спеціальних додатків та їхніх
Розділів не пізніше, ніж через 36 місяців після набуття
чинності такими Додатками або Розділами для такої
Договірної Сторони.
Зазначеним України взяла на себе зобов'язання
щодо практичного запровадження визначених конвенцією стандартів протягом трьох років з дня приєднання
до неї, однак, фактично, через порушення порядку приєднання не отримала статусу Договірної Сторони.
Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію
митних процедур від 18 травня 1973 року та Додатки І,
ІІ, ІІІ до Протоколу про внесення змін від 26 червня 1999
року до неї набрали чинності для України 15 вересня
2011 року, відповідно до закону [4].
Стандартними правилами Розділу 6 Загального додатку Кіотської конвенції визначено необхідність використання системи управління ризиками (далі — СУР) та
методів аналізу ризиків при застосуванні митного контролю для визначення осіб, товарів, в тому числі транспортних засобів, що підлягають перевірці, та ступеня
такої перевірки, а також прийняття стратегії для підтримки СУР, яка базується на системі засобів оцінки імовірності недотримання законодавства.
Міжнародно-правову основу в області застосування процедур управління ризиками, на ряду з Кіотською
конвенцією, складають Рамкові стандарти безпеки і
полегшення світової торгівлі (далі — Рамкові стандарти) [23], відповідно до положень яких митні адмініст-
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рації повинні створити системи аналізу та управління
ризиками (далі — САУР) для ідентифікації потенційно
ризикових вантажів і автоматизувати цю систему, яка
повинна включати механізм оцінки загроз, прийняття
рішень і визначення прикладів кращої практики.
Розроблені ВМО з метою підвищення безпеки
міжнародної торгівлі та одночасного сприяння її
здійсненню, Рамкові стандарти базуються на чотирьох
основних елементах і побудовані з урахуванням положень окремих раніше затверджених заходів і програм
ВМО та країн-членів організації у сфері забезпечення
безпеки і спрощення процедур міжнародної торгівлі.
Рамкові стандарти засновуються на двох взаємопов'язаних пілларах (базових опорах) — співробітництві
між митними адміністраціями та партнерстві між митними адміністраціями і бізнесом, кожен з яких передбачає наявність відповідного переліку з одинадцяти та
шести консолідованих стандартів для забезпечення
чіткості розуміння завдань та їх швидкої імплементації
на міжнародному рівні.
Розвиваючи положення Кіотської конвенції та у
своїй єдності з ними, Рамкові стандарти складають
міжнародні основи митного регулювання, які покликані
гармонізувати та спростити процедури митного адміністрування, ключовим елементом якого має бути визначено управління ризиками.
ВМО, яка відіграє провідну роль у галузі міжнародного митного регулювання, стандартизації та методичного забезпечення впровадження процесу управління
ризиками в практику діяльності національних митних
органів, розроблено ряд документів, спрямованих на
розбудову та оптимізацію процесу управління ризиками в практиці діяльності митних адміністрацій та забезпечення реалізації положень Міжнародної конвенції
Кіото в цілях досягнення спрощення та підвищення
ефективності, до яких, зокрема, відносяться:
— Керівництва до глави 6 Генерального додатку
Кіотської конвенції [1], які встановлюючи, що управління ризиком може сприяти державному сектору у визначенні найбільш ймовірних областей виникнення ризику та підтримці керівництва у прийнятті рішень з розміщення обмеженого обсягу ресурсів, розкривають її
стандарти з позиції показових практичних рекомендацій
із застосування управління ризиками митними адміністраціями в цілях досягнення спрощення та підвищення
ефективності.
— Посібник з управління ризиками [22], який визначає термінологічний апарат у сфері застосування управління ризиками, митне/торгівельне співробітництво,
приклади процесу митного контролю, заходи для реалізації управління ризиками в митних органах, зокрема
процес управління ризиками, оцінка відповідності вимогам, підтримуюча інфраструктура тощо.
— Компендіум з управління ризиками в митних органах [21], розроблений в цілях визначення єдиної
(спільної, загальної) методології з виявлення та усунення потенційних ризиків. Компендіум складається з двох
окремих, але взаємопов'язаних томів, перший з яких
встановлює організаційну структуру управління ризиками і містить опис процесу управління ризиками; другий
— визначає питання, пов'язані з оцінкою, профілюванням і виявленням ризику, що забезпечують критерії се-
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лективності для ідентифікації високо ризикових вантажів, осіб, перевезень.
Разом з тим, основоположною базою застосування управління ризиками всіма передовими митними
службами світу сьогодні визнаний міжнародний стандарт AS/NZS ISO 31000:2009 (4360:1995, 4360:1999,
4360:2004) [20], який передбачає загальне керівництво
з імплементації та реалізації ризик-менеджменту, що
виражається через методологію семи чітко визначених
циклічних кроків, які забезпечують прийняття кращих
рішень, надаючи розуміння ризиків та їх впливу.
Комплексна робота в напрямі розбудови та впровадження в практику діяльності митних органів управління
ризиками та подальшої реалізації зазначених положень
Кіотської конвенції була розпочата в Україні 2005 року з
затвердженням Концепції створення, упровадження і
розвитку системи аналізу та керування ризиками та Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику
при визначенні окремих форм митного контролю [7],
прийнятих на забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС.
Концепцією [7], якою було закладено правову основу для практичної реалізації управління ризиками в митній
галузі, встановлено основні поняття, зокрема ризик (виявлений та потенційний), аналіз, оцінка, керування ризиком, профіль та індикатори ризику тощо; визначено основні завдання, елементи системи аналізу та управління
ризиками, першочергові завдання для досягнення результатів, а також принципи побудови САУР відповідно
до рівнів управління митними органами, зокрема стратегічне, оперативне, тактичне керування:
— стратегічне керування — визначення сфер ризику з найбільш імовірною потенційною можливістю порушення законодавства України з питань митної справи та найбільшою шкодою у разі виникнення ризиків
(тенденції, закономірності), а також розроблення i впровадження відповідних заходів для запобігання цим правопорушенням або їх мінімізації на рівні всієї митної
служби;
— оперативне керування — визначення локальних
сфер ризику з найбільш імовірною потенційною можливістю порушення законодавства України з питань
митної справи i найбільшою шкодою у разі виникнення
ризиків, характерних для окремих осіб, товарів i/або
митних органів, у тому числі розподіл компетенції митних органів з прийняття рішень;
— тактичне керування — визначення сфер ризику,
характерних для короткострокових ситуацій, конкретних осіб, партій товарів тощо.
З метою практичного застосування САУР у частині
створення організаційно-правових засад розроблення,
формалізації, тестування, упровадження та контролю
ефективності профілів ризику, наказом Держмитслужби України [12] було прийнято відповідний Порядок,
розроблений на виконання й відповідно до Концепції
та Положення [7]. Наказом [12], зокрема, було розширено відповідний категорійний апарат, закладений наказом [7], встановлено відповідні супровідні класифікатори форм митного контролю, порушень, сфер ризику та ін., а також затверджено Положення про Експортну комісією із застосування САУР та Порядок взаємодії
митних органів щодо розроблення профілів ризику.
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Відповідно до стандартних правил 6.3 та 6.4 Кіотської конвенції, Концепції та Положення [7] й з метою впорядкування практичного застосування САУР під час
здійснення митного контролю та митного оформлення
наказом Держмитслужби України [8] було затверджено Порядок застосування автоматизованої САУР (далі
— АСАУР) при митному контролі та митному оформленні товарів із застосуванням вантажної митної декларації (далі — ВМД), яким було визначено особливості
дій посадових осіб митних органів під час застосування
АСАУР, що імплементована до програмно-інформаційного комплексу "Інспектор-2006".
Стратегічний пріоритет щодо необхідності реалізації управління ризиками при здійсненні митних процедур знайшов своє подальше відображення у Програмі
економічних реформ на 2010 — 2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" [5], якою визначено, що необхідними
кроками на шляху побудови цілісної й всеосяжної законодавчої бази й гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС є, зокрема гармонізація податкового, валютного, митно-тарифного, зовнішньоекономічного й цивільного законодавства в цілях спрощення, підвищення ефективності й прискорення процесу митного оформлення, у тому числі шляхом створення й застосування якісної СУР разом з ефективними
процедурами перевірки після митного оформлення, а
також імплементації Кіотської конвенції й здійснення
подальшої модернізації митного законодавства на основі законодавства ЄС, зокрема EC Customs Blueprints.
Визначені Програмою економічних реформ [5] напрями гармонізації митного законодавства в частині
вдосконалення митних процедур для полегшення
торгівлі було покладено в основу подальшого відомчого регулювання, концептуальні засади якого, зокрема
щодо застосування новітніх технологій інформаційного митного контролю на основі системи аналізу ризикових ситуацій, централізованого митного оформлення і широкого впровадження пост-аудит контролю, було
визначено Концепцією реформування діяльності митної
служби України "Обличчям до людей" [2].
Концепцією [2], зокрема встановлювалось, що зміни
у зовнішньому середовищі та актуальні завдання на порядку денному держави роблять необхідною концентрацію митної служби на адмініструванні міжнародної
торгівлі з метою сприяння зростанню і розвитку національної економіки, зміщують акценти в її діяльності в
бік посилення економіко-регуляторної та інформаційної складових, а також ставлять низку завдань невідкладного реформування, виконання яких має вивести
митну службу на новий рівень якості надання послуг
суспільству і бізнесу з одночасним неухильним гарантуванням митних інтересів держави.
Зазначеним була визначена необхідність орієнтації
митної політики та її стратегічних напрямів відповідно
до визначених пріоритетів державного управління в
митній галузі, в результаті наказами Держмитслужби
України затверджено Порядок застосування АСАУР
при митному контролі та митному оформленні товарів
із застосуванням ВМД [10] та Порядок розроблення
профілів ризику [14], спрямовані на забезпечення впорядкування практичного застосування САУР, закладе-

ного та в подальшому переглянутого Держмитслужбою
України наказами [8, 12] та [9, 13] відповідно.
Подальше відомче регулювання застосування управління ризиками в митній галузі було забезпечене
законодавчим закріпленням з прийняттям Митного кодексу України (далі — Кодекс) [3], яким визначено засади здійснення державної митної справи, зокрема в
частині запобігання та протидії контрабанді, боротьби
з порушеннями митних правил, організації і забезпеченню діяльності органів доходів і зборів та інші заходів,
спрямованих на реалізацію державної митної політики
у сфері державної митної справи.
Положення глави 52 Кодексу визначаючи зміст управління та аналізу ризиків, встановлюють відповідні
цілі застосування СУР органами доходів і зборів для
визначення товарів, транспортних засобів, документів і
осіб, які підлягають митному контролю, форм митного
контролю, що застосовуються до таких товарів, транспортних засобів, документів і осіб, а також обсягу митного контролю, а саме:
1) запобігання, прогнозування і виявлення порушень
законодавства України з питань державної митної справи;
2) забезпечення більш ефективного використання
наявних у органів доходів і зборів ресурсів та зосередження їх уваги на окремих згрупованих об'єктах аналізу ризику, щодо яких є потреба у застосуванні окремих
форм митного контролю або їх сукупності, а також у
підвищенні ефективності митного контролю (областях
ризику);
3) забезпечення в межах повноважень органів доходів і зборів заходів із захисту національної безпеки,
життя і здоров'я людей, тварин, рослин, довкілля, інтересів споживачів;
4) прискорення митного оформлення товарів, що
переміщуються через митний кордон України.
Визначені основні завдання, що виконуються органами доходів і зборів при здійсненні державної митної
справи, конкретизуються в частині їх діяльності з оцінки та управління ризиками та полягають у:
1) формуванні інформаційної бази даних СУР
органів доходів і зборів;
2) аналізі, виявленні та оцінці ризиків, у тому числі з
використанням інформаційних технологій, що включають систематичне:
а) виявлення умов і факторів, що впливають на виникнення ризиків;
б) визначення областей ризику;
в) визначення критеріїв із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість здійснювати вибір об'єкта контролю, що становить ризик (індикаторів ризику);
г) здійснення оцінки імовірності виникнення ризиків
та можливої шкоди у разі їх проявлення;
3) розробленні і реалізації практичних заходів з управління ризиками з урахуванням:
а) результатів аналізу та оцінки ризиків;
б) результатів аналізу необхідних ресурсів та очікуваних результатів реалізації запланованих заходів;
4) аналізі результатів та коригуванні вжитих заходів
з управління ризиками, що включає:
а) здійснення контролю за практичною реалізацією
заходів;
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б) збір, оброблення та аналіз інформації про результати вжитих заходів з метою їх коригування та вдосконалення СУР.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, забезпечуючи безпосереднє керівництво
здійсненням державної митної справи, визначає порядок здійснення аналізу та оцінки, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками, здійснюючи відомче регулювання відповідно до визначених на міжнародному та національному рівнях засад.
Відповідно до ч. 2 ст. 363 Кодексу наказом Міністерства фінансів України [11] як центральним органом виконавчої влади, що забезпечував реалізацію державної
політики у сфері державної митної справи до утворення Міндоходів та внесення відповідних змін до Кодексу, затверджено Порядок здійснення аналізу та оцінки,
розроблення і реалізації заходів з управління ризиками.
Встановлюючи єдиний підхід до здійснення аналізу
та оцінки, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками, все ще чинний Порядок [11] визначає
відповідний категорійний апарат, розкриває зміст
інструментів з управління ризиками та встановлює, що
управління ризиками в митних органах здійснюється на
стратегічному, тактичному та оперативному рівнях:
1) на стратегічному рівні Держмитслужба України
за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків
визначає пріоритетні напрями реалізації заходів з управління ризиками та затверджує Реєстр ризиків;
2) на тактичному рівні митні органи за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків та відповідно
до Реєстру ризиків розробляють заходи з управління
ризиками, для чого використовуються відповідні інструменти:
а) індикатори ризику;
б) профілі ризику;
в) орієнтування;
г) методичні рекомендації щодо роботи посадових
осіб митних органів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків за певними напрямами контролю під час митного
контролю та оформлення;
д) випадковий відбір;
е) виявлення умов і факторів, що впливають на виникнення ризиків;
є) визначення областей ризику;
ж) визначення критеріїв із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість здійснювати вибір об'єкта контролю, що становить ризик (індикаторів ризику);
з) здійснення оцінки імовірності виникнення ризиків
та можливої шкоди у разі їх проявлення;
3) на оперативному рівні митні органи застосовують
визначені інструменти з управління ризиками у конкретних випадках переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, зокрема при
здійсненні контролю із застосуванням СУР, для визначення форм та обсягу митного контролю.
Результатом діяльності з реалізації управління ризиками на стратегічному рівні стало розроблення, на
основі визначених пріоритетних напрямів розробки та
реалізації заходів з управління ризиками, Департамен-
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том митного аудиту, аналізу та управління ризиками
Держмитслужби України проекту Реєстру ризиків.
Слідуючи основним положенням Кіотської конвенції
та відповідно до Рамкових стандартів щодо використання попередньої інформації, наказом Держмитслужби
України [16] затверджено Концепцію інтегрування системоуворюючих компонентів технічних та спеціальних
засобів митного контролю з автоматизованою системою митного оформлення Держмитслужби України.
Реалізацію визначених Держмитслужбою України
стратегічних напрямів державної митної політики за
рахунок інтеграції ризик-орієнтованого підходу було
продовжено Міндоходів як її правонаступником — головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань: забезпечення формування та реалізації єдиної державної податкової, державної митної
політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства.
Міндоходів згідно з Положенням про нього [17] проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою
визначення форм та обсягів митного та податкового
контролю відповідно до покладених на нього завдань,
основним з яких визначено забезпечення формування
єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних
платежів та реалізація єдиної державної податкової,
державної митної політики, а також боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів.
З метою підвищення ефективності адміністрування
податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(далі — єдиний внесок), надання послуг громадянам і
бізнесу та, як результат, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету, створення умов для розвитку
підприємництва та міжнародної торгівлі, Кабінетом
Міністрів України [15] затверджено Стратегічний план
розвитку Міндоходів на 2013 — 2018 роки, який визначає базові принципи, стратегічні напрями, цілі та завдання його розвитку, виконання яких забезпечить реалізацію державної політики у податковій та митній сфері з
урахуванням сучасних тенденцій та особливостей розвитку України у перспективі до 2018 року.
У рамках здійснення контролю за повнотою сплати
податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску
відповідно до Стратегічного плану передбачається посилення функції оцінки та управління ризиками як основи контролю за повнотою сплати податків, зборів та
митних платежів, що передбачає:
— розроблення методик роботи з платниками податків різних категорій ризиків;
— створення системи контролю на всіх етапах переміщення товарів на території України;
— впровадження проактивного адміністрування податків.
Перспективність та актуальність даного напряму
діяльності закріплено у довгостроковій перспективі реалізації заходів щодо розвитку СУР у сфері митного
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контролю в рамках підвищення ефективності процедур
митного контролю протягом всього періоду реалізації
Плану заходів щодо виконання Стратегічного плану
розвитку, що передбачає:
— удосконалення системи електронного декларування товарів;
— спрощення митних процедур для сумлінних платників;
— впровадження концепції "єдиного вікна" під час
митного контролю та оформлення товарів;
— впровадження системи попереднього інформування територіальних органів Міндоходів перевізниками про переміщення вантажів;
— забезпечення автоматизованого оперативного
обміну інформацією з митними службами іноземних
держав;
— розвиток митного пост-аудиту в рамках проведення Міндоходів перевірок;
— розвиток системи управління ризиками у сфері
митного контролю.
План заходів у довгостроковій перспективі реалізації передбачає посилення централізованої аналітичної функції за рахунок:
— проведення аналізу та опрацювання оперативної
інформації про податкові та митні ризики, характерні
для певних регіонів;
— удосконалення системи запобігання виникненню
ризиків несплати податків та зборів;
— комплексної автоматизації процесів управління
ризиками, що пов'язані з платниками податків, зборів
та митних платежів.
Обумовлена зазначеним градація рівнів митного
регулювання, зокрема в частині управління ризиками,
передбачає його поділ за ступенем владно-організаційного впливу й відповідної ієрархії актів його вираження (закріплення, формалізації) на:
1) міжнародний (наднаціональний), що, в першу чергу, реалізуються в рамках діяльності ВМО: міжнародні
угоди, стандарти тощо;
2) національний, в рамках якого забезпечується,
зокрема уніфікація та імплементація міжнародних норм
і стандартів:
— центральний (законодавчий): законодавчі акти,
акти Кабінету Міністрів України та Президента України;
— відомчий (підзаконний): накази Міндоходів, чинні
накази Міністерства фінансів України та Держмитслужби України;
— регіональний (операційний).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

На сьогодні залишаються чинними акти, видані
Держмитслужбою України, якими визначено ключові
положення щодо реалізації методів управління ризиками при здійсненні митного контролю та митного оформлення, які не відповідають сучасній організації забезпечення та реалізації державної митної справи, у
зв'язку з чим постає необхідність підготовки та затвердження пакету відповідних підзаконних нормативноправових актів.

Згідно з Планом діяльності Міндоходів з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської
діяльності на 2014 рік, на виконання вимог ч. 2 ст. 363
Кодексу, передбачена підготовка Проекту наказу
Міндоходів "Про затвердження Порядку здійснення
аналізу та оцінки ризиків, розроблення та реалізації
заходів з управління ризиками для визначення форм та
обсягів митного контролю", який, очевидно, сприятиме
поглибленню інтеграції ризик-орієнтованого підходу в
діяльність Міндоходів та його органів.
У зв'язку з зазначеним підготовка нормативно-правового забезпечення має супроводжуватись грунтовним
науковим пізнанням з урахуванням сучасних реалій та
визначених пріоритетів державного управління в митній
галузі, що є перспективою подальших розвідок у даному напрямі, зокрема в частині переосмислення основних категорій, що визначають зміст управління ризиками, з урахуванням запропонованих нами положень:
Ризик — імовірність порушення норм митного, а
також норм відповідних галузей національного та
міжнародного законодавства, які регулюють пов'язані
з митними правовідносини, а також порушення нормальних умов функціонування органів доходів і зборів, що
створює небезпеки стабільності, надійності та ефективності функціонування державних і суспільних інститутів
й інституцій.
Нереалізований ризик — ризик, який хоч й існує,
але наслідки якого ще не знайшли свого об'єктивного
вираження, або ризик, який є латентним.
Реалізований ризик — ризик, наслідки якого знайшли своє вираження в об'єктивній дійсності та породили виникнення небезпек.
Ситуація ризику — обумовлена причинами і факторами ризику подія, що може призвести до негативних
наслідків для державних і суспільних інститутів й інституцій у разі відсутності адекватної ступеню небезпек
реакції на неї.
Аналіз ризиків — процес систематизованого та систематичного оброблення акумульованої з усіх доступних джерел інформації щодо ризиків (областей ризику), який супроводжується кількісною та якісною оцінкою їх параметрів.
Небезпеки — шкідливий деструктивний вплив
наслідків, пов'язаних з реалізацією, всупереч волі
суб'єкта управління, ризику для стабільності, надійності
та ефективності функціонування державних і суспільних інститутів та інституцій.
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THE MAIN DIRECTIONS OF REALIZATION OF THE PROJECT OF THE STRATEGY
FOR COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN UKRAINE

У статті розглянуто актуальні питання щодо реалізації проекту Стратегії з питань протидії
торгівлі людьми в Україні. Розкрито механізми реалізації Стратегії протидії торгівлі людьми в
Україні щодо попередження торгівлі людьми; боротьби зі злочинністю, пов'язаною з торгівлею
людьми; надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми. Визначено основні напрями реалізації Стратегії протидії торгівлі людьми в Україні та пріоритети заходів з підвищення рівня забезпечення протидії торгівлі людьми.
The article describes the current issues on realization of the project of Strategy of counteraction
to trafficking in persons in Ukraine. The mechanisms of realization of Strategy of counteraction to
trafficking in persons in Ukraine for the prevention of trafficking in human beings; combating crimes
related to trafficking in persons, provision of assistance and protection to victims of trafficking.
Defines the main directions of realization of Strategy of counteraction to human trafficking in Ukraine
and priorities of activities to enhance support for combating trafficking in human beings.
Ключові слова: державне управління, державна політика, стратегія, протидія торгівлі людьми, торгівля людьми.
Key words: public administration, public policy, strategy, combating human trafficking, trafficking in human
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Необхідність подальшого наукового вивченнями
сфери протидії торгівлі людьми зумовлена зростанням
протиправного явища до транснаціональних масштабів,
появою нових тенденцій, а також невтішною статистикою світових організацій щодо кількості жертв торгівлі
людьми.
Так, Міністерством внутрішніх справ України упродовж 2012 року виявлено 155 фактів торгівлі людьми, установлено 187 потерпілих від торгівлі людьми,
у тому числі 124 жінки, 14 неповнолітніх та 2 малолітніх. До кримінальної відповідальності притягується 94 особи, до 57 судами застосовано запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Припинено діяльність 6 організованих злочинних груп, які діяли в цій сфері. Здійснено ряд заходів у сфері протидії
злочинам проти моральності, в ході яких установле-
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но 716 фактів створення або утримання місць розпусти та звідництва (ст. 302 КК України), сутенерства
або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303
КК України). Виявлено 544 особи, які вчинили такі
злочини, 66 сутенерів (звідників) арештовано. Припинено діяльність 7 організованих злочинних груп, які
діяли у цій сфері.
Відповідно до компетенції, Службою безпеки України проводяться комплекс організаційних та практичних
заходів, спрямованих на попередження, викриття та
припинення правопорушень, пов'язаних з торгівлею
людьми, людськими органами, незаконним усиновленням українських дітей іноземними громадянами. Протягом 2012 року підрозділами Служби безпеки України
як органами дізнання, а також за матеріалами інших правоохоронних органів порушено 26 кримінальних справ
за ознаками злочину, передбаченого ст. 149 Криміналь-
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ного кодексу України ("Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини"), з них 4 — за частиною 3
вказаної статті.
Найбільш інтенсивними залишаються процеси, пов'язані з незаконним вивезенням громадянок України з
метою сексуальної експлуатації за кордоном. Основними країнами призначення у 2012 році були Російська Федерація, Польща, Туреччина, ОАЕ, Ізраїль та Греція [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
на сьогодні існує нагальна потреба консолідації зусиль
науковців в галузі наук з державного управління з метою розробки та запровадження ефективних механізмів
державного управління, що спрямовані на протидію
торгівлі людьми.

МЕТА СТАТТІ

Мета статті розглянути основні напрями реалізації
проекту Стратегії протидії торгівлі людьми в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Закон України "Про протидію торгівлі людьми" визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі
людьми, гарантуючи гендерну рівність, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги таким особам [1].
Сучасна торгівля людьми як один із найбільш жорстоких і цинічних видів організованої злочинної діяльності, що спрямований проти людини, становить надзвичайно серйозну гуманітарну, економічну та міграційну проблему. Ці обставини обумовлюють важливість дослідження проблеми вченими різних наукових галузей, соціологами та практиками у сфері національної безпеки. Тому наявність єдиної Cтратегії
протидії торгівлі людьми дозволить подолати низку
негативних чинників у сфері протидії торгівлі людьми, насамперед: ризик потрапляння у ситуацію пов'язаною з торгівлею людьми та небезпека нелегальної
трудової міграції; недосконалість нормативно-правового регулювання протидії торгівлі людьми, зокрема
попередження торгівлі людьми; боротьби із злочинністю пов'язаною з торгівлею людьми; надання допомоги та захисту особам, які постраждали від
торгівлі людьми; відсутність стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі
людьми; низький рівень співпраці та координації
діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації політики у сфері протидії торгівлі людьми; малоефективну просвітницьку
кампанію серед населення щодо ризиків потрапляння у ситуацію пов'язаною з торгівлею людьми; недостатню кількість профілактичних заходів та інформування населення пов'язаних з торгівлею людьми в
Україні та за її межами; неефективність державних
програм навчання спеціалістів, які працюють у сфері
протидії торгівлі людьми; відсутність державної
підтримки громадських організацій щодо протидії
торгівлі людьми; неналежна співпраця з міжнародними та громадськими організаціями у сфері боротьби
з торгівлею людьми.

Отже, щоб подолати низку негативних чинників у
сфері протидії торгівлі людьми, запропонуємо основні
напрями реалізації Стратегії протидії торгівлі людьми в
Україні та пріоритети заходів з підвищення рівня забезпечення протидії торгівлі людьми.
Основними напрямами реалізації Стратегії є:
1. Формування єдиної централізованої державної
політики у сфері протидії торгівлі людьми та її законодавчого забезпечення.
Державну політику у сфері протидії торгівлі людьми необхідно спрямувати на комплексне врегулювання
проблемних питань забезпечення протидії торгівлі
людьми. В її основі мають бути науково-обгрунтовані
заходи, спрямовані на попередження торгівлі людьми;
боротьбу зі злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми; надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми. Важливою складовою цього
процесу є удосконалення системи нормативно-правового регулювання у сфері протидії торгівлі людьми та
адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, зокрема:
— розробка формалізованого механізму, який забезпечуватиме систематичний аналіз законодавства
Європейського Союзу у сфері протидії торгівлі людьми;
— формулювання в нормативно-правових актах України чітких завдань компетентним органам державної
влади за стандартами європейської системи забезпечення протидії торгівлі людьми;
— внесення змін та доповнень у законодавство України у сфері протидії торгівлі людьми, адаптація до
європейської моделі нормативно-правових актів України, що визначають організаційну структуру та обсяг завдань органам державної влади у сфері протидії торгівлі
людьми;
— запровадження в практику протидії торгівлі
людьми в Україні європейської моделі інтегрованої системи аналізу ризиків;
— створення реєстру злочинів у сфері торгівлі
людьми з метою аналізування та управлінського реагування; коригування, удосконалення вимог, стандартів,
програм;
— створення Єдиної системи інтегрованого управління у сфері протидії торгівлі людьми;
— удосконалення механізму координації діяльності
центральних та місцевих органів виконавчої влади, спрямованих на реалізацію завдань у сфері протидії торгівлі
людьми;
— розроблення процедури про встановлення статусу особи,яка постраждала від торгівлі людьми;
— створення єдиної системи надання допомоги особам які постраждали від торгівлі людьми;
— впровадження науково-технічних досліджень у
сфері протидії торгівлі.
2. Створення в Україні Національного центру протидії торгівлі людьми (далі — Національний центр), визначення його повноважень, підпорядкування та важелів
впливу.
Національний центр має стати головним органом
управління при Міністерстві соціальної політики України як Національному координаторі у сфері протидії
торгівлі людьми. Національному центру надаються не-
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обхідні адміністративні та фінансові важелі впливу на
процес організації заходів у сфері протидії торгівлі
людьми, а також повноваження щодо залучення до цієї
діяльності компетентних у цій сфері органів державної
влади України.
Головним завданням Національного центру має стати координація діяльності органів державної влади України з питань реалізації Стратегії протидії торгівлі
людьми.
Пріоритетними напрямами діяльності Національного центру є:
— ідентифікація ризиків та загроз у сфері протидії
торгівлі людьми;
— моніторинг ситуації, що пов'язана з протидією
торгівлі людьмита внесення пропозицій щодо її корегування;
— надання сприяння та організація контролю за закладами допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми;
— синхронізація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади України, що мають компетенцію у сфері протидії торгівлі людьми;
— підготовка фінансово-економічних розрахунків
з питань запровадження Стратегії протидії торгівлі
людьми;
— імплементація міжнародних проектів і програм у
сфері протидії торгівлі людьми;
— міжнародна співпраця та співпраця з питань протидії торгівлі людьми;
— підвищення рівня інформаційно-просвітницького забезпечення,спрямованого на виявлення та усунення причин і умов, що призводять до торгівлі людьми;
— співпраця з громадськими організаціями у сфері
протидії торгівлі людьми.
Національний центр реалізовує свої повноваження
у відповідності до національного законодавства України та міжнародних зобов'язань і має право:
— вносити на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо удосконалення заходів, спрямованих
на протидію торгівлі людьми;
— надавати пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми;
— брати участь у розробці проектів нормативноправових актів, спрямованих на попередження торгівлі
людьми; боротьби із злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми; надання допомоги та захисту особам, які
постраждали від торгівлі людьми;
— здійснювати контроль за реалізацією регіональних програм та планів заходів, які включають заходи із
протидії торгівлі людьми;
— координувати діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, спрямованих на реалізацію завдань політики у сфері протидії торгівлі людьми;
— аналізувати стан реалізації державної політики у
сфері протидії торгівлі людьми;
— здійснювати наукове обгрунтування процесів
планування та реалізації заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми;
— брати участь у розробленні державних і галузевих програм у сфері протидії торгівлі людьмита здійснювати контроль за їх виконанням;
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— ініціювати розробку та імплементацію міжнародних проектів і програм, спрямованих на боротьбу з торгівлею людьми та суміжними злочинами.
3. Нарощування масштабів роз'яснювально-виховної роботи щодо підвищення рівня обізнаності населення, превентивної роботи у сфері попередження торгівлі
людьми:
— пропагування цінності людського життя, у тому
числі свого особистого;
— розвиток системи постійної роз'яснювально-пропагандистської роботи з питань протидії торгівлі людьми, у тому числі залучення "шокової" реклами та розповідей постраждалих від торгівлі людьми;
— ужиття комплексу роз'яснювальних заходів стосовно нових тенденцій та загроз у сфері протидії торгівлі
людьми, а саме: злочинці стали використовувати новітні
репродуктивні технології, збільшилась кількість випадків "сексуального туризму", в тому числі дитячого,
комерційної сексуальної експлуатації дітей, зокрема з
використанням новітніх інформаційних технологій;
— запровадження квоти соціальної реклами у сфері
протидії торгівлі людьми, у тому числі шокового характеру, та доведення її обсягів до загальноєвропейських;
— створення тематичних телепередач з розповідями постраждалих від торгівлі людьми.
4. Підвищення ефективності заходів у сфері зайнятості та у системі освіти щодо протидії торгівлі людьми
шляхом:
— сприяння у працевлаштуванні незайнятим та безробітним громадянам;
— підбору варіантів працевлаштування на вакантні
робочі місця, у т.ч. шляхом надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України;
— підвищення конкурентоспроможності на ринку
праці шляхом професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації;
— залучення до участі в оплачуваних громадських
роботах тощо;
— організації просвітницько-виховної роботи щодо
запобігання торгівлі людьми;
— викладання дисциплін правознавчого і гуманітарного циклу щодо запобігання торгівлі людьми;
— організації проведення Центрами практичної психології та соціальної роботи інститутів післядипломної
педагогічної освіти спецкурсів щодо протидії торгівлі
людьми.
5. Забезпечення міжнародної співпраці та співпраці
з міжнародними та громадськими організаціями з питань протидії торгівлі людьми шляхом приєднання
України до:
— Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії
торгівлі людьми за такими напрямами:
а) формування складу Групи експертів із заходів
стосовно протидії торгівлі людьми, яка є основним
інструментом моніторингу за виконанням сторонами
положень Конвенції Ради Європи;
б) проведення оціночної процедури (моніторингу)
щодо виконання учасниками Конвенції її положень;
— міжнародних договорів Ради Європи у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема у галузі боротьби з сексуальною експлуатацією і торгівлею неповнолітніми;
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— міжнародної співпраці щодо протидії торгівлі
людьми з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та
Представництвом Міжнародної організації з міграції в
Україні;
— реалізації проектів громадських організацій в
рамках адвокаційної ініціативи Всеукраїнської Коаліції
громадських організацій з протидії торгівлі людьми для
підвищення якості політики з протидії торгівлі людьми
на місцевому рівні;
— участі представників Міністерства внутрішніх
справ України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України у засіданнях Робочих
підгруп ГУАМ з боротьби з торгівлею людьми та нелегальною міграцією з метою аналізів результатів протидії
торгівлі людьми та нелегальній міграції в державах-членах ГУАМ;
— співпраці з Міжнародним жіночим правозахисним
центром "Ла Страда-Україна".
Прийняття Стратегії та її подальша реалізація як
комплексу базових положень єдиної державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні дозволить
визначити структурну схему цілей та заходів, спрямованих на подолання кризової ситуації, пов'язаної: з попередження торгівлі людьми; боротьбою із злочинністю
у сфері торгівлі людьми; надання допомоги та захисту
особам, які постраждали від торгівлі людьми, а також
наявних негативних тенденцій до погіршення окремих
складових ситуації.
У свою чергу це дозволить забезпечити системний
підхід у розробленні та реалізації окремих практичних
заходів і комплексних цільових програм у сфері протидії торгівлі людьми, а також гарантувати їх економічність, результативність та необхідний рівень державного контролю. Реалізація Стратегії протидії
торгівлі людьми в Україні дасть змогу:
— мінімізувати кількість постраждалих від торгівлі
людьми;
— зменшити збитки від торгівлі людьми та їх соціальних наслідків;
— удосконалити систему відновлення прав осіб, які
постраждали від торгівлі людьми та надання комплексу послуг;
— забезпечити реалізацію стратегічного курсу України на інтеграцію з Європейським Союзом;
— удосконалити систему державного управління у
сфері протидії торгівлі людьми за європейськими стандартами;
— організувати ефективну міжнародну співпрацю у двосторонньому та багатосторонньому форматах;
— залучити до співпраці громадські організації з
протидії торгівлі людьми, що забезпечить дотримання
принципів відкритості та публічності;
— покращити довіру міжнародної спільноти до
нашої держави.
Сьогодні успіх у досягненні цілей, визначених Стратегією протидії торгівлі людьми в Україні залежить передусім від чіткого розуміння співвідношення ресурсів
і здатності їх мобілізувати. Стратегія передбачає як короткострокові, так і довгострокові перспективи реалізації, вона має суто практичний, а не декларативний характер.

У короткостроковій перспективі механізми у
сфері протидії торгівлі людьми доцільно спрямувати
на створення Національного центру протидії торгівлі
людьми при Міністерстві соціальної політики України, визначення його владних повноважень, підпорядкування та важелів впливу, орієнтованих на пріоритети та завдання держави щодо реалізації державної
політики у сфері протидії торгівлі людьми. Процес передбачатиме забезпечення координації та взаємодії
всіх державних інституцій, що мають компетенцію в
попередженні торгівлі людьми, боротьби із злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми, надання допомоги та захисту особам, які постраждали від
торгівлі людьми.
Довгострокова перспектива реалізації передбачає
запровадження ефективного циклу стратегічних змін у
напрямі врегулювання проблем у сфері протидії торгівлі
людьми, що гарантовано забезпечить подолання
торгівлі людьми, зменшення кількості жертв торгівлі
людьми, збереження життя і здоров'я людини і громадянина та досягнення громадського порядку.

ВИСНОВКИ

Отже, головною метою проекту Стратегії протидії
торгівлі людьми в Україні є формування сприятливих
умов для здійснення своєчасних заходів щодо реалізації напрямів державної політики у сфері протидії
торгівлі людьми та координації діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у
межах своїх повноважень, для запобігання і нейтралізації існуючих та потенційних загроз інтересам громадян, суспільства і держави, а також гарантувати зменшення кількості жертв торгівлі людьми, збереження
життя і здоров'я людини і громадянина та подальше
зміцнення авторитету Української держави у сучасному світі.
Перспективою подальших розвідок даної проблематики, є на наш погляд, удосконалення співпраці з
інститутами громадянського суспільства щодо протидії
торгівлі людьми.
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ВСТУП

ління можна визначити як управління, яке, спираючись
на людський потенціал, орієнтує свою діяльність на потреби і запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни, що відбуваються під впливом
зовнішніх чинників, добиваючись конкурентних переваг
і можливості виживати в складних соціально-економічних умовах і досягати мети в довгостроковій перспективі.
У процесі стратегічного управління в кожний даний момент фіксується, що необхідно робити в даний час, щоб досягти бажаних цілей в майбутньому,
зважаючи, що оточення і умови життя змінювати-
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Перехід до ринкової економіки принципово змінює
стан регіонів у загальній системі управління, і тому все
більшого значення набуває проблема формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком
регіону, яка є однією з основних складових частин системи стратегічного управління регіоном і яка має забезпечити високий рівень розвитку економіки в довгостроковій перспективі. Сучасні умови господарювання диктують необхідність пошуку нових підходів до формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону. Представляється, що стратегічне управ-
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муться. Отже, при стратегічному управлінні як би
здійснюється погляд з майбутнього в сьогодення за
допомогою наміченої стратегії. Стратегія регіональної інноваційної політики — це детальний, комплексний план, який виробляється вищим керівництвом,
а реалізується на всіх рівнях управління. Процес
стратегічного управління складається з формулювання завдань і цілей регіональної інноваційної політики, аналізу і перспективного планування економічного росту регіону.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою статті є розгляд основних засад формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону з метою вдосконалення державної інноваційної політики. Дослідження побудовано на системному підході, а також сукупності методів, які забезпечують реалізацію такого підходу, а саме: аналізу, синтезу та логічного узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ

Стратегічне управління інноваційним розвитком
регіону — це управління, що використовує за основу
наявний інноваційний потенціал регіону, орієнтує виробничу діяльність підприємств регіону на досягнення конкурентних позицій, реагує на зміни і проводить
своєчасні заходи, які дозволяють добиватися конкурентних переваг, що в сукупності дає можливість регіону досягати поставлених цілей в подальшому розвитку. Головним завданням системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону є пошук
напрямів та формування ефективно функціонуючого
механізму реалізації регіональної інноваційної політики, що має базуватися на комплексному підході, в
основу якого буде покладена оцінка інноваційного
потенціалу регіону, виявлення та раціональне використання його резервів. Стрижнем стратегічного управління інноваційним розвитком регіону є система
взаємопов'язаних стратегічних напрямів, які направлені на підвищення інноваційного розвитку регіонів
України.
Формування системи стратегічного управління
інноваційним розвитком регіону полягає у принциповій
зміні напрямків розвитку, нових концептуальних підходах до обгрунтування стратегічних пріоритетів, у
значній модернізації методів і форм використання ресурсів на всіх рівнях інноваційної системи, в корінній
трансформації взаємодії "наука — бізнес — влада —
суспільство". У цьому контексті достатньо актуальною
задачею в сучасних умовах є визначення механізму
реалізації регіональної інноваційної політики, спрямованого на впровадження інноваційної моделі розвитку економіки.
Формування системи стратегічного управління
інноваційним розвитком регіону має стати дієвим засобом забезпечення інноваційного розвитку в усіх
ланках технологічного ланцюга виробництва інноваційної продукції, є органічною складовою механізму
соціально-економічного розвитку регіону і країни.
Сутність стратегічного управління інноваційним розвитком регіону полягає в тому, що необхідно не тільки
стимулювати впровадження інновацій, а й створити

такі умови для інноваційного розвитку, які б не залишали підприємствам іншого шляху, окрім запровадження інновацій.
Механізм має забезпечити виконання функцій мотивації інноваційної діяльності, діагностики, розроблення і вибору проекту розвитку, прогнозування, реалізації
і моніторингу. Ці функції відповідають етапам інноваційного процесу, оскільки механізм має забезпечувати
реалізацію кожного етапу, послідовність, безперервність і циклічність інноваційного процесу. В іншому разі не можна говорити про поступальний розвиток.
Функції механізму реалізації регіональної інноваційної
політики мають реалізовуватись через забезпечення виконання ним конкретних задач.
Однією з першочергових задач формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону має стати створення на державному рівні
правового й економічного механізмів розробки і
впровадження новітніх технологій та інновацій у
практичну діяльність. Формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону
повинне створити найбільш сприятливі фінансові й
організаційні умови для інноваційної активності
підприємств, розвитку інноваційного підприємництва та інноваційного розвитку регіону в цілому. У ході
формування система повинна набути таких властивостей, як фінансова стійкість, цілісність, здатність
до автономного функціонування і можливість вибудовувати взаємовигідні зв'язки з національною економікою. У послідовності формування механізму реалізації регіональної інноваційної політики, насамперед, необхідно проаналізувати існуючий інноваційний потенціал регіону та провести оцінку його використання, а саме: проаналізувати інноваційну активність регіону і тенденції його розвитку, завдяки
яким економіка регіону може стати конкурентоспроможною на світовому ринку.
Виконанню задач стратегічного управління інноваційним розвитком регіону сприяють певні функції, які в
першу чергу впливають на інноваційний процес і визначають побудову всієї системи стратегічного управління.
Функції цілепокладання, регулювання, координації,
мотивації, стимулювання, контролю є важливими для
визначення спрямованості стратегічного управління
інноваційним розвитком регіону. Зазначені функції
стратегічного управління перебувають у центрі інноваційних процесів і характеризуються такими особливостями:
— функція цілепокладання пов'язана з необхідністю планування, прогнозування і програмування інноваційної діяльності регіону, при цьому головною метою
виступає створення умов, що забезпечують підвищення якості життя населення завдяки інноваційному розвитку. Функція цілепокладання реалізується шляхом
економічної і соціальної трансформації суспільства та
системного реформування стратегічного управління
інноваційним розвитком регіону;
— функція регулювання реалізується через регулювання взаємодії інноваційних процесів стратегічного управління інноваційним розвитком регіону;
— функція координації полягає в узгодженні
стратегічних рішень і послідовній консолідації задач
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Стратегічне планування

Аналіз
внутрішнього та
зовнішнього
середовища

Аналіз
стратегічних
альтернатив та
вибір стратегії

Розробка та реалізація стратегії
регіональної інноваційної політики

Моніторинг та корегування
стратегії регіональної
інноваційної політики
Рис. 1. Схема взаємодії елементів стратегічного управління інноваційним розвитком регіону

стратегічного управління інноваційним розвитком
регіону;
— функція мотивації пов'язана з розробкою мотиваційної системи, що спонукає до досягнення поставленої мети стратегічного управління інноваційним розвитком регіону;
— функція стимулювання здійснюється як система
заходів диференційованого впливу стратегічного управління на ті чи інші аспекти інноваційного розвитку регіону. Суть функції стимулювання полягає в цілеспрямованому впливі на інноваційні процеси з метою реалізації
регіональних інтересів;
— функція контролю полягає в безперервному
спостереженні за процесом реалізації стратегічного управління і покликана завчасно визначати небезпеки та виявляти помилки і відхилення від прийнятої стратегії регіональної інноваційної політики
[1, с. 163].
Згідно з функціями стратегічного управління визначається концепція визначення домінант у регіональній інноваційній політиці, на основі якої розробляється відповідна стратегія, що впроваджується завдяки механізму реалізації регіональної інноваційної
політики. Система стратегічного управління інноваційним розвитком регіону потребує наявності належного механізму, тому що основне призначення сукупності його функціональних складових полягає в
організації ефективної діяльності зазначеної системи.
Система стратегічного управління має використовувати специфічні інструменти для управління інноваційним розвитком регіону з метою, з одного боку, комп-
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лексного, а з іншого — "точкового" врахування її характерних рис. Інструменти реалізації стратегічного управління інноваційним розвитком регіону можна розділити на шість основних груп:
— адміністративно-управлінські (надання особливого статусу певним територіям);
— засоби заборони розміщення нових підприємств
у перенаселених районах;
— просторовий розподіл економічної діяльності
держави;
— фінансове стимулювання підприємств (дотації
та певні суми інвестицій, кредити, фінансові пільги,
субсидії у зв'язку із створенням робочих місць тощо);
— створення фізичних інфраструктур;
— так звані "м'які" заходи стимулювання розвитку
(створення сприятливого бізнес-середовища, підтримка інформаційних мереж, консалтингової діяльності,
освіти, наукових досліджень і технічних розробок для
підвищення рівня інноваційного розвитку регіону) [2, с.
176].
Таким чином, суть стратегічного управління інноваційним розвитком регіону полягає у формуванні та
виконанні стратегії регіональної інноваційної політики на основі безперервного контролю і оцінки змін, що
відбуваються, з метою підвищення рівня інноваційного розвитку і ефективного функціонування в умовах
конкурентної економіки. Стратегічне управління інноваційним розвитком регіону включає нормативні,
організаційні положення і заходи, що визначають реалізацію регіональної інноваційної політики на підставі
забезпечення ефективної взаємодії суб'єктів іннова-
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ційної та іншої діяльності регіону для досягнення визначених відповідними державними програмами цілей і
завдань.
Якщо вищезазначене привести до практичної інтерпретації, то можна стратегічне управління інноваційним
розвитком регіону розглядати як взаємодію наступних
елементів (рис. 1):
— стратегічне планування, що включає визначення
місії і мети інноваційного розвитку регіону;
— аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, включаючи оцінку конкурентоспроможності регіону і SWOT-аналіз ресурсів для здійснення системи
стратегічного управління інноваційним розвитком
регіону;
— аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії
регіональної інноваційної політики;
— розробка і виконання стратегії регіональної інноваційної політики;
— моніторинг та корегування виконання стратегії
регіональної інноваційної політики [3, с. 25].
Основою стратегічного управління служить стратегічне планування, яке охоплює:
— формування головної мети інноваційного розвитку і цілей, що відображають процес його адаптації до
навколишнього середовища;
— оцінку інноваційного потенціалу регіону і можливостей його підвищення в перспективі;
— організацію і стимулювання інноваційної активності підприємств регіону для досягнення поставлених
цілей;
— основні напрями, методи, інструменти досягнення поставлених цілей;
— забезпечення надійної реалізації поставлених
цілей необхідними ресурсами;
— контроль та аналіз досягнення поставлених цілей
та їх оцінку [4, с. 41].
Саме стратегічне планування інноваційного розвитку регіонів сьогодні розглядається як один з найбільш
перспективних і ефективних механізмів реалізації довгострокової регіональної інноваційної політики в умовах ринкової економіки. Пошук ефективних моделей
регіонального інноваційного розвитку визначає необхідність використання стратегічного планування на
всіх рівнях державного управління і місцевого самоврядування для пошуку найбільш оптимальних стратегій
регіонального розвитку.
Стратегічне планування при визначенні місії і цілей
в процесі реалізації стратегічного управління інноваційним розвитком регіону повинне враховувати поточні, середньострокові та довгострокові зміни в
діяльності регіону з подальшим встановленням пріоритетних напрямів інноваційного розвитку регіону.
Таким чином, місія і цілі стратегічного управління
інноваційним розвитком регіону повинні мати наступні
характеристики:
— узгодженість зі всіма учасниками процесу їх досягнення (підприємства, організації);
— обумовленість у часі: до якого моменту планується досягнення мети;
— досяжність: мета має бути досяжною, ефективніше ставити декілька поетапних цілей і поступово підвищувати рівень інноваційного розвитку;

— доповнюваність: цілі повинні доповнювати одна
одну, а не конфліктувати між собою.
На підставі вищевикладених характеристик формується ієрархія цілей у часовому вимірі: мета тактична
стає заходом досягнення оперативної мети, а мета оперативна формує мету стратегічну. Для оцінки та аналізу
зовнішнього і внутрішнього середовища важливо врахувати і проаналізувати всі зовнішні чинники, що характеризують стан конкурентного середовища та інноваційний розвиток, виявити основні можливості та загрози, які йому перешкоджають. Після того, як будуть
зіставлені небезпеки і можливості, знайдені сильні й
слабкі сторони, визначається стратегія регіональної
інноваційної політики. Проведення стратегічного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища регіону з
метою вибору стратегії регіональної інноваційної політики на підставі наявних альтернатив є одним з важливіших етапів формування системи стратегічного управління [2, с. 79].
Процес формування стратегічного управління інноваційним розвитком регіону включає взаємодію його
елементів, які забезпечують її ефективний інноваційний
і соціально-економічний розвиток. Зазначений процес
доцільно починати зі стратегічного планування, яке є
особливим механізмом, що допомагає в ухваленні та
реалізації управлінських рішень, допомагає в забезпеченні адекватної реакції на зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі. Планування стратегії закінчується визначенням етапів інноваційного розвитку, проходження яких забезпечує зростання і зміцнення позицій
регіону в економічному просторі. На етапах розробки,
узгодження, виконання та координації і корегування
відбувається визначення відповідності стратегії інноваційним пріоритетам розвитку регіону.
Стійке функціонування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону повинне мати такий функціональний зміст і структурні особливості, які
дозволяють досягти поставлених цілей, вирішуючи проблему захищеності діяльності даної системи від негативного впливу параметрів зовнішнього середовища і
пристосування до нових умов господарювання. Одним
з центральних завдань при вирішенні даної проблеми є
подальше вдосконалення принципів і організаційно-методичних підходів до стратегічного управління інноваційним розвитком регіону, які багато в чому визначають їх успіх в умовах ринкової економіки. В зв'язку з
цим результати діяльності системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону визначаються
здатністю до інноваційної діяльності, розвитком наукового персоналу, високим рівнем виробництва і якістю
інноваційної продукції.
Важливим напрямом стимулювання інноваційної
діяльності на підприємствах повинна стати ефективна
система оподаткування інноваційних фірм. Для розробки такої системи слід використати досвід розвинених
країн у застосуванні ступінчастого оподаткування з визначенням ставки податку залежно від рівня доходу
підприємства, податкових канікул на 2—5 років у залежності від життєвого циклу інноваційних розробок, зниження ставок податку з прибутку фірм-розробників,
застосування пільгових інвестиційних кредитів (переважно довгострокових) для активних учасників іннова-
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ційної діяльності, вилучення з оподаткування витрат на
економічно значущі НДДКР тощо.
Таким чином, дослідження процесу стратегічного
управління інноваційним розвитком регіону вимагає
застосування системного підходу, що фокусує увагу не
тільки на інноваційному розвитку регіону, але і на навколишньому його середовищі. Науково обгрунтовувати і вирішувати проблеми формування і функціонування стратегічного управління інноваційним розвитком
регіону дозволяє системний підхід. З позицій системного підходу стратегічне управління інноваційним розвитком регіону необхідно розглядати як систему, що
відображає процес формування і функціонування системи стратегічного управління інноваційним розвитком
регіону як єдиного цілого, не розділяючи її на окремі
частини.
Отже, система стратегічного управління інноваційним розвитком регіону синтезує мету, завдання, функції,
принципи, визначає концепцію, стратегію та механізм
реалізації регіональної інноваційної політики, що характеризують її соціально-економічну ефективність.
Усі аспекти системного підходу до формування і
функціонування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону повинні сприяти досягненню головної мети стратегічного управління інноваційним розвитком регіону, яка полягає у підвищенні рівня
інноваційного розвитку шляхом розробки і впровадження економіко-організаційних заходів для досягнення
конкурентоспроможності регіону.
Проблема стратегічного управління інноваційним
розвитком регіону складна, багатогранна і вимагає залучення значних інтелектуальних, матеріальних і
фінансових ресурсів, тому найважливішим завданням
стає формування такої системи стратегічного управління, що враховує специфічні особливості регіону, стратегічні проблеми і орієнтири інноваційного розвитку
регіону, своєчасно реагує на зміни зовнішнього середовища і базується на сучасних підходах до управління в умовах різкої диференціації рівня інноваційного
розвитку регіонів. Таким чином, система стратегічного управління інноваційним розвитком регіону дозволить істотно підвищити конкурентоспроможність регіону на основі нових стратегічних підходів та альтернатив, які сприятимуть підвищенню ефективності використання наявного інноваційного потенціалу і як наслідок — підвищення рівня інноваційного розвитку в
цілому.

ВИСНОВКИ

Отже, структура побудови стратегії регіональної
інноваційної політики, пов'язана з реалізацією інноваційного потенціалу і формуванням регіональної
інноваційної системи. Інноваційний потенціал необхідно розглядати як підгрунтя вибору дієвої стратегії
регіональної інноваційної політики для досягнення
конкурентоспроможності економіки регіону. Сьогодні необхідно формувати систему стратегічного
управління інноваційним розвитком регіону, яка є
однією з основних складових частин системи стратегічного управління регіоном і має забезпечити високий рівень розвитку економіки в довгостроковій перспективі.
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Стратегічне управління інноваційним розвитком
регіону направлене на використання наявного інноваційного потенціалу, орієнтацію виробничої діяльності підприємств регіону, на досягнення конкурентних позицій, реагування на зміну конкурентного середовища, внаслідок чого проведення своєчасних
заходів для подальшого розвитку полягає у формуванні та виконанні стратегії регіональної інноваційної політики, оцінки змін, що відбуваються, з метою
підвищення рівня інноваційного розвитку і ефективного функціонування. Визначено, що необхідною основою стратегічного управління інноваційним розвитком регіону є система взаємопов'язаних стратегічних
напрямів, які спрямовані на підвищення інноваційного розвитку регіонів.
Для виявлення ресурсів для здійснення системи
стратегічного управління інноваційним розвитком регіону необхідно використання SWOT-аналізу, який дозволяє виконати оглядову оцінку слабких і сильних
сторін, а також можливостей та загроз стосовно конкретного регіону, встановити між ними певний зв'язок та
використати результати аналізу для формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком
регіону.
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MECHANISMS INVESTMENT MANAGEMENT AS A PREREQUISITE FOR DEVELOPMENT
OF THE REGION
У статті запропоновано механізм управління інвестиціями, який на відміну від відомих враховує взаємозв'язок суб'єктів управління при розподілі інвестиційних ресурсів і координує стратегічні та тактичні інвестиційні рішення, що дозволяє реалізувати системний підхід до здійснення інвестиційного процесу в регіоні та підвищити його ефективність.
Визначено, що система формування та реалізації регіональної інвестиційної політики повинна
представляти конструкцію з трьох взаємопов'язаних і взаємозалежних блоків: перший блок —
це основні чинники, від яких залежатиме зміст регіональної інвестиційної політики і, відповідно, механізм її реалізації; другий блок представляє безпосередньо етапи формування інвестиційної політики; третій блок механізму реалізації інвестиційної політики повинен складатися
із засобів, за допомогою яких передбачається досягнення цілей такої політики.
The article proposes a mechanism for investment management, which in contrast to the known
relationship allows for control subjects in the allocation of investment resources and coordinate
strategic and tactical investment decisions, allows for a systematic approach to the implementation
of the investment process in the region and enhance its effectiveness.
Determined that the system of formation and implementation of a regional investment policy should
represent the construction of three interrelated and interdependent parts: the first unit — the main
factors which will depend on the content of a regional investment policy and, accordingly, its followup, the second block is directly stages of formation of investment policy, the third block mechanism
for implementing the investment policy should consist of the means by which it is supposed goals of
such a policy.
Ключові слова: ефективність, інвестиції, механізм, регіон, управління.
Key words: еfficiency, investment, mechanism, region, management.
ВСТУП
Предметом регіональної політики будь-якої держави є
цілеспрямований розвиток її регіонів на основі конструктивного вирішення пріоритетних проблем адміністративно-територіальних одиниць. Як визначено Законом України "Про
стимулювання розвитку регіонів" у ст. 2, стимулювання розвитку регіонів здійснюється з метою забезпечення їх сталого розвитку та ефективного використання наявного економічного потенціалу, природних та інших ресурсів; на засадах програмно-цільового підходу до розв'язання проблем
соціально-економічного розвитку, створення сприятливого
інвестиційного середовища в регіонах.
Відповідно до Господарського кодексу України, інвестиційна політика є одним з основних напрямів економічної
політики держави, вона спрямована на створення суб'єктам
господарювання необхідних умов для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних
засобів виробництва, переважно у галузях, розвиток яких

визначено як пріоритетний напрям структурно-галузевої
політики, а також забезпечення ефективного і відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за
ним.
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіонів неможливо без побудови дієвих механізмів управління розвитком інвестиційного потенціалу.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Державне регулювання інвестиційних процесів
здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної та соціальної політики та вдосконалення відповідних
секторів функціонування держави. Воно базується на аналізі
показників економічного і соціального розвитку України та
її регіонів, державних і регіональних програмах розвитку
економіки, використовуючи державний і місцевий бюджети
в межах передбачених обсягів для державного фінансування інвестиційної діяльності, розвитку інвестиційного потен-
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ціалу, покращення інвестиційного клімату та розвитку окремих депресивних територій, які потребують додаткового
державного втручання в процеси їх регулювання.
Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіону в значній мірі визначаються і забезпечуються адекватними діями місцевих державних адміністрацій. Діючим
інструментом органів державної влади повинна стати інформаційно-аналітична система, що дозволить збалансувати
розміри наявних інвестиційних ресурсів з реальною інвестиційною ємкістю регіону та узгодити інтереси держави і
інвесторів [1].
Пріоритети інвестиційної стратегії можуть бути реалізовані лише при створенні сприятливих економічних та правових умов, поєднанні ефективних ринкових механізмів із
заходами реальної державної підтримки.
Таким чином, у роботі ставиться завдання запропонувати механізм управління інвестиціями, що дозволить реалізувати системний підхід до здійснення інвестиційного процесу в регіоні та підвищити його ефективність.
РЕЗУЛЬТАТИ
Механізм управління інвестиційними процесами передбачає реалізацію управлінських функцій таких, як планування і організація взаємодії, мотивація, контроль. Багато
фахівців вважають, що це неповний перелік управлінських
функцій та його можна доповнити іншими, наприклад, прогнозуванням, регулюванням. Але ми вважаємо, що ці чотири
функції є основними і вони, в свою чергу, містять інші. Важливе місце в механізмі управління займає зворотний зв'язок,
що забезпечує підвищення ефективності управління.
Механізм управління інвестиційними процесами є складовою фінансового механізму, котрий, в свою чергу, є важливим елементом національної економіки. Він є необхідним
для забезпечення нормальної безперебійної роботи економічної системи, реалізації інвестиційної політики держави.
На мікрорівні він забезпечує реалізацію інвестиційних процесів в організаціях, підприємствах [1].
Як відмічають Фіщук Н.Ю. та інші, механізми управління інвестиційними процесами в умовах транзитивної економіки — це послідовність та спосіб управління; послідовність
процесів і стадій, відповідних процедур та інструментів; сукупність інституціональних та організаційних структур і комплекс використовуваних ними форм та методів; послідовність застосування різноманітних способів [3, с.168].
Регулювання інвестиційних процесів державою має
грунтуватися на раціональному поєднанні правових, адміністративних та економічних механізмах і втілюватися в державних замовленнях, наданні пільг, дотацій та ін.
Пріоритети інвестиційної стратегії можуть бути реалізовані лише при створенні сприятливих економічних та
правових умов, поєднанні ефективних ринкових механізмів
із заходами реальної державної підтримки. Розглянемо
структуру цих механізмів.
1. Інвестиційне прогнозування та програмування. Становлення ринкових відносин, розвиток різних форм власності, виникнення альтернативних джерел фінансування
інвестицій, істотні зміни амортизаційної, інвестиційної та
структурної політики диктують необхідність застосування
нових підходів до вирішення проблеми відтворення основних фондів і визначенню інвестицій.
Прогнозування інвестицій — складний, багатоступінчастий процес вивчення ймовірних сторін вкладення
капіталу в ту чи іншу сферу економіки в майбутньому.
На основі багатоваріантних прогнозних розрахунків
встановлюються реально здійсненні темпи розвитку інвестиційної сфери, визначаються планові показники інвестицій,
формується їх структура, перелік цільових програм та інвестиційних проектів, що підлягають практичній реалізації в
плановому періоді.
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Прогнозування інвестицій передбачає:
— здійснення кількісного та якісного аналізу тенденцій
інвестиційних процесів, існуючих проблем та нових явищ;
— альтернативне передбачення майбутнього розвитку
галузей національної економіки як можливих об'єктів вкладення капіталу;
— оцінку можливостей та наслідків вкладення коштів в
ту чи іншу сферу економіки.
Передбачення зміни кон'юнктури (у тому числі, за фазами економічних та інвестиційних циклів), особливо можливостей та термінів інвестиційних криз, є необхідною умовою надійності та ефективності функціонування інвестиційного бізнесу і його регіонального державного регулювання.
Дані про обсяги та динаміку інвестицій та напрями їх
використання містяться в [1]:
— прогнозах соціально-економічного розвитку на довгостроковий, середньостроковий і короткостроковий
(річний) періоди;
— концепції соціально-економічного розвитку на довгостроковий період;
— програмі соціально-економічного розвитку на середньостроковий період;
— плані розвитку регіонального сектору економіки;
— в бюджеті регіону на черговий рік, включаючи адресну інвестиційну програму і перелік цільових програм та
програм регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів.
Аналогічні прогнозно-програмні документи розробляють галузеві та регіональні органи виконавчої влади (що
беруть участь у підготовці регіональних прогнозів і програм).
Система регіональних державних прогнозів і програм
служить орієнтирами для учасників інвестиційного бізнесу,
які підключаються до реалізації державних програм. У той
же час державні, приватні, змішані та іноземні підприємства,
холдинги, консорціуми, банки, фонди самостійно розробляють інвестиційні прогнози і програми.
Система індикативного планування інноваційно-інвестиційної діяльності має бути наскрізною, багаторівневою та
безперервною.
2. Фінансово-кредитний механізм реалізації стратегічних інвестиційних пріоритетів. Інвестиційні рішення, як правило, приймають підприємства та інвестори, обладнання та
сировина купується, продукція реалізується за ринковими
цінами, динаміку яких часом важко передбачити (від них
залежить окупність проекту). Зростає кількість децентралізованих джерел. У найближчі роки ця тенденція збережеться, доки не буде, досягнуто економічно виправданий рівень
державних інвестицій в економіку, при якому основними напрямами цих інвестицій будуть підтримка базисних інновацій, створення транспортної та інженерної інфраструктури, вирішення екологічних проблем, фінансування об'єктів
науки, освіти, культури тощо. Їх відмітною ознакою є висока суспільна користь при порівняно низькій економічній
ефективності, великі терміни окупності капітальних вкладень. Економічно ефективні інвестиційні проекти фінансуватимуться в основному за рахунок недержавних інвестицій.
До децентралізованих джерел фінансування інвестицій
відносяться амортизаційні відрахування та прибуток
підприємств, кредити банків, приватні та іноземні інвестиції.
Є деякі резерви для використання на інвестиційні потреби заощаджень населення. Незважаючи на те, що заощадження населення не є основним джерелом інвестицій в
економіку, їх роль буде збільшуватися в міру зростання реальних доходів населення.
Необхідно впорядкувати і розширити надання державних гарантій на державному та регіональному рівнях за проектами, що мають стратегічне значення, сприяти розвитку
страхування інвестиційних проектів.
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Важливе стратегічне завдання інвестиційної стратегії —
домогтися в найближчі роки перелому в залученні іноземного капіталу в реальний сектор економіки.
За допомогою пакета стабільних законодавчих актів (з
іноземних інвестицій, угодами про розподіл продукції,
вільним економічним зонам тощо) створюються сприятливі
умови для інвестиції іноземного капіталу. Доцільно ширше
залучати до співпраці іноземний середній та малий капітал,
створивши з цією метою ряд двосторонніх і багатосторонніх
венчурних фондів, які могли б виконувати такі основні
функції: відбір, експертиза та доопрацювання інвестиційних
проектів, що становлять взаємний інтерес; пайову участь у
фінансуванні окремих проектів, їх добровільне страхування; інформація про інвестиційний клімат обох країн, створення спільних банків даних, навчання менеджерів, видання літератури, проведення конференцій, виставок-ярмарків
тощо.
3. Розвиток інвестиційних інститутів. Підйом інвестиційної активності пов'язаний з розвитком системи інвестиційних інститутів — регіональних, приватних, міжрегіональних та міжнародних.
Інвестиційна діяльність нерозривно пов'язана з розвитком інституційної структури інвестиційного ринку. На даний
момент склад учасників інвестиційного ринку України можна узагальнено окреслити так:
Українські підприємства, на виробничій базі яких реалізуються інвестиційні проекти. Вони вкладають свої фінансові кошти в основні фонди.
Інвестори — банки та інші фінансові організації — українські та зарубіжні, що здійснюють кредитування проекту та взаєморозрахунки між його учасниками.
Зарубіжні компанії, що надають технології та обладнання, свої збутові мережі на світовому ринку, управлінський досвід, досвід підготовки та перепідготовки персоналу.
Проектні та будівельні організації, що забезпечують
виконання проектних та будівельно-монтажних робіт.
Адміністрація — державна, регіональна, галузева,
місцева, що створює певні умови для учасників інвестиційного процесу.
Інвестори — фізичні та юридичні особи, у тому числі
інституційні інвестори (інвестиційні фонди, пенсійні фонди,
довірчі товариства, страхові компанії і т. ін.), що мають вільні
кошти.
Посередники — юридичні особи, діяльність яких тісно
пов'язана з наданням професійних послуг з опосередкування діяльності на інвестиційному (фондовому) ринку емітентів
та інвесторів.
Держава, яка шляхом прийняття законодавчих актів та
відповідних державних органів визначає умови правового
регулювання діяльності фондового ринку з метою підтримання його ефективного функціонування та захисту його
учасників.
Учасники фондового ринку, які на добровільних засадах можуть об'єднуватися в організації, що саморегулюються та набувають статусу саморегульованих в умовах державної реєстрації.
Організації, що саморегулюються, самостійно визначають умови діяльності своїх учасників шляхом встановлення мінімальних стандартів поведінки та етики, стандартів
по операціях на фондовому ринку. Держава сприяє створенню таких організацій — учасників фондового ринку.
Кожен з перелічених учасників інвестиційного ринку
відіграє певну роль в інвестиційній діяльності, привносячи в
неї свій досвід та засоби (природно-географічні, людські,
виробничі, інтелектуальні, організаційно-управлінські можливості, фінансові ресурси). Використання цих можливостей вимагає розуміння їх ролі в інвестиційному процесі.
4. Законодавче регулювання інвестиційної діяльності.
Вузловим моментом у формуванні в країні та регіоні спри-

ятливого інвестиційного клімату є забезпечення достатньо
повною та сталою законодавчою базою відповідно з міжнародним досвідом та особливостями ринкової економіки.
Розвиток інвестиційних інститутів, на наш погляд, буде
піддано наступним змінам і визначатися наступними основними тенденціями:
По-перше, глобалізація самих інститутів, їх злиття та
інтернаціоналізація, що ми сьогодні і спостерігаємо в усьому світі, правда без участі вітчизняних структур.
По-друге, інвестиційні інститути повинні все більше орієнтуватися на створення умов для проникнення іноземного
капіталу, створення сприятливих умови для такого проникнення. Йдеться про страхування інвестиційних ризиків, врахування різниці валютних ставок національних валют, довгостроковості надання інвестиційних ресурсів, ліквідності
заставних активів і наданих гарантій. Саме організаційні
структури, реалізують вищезгадані функції — першочергове завдання найближчого часу для суб'єктів інвестиційного
ринку.
По-третє, розвиток інвестиційного інструментарію буде
здійснюватися через інформаційне моделювання інвестиційних послуг і тільки потім вибудовування необхідних
(відсутніх) його матеріальних елементів.
5. Кадрове забезпечення реалізації інвестиційної стратегії. Зміна моделі інвестиційної діяльності супроводжувалася зростанням професійної некомпетентності учасників
інвестиційного бізнесу та державних службовців, що
здійснюють його регулювання. Знадобилися нові знання та
навички щодо інвестиційного прогнозування та програмування, розробці та оцінці бізнес-планів, пошуку інвесторів,
управління проектами в умовах конкуренції, інфляції, нестабільності ринкової кон'юнктури. Ці знання та навички здобувалися в основному емпіричним шляхом, на власних помилках, а також за допомогою короткострокових курсів і
вивчення перекладної та вітчизняної навчальної літератури.
Відсутність професійних кадрів стримувало формування
інвестиційного бізнесу і знижувало його ефективність.
Кадрове забезпечення реалізації інвестиційних стратегічних пріоритетів здійснюється в декількох формах. До них
відносяться:
— розширення підготовки фахівців з інвестиційно-інноваційної діяльності в економічних та будівельних вузах;
— організація перепідготовки та підвищення кваліфікації замовників і менеджерів інвестиційних проектів;
— цільової підготовки замовників, керівників та менеджерів за конкретними інвестиційними проектами і програмами (як державних, так і регіональних), із залученням для
цієї мети консалтингових організацій, що спеціалізуються
на проведенні тренінгів та семінарів;
— створення інкубаторів інвестиційно-інноваційного
бізнесу, що з'єднують навчання з практичною допомогою
починаючим підприємцям;
— стажування господарських керівників на провідних
вітчизняних та зарубіжних підприємствах з метою доопрацювання бізнес-планів та пошуку партнерів за конкретними
інвестиційними проектами;
— організація дистанційного навчання (з використанням Інтернету) з питань методології та організації інвестиційного бізнесу.
6. Інформаційне забезпечення реалізації інвестиційної
стратегії. Цей напрям інвестиційної діяльності набуває першочергове значення на стадії пошуку інвесторів для підготовлених проектів і програм. Успіх інвестиційного бізнесу
значною мірою залежить від повноти, надійності та своєчасності інформації про проекти та суб'єктах інвестиційної
діяльності. Інформаційне забезпечення включає:
— експертизу та відбір інвестиційних пропозицій та
бізнес-планів за проектами, щоб виключити появу спотвореної, неповної або недоброякісної інформації;
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— формування загальних і спеціалізованих баз даних
(за галузями, районами, науково-технічними та конверсійними напрямами тощо) і сайтів Інтернету про інвестиційні
проекти та програмами, про учасників інвестиційного бізнесу
(бажано не тільки російською, а й англійською мовами);
— організація потоків інформації (у тому числі через
Інтернет), рекламних компаній за інвестиційними проектами та програмами, постійних виставок проектів;
— проведення в Україні та за кордоном інвестиційних
Інтернет-конференцій, Інтернет-бірж, — Інтернет-виставок,
Інтернет-торгів тощо;
— використання засобів масової інформації, організація служб public relations за великими інвестиційними
програмами, залучення в ці служби фахівців, або залучення
до цієї роботи професіоналів на принципі субпідряду;
— систематична інформація про хід реалізації та результати завершення інвестиційних проектів і програм.
Механізм управління інвестиціями регіону являє собою
сукупність взаємопов'язаних об'єктів та суб'єктів управління, використовуваних принципів, методів та функцій управління регіональними інвестиціями.
При управлінні інвестиціями регіону об'єктами управління є взаємопов'язані інвестиційні проекти, що підтримують реалізацію інвестиційної стратегії та політики регіону.
Керуючі рішення розробляються на підставі зіставлення
інформації про фактичний стан регіону з його характеристиками, заданими на основі стратегії регіонального розвитку.
Як зазначає Матвієнко Р.О., в даний час існують певні
принципові умови, які мають бути покладені в основу механізму управління інвестиційними ресурсами держави і
регіону [2]:
— враховуючи обмеженість інвестиційних ресурсів, необхідна першочергова реалізація інвестиційних проектів з
низькою капіталомісткістю, з порівняно коротким строком
реалізації, досить швидкою окупністю і високою ефективністю. Інвестовані господарства повинні виробляти переважно продукцію масового попиту, здатну витримати конкуренцію з імпортними аналогами, які мають попит на внутрішньому ринку, а також експортоорієнтовані товари і послуги;
— заохочення інвестицій, які спрямовуються на заміну
застарілого виробничого апарата на основі нових технологій, в першу чергу таких, що зберігають дефіцитні ресурси, використовуючи при цьому наявний вітчизняний потенціал та забезпечуючи імпорт переважно не товарів та послуг,
а технологій та "ноу-хау";
— усунення диспропорцій, пов'язаних із необгрунтованими пільгами, деформованою структурою цін, високими
податковими ставками.
Акцент має бути зроблено не на механічне зниження
податків, а на таку зміну механізму оподаткування, яка б
пов'язала пільги з реальним здійсненням інвестицій і
збільшенням виробництва.
На наш погляд, система формування та реалізації регіональної інвестиційної політики повинна представляти конструкцію з трьох взаємопов'язаних і взаємозалежних блоків.
Перший блок — це основні чинники, від яких залежатиме зміст регіональної інвестиційної політики і, відповідно,
механізм її реалізації. До них відносяться: 1) інвестиційний
клімат в регіоні; 2) показники формування інвестиційного
потенціалу регіону; 3) рівень інвестиційних ризиків; 4) фактори внутрішнього та зовнішнього впливу. Перші головним
чином пов'язані з об'єктивно зумовленими регіональними
особливостями економіки, які в свою чергу визначає комплекс природно-географічних, історичних, демографічних та
інших факторів. Фактори зовнішнього впливу пов'язані з
впливом умов діяльності, визначених державним законодавством та загальнодержавної економічної та інвестиційної
політики.
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Другий блок представляє безпосередньо етапи формування інвестиційної політики: 1) визначення цілей та головних пріоритетів інвестиційної політики; 2) формування регіональної інвестиційної програми; 3) розробка принципів
механізму реалізації регіональної інвестиційної політики.
Цілі та пріоритети регіональної інвестиційної політики залежать від цілей і завдань загальної соціально-економічної
політики конкретного регіону.
Третій блок механізму реалізації інвестиційної політики
повинен складатися із засобів, за допомогою яких передбачається досягнення цілей такої політики. Основоположними цього блоку є комплекс застосовуваних методів управління (економічних, адміністративних, соціально-психологічних) та система забезпечення його дії (правового,
організаційного, інформаційного).
ВИСНОВКИ
У даний час досягнута вельми висока ступінь уніфікації
регіональної нормативної бази щодо управління інвестиційною діяльністю вітчизняних та іноземних інвесторів та її
регулювання. Прийняті в регіонах нормативні акти, що базуються на єдиних принципах, включають, як правило, наступний набір засобів та інструментів регулювання інвестиційних процесів: інвестиційні програми регіонів; плани соціально-економічного розвитку регіонів; супровід пріоритетних інвестиційних проектів; підтримка розвитку інвестиційно-інноваційної інфраструктури; державні гарантії (поручительства) регіонів; податкові пільги; спеціальні податкові режими; фінансова допомога та пільги, спрямовані на розвиток окремих регіонів, галузей та виробництв; нефінансові
(інші) пільги; контроль за цільовим використанням коштів,
що виділяються з бюджету регіону на фінансування інвестиційних проектів; визначення складу і термінів здійснення
погоджувально-розпорядчих процедур; інші заходи.
Таким чином, запропонований механізм управління інвестиціями, який на відміну від відомих враховує взаємозв'язок суб'єктів управління при розподілі інвестиційних ресурсів
і координує стратегічні та тактичні інвестиційні рішення, дозволить реалізувати системний підхід до здійснення інвестиційного процесу в регіоні та підвищити його ефективність.
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HISTORICAL BACKGROUND AND STAGES OF FORMATION OF GOVERNMENT DEVELOPMENT
OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM

Здійснено ретроспективний аналіз історичних передумов, етапів становлення державного
управління розвитком регіональної інноваційної системи. В контексті проблематики генези
регіональних інноваційних систем узагальнено закономірності становлення й розвитку центральних державних органів регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності. Увагу
приділено структурно-функціональним змінам у системі державного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю.
Done retrospective analysis of the historical background, stages of development governance of
regional innovation systems. In the context of the problems of the genesis of regional innovation
systems are generalized patterns of formation and development of the central government regulation
of science, technology and innovation. The attention paid to structural and functional changes in the
state of the science, technology and innovation activities.
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ВСТУП

Інноваційний процес як соціальний феномен властивий будь-якому суспільству в усі часи. Проте розвиток науково-технічного прогресу XX ст. створив умови
для бурхливого розвитку інноваційної діяльності в
різноманітних формах і сферах. У процесі великої
кількості локальних інновацій відбувається відбір і закріплення видів відносин, їх форм, які фіксуються на
певний період часу в законодавстві, у формальних і неформальних організаційних формах і нормах поведінки суб'єктів господарювання. У результаті цього формується певна регіональна інноваційна система, яка обслуговує інноваційний процес і одночасно модифікується під його впливом.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Характерною рисою розвитку світового співтовариства на сучасному етапі виступає формування соціально-економічної системи, у якій домінуючу роль грає інноваційна діяльність як фактор, що забезпечує конкурентні
переваги вищого порядку. У цілому побудова інноваційної економіки й системи керування нею полягають у принциповій реструктуризації напрямів розвитку, нових підходах до обгрунтування пріоритетів, значного удосконалення методів і форм використання ресурсів на всіх рівнях
інноваційної системи, корінної трансформації взаємодії
"науки-бізнесу-влади-суспільства". У цьому контексті
одним зі значимих напрямів формування інноваційної
економіки виступає її регіональний аспект.
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Значний вплив регіонального фактора на ефективність інноваційної діяльності актуалізує необхідність
дослідження регіональних інноваційних процесів, зокрема історичних передумов та етапів становлення державного управління розвитком регіональних інноваційних систем. Також особливої актуальності проблемі
дослідження надає потреба створення механізмів наближення рівня економічного розвитку України до європейського в умовах посилення інтеграційних процесів в
ЄС.

РЕЗУЛЬТАТИ

Відкриття та обгрунтування Й. Шумпетером інновацій та інноваційного розвитку ще на початку XX ст.
було геніальним передбаченням, яке реалізувалося спочатку в перетворенні науково-технічного прогресу на вирішальний фактор економічного розвитку, потім у становленні якісно нового інноваційного типу економічного зростання, що у свою чергу зумовило становлення і
розвиток національних інноваційних систем.
Очевидно, що здійснення інноваційної діяльності
передбачало взаємодію усіх інноваційних інститутів
інноваційної політики та безпосередніх інноваційних
акторів, що, у свою чергу, потребувало формування регіональних інноваційних систем.
У цілому необхідно відмітити, що увесь період становлення та розвитку системи державного регулювання інноваційної активності можна умовно розділити на
три етапи.
1. Початковий етап (із середини 40-х до кінця 60-х
рр. ХХ ст.) охоплює два напрями державної політики,
які між собою були недостатньо скоординовані й організаційно розділені на науковий та промисловий. Перший напрям державної політики був спрямований на
підтримку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт у вищій школі, підготовку наукових кадрів і
проведення фундаментальних досліджень у державних
лабораторіях.
Другий напрям був націлений на регулювання галузевої структури виробництва, підтримку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт підприємств
і сумісних з власним сектором досліджень.
Науково-технічна політика цього періоду окреслювалась обмеженим колом завдань, першими ланками
інноваційного процесу, накопиченням знань та ресурсів,
і практично не розглядались шляхи, спрямовані на практичне використання одержаних результатів.
Крім того, основною моделлю інноваційного розвитку в 50—60-і рр. була модель "технологічного поштовху", коли нові науково-технічні розроблення
"підштовхнули" підприємців до нових ідей і шляхів отримання прибутку, на що державна політика відреагувала посиленням розвитку науково-дослідної бази.
За цих обставин, у 60-х рр. ХХ ст. на перший план
виходять, перетворюючись на основну рушійну силу
інноваційного розвитку, потреби людей, які наука повинна задовольняти. Відповідно курс політики було
зміщено на стимулювання конкуренції між підприємцями.
2. Починаючи з 70-х р. розпочався другий етап, на
якому увага до проблем нововведення посилилась у
зв'язку з серйозними труднощами, які виникли під час
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промислового освоєння результатів науково-технологічних розробок у рамках великомасштабних стратегічних програм атомного, авіакосмічного і телекомунікаційного профілів. Саме в цей період виникло поняття
інноваційної політики, постали питання пошуку та розроблення нових засобів стимулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, прискорення впровадження у виробництво одержаних результатів.
Збільшилось коло організацій, які залучались у сферу
державного втручання, виникла необхідність об'єднання наукової й технічної політики з іншими напрямами
державного регулювання, економічною, промисловою,
енергетичною та соціальною, а також із засобами у
сфері підготовки й використання робочої сили. Пошук
нових шляхів стимулювання інноваційного розвитку започаткував створення центрів нововведень, кооперацію
навчальних закладів і промислових фірм у здійсненні
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
(створення технопарків та інших організаційних форм
взаємозв'язку науки й виробництва).
Отже, у другій половині 70-х рр. інноваційний розвиток почали розглядати як системне явище, тому політичний інструментарій суттєво вдосконалювався і розширювався.
3. Третій етап (з 80-х до кінця 90-х рр. XX ст.) характеризується формуванням законодавчих основ інноваційної політики, її нормативної бази, яка має стратегічний характер, розширенням методів стимулювання інноваційної діяльності; створенням нових організаційних
форм проведення сумісних міжнаціональних наукових
досліджень; підвищенням мобільності наукових кадрів;
подальшим розвитком інформаційної технології як чинника економічного зростання у XXI ст. [3].
Так, 80-і рр. — це акцентована комерціалізація результатів досліджень, розвиток програм співробітництва, що прискорюють трансфер нових знань, зміна механізмів фінансування науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт. 90-і рр. позначені появою форсайтних досліджень, переадресуванням державної допомоги, яка від методів прямого впливу переходить на
"м'яке" стимулювання, створюючи сприятливі умови для
здійснення та впровадження інновацій.
Нарешті, наприкінці 80-х — на початку 90-х набуває популярності теорія національних інноваційних
систем. Традиційно вважають, що вона вдосконалює
погляд на технологічний розвиток як на симбіоз
вхідних ресурсів та отриманих результатів. Підхід
"вхідні ресурси-результат" пропонує статичний погляд на інновації та представляє лінійну модель технологічного розвитку: наука розвиває технологію, що
вдосконалює при її (технології) впровадженні промисловість. Національна інноваційна система передбачає
розвиток динамічних мереж, інституцій і людського
капіталу, які поєднують потоки знання й вітчизняну
промисловість.
Безперечно, регіональна інноваційна система сучасної України створюється на базі інноваційної системи,
яка існувала за радянських часів. Це була досить послідовно побудована інноваційна система, але вона
відповідала потребам адміністративно-планової економіки з домінуючою роллю держави у визначенні пріоритетів і фінансових механізмів підтримки науки та інно-
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вацій. Її завдання полягало в тому, щоб гнучко реагувати на виклики зовнішнього і внутрішнього конкурентного середовища та бути зорієнтованою на практичний
результат.
Роль регулятора науково-технічного прогресу й постійної інноваційної активності підприємств виконував
механізм мобілізаційно-примусового типу, який спонукав державні наукові організації до виконання досліджень і розробок, а державні підприємства — до впровадження нових методів і виробництв [2]. Вочевидь,
налагоджений десятиліттями механізм "проштовхування" нововведень державними органами у період планового господарства давав відчутні важелі впливу на науково-технічну сферу, а також забезпечував підтримку й
гарантоване фінансування науковим організаціям. Таким чином, державний і суспільний вплив ставали основними факторами інноваційного розвитку.
У контексті цього, варто підкреслити, що ринкова
трансформація супроводжувалася згасанням інноваційної активності на тлі глибокого економічного спаду
й подальшої кризи. Колишня господарська система характеризувалася вибірковим підходом до інновацій.
Зокрема у колишньому СРСР, і в Україні також, превалював попит на інновації з боку військово-промислового комплексу.
Після проголошення акта про політичну незалежність відбулась ліквідація механізму загальнодержавного управління, припинилися дії міждержавних
угод, почалось руйнування економічних зв'язків колишніх радянських республік. Це призвело до падіння
виробництва через розрив кооперації та деформацію
загального товарного й фінансового просторів, що раніше функціонували. Як наслідок цього, перед Українською державою постало актуальне завдання — шляхом проведення глибоких якісних перетворень створити власну економічну систему, що має функціонувати
на ринкових засадах.
Безсумнівно, реформування економіки України розпочалося на тлі поглиблених процесів, що склалися в
економіці колишнього Радянського Союзу в останній
період його існування. Важливою особливістю трансформаційного процесу перехідного періоду в Україні є
його інверсійний характер (тобто формування ринкового господарства в умовах уже існуючого індустріального суспільства). Функціональна заміна централізовано-керованих планових зв'язків на ринкові в системі
державного управління економікою обов'язково супроводжується глобальними структурними перетвореннями на всіх рівнях суспільного життя. Особливе місце в
цьому процесі належить реструктуризації економіки. Її
складовими, на нашу думку, слід вважати: структурні
зрушення (тобто виведення основних фондів з виробництва без заміни та відшкодування тощо); капіталоновацію, створення нових виробничих структур на базі
принципово нових технологій; структурне трансформування, що поєднує перші два напрями та передбачає
оптимізацію заміни старих фондів і економічних форм
існування підприємницької діяльності на нові.
Принципово важливим є усвідомлення того, що розбудова інноваційної економіки є закономірною реакцією на вимоги ринку та виклики глобалізації, які зачіпають системні основи господарського розвитку. Відтак

прогресивні структурні зрушення також повинні мати
системний характер та втілюватись у цілісній інноваційній політиці, здатній забезпечити узгоджену
діяльність економічних суб'єктів, конструктивну та збалансовану реалізацію наукового, освітнього, технологічного та виробничого потенціалів, об'єднаних цілісним
внутрішнім ринком та відповідним інституційним середовищем.
Отже, трансформація системи організації інноваційної діяльності в Україні у 90-х рр. ХХ ст. супроводжувалася руйнуванням старого й безсистемним формуванням нового. Залишилися без уваги стійкі стереотипи минулого (суб'єктивна зневага до дії економічних законів, ілюзія дешевини наукових результатів і повної
державної керованості їх впровадженням), а також ознаки недосконалості нової системи, що формувалась,
на основі економічних взаємодій, монопольне положення більшості товаровиробників, відсутність конкуренції,
радикальні, але не завжди послідовні реформи, кризові
явища в економіці. У підсумку глибокий спад виробництва й руйнування господарських зв'язків супроводжувалися різким зниженням інвестиційної й інноваційної
активності України.
Відтак, інституціонально-структурні перетворення,
затяжний відбудовний період негативно позначилися на
розвитку регіональної інноваційної системи сучасної
України. На жаль, за роки незалежності так і не вдалося створити економічну систему, здатну забезпечити
прогресивний інноваційний розвиток країни. На нашу
думку, справа ще й в тому, що в Україні, як і в інших
країнах, є розрив між науковими дослідженнями, розвитком науки і виробництвом, його науково-технологічним рівнем. Причину цього розриву ми вбачаємо у ступені розвитку ринку, в досконалості ринкового механізму.
До того ж, варто зазначити, що формування регіональних інноваційних систем передбачає вдосконалення як ринкового механізму у цій сфері, так і діяльності
держави. Безперечно, основним ініціатором створення
та розбудови регіональної інноваційної системи є держава, покликана забезпечити перехід від спонтанного
розвитку інноваційних процесів до їх стратегічного планування на основі визначення та наукового обгрунтування перспективних структурних зрушень, концентрації
фінансових та інтелектуальних ресурсів на реалізації
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
Діяльність держави у сфері інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві спрямована на розробку законодавчих та нормативних актів щодо охорони прав інтелектуальної власності, захист національних
інтересів, формування ринку прав на об'єкти інтелектуальної власності, стимулювання інноваційної діяльності, пільгове оподаткування інтелектуальних видів
діяльності тощо.
Державне регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності є достатньо складним завданням,
оскільки багатоаспектним є об'єкт регулювання. За останні роки система державного управління науковотехнічною та інноваційною діяльністю неодноразово
змінювалась. Так, сучасне Міністерство освіти і науки
України починаючи з проголошення незалежності країни неодноразово змінювалось. У 1991 р. було створе-
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но Комітет з питань науково-технічного прогресу, який
мав забезпечувати державну науково-технічну політику в усіх галузях економіки України та був наділений
більш широкими повноваженнями, ніж галузеві
міністерства і відомства. У 1992 р. цей Комітет було
реорганізовано в Державний комітет з питань науки і
технологій, а у 1995 р. — в Державний комітет з питань науки, техніки і промислової політики. У зв'язку з
тим, що статус державного комітету в Україні суттєво
нижчий за статус міністерства, а його рішення менш
впливові, в 1996 р. було прийнято рішення створити
Міністерство у справах науки і технологій, яке при сприятливих макроекономічних умовах та виваженої системі пріоритетів могло стати підгрунтям для інноваційного розвитку країни.
Проте у 1998 р. воно було реорганізовано у
Міністерство освіти і науки Україні, де функції науково-технічного розвитку країни було покладено на окремі підрозділи. В результаті різко знизились можливості державного управління науково-технічною та
інноваційною діяльністю. 9 грудня 2010 р. було створено Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, до основних завдань якого відносилося вже не
тільки розв'язання проблем наукового-технічного розвитку та забезпечення економіки кваліфікованими кадрами, але і формування політики у сфері соціального
розвитку.
Варто зазначити, що нове міністерство стало занадто комплексним, тобто на нього було покладено значну
кількість функцій, які не мали прямого відношення до
сфери науки і інновацій. Відтак, пізніше це міністерство
було перейменовано на Міністерство освіти і науки України.
Крім того, з грудня 2010 р. на досліджуване міністерство перекладено функції Вищої атестаційної комісії.
Через Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України координувалася також діяльність Державного
агентства з питань науки, інновацій та інформації України та Державної служби інтелектуальної власності
України.
Таким чином, з одного боку Міністерство освіти і
науки України має вирішувати більшість питань, пов'язаних з науково-технічною діяльністю в країні. З іншого боку, інноваційний процес охоплює не тільки наукові
дослідження, але і впровадження наукових розробок у
виробництво, проте ці питання не входили у сферу компетенцій міністерства.
За період незалежності України істотних змін зазнало Міністерство економіки, яке було створено у травні
1991 р. та основні зусилля якого було спрямовано на
формування законодавчої бази нового господарського механізму, при цьому сфера інноваційного розвитку
не мала пріоритетного значення у той період. У грудні
1999 р. Міністерство економіки України було оновлено, а його функції розширено. З серпня 2001 по квітень
2005 рр. воно мало назву Міністерство економіки та
питань європейської інтеграції України. Впродовж цього періоду міністерство виконувало функції по стимулюванню інноваційних процесів в країни переважно в
контексті їх відповідності меті інтеграції в європейське
співтовариство. 9 грудня 2010 р. шляхом реорганізації
Міністерства економіки України було створено Міністер-
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ство економічного розвитку і торгівлі України, яке виконує у тому числі функції з управління інвестиційноінноваційної політики.
Разом з самим міністерством змінювались його
служби та підзвітні комітети. Так, у грудні 2005 р. було
створено Державне агентство України з інвестицій та
інновацій, яке за час свого існування поступово об'єднало ряд елементів інноваційної інфраструктури. Крім
того, агентство виконувало ряд важливих функцій у
сфері інновацій. У 2010 р. його було модифіковано у
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, метою якого є створення
сприятливого інвестиційного клімату, а функції по стимулюванню інноваційної діяльності окремо вже не виділяються.
Таким чином, проведена наприкінці 2010 р. адміністративна реформа змінила систему центральних
органів виконавчої влади, у тому числі у сфері науки та
інновацій. У результаті на початку 2011 р. сформувалась система центральних державних органів регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.
1. Виконавчо-розпорядчі органи регулювання наукової та інноваційної сфери включають: державні органи, повноваження яких визначено в Конституції України (Верховна Рада, Кабінет міністрів та Президент України), здійснюють адміністративно-правове регулювання наукової та інноваційної діяльності за рахунок втілення у життя базових норм Конституції; державні органи,
повноваження яких визначено в інших нормативно-правових актах, включають: Міністерство освіти і науки
України та підпорядковані йому служби, Національну
академію наук України та Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України.
2. Консультативно-дорадчі суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері науки включають:
Координаційні ради з пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки, Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень та Експертну раду при НАН України [1].
Зміни у центральних державних органах регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності включали такі заходи: Вищу атестаційну комісію було підпорядковано новому Міністерству освіти і науки України.
З Міністерства економічного розвитку та торгівлі України було знято функції в сфері інновацій. Крім того, було
ліквідовано окремі консультативно-дорадчі органи.
Проте сучасний стан державного управління науковотехнічним та інноваційним розвитком на підставі діяльності виконавчо-розпорядчих та консультативно-дорадчих органів свідчить про неприпустиму неузгодженість
їх дій при реалізації науково-технічної та інноваційної
політики України та ставить під сумнів можливість досягнення наукових та інноваційних пріоритетів.
По-перше, відсутня системність, тобто цілісний комплекс інститутів державного управління ефективним
інноваційним розвитком, що є значною перепоною створення повноцінної та ефективно діючої інноваційної
системи країни, яка відрізнялась би структурною повнотою і здатністю належним чином використовувати науково-технічний потенціал країни.
По-друге, проведена адміністративна реформа охопила тільки центральні органи виконавчої влади. Проте
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як показав аналіз, в Україні існує значна диференціація
науково-технічного та інноваційного розвитку за регіонами. Тому саме проблемам стимулювання та регулювання інноваційного розвитку регіонів потрібно приділяти
особливу увагу. Забезпечення координації і узгодженості
дій усіх органів влади на державному, регіональному та
місцевому рівнях дасть можливість раціонально використовувати ресурси, концентруючи їх на пріоритетних напрямах науково-технічної та інноваційної політики.
Таким чином, регіональні інноваційні системи як
феномен пройшли шлях від окремих інструментів створення й поглинання нововведень на підприємстві до унікальної єдиної системи, яка виділяється в окрему сферу суспільного виробництва й функціонально спрямована на забезпечення інноваційного розвитку економіки. Фундаментом формування регіональних інноваційних систем став, на наш думку, певний рівень розвитку
суспільного виробництва, поглиблення поділу праці між
суб'єктами інноваційної діяльності, а також ступінь розвиненості відносин власності, і, зокрема, форм реалізації інтелектуальної власності. Функціональні ланки та
системи регіональних інноваційних систем формуються як результат розвитку економічних відносин між суб'єктами інноваційної діяльності в певному середовищі,
тобто пов'язані з традиціями, національною бізнес-культурою, психологією підприємництва, рівнем та якістю
освіти, накопиченою критичною масою знань.
Основою розвитку регіональних інноваційних систем є експансія й інституціоналізація інноваційної діяльності, яка опосередковує виробництво інновацій, їх розподіл, обмін і споживання як в країні, так і за її межами.
Регіональна інноваційна система пронизує практично всі
складові національної економіки, а її границі позначаються специфікою інноваційної активності економічних
суб'єктів у просторі й часі, наприклад, дискретною обмеженістю актуальності й ефективності інновацій.
У цілому, формування регіональних інноваційних
систем є початковим етапом побудови постіндустріального суспільства, в основі економіки якого лежить виробництво і використання нових знань. Однією з істотних реалій, що впливають на особливості розвитку регіональних інноваційних систем є глобалізація. Виникає
необхідність формувати дієву інституційну інфраструктуру, конкурувати за ринки збуту, фінанси і людські
ресурси за межами власних державних кордонів, щоб
зайняти найбільш привабливу нішу в глобальному розподілі праці.

ВИСНОВКИ

Отже, у другій половині ХХ ст. теорія інновацій пройшла складний шлях від опису окремого підприємства,
фірми, інституту, держави як окремих елементів інноваційного процесу до розуміння їх як окремої системи
інституційних чинників. Швидкий розвиток економіки
знань, взаємозв'язок між ринками капіталу і новими технологіями, посилення соціальної орієнтації нових технологій, масштабний характер генерації і використання
знань зумовили виникнення національних інноваційних
систем як інституційної основи інноваційного розвитку
країн. Саме це стало підгрунтям для розвитку комплексного підходу та формування концепції регіональної
інноваційної системи.

Періодизація розвитку вчення про інновації первинно складалася із трьох основних етапів: І-й — закладення основ теорії інновацій, ІІ-й — вивчення закономірностей розвитку науково-технічного прогресу
(40—60-ті рр. XX ст.), ІІІ-й — заснування основ створення цілісної корпоративної інноваційної системи, що
стала моделлю для побудови національної інноваційної
системи. В 70—90-ті рр. зростання відбувалася в основному за рахунок передачі та використання у виробництві
результатів науково-технічної діяльності, то існують
підстави для доповнення існуючої періодизації наступними двома етапами: ІV-й — становлення моделі інтеграції інноваційної та операційної форм діяльності
підприємств, фундаменталізація досліджень у рамках
промислових лабораторій (90-ті рр. XX ст.), V-й — розвиток інформаційних теорій, прискорення темпів науково-технічного прогресу за рахунок розвитку інформаційних технологій, зростання мобільності людського капіталу, масивний "відплив інтелекту" з країн з низьким рівнем соціального забезпечення (друга половина
ХХ — початок ХХІ ст.).
Аналіз еволюції та інституціоналізації регіональної
інноваційної системи дозволяє визначити наступні тенденції. По-перше, процес диференціації форм інноваційної діяльності відбиває тенденції подальшого поширення й поглиблення поділу праці між суб'єктами інноваційної діяльності та виділення її у новий сектор економіки. По-друге, означений процес відбувається у діалектичній взаємодії з процесом інтеграції інноваційної
діяльності в певні локальні, регіональні, національні та
міжнаціональні утворення. По-третє, інституціоналізація регіональних інноваційних систем є не випадковим,
а закономірним проявом еволюції інноваційної діяльності на певному рівні (з появою п'ятого технологічного укладу) та в певних умовах розвитку суспільного виробництва, тобто набуває національної специфіки.
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STATE PROMOTION RESEARCH ACTIVITIES AND CREATING INNOVATIVE PRODUCTS
IN AGRICULTURAL PRODUCTION
Відмічено, що з урахуванням сучасних вимог переходу агропромислового виробництва до
ринкової економіки, докорінної перебудови соціально-економічних відносин на селі галузева
структура зайнятих наукових кадрів в системі Національної академії аграрних наук потребує
удосконалення в напрямі збільшення чисельності наукових кадрів в сфері аграрної економіки
та механізації та електрифікації аграрного виробництва.
Для досягнення конкурентоспроможності продукції АПК на внутрішньому та світовому ринку
особливо актуальною стає проблема переведення аграрної сфери на інноваційну модель розвитку, її вирішення значною мірою забезпечуватиметься створенням спеціальних інноваційних структур, головним завданням яких є сприяння розвитку інновацій, їх поширення та впровадженню у виробництво.
Визначено, що для розвитку наукового забезпечення державного управління агропромисловим виробництвом на даний час необхідне розширення досліджень у пріоритетних напрямах, збільшення наукових розробок, підвищення якісного складу інновацій та їх впливу на результативність інноваційної діяльності.
It is noted that with the current requirements of agroindustrial production transition to a market
economy, a radical restructuring of social and economic relations in the rural industrial structure of
scientific personnel employed in the system of the National Academy of Agricultural Science needs
improvement towards increasing the number of scientific personnel in the field of agricultural
economics and agricultural mechanization and electrification production.
To achieve the competitiveness of agricultural products in the domestic and international market
especially urgent problem transferring agricultural sphere to an innovative model of development,
its decision largely ensured the creation of special innovative structures, whose main task is to
promote innovation, their distribution and introduction into production.
It was determined that the development of scientific support governance agricultural production
in the present study needed improvements in priority areas, increase scientific development,
improving the quality of the innovations and their impact on the effectiveness of innovation.
Ключові слова: державне стимулювання, науково-дослідна діяльність, створення інноваційної продукції,
аграрне виробництво.
Key words: state incentives, research and development, creating innovative products, agricultural production.

ВСТУП

требує удосконалення в напрямі збільшення чисельності
наукових кадрів в сфері аграрної економіки та механізації та електрифікації аграрного виробництва.
Аналіз свідчить, що регіональне розміщення наукових і науково-дослідних установ із вимоги щодо поліпшення організації наукового забезпечення агропро-
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З урахуванням сучасних вимог переходу агропромислового виробництва до ринкової економіки, докорінної перебудови соціально-економічних відносин на
селі галузева структура зайнятих наукових кадрів в системі Національної академії аграрних наук України по-
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мислового виробництва в Україні потребують удосконалення науково-технічним прогресом, яке здійснюється НААН, Мінагрополітики та іншими відомствами. Формування і територіальне розміщення науково-дослідних
установ в Україні відбувалось під впливом рядку факторів, зокрема природних, економічних, матеріальнотехнічних, кадрових тощо. Цим зумовлене у багатьох
випадках неадекватне розміщення окремих земельних
і галузевих інститутів потребам у розробці наукових
проблем розвитку аграрного виробництва з урахуванням грунтово-кліматичних і економічних особливостей
регіонів. Більшість наукових інститутів зосереджена у
зоні Лісостепу України. До того ж, значна їх частина має
зональний характер. Водночас в зоні Степу явно недостатньо наукових установ, які здійснювали б комплексні
дослідження щодо вирішення проблем чітко вираженого ризикованого степового землеробства, розвитку тваринницьких галузей в екстремальних умовах.
Проблеми інноваційного розвитку підприємств були
пріоритетними у дослідженнях таких вітчизняних і зарубіжних фахівців: В.П. Александрової, І.Ансоффа,
Ю.М. Бажала, А.М. Бірмана, В.І. Бокія, О.Д. Василика,
Л. Водачека, А.С. Гальчинського, Д.М. Гвішіані, В.М. Гейця, А.П. Гречан, А.В. Гриньова, А.І. Даниленка, М.Я. Дем'яненка, М. П. Денисенка, І.А. Ігнатієвої, В.С. Кабакова, М.М. Кирилова, М.Д. Корінька, О.О. Лапко, Н.І. Лапіна, І. В. Новікової, В.М. Опаріна, К.В. Павлюк, А.А. Пересади, П.Т.Саблука, М.І. Савлука, Б. Санти, І.О.Тарасенко, В.М. Федосова, М.Г. Чумаченка, Ю.Є. Шенгера,
Й. Шумпетера, С.І. Юрія, Ю.В. Яковця та інших. Питанням державної підтримки, пошуку джерел інвестиційних
ресурсів, інформаційному забезпеченню розробки та
впровадження інноваційних проектів в агропромисловому виробництві присвячено праці С.А. Володіна, А.П.
Гайдуцького, С.О.Гуткевич, О.І. Дація, Л.В. Дейнеко, І.В.
Драган, О.В. Іванченка, М.Х. Корецького, М.Й. Маліка,
Л.О. Мармуль, О.М. Пєтухової, Г.М. Підлісецького, М.А.
Садикова, В.В. Юрчишина.
Проте, незважаючи на цінність проведених досліджень, в Україні категорія "науково-дослідна діяльність"
залишається недостатньо дослідженою, а її аналіз зводиться переважно до оцінки діяльності окремих економічних суб'єктів з розробки та залучення нових технологій або вдосконалених інноваційних продуктів.

ЗАВДАННЯ

Завданням статті є:
— провести аналіз забезпеченості науковими кадрами сфери аграрної економіки та механізації та електрифікації аграрного виробництва;
— розглянути проблему переведення аграрної сфери на інноваційну модель розвитку;
— визначити заходи державного стимулювання науково-дослідної діяльності та створення інноваційної
продукції в аграрному виробництві.

РЕЗУЛЬТАТИ

Організація науково-дослідної діяльності в аграрному виробництві значно залежить від загальних тенденцій та вирішення проблем розвитку науки в Україні.
На сьогодні в Україні склалася досить суперечна і
тривожна ситуація. Діє розгалужена мережа наукових

організацій різних типів, робота яких спрямована на
забезпечення належного науково-технічного рівня практично всіх сфер національної економіки. Збільшується
кількість організацій, що виконують наукові та науково-технічні роботи за всіма секторами науки, крім заводського. З кожним роком зростає кількість закладів,
де є аспірантура, збільшується кількість аспірантів і
докторантів [1].
Однак немає очікуваного результату. Через відсутність вільних коштів у наукових організаціях погіршується матеріально-технічна база, морально старіє
наукове устаткування та обладнання. В організаціях,
установах та на підприємствах, які здійснюють дослідження й розробки, зменшується кількість фахівців, зайнятих науковою та науково-технічною роботою.
Аналіз свідчить про наявність колосального розриву між наукою, що пропонує інновації, та безпосереднім
виробництвом, яке споживає ці інновації у вигляді нової
техніки й технологій [2, c. 231]. Від наукових досліджень
усе менше переходять до стадії дослідно-конструкторських розробок, що формує таку структуру пропозиції інновацій, де домінують незакінчені розробки.
Одне з головних завдань держави, на думку видатного економіста П. Саблука, полягає в тому, щоб робити для людей те, що їм потрібно, що самі вони власними зусиллями не можуть робити взагалі або ж належним чином [3, с. 71]. Цей аргумент наводять досить часто, коли необхідно обгрунтувати участь держави у
фінансуванні тих напрямів НДДКР, які не можуть підтримувати приватні інституції. Щодо аграрної сфери, то це
стосується, насамперед, фундаментальних і деяких прикладних наукових досліджень.
Для досягнення конкурентоспроможності продукції
АПК на внутрішньому та світовому ринку особливо актуальною стає проблема переведення аграрної сфери
на інноваційну модель розвитку, її вирішення значною
мірою забезпечуватиметься створенням спеціальних
інноваційних структур, головним завданням яких є сприяння розвитку інновацій, їх поширення та впровадженню у виробництво.
Ефективними інноваційними заходами інтенсифікації агропромислового виробництва залишаються
традиційні нововведення з використання сортового й
високоякісного насіння, що може забезпечити
збільшення врожаю зерна на 20—25% [1]. Практика
довела, що недостатній рівень розвитку технологічної
бази, притаманний багатьом структурним підрозділам
цього виду діяльності, представляє складну проблему,
яка вирішується шляхом активізації інноваційної діяльності, задіяння важелів, які сприяють підвищенню
ефективності виробництва. Найважливішою складовою цієї проблеми є фінансування інноваційної діяльності наукових установ і підприємств з метою реалізації проектів, спрямованих на кардинальну модернізацію основних засобів і продукції, розширення асортименту продуктів харчування та поліпшення їх якості.
Гальмування процесу науково-технічної діяльності для
розвитку харчової промисловості може мати негативні
наслідки в майбутньому, які виявлятимуться у зменшенні ефективності й уповільненні темпів оновлення
номенклатури продукції та модернізації основного
капіталу галузі [3].
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Окремим аспектом є новизна і значущість продукції.
Новизна продукції охоплює дві сторони:
1) технологічна включає використання нових матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих, отримання
принципово нових видів продукції; або принципово нових видів продукції; нові технології виробництва, більш
високий ступінь механізації й автоматизації, нова організація виробничого процесу;
2) ринкова включає новизну для промисловості у
масштабі світу, країни або лише одного підприємства.
Значущість інновації для підприємства визначається метою та результатами, що очікуються або вже ним
отримані. До них належить випуск нових видів продукції,
адаптація новітніх технологій до потреб виробництва,
розширення номенклатури продукції або заміна її застарілих видів, зменшення витрат на випуск продукції
підвищення ефективності виробництва та ін.
Посилення вимог при визначенні продукції як інноваційної, встановлення більш чітких якісних і кількісних
критеріїв, зокрема обмеження строку віднесення нової
продукції до інноваційної трьома останніми роками,
спричинило обвальне зниження показників інноваційної діяльності.
Багато в чому інноваційна активність у аграрних
підприємствах залежить від розвитку вітчизняного машинобудування, науково-технічного прогресу в цій базовій галузі економіки, яка відповідно з ланцюговою
реакцією забезпечує прогрес в інших видах економічної діяльності. Доводиться констатувати, що процеси у
вітчизняному машинобудуванні не створюють належних
умов для інновацій.
На розвиток інноваційної діяльності впливає особистісний фактор, ініціатива людей, обізнаних з технологічними процесами, продукцією та вимогами ринку.
Останніми роками спостерігається певний спад у винахідництві, створенні промислових зразків, поданні раціоналізаторських пропозицій. Для забезпечення якісного зберігання та переробки сільськогосподарської
сировини необхідним є розвиток машинобудування
для агропромислового виробництва.
Підприємства Держсільгоспмашу серійно виготовляють спеціалізовані машини й обладнання для 24 підгалузей харчової та переробної промисловості, у тому
числі для цукрової, хлібопекарської, макаронної,
дріжджової, кондитерської, пиво-безалкогольної, спиртової та лікеро-горілчаної, олієжирової, молочноконсервної, крохмале-патокової, ефіро-парфумерної, харчоконцентратної, плодоовочеконсервної, м'ясо-, молоко- та картоплепереробної, комбікормової, елеваторно-складської, борошномельно-круп'яної, виноробної
та рибної промисловості, а також для виробництва продуктів дитячого харчування, тари та пакування; техніку
для торгівлі й громадського харчування.
За роки незалежності України за рахунок бюджетного фінансування створено потоково-механізовану
лінію для обробки кишок та установку для оглушення
свиней, турбіни для цукрових заводів, преси для глибокого віджиму жому, обладнання для сульфітації цукрового соку й сиропу, барабанну сушильну установку
для цукру, печі для пекарень та кондитерських виробів,
тістомісильні й тісторозкатувальні машини, обладнання для виробництва твердих сирів, машини для за-

142

гортання цукерок, комплект обладнання для фасування пряників і печива, фасувально-укупорювальні машини для лікеро-горілчаних виробів, пива та безалкогольних напоїв, машини з переробки овочів, етикетувальні машини для овочеконсервної підгалузі тощо.
Крім бюджетних робіт, підприємства України за власні
кошти відновили виробництво частини продовольчого
обладнання, переданого в Росію, освоїне виробництво обладнання малої потужності для переробки
сільгоспсировини (млинів, крупорушок, олійниць, пекарень тощо).
Усього за 1992—2009 рр. для харчової та переробної промисловості, сільгосппідприємств і фермерських
господарств створено й освоєно серійне виробництво
понад 500 найменувань продовольчого обладнання [3].
Це дало змогу зменшити залежність України від імпорту, створити додаткові робочі місця, поліпшити економічні показники як підприємств машинобудування, так
і харчової та переробної промисловості.
Основним інститутом, який здійснює наукові розробки в АПК залишається Національна академія аграрних наук. Вона здійснює свою діяльність на принципах
самоврядного управління, самостійного формування
планів і програм науково-дослідних робіт в сфері агропромислового виробництва. Для підвищення науковометодичного рівня науково-дослідної діяльності в системі академії створені науково-методичні центри, виділені головні наукові установи з виконання науково-технічних програм. Зокрема функціонують науково-методичні центри "Агроекологія", "Меліорація", "Зернове
господарство", "Кормовиробництво", "Захист рослин",
"Розведення тварин", "Технології у тваринництві" та ряд
інших. На базі провідних наукових установ урядовими
рішеннями визначені Національні наукові центри, які
виконують Державні науково-технічні програми.
З метою надання організаційно-методичної допомоги виробничо-господарським формуванням у впровадженні науково-технічних розробок у виробництво, їх
виробничої перевірки на базі провідних наукових установ створені в Автономній Республіці Крим та областях
Центри наукового забезпечення агропромислового виробництва.
Отже, організаційно-структурна побудова системи
наукового забезпечення розвитку аграрного виробництва країни в основному відповідає сучасним вимогам
демократичного державотворення.
Аналіз стану аграрної реформи, соціально-економічний моніторинг ведення сільськогосподарського виробництва та соціальних проблем села у регіонах України, дає змогу розробити такі завдання для їх вирішення на регіональному рівні: розробити рекомендації
щодо впровадження нових механізмів господарювання, які б забезпечували адаптацію агропромислових
підприємств до ринкових умов; забезпечити впровадження комплексної системи наукового та інформаційно-консультаційного забезпечення агропромислового
виробництва.
По окремих пропозиціях, які можуть бути прийнятими до виконання, нами накреслено певні заходи, зокрема теоретичне обгрунтування необхідності формування моніторингу соціально-економічних результатів аграрної реформи; економічне й соціальне оцінювання
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результатів аграрної реформи та стану розвитку системи її моніторингу; визначення стану правової й програмної бази та організаційно-функціональних проблем побудови системи моніторингу соціально-економічних
результатів аграрної реформи в регіоні; обгрунтування
створення регіонального центру моніторингу результатів аграрної реформи; обгрунтування розробки рекомендацій щодо створення інфраструктури інформаційної системи та матеріально-технічного забезпечення
діяльності регіонального центру моніторингу; обгрунтування та розробка пропозицій щодо адаптації регіонального центру моніторингу до системи управління
сільським господарством і продовольством регіону;
обгрунтування та розробка рекомендацій щодо опрацювання організаційно-економічних механізмів регіонального регулювання соціально-економічних результатів аграрної реформи.
Стосовно інформаційно-консультаційного обслуговування необхідно запропонувати: на регіональному рівні через постанови обласних рад визначити розвиток аграрного науково-технічного потенціалу кожної конкретної області; впровадити регіональне замовлення на розробку науково-технічної продукції на
світовому рівні розвитку науки й техніки з визначенням кінцевого практичного результату та передачею
регіональному замовникові апробованих нових організаційно-економічних і технологічних рішень, технічних засобів, проектів, нових матеріалів, випуску наукоємної продукції; забезпечити впровадження державного замовлення на розробку базових регіональних
програм за рахунок коштів Державного бюджету України та позабюджетних органів міністерств і відомств;
заснувати в головних управліннях сільськогосподарського виробництва та продовольства облдержадміністрацій регіональні фонди завершених науково-дослідних і проектно-конструкторських розробок в аграрній
сфері як інтелектуального надбання регіону, визначити порядок їх формування та використання; для зосередження зусиль усіх наукових організацій і вищих
навчальних закладів аграрного профілю регіону незалежно від їх відомчого підпорядкування на розв'язанні
актуальних проблем агропромислового комплексу та
прискорення науково-технічного прогресу в його галузях надати належним чином акредитованим навчально-науковим закладам і установам функції науковометодичних центрів з координації пошукових і прикладних досліджень, здійснюваних в агропромисловій
сфері; вносити пропозиції та затверджувати на сесіях
обласних рад регіональні комплексні програми невідкладних заходів щодо ефективного використання
науково-технічного потенціалу наукових організацій і
вищих навчальних закладів, охорони навколишнього
середовища та раціонального природокористування,
визначення перспективних напрямів розвитку агропромислового комплексу регіону, цілеспрямованого
здійснення соціально-економічної реформи в сільському господарстві, розробки науково-методичного забезпечення для створення й освоєння ресурсоощадних систем, машинних і біологічних технологій виробництва високоякісних продовольчих і сировинних ресурсів, розвитку селекційного процесу в рослинницьких і тваринницьких галузях. На ці цілі необхідно що-

річно передбачати фінансування видатків з обласних
бюджетів.

ВИСНОВКИ

Отже, для розвитку аграрної науки на даний час
необхідно розширити дослідженя у пріоритетних напрямах, збільшення наукових розробок, підвищення якісного складу інновацій та їх впливу на результативність
інноваційної діяльності.
Аналіз дає підстави для висновків, що організація
завершення науково-технічних, науково-технологічних
й організаційно-економічних розробок, їх формування
як вид інноваційної продукції; виробничої перевірки та
здійснення широкої пропаганди з метою прискорення
практичного освоєння досягнень науки потребують
значного удосконалення, спрямованого на створення
системи інформаційно-інноваційної бази розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва
на ринкових засадах.
Інноваційна продукція створена науковими установами за рахунок коштів Державного бюджету є власністю держави і як важлива складова матеріально-ресурсного потенціалу має використовуватись у суспільному
виробництві з високою віддачею. Це надзвичайно важливий чинник для забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки, і тому його широке застосування набуває першочергового значення.
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FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISMS OF STATE
ADMINISTRATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS FOR EXAMPLE CHERNIVTSI REGION
У статті визначено фактори впливу, які обумовлюють ефективність механізмів державного
управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні на прикладі Чернівецької області. Досліджено структуру та динаміку основних індексів показників ефективності функціонування сфери фізичної культури та спорту. Дано оцінку,визначено зміст та сутність факторів
впливу на динаміку показників розвитку та функціонування галузі в Чернівецькій області.
The paper defines the effectiveness of the mechanisms of state administration physical culture
and sports at the regional level on the example of the Chernivtsi region. Have investigated the structure
and dynamics of the main indices of indicators of efficiency of functioning of the sphere of physical
culture and sports. Assessed, to determine the content and essence of the factors of influence on
the dynamics of the development and functioning of the industry in the Chernivtsi region.
Ключові слова: фізична культура, спорт, державне управління, регіон, фактор.
Key words: physical culture, sport, public administration, region, factor.

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

Удосконалення та підвищення дієвості механізмів
державного управління фізичною культурою і спортом
на регіональному рівні можливий лише за умови якісної та кількісної оцінки стану розвитку галузі як соціально-економічної системи регіону. Відомо, що розвиток
фізичної культури та спорту здійснюється завдяки удосконаленню та поліпшенню усіх видів забезпечення —
матеріально-технічного, фінансового, кадрового,
інформаційного, медичного. Вагоме місце у цих процесах посідають механізми державного управління господарською діяльністю у сфері фізичної культури та
спорту, адже саме в процесі її здійснення продукуються послуги фізкультурно-спортивного характеру у достатній кількості та належної якості. Ефективність механізмів державного управління фізичною культурою і
спортом найбільшою мірою проявляється через стан
показників розвитку фізичної культури і спорту в регіоні.
Саме тому, дослідження якісно-кількісного стану, процесів та тенденцій розвитку сфери фізичної культури і
спорту як соціально-економічної системи регіону є надзвичайно важливим завданням, і вирішення якого, дозволить вжити комплексних та системних заходів з підвищення ефективності механізмів державного управління нею.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Низка учених [1, 2, 3], які досліджували проблему
підвищення ефективності механізмів державного управління, прийшли до висновку, що провідною умовою застосування будь-якого механізму управління необхідне повне, точне, всебічне обгрунтування змісту управлінських впливів, яке має базуватись на визначенні
кількісно-якісних параметрів поточного та бажаного
кінцевого стану суб'єкту управління. На їх думку, саме
така визначеність дозволяє найбільш точно дібрати комплекс доцільних за даних умов засобів, методів, форм
управлінського впливу. Згідно з Законом України "Про
фізичну культуру і спорт" [6] рівень розвитку фізичної
культури та спорту визначається низкою наступних індикаторів: показниками рівня фізичного здоров'я різних
груп населення; залучення громадян до занять масовим
спортом; залучення інвалідів до занять фізкультурноспортивною реабілітацією; залучення дітей та молоді,
у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, до занять у
дитячо-юнацьких спортивних школах; досягнень спортсменів України на змаганнях відповідних рівнів; забезпеченості кадрами сфери фізичної культури і спорту;
фінансового та матеріально-технічного забезпечення
сфери фізичної культури і спорту; створення умов для
доступу інвалідів до спортивних споруд. Як зазначає в
цьому контексті І. Гасюк [2, 3], вищеозначені показни-
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ки не дають можливості об'єктивно та всебічно оцінити
рівень розвитку фізичної культури в цілому і за окремими підсистемами галузі, адже висвітлюють кількісні
характеристики процесів, а не якісні перетворення, їх
динаміку та стан на певному проміжку часу. На думку
дослідників [1, 2, 3, 4], перелік індикаторів розвитку
фізичної культури і спорту за окремими напрямами роботи необхідно доповнити тими, які висвітлюють якісні
процеси розвитку і стану галузі та найбільшою мірою
корелюють із суспільними цінностями в сфері фізичної
культури та спорту. Впровадження в практику оцінки
стану сфери фізичної культури та спорту за такими індикаторами, на думку дослідників, дозволить охарактеризувати стан і динаміку основних цінностей та надбань
у сфері фізичної культури та спорту — рівня здоров'я
відповідних вікових категорій населення, пріоритетів
щодо способу життя, роботи з організації превентивних заходів щодо соціальних патологій, криміналізації,
дієвості заходів щодо створення належної інфраструктури для оздоровлення нації тощо.

ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Як свідчить проведений аналіз наукових напрацювань, на часі є актуальним дослідження особливостей
структури та динаміки показників функціонування та
розвитку галузі на регіональному рівні, визначення
змісту провідних факторів та чинників впливу на тенденції розвитку сфери фізичної культури і спорту, яке,
у свою чергу, дозволить підвищити ефективність механізмів державного управління нею.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Здійснити оцінку рівня розвитку фізичної культури
та спорту в Чернівецькій області, дослідити динаміку та
структуру основних показників галузі, визначити зміст
факторів та чинників впливу на тенденції розвитку галузі в регіоні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОДЕРЖАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

У нашому дослідженні, із урахуванням вимог науково-методичної літератури [4, 5, 7], для визначення стану розвитку галузі, її оцінки, нами визначено декілька
груп індикаторів до яких увійшли — показники фінансового, кадрового забезпечення, показники розвитку
галузевої інфраструктури, якісні показники розвитку
галузі та окремих її підсистем в Чернівецькій області [1,
2, 3]. Джерельною базою виступили статистичні дані
розвитку сфери фізичної культури та спорту Чернівецької області за 2006—2012 роки та звіти обласного управління справ сім'ї, молоді та спорту. Зважаючи на доступність та рівень деталізації нами для оцінки рівня розвитку сфери фізичної культури та спорту в Чернівецькій
області були обрані 16 індикаторів, які відображаються у чинній статистичній звітності в галузі фізичної культури і спорту, а саме: показники кадрового забезпечення — кількість працівників галузі; показники матеріально-технічного забезпечення — кількість спортивних
споруд, спортивних дитячо-юнацьких шкіл в Черні-

Таблиця 1. Результати оцінки стану сфери
фізичної культури та спорту Чернівецької
області за методом рейтингової оцінки
О.І. Кулинича та методикою розрахунку рівня
економічної безпеки України
за 2006—2012 роки
Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Методики, рейтинги, оцінки
Методика
Методика оцінки
рейтингової оцінки
економічної безпеки
Кулинича О.І.
7
0,25
5
0,26
1
0,26
3
0,30
6
0,30
2
0,30
4
0,29

Примітка:
— показники, за якими проводились розрахунки: загальна
кількість тренерів; загальна кількість власних спортивних споруд; загальна кількість спортсменів розрядників; загальна
кількість осіб, що займаються усіма видами спорту; загальна
кількість спортсменів з обмеженими можливостями;
— оцінка стану галузі відповідає рейтингу певного року, у
якому найкращим показником є 1, а найгіршим — 7;
— шкала балів за методикою розрахунку економічної безпеки відповідає таким рівням оцінки: 0,0—0,29 — погано; 0,30—
0,55 — задовільно; 0,56—0,75 добре; 0,76—1,0 — відмінно.

вецькій області; показники спортивної роботи —
кількість тих, хто займається у спортивних секціях та
гуртках усіма видами спорту; кількість видів спорту, що
культивуються в області, кількість спортсменів розрядників за видами спорту тощо; показники фінансового
забезпечення тощо. Первинні дані були отримані із статистичної звітності за формами 2 та 5-ФК виконавчого
органу державної влади в сфері фізичної культури і
спорту за 2006—2012 роки Чернівецької ОДА. Оцінка
стану сфери фізичної культури і спорту здійснювалась
за методом комплексної оцінки результатів соціальноекономічного розвитку, який є складовою частиною методу комплексних статистичних коефіцієнтів автором
якого є професор О.І. Кулинич [4], за методикою розрахунку рівня економічної безпеки України [7] (табл. 1).
Факторний аналіз здійснювався за методом головних
компонент з "varimax" обертанням з метою зменшення
розмірності вихідних даних та встановлення найбільш
вагомих факторів впливу на тенденції розвитку та функціонування галузі. Також було проведено оцінку взаємозв'язків між чинниковими та результуючими ознаками методом статистичних рівнянь залежностей, що дозволило визначити інтенсивність впливу певних факторів
на динаміку залежних показників стану розвитку сфери фізичної культури та спорту Чернівецької області. Реалізація вищеозначених завдань відбувалась з використанням комп'ютерних математико-статистичних комплексів PASW Statistics 21, програмного забезпечення
оцінки взаємозв'язків економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей з урахуванням вимог
спеціальної літератури [5].
Результати оцінки стану сфери фізичної культури
та спорту в Чернівецькій області за досліджуваними
показниками засвідчили, що за методикою рейтингової
оцінки [4] найкращими значеннями показників характеризувався 2008 рік, 2011 та 2009 роки (табл. 1), а найгіршими вони були у 2006 та 2010 роках. Це свідчить
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Таблиця 2. Групування перемінних вихідного масиву даних за факторною належністю
Компоненти
факторної моделі

№
14
11

Перший фактор –
результативний та
фінансовокадровий

Другий фактор –
результативнозабезпечувальний
Третій фактор –
організаційнозабезпечувальний

15
10
4
5
8
7
16
1
3
13
9
6
2

Перемінні вихідного масиву даних
кількість спортсменів розрядників підготовлених за олімпійськими
видами
кількість спортсменів олімпійських видів спорту
кількість спортсменів розрядників підготовлених за не
олімпійськими видами
кількість спортсменів
кількість тренерів, що мають освіту в галузі ФКіС
кількість тренерів, що мають освітній рівень спеціаліста, магістра
фінансування
кількість працівників власних спортивних споруд
кількість спортсменів розрядників підготовлених в підсистеми
інваспорту
кількість спортивних шкіл
кількість тренерів за видами спорту
кількість спортсменів спорту інвалідів
кількість відділень за видами спорту
кількість адміністративних працівників шкіл
кількість власних спортивних споруд

про те, що показники розвитку сфери фізичної культури та спорту 2008 року можуть бути використані як базисні для порівняння динаміки розвитку галузі. Також
нами була здійснена оцінка стану розвитку галузі за
методикою оцінки рівня економічної безпеки [7]. За
даної методики оцінка рівня розвитку галузі за 2006—
2008 роки та 2012 рік характеризується рівнем "погано", а 2009—2011 роки рівнем "задовільно" (табл. 1).
Найгіршою оцінка у 0,25 балів була у 2006 році, а найкращою у 0,30 балів впродовж 2009—2011 років. Слід
відзначити, що за даною методикою в жоден із досліджуваних років вона не відповідала рівню "добре" та
"відмінно". Такий стан речей зумовлений особливостями проведення оцінки, які полягають у порівнянні поточних показників з еталонними та корегуванні їх на
ваговий коефіцієнт визначений факторним аналізом.
Нами з урахуванням наукових напрацювань [2] були
визначені такі орієнтовні еталонні показники стану розвитку сфери фізичної культури та спорту Чернівецької
області:
— Кадрове забезпечення — кількість тренерів від
загальної кількості спортсменів не менше як 2%.
— Матеріально-технічне забезпечення — кількість
власних спортивних споруд, відсоток до необхідної
кількості в цілому.
— Показник роботи галузі — кількість спортсменів
розрядників — не менше 30% від загальної кількості
спортсменів.
— Показник роботи галузі — загальна кількість
спортсменів в цілому — не менше ніж 50% від кількості
населення певної вікової групи.
— Показник роботи галузі — загальна кількість
спортсменів "Інваспорту" та охоплених спортивно-оздоровчою роботою — не менше 50% від загальної
кількості осіб з особливими потребами.
Відповідно до цих показників та отриманої шляхом
порівняння із ними оцінки функціонування сфери фізичної культури та спорту слід відзначити наявність негативних процесів у стані управління галуззю, і в першу
чергу, це стосується процесів планування та прогнозування стану розвитку галузі у коротко та довгостроковому періодах у частині визначення цільового компоненту діяльності.
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Факторне
навантаження
,955
,872
,870
,857
-,802
-,793
-,750
,556
,912
-,905
,821
,759
-,919
,755
,737

До факторного аналізу за показниками сфери
фізичної культури та спорту в Чернівецькій області увійшло 16 індикаторів, і за результатами тесту KaiserMeyer-Olkin та критерію сферичності Barletta встановлено, що вибірка для проведення факторного аналізу є
прийнятною (КМО: 0,785 — задовільна адекватність; В:
значення p<0,05) (табл. 2).
У результаті проведеного факторного аналізу було
виокремлено три фактори, які здійснювали вплив на
розвиток та функціонування галузі із сукупною пояснюваною дисперсією 87,6%. Перший фактор утворили
вісім показників, які ми класифікували як фінансовокадровий та результативний із внеском до сукупної дисперсії 57,6%. Другий фактор ми визначили як результативно-забезпечувальний із пояснюваною дисперсією
16,3%. До змісту третього фактору увійшло три показники із внеском до сукупної дисперсії 13,6%, який ми
охарактеризували як організаційно-забезпечувальний.
Зміст першого фактору утворили вісім індикаторів, з
яких найбільшим факторним навантаженням характеризувались показники результативності, а саме: кількість спортсменів розрядників за олімпійськими видами спорту; кількість спортсменів олімпійських видів
спорту; кількість спортсменів розрядників за не олімпійськими видами спорту; загальна кількість тих, хто
займається усіма видами спорту. Другою групою індикаторів першого фактору були показники фінансового
і кадрового забезпечення. Таке поєднання дає можливість зазначити, що для розвитку галузі мають значення обсяги та якість фінансового та кадрового забезпечення, що в свою чергу, дозволить значно поліпшити
показники ефективності функціонування галузі, а саме
залучити до занять якомога більшу кількість дітей і молоді, більш ефективно проводити навчально-тренувальний процес. Другий фактор утворили результативні,
кадрові, матеріально-технічні показники діяльності галузі, а саме: кількість підготовлених розрядників та осіб,
яким присвоєно спортивне звання в підсистемі "Інваспорт"; кількість спортсменів "Інваспорту"; кількість
спортивних шкіл; кількість тренерів за видами спорту.
Вищеозначені показники власної діяльності тісно пов'язані з індикатором забезпечення тренерсько-викладацьким складом, адже досягнення відповідних результатів,
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розвиток певних видів спорту, насамперед залежать від
якісно-кількісного складу кадрового корпусу. Зміст третього фактору, на нашу думку, доцільно визначати за
показником, що характеризує кількість відділень за
видами спорту, які культивуються на теренах Чернівецької області. Слід відзначити, що з ним пов'язаний показник наявних власних спортивних споруд, що є логічним поєднанням, адже розвиток нових видів спорту вимагає наявності матеріально-технічної бази, без якої
досягнення масовості, і тим більш високих спортивних
результатів не можливе (табл. 2).
Визначення інтенсивності впливу показників певних
видів забезпечення на показники ефективності діяльності галузі здійснювалось методом статистичних
рівнянь залежностей [4]. Так, фінансування галузі у 2012
році як чинник впливу на показник загальної кількості
охоплених спортивною роботою по області має залежність у вигляді оберненої параболи із коефіцієнтом
стійкості зв'язку 0,95 (табл. 3). У підтвердження наших
попередніх даних цей чинник застосовується інтенсивно і його фактичний рівень є більшим від оптимального,
який становить 94,4% від фактичного. Це свідчить про
необхідність більш раціонального використання грошових ресурсів.
Коефіцієнт стійкості зв'язку між чинником кількості
тренерсько-викладацького складу та результуючою
ознакою кількості спортсменів складав 0,86, а залежність була логічне-оберненою (табл. 3). Цей чинник
навпаки у 2012—2013 роках використовувався не так
інтенсивно, і фактичний його рівень був меншим за оптимальний, що дозволяє констатувати необхідність
збільшення тренерсько-викладацького складу у наступних періодах.
Інтенсивність використання показника кількості
власних спортивних споруд, як чинника впливу на масовість спортивної роботи у 2012—2013 роках була
більшою від оптимального рівня, а стійкість зв'язку становила 0,84 (табл. 3). Це обумовлюється зниженням
показників результуючої ознаки, і збільшенням показників чинникової, що дозволяє констатувати не ефективне використання наявної матеріально-технічної бази.
Дослідження інтенсивності впливу на результуючу
ознаку, а саме: показника кількості підготовлених спортсменів розрядників з боку чинникових ознак виявив, що
інтенсивність використання чинника масовості була
більшою за оптимальний рівень, а ступінь стійкості зв'язку становила 0,98, що свідчить про зниження якості роботи з наданням переваги кількісним показникам (табл.
3). Значення показників кадрового забезпечення, навпаки, були меншими від оптимального, що свідчить про
недостатню інтенсивність використання цього чинника
на показник кількості підготовлених спортсменів розрядників, що вимагає вжиття в майбутніх періодах
відповідних заходів покращення якості кадрового забезпечення галузі.
Розглядаючи інтенсивність впливу відповідних чинників на результуючу ознаку за підсистемою олімпійського спорту слід відзначити, що не оптимальними до
фактичного рівня була чинникові ознаки масовості та
кількості тренерсько-викладацького складу (табл. 3).
Кількість тренерів була меншою від оптимального рівня,
а кількість охоплених спортивно-масовою роботою була

більшою за оптимальний рівень по відношенню до підготовлених спортсменів розрядників, що свідчить про незбалансованість цих показників в пропорційному відношенні і зниження ефективності роботи даної підсистеми.
У підсистемі не олімпійських видів спорту навпаки,
відстежується прихований резерв підвищення ефективності роботи в частині збільшення інтенсивності використання чинника масовості охоплених спортивною роботою, який є значно меншим від оптимального рівня,
що свідчить про необхідність підвищення ефективності
роботи по залученню дітей та підлітків до занять не олімпійськими видами спорту із дотриманням чинної чисельності тренерсько-викладацького складу станом на
2012—2013 роки (табл. 3).
За підсистемою "Інваспорт" спостерігається надмірний ступінь інтенсивності використання чинникових
ознак на результуючу, і в першу чергу в кількісній їх
складовій, адже їх показники є більшими від оптимальних значень станом на 2012—2013 роки. Це свідчить про
зростання витрат кількості ресурсів за видами забезпечення і водночас із зменшенням корисної віддачі від них
за результатами праці (табл. 3).
У цілому, аналіз статистичних даних дозволяє констатувати наступні тенденції в розвитку та функціонуванні галузі фізичної культури та спорту в Чернівецькій
області:
— динаміка показників власних спортивних споруд
та збільшення частки комунальної власності свідчать
про збільшення ролі регіонального рівня управління
фізичною культурою і спортом, що обумовлює необхідність підвищення ефективності управління наявною матеріально-технічною базою, щодо створення
умов для розвитку приватного сектору;
— зменшення питомої ваги спеціалістів керівного
апарату з вищою освітою в сфері фізичної культури та
спорту вимагає вжиття заходів щодо приведення у
відповідність до нормативних вимог якісного стану за
освітнім рівнем керівної ланки кадрового корпусу сфери фізичної культури та спорту Чернівецької області;
— динаміка показників масовості спортивної роботи свідчить, що впродовж 2006—2012 років відбувається зменшення кількості молоді, що займається у
спортивних секціях за усіма видами спорту, зменшується кількість спортсменів вищої кваліфікації. Усе вище
зазначене вимагає підвищення ефективності роботи із
залучення дітей та молоді до занять у спортивно-оздоровчих та підготовчих групах, підготовки спортсменів
найвищої кваліфікації;
— показник ефективності роботи по підготовці
спортсменів розрядників має чітко виражену негативну
динаміку, що обумовлено не тільки проблемами демографічного характеру, а й низкою чинників матеріально-технічного, медичного, правового, соціального,
фінансового, кадрового забезпечення, що вимагає їх оптимізації;
— негативним показником є наявність тренерського складу без будь-якої освіти в сфері фізичної культури та спорту, частка якого із загальної кількості в досліджуваний період коливалась від 19,3 до 33,1%. Така
структура та динаміка досліджуваного показника за
освітньо-фаховою компетентністю свідчить про не-
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Таблиця 3. Комплексна модель впливу чинників на стан розвитку галузі фізичної культури і спорту за окремими підсистемами
та показниками по Чернівецькій області методом статистичних рівнянь залежностей (одночинниковий тренд)
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обхідність удосконалення правового механізму кадрового забезпечення діяльності галузі;
— аналіз фінансового забезпечення свідчить про
погіршення стану функціонування галузі в частині погіршення процесів оновлення швидко зношуваного
інвентарю та приладів, заміни та оновлення спортивного обладнання, і відповідно дає підстави вважати, що
коефіцієнт їх зношеності та застарілості є високим.
Зменшення частки видатків на спортивну роботу дозволяє констатувати, що більшість календарних спортивно-масових заходів, навчально-тренувальних зборів,
проведення змагань не проводиться або не планується
до проведення взагалі. Усе вищезазначене обумовлює
необхідність покращення механізмів фінансування
діяльності сфери фізичної культури та спорту;
— найменша кількість спортивних груп спостерігається за такими відділеннями олімпійських видів
спорту, як кінний спорт, стрільба стендова, важка атлетика, велоспорт шосе, плавання, що вимагає розробки
відповідних програм щодо розвитку даних видів спорту;
— аналіз показників розвитку не олімпійських видів
спорту засвідчив загальну тенденцію до зменшення
кількості осіб охоплених спортивною роботою, найгіршими показники підготовки спортсменів розрядників були за
такими видами, як шашки, армреслінг, рукопашний бій
тощо. Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок про
зниження ефективності роботи підсистеми за не олімпійськими видами спорту, зменшення якісних значень показників роботи на фоні сталих показників кадрового, фінансового та інших видів забезпечення свідчить про наявність
кризових явищ у системі управління;
— відповідно до проведеної оцінки функціонування сфери фізичної культури та спорту в Чернівецькій
області слід відзначити наявність негативних процесів у
стані управління галуззю, і в першу чергу, це стосується
процесів планування та прогнозування стану розвитку
галузі у коротко та довгостроковому періодах в частині
визначення цільового компоненту діяльності;
— більшість досліджуваних індексів ефективності
діяльності сфери фізичної культури в цілому, а також
за окремими підсистемами має негативну динаміку, що
обумовлює необхідність розробки відповідних програм
розвитку галузі на основі їх врахування;
— застосування програмно-цільового підходу до
розвитку сфери фізичної культури та спорту в Чернівецькій області, побудови ефективної системи державного управління функціонуванням та розвитком галузі
вимагає врахування усіх факторів та чинників, що впливають на показники результативності діяльності.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ

Подальші наукові дослідження можуть бути спрямовані на розробку методологічних основ формування
державного управління розвитком сфери фізичної культури і спорту, обгрунтування засад стратегічного планування та застосування програмно-цільового підходу
в розвитку галузі на регіональному рівні.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION AND IMPLEMENTATION
OF THE STATE STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL
OF THE REGIONS OF UKRAINE
У статті виокремлено законодавчу базу державного регулювання розвитку інвестиційного
потенціалу регіонів України. Визначено першочергові завдання державної інвестиційної політики. Підкреслено, що загальнодержавна політика формування розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України повинна забезпечити узгодження інтересів держави та інвесторів з врахуванням існуючого співвідношення пропозиції і попиту на ринку капіталів, реальних можливостей країни, створити такі умови господарської діяльності, які були б привабливіші від тих, що
пропонують інші потенційні імпортери капіталів. Для досягнення стратегічних цілей запропоновано три етапи. Стратегічною метою першого етапу визначено відновлення довіри інвесторів
до партнерів та органів державного управління щодо умов інвестиційної діяльності. На другому етапі доцільно завершити формування системи залучення інвестицій, що забезпечило б
обсяги інвестицій у розрахунку на одного мешканця у конкретних визначених обсягах. Стратегічною метою третього етапу є створення інвестиційного потенціалу, основні параметри якого
забезпечили б конкурентоспроможність регіону як об'єкта інвестиційної діяльності на рівні аналогічних регіонів України та сусідніх держав.
The article points out the legislative base of public regulation of the development of investment
potential of the regions of Ukraine. Priorities of state investment policy defined. It is emphasized
that the national policy of formation of the development of investment potential of the regions of
Ukraine must ensure coordination of the interests of the state and investors, taking into account the
existing correlation of supply and demand in the capital market, the real possibilities of the country,
to create conditions of economic activity which would be more attractive to those who offer other
potential importers of capital. To achieve the strategic objectives proposed three phases. The
strategic objective of the first phase will determine the recovery of investor trust to the partners and
to the bodies of public administration about the conditions of investment activity. At the second stage
it is expedient to complete the formation of system of investments attracting that would provide the
volume of investments in per inhabitant in certain determined volume. The strategic objective of the
third phase is to create investment potential, the basic parameters which would ensure the
competitiveness of the region as an object of investment activity at the level of similar regions of
Ukraine and neighboring countries.
Ключові слова: державне регулювання розвитку інвестиційного потенціалу регіонів, державна стратегія.
Key words: the state regulation of development of investment potential of regions, the state strategy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Однією з ключових проблем у розвитку регіонів
України, яка визначена у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року і потребує поетапного розв'язання, є низька їх інвестиційно-інноваційна
активність [2].
Така ситуація сформована недосконалими економічними перетвореннями за часів незалежності України,

150

а саме у державному регулюванні регіональних інвестиційних процесів. Відсутність у минулому в інвестиційній
політиці регіонального аспекту призвела до значних диспропорцій у територіальній структурі економіки, неефективного використання переваг територіального поділу праці, природно-ресурсного та науково-виробничого потенціалу, надмірного забруднення навколишнього
природного середовища у багатьох регіонах.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014
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Недостатнє інвестування веде до втрати конкурентоспроможності національної економіки, занепаду основних фондів, спаду виробництва та збільшення собівартості продукції, що, в свою чергу, обумовлює загострення проблеми інвестиційних ресурсів, відтак —
подальше недоінвестування.
У цих умовах, не відмовляючись від необхідності
здійснення стабілізаційної політики, слід змістити її акцент на стабілізацію фінансового становища підприємств та сприяння акумуляції інвестиційного потенціалу регіонів України. Потреба у зниженні рівня економічних, соціальних та екологічних загроз національній
безпеці вимагає забезпечення випереджаючого зростання інвестицій в реальний сектор економіки порівняно з темпами зростання валового внутрішнього продукту. Це неможливо без удосконалення механізмів державного регулювання розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вітчизняних дослідників, які займались вдосконаленням теоретико-методологічних основ функціонування механізмів державного регулювання економіки та інвестиційних процесів, є: О. Амосов, С. Біла, В. Бодров, В. Воротін, О. Дацій, А. Дєгтяр, В. Дорофієнко,
М. Корецький, М. Латинін, В. Мамонова, А. Мерзляк,
І. Михасюк, О. Мордвінов, О. Поважний та інші.
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми. Аналіз наукових публікацій свідчить, що поряд із значною кількістю розробок з питань державного регулювання розвитку інвестиційного потенціалу регіонів, недостатньо уваги надається визначенню та обгрунтуванню підходів до формування та реалізації державної стратегії в цей сфері.

МЕТА

Метою статті є визначення та обгрунтування підходів
до формування та реалізації державної стратегії регулювання розвитку інвестиційного потенціалу регіонів в
Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Пошук моделей державного регулювання розвитку
інвестиційного потенціалу регіонів України визначає
необхідність використання стратегічного планування на
всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування для розробки інвестиційних стратегій регіонального розвитку, з врахуванням пріоритетів, визначених Законом України "Про стимулювання розвитку регіонів" [1] та "Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2015 року" [2].
Виходячи із вищевикладеного, визначимо регіональний аспект проблеми залучення інвестицій. Відомо,
що до параметрів інвестиційного клімату на макрорівні
відносять характеристики політичного та економічного
становища країни та соціального клімату — державну
політику щодо інвестицій, традиції дотримання міжнародних угод, схильність до націоналізації іноземної
власності, участь у системі міжнародних договорів,
сталість державних інституцій та спадковість політичної влади, прагматичність економічної політики держа-

ви, ефективність роботи державного апарату тощо.
Особливе значення мають характеристики, які впливають на рівень невизначеності інвестиційної діяльності:
сталість і несуперечливість умов господарської діяльності (правової бази), стабільність економічного розвитку країни в сукупності його параметрів, толерантність
соціальної складової економіки щодо інвестицій, приватної власності тощо. У двосторонніх відносинах між
інвесторами і економічними суб'єктами, державними
органами інвестиційний клімат конкретизується на мікрорівні.
Сьогодні для України важливо враховувати існуючі
геополітичні інтереси провідних країн та їх угруповань,
суперечності при обгрунтуванні власної зовнішньоекономічної стратегії, укладенні відповідних міждержавних
договорів, в тому числі інвестиційних угод та угод про
взаємний захист інвестицій, вступі до міжнародних
союзів. Зрозуміло, що на регіональному рівні державного управління можна лише ініціювати їх підготовку
або укладати міжрегіональні угоди з прилеглими до кордону сусідніми країнами в межах загальнодержавної
зовнішньоекономічної політики.
Міжрегіональні угоди відіграють важливу роль у
розвитку прикордонних регіонів, оскільки активізують
рух товарів, послуг, людей та капіталу у прикордонних
зонах. Водночас, процеси транскордонного співробітництва інколи чинять негативний вплив, який проявляться передусім у переміщенні за кордон ресурсного потенціалу, зокрема інтелектуального, трудового, інноваційного. Тому з метою мінімізації цих ризиків, а також
подальшої реалізації інвестиційного потенціалу прикордонних регіонів України необхідно реалізувати заходи,
спрямовані на удосконалення його інституційного середовища та розвиток кадрового забезпечення.
Сьогодні повинні бути чітко визначені першочергові
завдання уряду, якими повинні стати заходами щодо
формування базових умов, необхідних для реалізації
інвестиційного процесу. Без їхнього створення всі спроби пожвавити інвестиційний процес за допомогою заходів цілеспрямованого регулювання інвестицій, до яких
відносяться пряме фінансування інвестиційних проектів,
видача державних гарантій, пільгових кредитів і інших
заходів, будуть неефективними. У зв'язку із цим державі необхідно реалістично подивитися на ефективність
політики державного фінансування капіталовкладень.
Обмежені державні кошти необхідно зосередити в тих
сферах, де ніхто, крім держави, не буде здійснювати
інвестиції. У той же час приватні інвестиції слід заохочувати створенням сприятливого інвестиційного клімату й продуманими податковими заходами. При цьому дії
уряду повинні носити строго погоджений характер, а всі
поставлені цілі й завдання повинні бути реальними й
чітко виконуватися.
Першочергові завдання державної інвестиційної
політики полягають в тому, щоб створити сприятливі
умови для запровадження інвестиційно-інноваційної
моделі розвитку регіонів, у тому числі шляхом стимулювання внутрішніх інвесторів та залучення закордонних інвестиції через реалізацію інвестиційних проектів
разом з міжнародними фінансовими організаціями, а
також приватними інвесторами інших країн. Для цього
потрібно:
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— мобілізувати позабюджетні джерела інвестиційного фінансування, за рахунок яких в розвинених країнах забезпечується основна частина капіталовкладень
в економіку;
— удосконалити бюджетну інвестиційну політику;
— розробити державну стратегію розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України.
Стратегія розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України повинна передбачати:
— забезпечення макроекономічних умов, сприятливих для ведення підприємницької діяльності в економічному просторі України, отримання прийнятної норми
прибутку, стимулів утворення та нагромадження фінансових ресурсів у країні;
— спрямування ресурсів кредитно-фінансової сфери на здійснення інвестицій в реальний сектор економіки, узгодження грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики із завданнями інвестиційної стратегії;
— збільшення фінансових ресурсів населення, національних підприємств і держави та їхнього спрямування на здійснення інвестицій до реального сектора економіки;
— впровадження режиму найжорсткішої економії
бюджетних коштів, підвищення їхньої ролі як макроекономічного регулятора і складової інвестиційного потенціалу;
— створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій та їхнього використання для здійснення намічених структурних зрушень, підвищення здатності національної економіки до сприйняття цих інвестицій;
— притягнення у відкриту економіку капіталу, що
ухиляється від оподаткування і вивезений за кордон,
перекриття каналів нелегального відпливу грошей за
кордон;
— відновлення та розвиток мотивації суб'єктів господарювання та населення до інвестування, спрямування інвестицій до реального сектора економіки, на
здійснення позитивних структурних зрушень.
Для того, щоб пожвавити виробництво і підвищити
його рентабельність, потрібні гроші на надолуження
дефіциту оборотних коштів і нормалізацію платежів, а
також на хоча б початкову модернізацію й освоєння
конкурентоспроможних видів продукції. Умовно їх можна назвати пусковими інвестиціями. У результаті їхнього освоєння економіка повинна почати функціонувати в
нормальному режимі ефективності: давати віддачу і тим
самим залучати інвестиції.
Можна сказати, що зараз економіка регіонів з погляду інвестиційних процесів перебуває в пусковій
стадії. Ця стадія є підготовкою до економічного підйому після певної стагнації 2013 р. Підйом економіки не
зводиться тільки до зростання виробництва і ВВП. Це
зростання повинне відбуватись на основі ефективного
інвестиційного попиту на внутрішньому ринку. Під ефективним попитом слід розуміти платоспроможний попит,
який забезпечує фінансову віддачу — ефективність інвестиції. Для пускової стадії характерні дві основні задачі:
— залучення пускових інвестицій у загальних умовах інвестиційної непривабливості;
— організаційне підготування до ефективного
сприйняття масштабних інвестицій.
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Практика показує, що чинні підприємства не цілком
готові засвоїти інвестиції. Потрібні спеціальні організаційні форми, що настроюють господарський механізм
і перебудовують психологію інженерного складу на
роботу в умовах ринку і на виявлення вирішальних вузлів
організації, що потребують модернізації. Тобто потрібна також організаційна підготовка до результативного прийняття інвестицій.
Насамперед, стратегія повинна передбачати активні
заходи із сприяння формуванню основних джерел інвестицій.
До основних джерел інвестицій відносять: кошти
державного та місцевих бюджетів; власні кошти підприємств та організацій; ресурси фінансово-кредитної
сфери; кошти іноземних інвесторів; кошти інвестиційних фондів; кошти населення.
На сучасному етапі розвитку економіки головним
суб'єктом проведення ефективної інвестиційної політики є держава, яка є головним учасником інвестиційних
відносин. Тому Стратегія повинна спиратися на заходи
із забезпечення достатнього наповнення державного
бюджету, гармонізації його витратної частини та орієнтуватися на підвищення ефективності використання державних коштів. Пріоритет у виборі напрямів державного інвестування має надаватися галузям, які необхідні
для забезпечення життєздатності економіки і є малопривабливими для приватних інвесторів, та галузей, які
створюють інфраструктуру для ділової та виробничої
діяльності. Державні інвестиції слід використовувати
також як засіб створення первинних умов для залучення приватних та іноземних інвестицій у пріоритетні галузі.
Щодо власних коштів підприємств та організацій, то
Стратегія повинна спиратися на заходи із сприяння зростанню обсягів виробництва національних товаровиробників, зниженню рівня витрат виробництва та підвищенню його ефективності, орієнтуватись на активізацію
процесів капіталотворення на підприємствах. Пріоритет
у політиці стимулювання інвестиційних процесів має
надаватися "точкам економічного зростання", спроможним до швидкого розвитку виробництва, формуванню
фінансових ресурсів та розвитку, який матиме мультиплікаційний ефект для інших виробництв та галузей економіки. Слід стимулювати модернізацію підприємств,
яка забезпечить підвищення ефективності діяльності
підприємств.
Щодо ресурсів фінансово-кредитної сфери, то
Стратегія повинна спиратися на пріоритетність забезпечення завдань інвестиційної й структурної політики
при здійсненні заходів монетарної, валютної та фінансово-кредитної політики, орієнтуватися на утворення
стимулів до спрямування акумульованих ресурсів на
інвестиції в реальний сектор економіки з урахуванням
визначених структурних орієнтирів. Слід забезпечити
підтримку розвитку інституційних інвесторів — страхових товариств, пенсійних фондів, інвестиційних фондів,
фондів ризикового страхування тощо, розвиток механізмів підвищення їхньої фінансової стійкості.
Потрібні зміцнення та розвиток ринку капіталів з метою
поступового перекладення на нього функцій перерозподілу інвестиційних потоків, акумулювання капіталів та
інвестиційного кредитування.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Іноземні інвестиції. Стратегія повинна спиратися на
забезпечення для іноземних інвесторів сприятливих
умов для діяльності в економічному просторі України
нарівні з українськими інвесторами, орієнтуватися на
надання виважених преференцій довгостроковим інвестиційним проектам, які розраховані на подальше реінвестування частини одержаного прибутку і спрямовані
у сфери економіки, визначені як пріоритетні. Одночасно потрібне сприяння підвищенню ефективності використання іноземних інвестицій, контролю за дотриманням інвестиційних зобов'язань, розробці інвестиційної
політики з урахуванням інтересів потенційних інвесторів.
Перспективною видається орієнтація на реімпорт "тіньових" капіталів, раніше вивезених з країни, на заохочення інвестицій до України представників української діаспори за кордоном. Слід створювати умови для розробки та реалізації спільних інвестиційних проектів на базі
регіонального співробітництва.
Кошти населення. Стратегія повинна спиратися на
заходи із підвищення рівня доходів населення та орієнтуватись на збільшення схильності до заощадження та
акумуляції тимчасово вільних грошових ресурсів населення на потреби інвестування. Потрібне відновлення
довіри населення до вітчизняних кредитно-фінансових
установ та цінних паперів, стимулювання спрямування
коштів населення на потреби забезпечення самозайнятості, підприємницьку діяльність, розвиток малих
підприємств.
Важливою умовою економічного зростання є забезпечення інноваційного напряму розвитку як на державному, так і на регіональному рівні. Важливим чинником
розвитку інноваційної діяльності є наукове обгрунтування підходів до вибору інноваційних проектів та запровадження ефективних механізмів їх інвестиційного забезпечення. Тільки на цій основі можна забезпечити
істотне підвищення конкурентоспроможності регіонів
України, змінити сировинний вектор їхнього розвитку,
сформований на етапі забезпечення макроекономічної
стабілізації. Перехід до інноваційної моделі розвитку
регіональної економіки дозволить стабілізувати та забезпечити сталий розвиток економіки держави в цілому з максимальним врахуванням та використанням
місцевих природних, сировинних, інших особливостей
регіонів, ефективно використати науковий, виробничий
і ресурсний потенціал регіонів.
Тому державна інвестиційна політика має набути
чітко вираженого інноваційного характеру, забезпечити прискорений розвиток і розповсюдження базових
інновацій, які становлять технологічне ядро регіону, що
визначатиме конкурентоспроможність продукції на сучасному етапі, і підготовку до своєчасного освоєння
перспективних виробництв у регіонах, в яких є достатній
фундаментальний наробок та ресурсно-технологічний
потенціал.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМКУ

Таким чином, загальнодержавна політика формування розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України повинна забезпечити узгодження інтересів держави та інвесторів з врахуванням існуючого співвідно-

шення пропозиції і попиту на ринку капіталів, реальних
можливостей країни, створити такі умови господарської діяльності, які були б привабливіші від тих, що пропонують інші потенційні імпортери капіталів.
Важливим аспектом є забезпечення послідовного
досягнення стратегічних цілей і виконання планових
завдань, для чого виділимо декілька етапів плану: попередній (один рік); базовий (3 роки); етап розвитку (5
років).
Стратегічною метою першого етапу визначимо
відновлення довіри інвесторів до партнерів та органів
державного управління щодо умов інвестиційної діяльності, активніше пропонування потенціалу регіону як
об'єкта інвестиційної активності на зарубіжних ринках
капіталів і, як наслідок, прискорення темпів зростання
обсягів іноземних інвестицій.
На другому етапі доцільно завершити формування
системи залучення інвестицій, що забезпечило б обсяги інвестицій у розрахунку на одного мешканця у конкретних визначених обсягах.
Стратегічною метою третього етапу визначимо створення інвестиційного потенціалу, основні параметри
якого забезпечили б конкурентоспроможність регіону
як об'єкта інвестиційної діяльності на рівні аналогічних
регіонів України та сусідніх держав.
Одним з пріоритетних напрямів є підтримка регіонів,
що повільно розвиваються. Стратегічною метою подолання диспропорцій у розвитку регіонів є створення
ефективної системи міжбюджетних відносин, їхнє узгодження із загальною логікою змін на регіональному
та місцевому рівнях, а також із пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку України. Досягнення стратегічної мети передбачає удосконалення нормативно-правової бази, запровадження адміністративно-територіальної реформи тощо.
Стратегічним напрямом розвитку інвестиційного
потенціалу регіонів України є удосконалення механізмів
державного регулювання розвитку інвестиційного потенціалу на регіональному рівні. Необхідно створити
дієву систему інституцій, які б мали можливість працювати на забезпечення сталого розвитку окремих територій, узгоджувати свою діяльність з іншими організаційними структурами.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGRICULTURAL SECTOR BASED ENHANCING INNOVATION
PROCESS AT NATIONAL AND REGIONAL LEVELS
Проведено аналіз наявної в Україні інфраструктури інноваційної діяльності. Встановлено нерозвиненість, функціональна неповноста інфраструктури, неспроможність охопити усі ланки
інноваційного процесу. Виявлено передумови створення організаційно-економічного механізму
регіональних інноваційних формувань в аграрному секторі. Встановлено, що важливою умовою забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора України є створення ефективного механізму відпрацювання та просування інновацій у широку виробничу, а також навчальну
практику. Одним з можливих варіантів вирішення цієї проблеми запропоновано формування
регіональних інноваційних центрів.
The analysis of the existing infrastructure in Ukraine innovation. Established undeveloped,
incompleteness functional infrastructure, inability to cover all aspects of the innovation process.
We found prerequisites of organizational-economic mechanism of regional innovation units in the
agricultural sector. It is established that an important condition for the competitiveness of the
agricultural sector of Ukraine is to create an effective mechanism for testing and promoting innovation
in the broad industrial and academic practice. One possible solution to this problem proposed the
formation of regional innovation centers.
Ключові слова: стійкий розвиток аграрного сектора, активізація інноваційних процесів, національний, регіональний рівень.
Key words: sustainable development of the agricultural sector, boosting the innovation process, national , regional level.
ВСТУП
Науково-технічний прогрес, визнаний у всьому світі
як найважливіший фактор економічного розвитку, все частіше і в західній, і у вітчизняній літературі пов'язується з
поняттям інноваційного процесу. Це єдині процеси, що
об'єднують науку, техніку, економіку, підприємництво та
управління. Інноваційні процеси можна трактувати як сукупність безперервно виникаючих якісно нових, прогресивних у технологічному відношенні явищ, що забезпечують зміну поколінь техніки та технології, а тривають
вони від зародження ідеї до її комерційної реалізації.
Інноваційні процеси охоплюють увесь комплекс відносин:
виробництво, обмін, споживання.
На стимулювання інноваційного розвитку агропромислового виробництва та ринку інновацій і на цій основі
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
сільськогосподарської продукції зазначають П.Т. Саблук,
В.П. Ситник, Ю.Я. Лузан, М.Ф. Кропивко та інші сучасні
науковці.
Загальновідомо, що, по-перше, інновації забезпечують підвищення ефективності виробничо-комерційної
діяльності, а, по-друге, інвестиції можуть бути залучені
тільки в ефективне підприємство. Таким чином, інновації
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відкривають шлях інвестиціям. Водночас інновації — не
що інше як інтелектуальні інвестиції, які разом із фінансовими та матеріальними інвестиціями забезпечують нарощування капіталізації науково-виробничої бази. Найефективніше цей капітал використовується в інтегрованих
великотоварних підприємницьких формуваннях, від розвитку яких залежить конкурентоспроможність вітчизняної економіки.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є:
— провести аналіз наявної в Україні інфраструктури
інноваційної діяльності;
— виявити умови забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Україна обрала шлях розвитку національної економіки за інноваційною моделлю. Це означає, що головним джерелом економічного зростання мають стати нові наукові знання, а рушійною силою — механізми їх розширеного продукування і комерційного використання.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
На цьому наголошується і в Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року.
У процесі виконання Програми формується інвестиційно-інноваційна модель розвитку сільського господарства,
що зумовлено посиленням конкурентної боротьби на
ринку сільськогосподарської продукції та інтеграції України у міжнародний економічний простір [1].
Функціонування господарської системи в аграрній
сфері, як і в будь-яких інших сегментах економіки за умов
всеохоплюючого впливу конкурентного ринку, забезпечується інноваційною активністю економічних суб'єктів.
Саме тому інноваційна діяльність є визначальним фактором успіху підприємницьких структур. Агрогосподарська підсистема національної економіки потребує ефективного використання існуючого освітнього й наукового потенціалу, інноваційних технологій. Зазначені складові
інноваційного процесу можуть бути реалізовані лише за
умов запровадження відповідних форм і методів інноваційної діяльності. Вони є складовими національної інноваційної системи, яка включає дотичні до інноваційної
діяльності інститути та інституції, покликані забезпечити
розбудову конкурентоспроможних виробництв.
Суттєвим фактором підвищення ефективності
підприємницької діяльності є запровадження інновацій,
які повинні мати плановий та регулярний характер. Слід
наголосити, що через консерватизм, властивий товаровиробникам — аграріям, вітчизняна аграрна продукція
недостатньо конкурентоспроможна на внутрішньому ринку, що стримує розвиток АПК. У межах інноваційної моделі розвитку підприємництва створюються оптимальні
умови для запровадження інновацій і, таким чином, забезпечується прогресивний розвиток галузі та реалізується один із механізмів підвищення ефективності підприємницької діяльності.
Пріоритетними напрямами інвестиційно-інноваційної
політики держави в аграрному секторі є створення умов
для переходу економіки регіону до інноваційно-інвестиційного розвитку: підвищення конкурентоспроможності
аграрної продукції шляхом впровадження європейських
стандартів якості, вдосконалення та оновлення асортименту відповідно до попиту споживачів; підвищення ефективності роботи сільськогосподарських підприємств за
рахунок модернізації та введення нових виробничих потужностей; зростання обсягів продукції експорту; забезпечення нарощування випуску продукції, що сертифікована за світовими стандартами.
Екстенсивним розвитком аграрного виробництва неможливо досягти високих результатів. Низький рівень
технологічного новаторства та неможливість трансферу
технологій в аграрне виробництво призвели до ситуації,
коли зарубіжні технології впливають на економічний розвиток більше, ніж вітчизняні інновації. Щорічне зростання постачання зарубіжних технологій призводить до залежності аграрного сектору України від інноваційної політики інших розвинутих країн, де домінуюче положення
належить транснаціональним корпораціям, що бачать в
Україні ринок збуту власних агротехнологій, а не конкурента.
В аграрній сфері слід виділити такі методи державної інноваційної політики:
— перенесення, який полягає у використанні наявного зарубіжного науково-технічного потенціалу в аграрній сфері через закупівлю ліцензій на високоефективні технології для освоєння виробництва продукції нових поколінь;

— запозичення, який передбачає освоєння випуску
наукомісткої продукції, яку виробляли раніше в індустріально розвинутих країнах, на основі використання дешевої робочої сили та частини науково-технічного потенціалу аграрної сфери економіки;
— нарощування, який полягає в тому, що за умови
використання власного науково-технічного потенціалу,
залучення іноземних учених, об'єднання досягнень фундаментальної і прикладної науки можна створити нові
продукти і технології, які використовуються у виробництві
та соціальній сфері.
Аналіз наявної в Україні інфраструктури інноваційної діяльності перш за все свідчить про її нерозвиненість,
функціональну неповність, неспроможність охопити усі
ланки інноваційного процесу. Сформовано лише окремі
елементи інноваційної інфраструктури. В регіонах України практично відсутні венчурні фонди, а створення
центрів трансферу технологій знаходиться лише на початковій стадії. Зокрема у Полтавській області створено
3 інноваційних бізнес-інкубатори, у Луганській — 5 науково-навчальних центрів, 4 науково-впроваджувальних
підприємства, 9 небанківських фінансово-кредитних установ, в Рівненській області діє 8 науково-впроваджувальних підприємств, в Івано-Франківській представлені
майже всі елементи інноваційної інфраструктури — технологічний парк, інноваційний бізнес-інкубатор, дослідницький центр з питань інновацій, центр науково-технічної та економічної інформації, інноваційно-технологічний
кластер, 3 центри комерціалізації інтелектуальної власності та 3 навчально-наукових центри. Достатньо розвиненою порівняно з іншими регіонами України є інноваційна інфраструктура у Донецькій, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській та Харківській областях. Разом
з тим, є області, де з усіх елементів інноваційної інфраструктури представлено лише регіональний центр науково-технічної та економічної інформації (Сумська) або
інноваційний центр (Чернігівська) [2].
Суттєвою ознакою розвитку інноваційної інфраструктури в Україні також є нерівномірність їх розподілу за
регіонами. Найвищий інноваційний потенціал мають м.
Київ та Київська область. Сьогодні на Київщині діють
інноваційні центри різного типу, які накопичують досвід
успішного супроводу інноваційних проектів на різних стадіях — Північний регіональний центр інноваційного розвитку, Інноваційний центр КП "Центр високих технологій
та інновацій", Білоцерківський інноваційний бізнес-інкубатор, "Бізнес- інкубатор" та інші.
Переведення економіки аграрного сектора на інноваційну модель розвитку потребує здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення системи державного управління у модель економічного зростання. У зв'язку з цим основні заходи мають бути націлені
на:
— зосередження в одному державному органі управління інноваційним процесом, у тому числі системою науково-технічної інформації, а також інноваційною діяльністю технологічних парків, який має скоординувати дії
всіх органів виконавчої влади щодо здійснення державної політики в аграрному секторі, визначення необхідних для цього фінансових, матеріальних, інформаційних
та інших ресурсів;
— удосконалення механізмів інвестиційної політики
в аграрному секторі, спрямування державних коштів на
перспективні наукові дослідження та інновації з можливостями самоокупності у короткі строки;
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— формування інфраструктури інноваційного розвитку з ефективним інституціональним забезпеченням
інноваційних процесів шляхом сприяння створенню
структур (наукових, технологічних парків), найбільш
ефективних з точки зору продукування та впровадження
інновацій;
— створення механізмів державного стимулювання
інноваційної активності суб'єктів господарювання в аграрному секторі, а також застосування різного роду запобіжних заходів щодо випуску застарілої продукції та
використання неефективних ресурсо- й енергоємних та
екологічно небезпечних технологій;
— удосконалення правової бази для розвитку інноваційно-інвестиційних процесів у аграрному секторі, створення реально діючих механізмів, які забезпечать суворе дотримання законодавства, усунення неузгодженості
законів України, приведення у відповідність до законів
підзаконних актів органів державної влади;
— поширення міжнародного інноваційного співробітництва, стимулювання участі суб'єктів науково-технічної
та інноваційної діяльності у міжнародній кооперації, інтеграції України в науково-технічний та інноваційний простори країн Європи, СНД та інше.
У зв'язку з цим, першочергові дії мають бути направлені на:
— прийняття Верховною Радою України Концепції
розвитку національної інноваційно-інвестиційної системи в аграрному секторі;
— забезпечення прискорення процесу розмежування повноважень між центральними органами виконавчої
влади у сфері інноваційної діяльності;
— забезпечення роботи Національної ради з інноваційного розвитку аграрного сектора;
— підготовку обгрунтування, розробку необхідних
нормативно-правових актів для створення за участю
держави фінансових, фінансово-кредитних та наукових
установ з метою інвестування інноваційних проектів,
інноваційних сільськогосподарських підприємств та
суб'єктів інноваційної інфраструктури, розвитку новітніх
технологій і проведення правових та економічних досліджень.
У формуванні конкурентоспроможного аграрного виробництва важливе місце повинна посісти наука, яка потребує структурної перебудови й переорієнтації на розробки, необхідні для аграрного ринку. Чинник, пов'язаний з інтелектуальною складовою виробничого процесу,
значною мірою сьогодні впливає на дохідність і конкурентоспроможність підприємств.
За умов розвитку ринкової економіки стратегічним
стає завдання аграрної науки та практики щодо ефективної матеріалізації конкурентоспроможних наукових
розробок. Тут, зрозуміло, не обійтися без співпраці з
владними структурами. Адже йдеться про розв'язання
проблеми загальнодержавного значення: створення за
допомогою системи консультування й інформаційних послуг умов сприйнятливості агроформувань до освоєння
досягнень науки.
Як вважають ряд науковців, нові агроформування,
фермерські, особисті селянські господарства, агросервісні підприємства сформували ринковий попит на нові
види добрив, нові, заходи та засоби боротьби з хворобами й шкідниками рослин і тварин, нове обладнання та
конструкторські елементи оновлення техніки для
сільського господарства й переробних галузей. І однією
з умов успішного інноваційного розвитку країни в цілому

156

та агропромислового комплексу, зокрема є створення й
державна підтримка різних форм кооперації та інтеграції
наукових, виробничих і фінансових організацій та структур [3].
У ході дослідження сформульовано ряд актуальних
концептуальних положень, які доцільно враховувати при
розробці стратегії та політики інноваційного розвитку аграрного сектора України:
1. По мірі виснаження енергетичних та інших природних ресурсів, збільшення чисельності населення, загострення конкуренції на агропродовольчому ринку, зростання інших ризиків регулююча роль держави суспільно-економічного життя, в тому числі в інноваційній сфері, має
зростати.
2. Якщо проблеми, які відчутно перешкоджають розвитку економіки, тривалий час не долаються існуючими
ринковими механізмами, то їх рішення має взяти на себе
держава. В Україні однією з таких традиційно є проблема інноваційного розвитку аграрного сектора.
3. Економіка аграрного сектора може бути інноваційною настільки, наскільки система державного управління АПК на рівні підприємств галузі є інноваційно орієнтованою.
4. Для переведення аграрного сектора України на
інноваційний шлях розвитку недостатньо лише діючої
фінансової, методичної, інформаційної та консультаційної підтримки держави. Необхідно, з одного боку,
істотно посилити названі види допомоги, з іншого — розширити напрями діяльності держави у вирішенні проблем
інноваційного розвитку галузі.
Базуючись на перелічених концептуальних положеннях, можна зробити висновок про доцільність комплексного підходу до стимулювання інноваційної активності в
аграрному секторі, а також створення в системі державного управління АПК спеціалізованого блоку, що виконує функції інноваційного розвитку галузі, який охоплює
державний, регіональний та районний рівні.
Основні функції зазначеного блоку: розробка стратегії, політики та програм інноваційного розвитку аграрного сектора; економічне стимулювання впровадження
інновацій в підприємствах галузі (надання пільгових кредитів на реалізацію інноваційних проектів, пільгове оподаткування у період їх освоєння, страхування даних проектів на пільговій основі); організаційна, правова, інформаційна та консультаційна підтримка споживачів інноваційної продукції; всебічна пропаганда інновацій (організація виставок, семінарів та інших заходів); формування
банку інноваційних ресурсів та забезпечення доступу споживачів до нього на безоплатній основі; підготовка конкурентоспроможних кадрів, розвиток науки, насінництва та племінної справи тощо.
Важливою умовою забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора України є створення ефективного механізму відпрацювання та просування інновацій в широку виробничу, а також навчальну практику.
Розглядаючи можливі варіанти вирішення цієї проблеми,
ми дійшли висновку про те, що найбільш доцільними з
них є регіональні інноваційні формування. Інноваційні
формування покликані створювати умови для підвищення сприйнятливості агропромислового виробництва до
науково-технічних, технологічних та організаційно-економічних нововведень. Інноваційні формування за своєю
організаційною структурою та призначенням є гнучкими
та динамічними технопарковими формуваннями. При досягненні поставлених цілей та завершення виконання
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договірних зобов'язань деякі з них можуть бути, за бажанням партнерів-засновників, скасовані або переорієнтовані на виконання інших інноваційних завдань.
В умовах існуючого дефіциту на багато видів ресурсів
ці формування спільно з органами управління агропромислового розвитку на місцях дозволять цілеспрямовано концентрувати спеціалізовану техніку, засоби захисту рослин і тварин на освоєнні конкретних машинних технологій, інших науково-технічних нововведень, отримувати найбільшу віддачу від раціонального використання
їх. Інноваційні підприємства взаємно збагачують працівників науки та виробництва, дозволяють гідно оцінити
плідну працю вчених і фахівців, сприяють створенню для
них сходинок наукового та посадового зростання.
Організаційно-економічний механізм розвитку регіональних інноваційних формувань повинен включати
всю сукупність форм та методів здійснення інноваційної
діяльності, взаємопов'язано та узгоджено функціонувати з метою вирішення основного завдання — розвитку
та прискорення науково-технічного прогресу в аграрному секторі економіки країни.
Як передумови створення організаційно-економічного механізму регіональних інноваційних формувань в
АПК є:
— посилення державної підтримки розвитку інноваційної діяльності, стійке зростання витрат на здійснення
наукових досліджень та розробку інноваційних проектів
науково-технічного та освітнього потенціалів;
— підвищення інноваційної активності організацій та
наукових установ АПК;
— концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах,
які забезпечують реалізацію конкурентних переваг інноваційних розробок на ринку;
— забезпечення безперервності фінансування
бізнес-проектів на всіх стадіях інноваційного циклу;
— формування системи моніторингу та оцінки результативності наукових закладів;
— стимулювання приватного сектора на інноваційну
діяльність та інновації;
— своєчасне (безперервне) забезпечення вітчизняними матеріальними, технічними, фінансовими ресурсами, кваліфікованими кадрами;
— зниження мит з імпорту устаткування та приладів
для проведення досліджень та наукових розробок;
— адаптація зарубіжної технології в агропромисловому виробництві країни.
В умовах ринкових відносин освоїти будь-яке нововведення в цілому по АПК у даний час практично неможливо. Доцільна так звана точкова технологія інноваційної діяльності, в якості якої можуть виступати мережі державних демонстраційних підприємств на базі навчальних
господарств аграрних ВНЗ, законодавчо заборонивши їх
приватизацію, призначених для відпрацювання, демонстрації та передачі на безоплатній основі аграрним товаровиробникам, державним інформаційно-консультаційним службам (ІКС) та спеціальним навчальним закладам
аграрного профілю кращих технологій виробництва аграрної продукції та інших інновацій, які представляють
інтерес для галузі.
Інформаційно-консультаційна служба агропромислового комплексу як формування інноваційного типу є важливим інструментом реалізації наукового забезпечення
галузі, яка надає допомогу аграрним товаровиробникам
в освоєнні інновацій та передового досвіду як вітчизняного, так і зарубіжного.

Діяльність ІКС сприяє оперативному використанню
досягнень науки і техніки та постійному техніко-технологічному оновленню агропромислового виробництва,
удосконалення технічного потенціалу. Створюючи
інформаційно-консультаційну службу та підтримуючи її,
керівники аграрних підприємств вирішують завдання управління інноваційним процесом на його заключній
стадії, коли аграрні товаровиробники отримують дані
не тільки про самі нові проекти, а й про їх освоєння у
виробництві.
ВИСНОВКИ
Наявність такої мережі демонстраційних підприємств
буде сприяти зростанню кваліфікації працівників аграрного сектора, постійній підтримці його на сучасному рівні.
В результаті відпаде необхідність пошуку висококваліфікованих фахівців у сусідніх та інших регіонах, а, тим
більше, запрошувати їх з-за кордону. Останнє, судячи з
публікацій, практикується деякими великими аграрними
підприємствами, які здійснюють виробництво на промисловій основі. Для забезпечення необхідної доступності
послуг демонстраційних підприємств, бажано, щоб вони
були у всіх суб'єктах країни, в тому числі в тих, в яких
немає аграрних ВНЗ.
Через особливості цільового призначення демонстраційних підприємств, за організаційної структури та чисельності персоналу вони повинні істотно відрізнятися
від основної маси звичайних аграрних підприємств: бути
багатогалузевими (це дозволить відпрацювати та передати споживачам більшу кількість технологій); за кожною підгалуззю мати відносно невеликі виробничі
підрозділи, очолювані фахівцями вузького профілю
(такі працівники мають більш високу кваліфікацію). У
зв'язку з цим у демонстраційних підприємствах чисельність технологів, наприклад, агрономів, буде значно вищою.
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MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CULTURE OF UKRAINE
Встановлено, що процес модернізації системи державного управління у сфері культури передбачає запровадження новітніх форм культурної діяльності таких, як культурна дипломатія,
культурний менеджмент, соціальне партнерство, мережеве партнерство, культурний туризм,
цифрові технології, формування і реалізація культурних програм, проектів, акцій та форумів
представлених у цифровій мережі ЗМІ та Інтернеті, що забезпечать популяризацію національної культури в світі. Зазначені підходи доречно було б врахувати при підготовці Концепції державної політики у сфері культури України.
It was established that the process of modernization of the public administration culture involves
the introduction of new forms of cultural activities such as cultural diplomacy, cultural management,
social partnership, partnership network, cultural tourism, digital technology forming the
implementation of cultural programs, projects, events and forums presented in digital network media
and the internet that provide the popularization of national culture in the world. These approaches
are appropriate to be taken into account in the preparation of the Concept of State Policy in the Field
of Culture of Ukraine.
Ключові слова: модернізація, система державного управління, сфера культури, культурний менеджмент, соціальне партнерство, мережеве партнерство, культурний туризм, цифрові технології.
Key words: modernization of the system of public administration, cultural, cultural management, social
partnership, network partnerships, cultural tourism, digital technology.

ВСТУП

Питання модернізації державного управління у
сфері культури є невідкладним завданням у зв'язку з
обранням Україною напряму європейської інтеграції.
Перед державою постають нові завдання, цілі, виклики, які потребують всебічного аналізу, узагальнення,
систематизації, вироблення дієвих пропозицій, застосовування досвіду європейських країн стосовно вдосконалення системи державного управління. Державне
управління у сфері культури повинно відображати демократичну ініціативу до запровадження європейських
стандартів управління та державної підтримки культурної сфери.
Культурні чинники та різні аспекти їхнього впливу
на економіку протягом більш ніж 100 останніх років були
предметом дослідження багатьох видатних науковців.
Серед вчених минулого слід зазначити таких авторів, як
М. Вебер, Т. Веблен, У. Мітчелл, Г. Шмоллер та ін. Серед сучасних учених, які досліджують вплив культурних
чинників на державу, необхідно виділити В. Автономова, О. Ахієзера, Є. Ахназарова, І. Кудрю, З. Остропольську, Ю. Яковця. Найбільш яскраві представники
сучасного інституційного напряму: Д. Норт, Р. Нурєєв,
О. Уільямсон, Дж. Ходжсон, О. Яременко.
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Однак через складність і неоднорідність об'єкта
дослідження, необхідність застосування міждисциплінарного підходу, ця проблема продовжує знаходитись
у стадії розробки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завданням статті є:
— передбачити запровадження новітніх форм культурної діяльності в процесі модернізації системи державного управління;
— розробити підходи до розроблення Концепції
державної політики у сфері культури України.

РЕЗУЛЬТАТИ

Під процесом модернізації системи державного
управління у сфері культури розуміємо креативне наслідування вже існуючих соціально-економічних, культурно-освітніх зразків, форм чи практик. Модернізація
культури — це зміна культурної парадигми, тобто системи цінностей, яка зумовлює спрямування розвитку
всього суспільства. Загалом, модернізацію варто розпочинати з культури, бо новації в культурному житті
народом сприймаються невимушено. Потрібно для початку покращити якість життя людей, особливо у
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сільській місцевості. Йдеться про забезпечення культурного дозвілля, творчого зростання, залучення молоді
до активної творчої діяльності, самореалізації, щоб юне
покоління відчувало, що його знання, вміння і воно саме
— потрібні Українській державі.
У плані управління культурою регіонам необхідно
надати інструментарій для самостійного розвитку та
можливості створювати новий власний образ, привабливість, конкурентноздатність, але це може відбутися
лише за умови самостійного формування місцевого
бюджету розвитку та можливості залучення інвестицій
для творення привабливості територій.
З огляду на культурну інтеграцію України новітнім
на сьогодні є підхід до застосування культурної дипломатії, побудови бренда країни, запровадження реформ та формування бізнес-моделей для культурномистецьких фестивалів [1]. Проте необхідно відзначити, що головними пріоритетами новітнього державного управління у сфері культури мають стати, по-перше, ухвалення довгострокових та середньострокових
державних програм культурного розвитку. По-друге,
формування сприятливого нормативно-правового середовища для всіх учасників культурного процесу —
авторів, митців, продюсерів, інвесторів, спонсорів,
благодійників, меценатів, державних і недержавних
та неприбуткових культурно-мистецьких організацій,
а також засобів масової інформації, які реально є головними промоутерами культурного процесу і нових
мистецьких творів та подій. По-третє, з метою вдосконалення державного управління у сфері культури,
потрібно започаткувати нові культурні практики та методи управління у створенні сучасних культурних
інституцій таких, як, наприклад: Національний інноваційний фонд української культури (займатиметься
фінансуванням національних стратегічних культурних
програм), Національна агенція промоції української
культури (поширенням інформації про культуру України, її культурні цінності), Центр проектного менеджменту української культури (розробкою та реалізацією національних культурних проектів), Національна академія менеджменту мистецтв і культурних індустрій (науковими дослідженнями, підготовкою
фахівців), Інститут культурних стратегій (дослідженням тенденцій сфери культури та розробкою стратегій) тощо. По-четверте, поряд з такими традиційними інструментами державного управління, як пряме
адміністрування та бюджетне фінансування, іншим,
не менш важливим інструментом нової культурної
політики, який потребує впровадження і є надзвичайно актуальним для демократичного та ринкового суспільства, особливо в умовах інформаційної доби, має
стати інформаційний менеджмент та соціальний маркетинг [2].
Крім того, варто застосовувати інші сучасні підходи до здійснення державного управління у сфері культури, а саме:
— міжвідомче координування шляхом побудови горизонтальних зв'язків і проектної співпраці Міністерства
культури з іншими міністерствами (приклад Швеції);
— соціально-мережеве партнерство (налагодження партнерських зв'язків органів влади, державних установ з бізнес-структурами, представниками громадсь-

ких організацій, профспілок, митцями, приватними особами з метою їх залучення до реалізації державних програм);
— інноваційне проектування, яке полягає у безпосередній реалізації міністерством проривних проектів;
— визначення перспективних напрямів соціокультурних досліджень;
— формування нових навчальних програм з проблем державного управління у сфері культури (наприклад, економіка культури, інноваційний культурно-проектний менеджмент, культурна дипломатія, стратегічне
управління) з метою підвищення професійного рівня
державних службовців у галузі культури.
Важливою інновацією у сфері культури має стати
запровадження цифрових технологій.
Однак в Європі в час запровадження цифрових технологій спостерігалися певні складнощі. У процесі реалізації масштабних проектів з оцифрування культурної
спадщини виникла нагальна потреба у збільшенні державного фінансування. Враховуючи багатомовність
Європейської Спільноти, культурна спадщина стала
більш доступною для усіх мешканців Європи, що вдалось забезпечити шляхом інформування та застосовування сучасних технологій перекладу.
У цьому контексті оцифрована культурна спадщина — це один із напрямів дослідження у межах програми IST (Технології Інформаційного Суспільства), який
має за мету привнести інформаційні та телекомунікаційні технології в усі аспекти життя громадян Європи
і бути частиною великої програми Електронної Європи
(e-Europe). Ресурси культурної спадщини, які зберігають бібліотеки, музеї й архіви, мають виняткове значення, фундаментальну цінність для сьогодення і майбутнього Європи як унікальна база знань і основа для досліджень.
Включення України до єдиного інформаційного та
культурного простору, вибору подальшого розвитку в
європейському напрямку вимагає від держави конкретних дій у напрямі розвитку національної сфери інформаційно-комунікаційних технологій та культурно-освітньої сфери з урахуванням європейських тенденцій. А
такі сучасні поняття, як цифрова ера, цифрова культура (Е-культура), цифрове суспільство, цифрові бібліотеки й архіви, оцифрована культурна спадщина, цифрові музеї, віртуальні експозиції повинні стати новими
невід'ємними атрибутами нашого життя.
Сьогодні в Україні спостерігаються помітні зрушення з впровадження інформаційних технологій у культурну сферу. Але через відсутність виваженої послідовної
державної політики (узгодженість законодавства,
відповідні програми фінансування) поставлені завдання в сфері культурно-інформаційного простору надалі
залишаються не реалізованими.
В епоху активного розвитку інформаційного суспільства виникає гостра потреба у запровадженні
новітніх інформаційних технологій, зокрема в діяльності
музейного сектору держави, шляхом оцифрування
предметів музейних фондів та ведення електронного
обліку музейних експонатів.
У час системної трансформації всіх сфер суспільного розвитку музейництво потребує вироблення
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принципово нових підходів до напрацювання та застосування партнерських методів управління, заснованих
на проектному менеджменті, стратегічному плануванні
та управлінні музейною діяльністю. Враховуючи світові
тенденції розвитку музейної справи, музей повинен стати відкритим, доступним, багатоцільовим осередком
культури, науки, освіти та виховання. Пріоритетним завданням розвитку музейництва України має стати розбудова національної музейної мережі, яка сприятиме інтеграції українських музеїв у регіональні, національні та
міжнародні музейні організації. Функціонування мережі
музеїв повинно відбуватися на основі проектного підходу, що у свою чергу забезпечить формування партнерських взаємин між його учасниками.
Цьому служать культурні мережі — децентралізовані структури, діяльність яких координується за допомогою спільно вироблених пріоритетів, мети, концепції чи стратегії, яка визначає загальний напрям процесів. Партнерська діяльність мережевих структур забезпечує стійкість усієї системи та дозволяє реалізовувати масштабні проекти. Європейська практика засвідчує, що сьогодні на теренах Європейського Союзу
налічується більше 150 культурних мереж, які об'єднують культурно-мистецькі організації, арт-менеджерів,
творчих особистостей і є основним ресурсом міжнародних партнерських проектів у сфері культури. Особливо це проявляється у розвитку музейництва [3, с.
163—166].
Сьогодні в світі налічується понад 200 найбільших
художніх музеїв, які об'єднані в Art Museums Network
(мережу художніх музеїв) і скооперували свої ресурси
для забезпечення вільного доступу до інформації про
свої колекції, виставки та послуги на сайті www.amn.org.
Інший асоційований сайт www.mseen.de надає інформацію про 10000 музеїв Німеччини, Австрії, Швейцарії та
Південного Тиролю. Крім того, у рамках міжнародної
співпраці провідними художніми музеями Європи
з ініціативи державних музеїв Берліна створено
міжнародний музейний портал euromuse http://
www.smb.spk-berlin.de/smb/home/index.php, з якого
можна довідатися про спеціалізовані виставки великих
європейських художніх та культурно-історичних музеїв,
а також про самі музеї. До послуг користувачів надано
велику кількість пошукових машин. Метою порталу
euromuse є надання користувачам різноманітної інформації про європейські музеї та їхню різносторонню
діяльність. Щодо України, то і в нас вже зроблено перші
кроки. Наприклад, кафедра інформаційних систем і
мереж Львівської політехніки продемонструвала проект
"Віртуальний музей" та провела окремий семінар, присвячений використанню інформаційних технологій у
музейній діяльності. Справа залежить від партнерів.
Дохід наші музеї можуть приносити вже завтра, якщо
сьогодні забезпечити надійне зберігання експонатів, і
широкий обіг інформації про них.
Стрімкий розвиток електронної культури є головним наслідком становлення й поширення глобальної
інформаційної цивілізації, яка впливає на сферу культури людства. Електронна культура пов'язана зі створенням та розповсюдженням електронних версій закладів пам'яті (бібліотек, музеїв, архівів) та об'єктів культури і культурної спадщини, мистецтва, нерухомої куль-
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турної спадщини, кіно, телебачення). Вона також включає в себе твори, які відразу створювались в електронній
формі. Становлення електронних бібліотек, оцифрування культурної спадщини та накопичення цифрового контенту є не тільки однією з основних тенденцій у культурі сучасності, але й об'єктивною умовою розвитку
глобальної інформаційної цивілізації. Вагоме значення
цієї тенденції стало очевидним для урядів більшості
країн Європи, США та Японії ще в кінці 1980-х років. На
ранніх етапах розвитку у цих країнах електронні бібліотеки були оформлені як інноваційні проекти класичних
бібліотек або як самостійні проекти організацій, які
формують бази знань у своїй галузі діяльності.
В умовах глобального інформаційного простору
оцифрування культурної спадщини та накопичення культурного контенту є однією з основних тенденцій розвитку сучасної культури. Досвід країн Європейського
Союзу у цій царині можна охарактеризувати наступним
чином. По-перше, в ЄС сформульовано стратегічну ціль
створення "Європейського культурного простору"
(European Cultural Area), завданням якого є формування спільної Європейської культурної спадщини та орієнтація на стимулювання плідної міжнародної співпраці
в цій галузі. По-друге, при Європейській Комісії утворено Генеральний директорат з питань культури та культурної спадщини та Генеральний директорат з питань
культури інформаційного суспільства, у межах якого
організовано відділ прикладних програм з культурної
спадщини.
Окрім того, ключовим елементом Єдиного інформаційно-культурного простору ЄС визначено Європейську цифрову бібліотеку (ЄЦБ). Вона об'єднає в
єдину мережу та зробить загальнодоступними бібліотеки, архіви та музеї європейських держав. Мета створення ЄЦБ полягає в тому, щоб інформаційні технології
надали можливість кожному долучитися до європейської колективної пам'яті. У свою чергу, приєднання України до проекту створення Європейської цифрової
бібліотеки надасть їй можливість включитися в соціокультурні процеси, що відбуваються в межах ЄС [3].
Щодо перспектив України бути включеною до Єдиного інформаційного простору, то слід зауважити, що
вже зроблено певні кроки. Скажімо, ухвалено ряд законів
та державних програм, які в будь-якому разі стосуються
впровадження ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) у сфері культури та освіти. Це Закони України "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
(2011 р.), "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (2002 р.), "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
(2000 р.), "Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007—2015 роки" (2007 р.), "Про
національну програму інформатизації" (1998 р.), "Про
музеї та музейну справу" (1995 р.). Серед державних програм: "Державна Програма розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на
2005—2010 рр." (2004 р.).; Державна Програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на
2006—2010 рр. (2005 р).
У процесі впровадження електронного обліку предметів музейного фонду слід вказати на проблемні питання, які потребують детального моніторингу та виняткової зосередженості для їх вирішення. По-перше, не-

Інвестиції: практика та досвід № 5/2014

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
стача комп'ютерного і телекомунікаційного обладнання та професійних фахівців з комп'ютерних технологій
у закладах культури, призводить до значного відставання в практичних напрацюваннях від світового рівня розвитку інформаційних технологій, ресурсів та послуг. Подруге, наявний брак інформації про технічні та технологічні досягнення у галузі програмно-апаратного забезпечення інформаційних процесів, новітні розробки
та пропозиції від виробників стримують професійний
розвиток та створюють психологічний бар'єр перед новими технологіями в інформаційної діяльності. По-третє,
існує потреба в організації навчально-освітніх заходів:
тренінгів, семінарів, практикумів та інших форм навчання за участю фахівців, які мають досвід діяльності в
електронному середовищі.
Тому порушувані питання залишаються і надалі доволі
актуальними особливо з проголошенням подальшого
європейського вектору розвитку та можливостей інформування про українську культурну спадщину на європейському рівні. Перед Українською державою постають нові
виклики у галузі музейництва, які полягають у модернізації
цього сектору культури шляхом запровадження та використання сучасних комп'ютерних технологій, оцифрування предметів музейних фондів та надання вільного доступу до власної культурної спадщини, а також представлення та популяризація оцифрованої української культурної
спадщини в світовій мережі Інтернет.
Досвід минулих років засвідчує актуалізацію новітніх
національно-культурних проектів. Йдеться про важливість історичних проектів для розвитку туризму, зокрема культурного, та про їх важливість у контексті відродження національної самосвідомості громадян України,
відтворення і збереження нашої історичної пам'яті. Питання збереження та актуалізації уваги до національної
культурної спадщини, перетворення її на чинник національної ідентичності, освіти та виховання молоді сьогодні
набуває особливого значення. Зокрема такі масштабні
культурно-мистецькі проекти, як "Мистецький арсенал"
у Києві, "Гетьманська столиця" у Батурині, національні
заповідники: "Чигирин", "Батьківщина Тараса Шевченка",
Шевченківський заповідник у Каневі, спрямовані на правдиве висвітлення ключових подій історії України.
Власне культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності є не менш перспективною
інновацією, впровадження якої стимулюватиме економіку нашої держави, її регіональний розвиток, сприятиме утвердженню національної ідентичності, толерантності, культурного взаємозбагачення громадян різних
регіонів. Напрями туристичної промоції України у світі
мають зробити акцент саме на культурному туризмі в
містах. Українська держава володіє величезним різноманітним туристично-рекреаційним потенціалом, проте
через недостатню розвиненість туристичної інфраструктури він використовується лише частково. Розвиток
новітніх технологій та широкий доступ до мережі Інтернет збільшує кількість доступних каналів промоції країни, зокрема через соціальні мережі.
Досвід європейських країн у сфері культурного туризму є надзвичайно повчальним для Української держави, з огляду на розвиток міжнародного співробітництва, популяризації української культури за кордоном і,
найголовніше, формування позитивного іміджу країни

загалом. Культурний туризм є своєрідною "візитною
карткою" країни, предметом формування гордості за її
культурне багатство. Тому державне управління культурної галузі повинно базуватися на довгострокових
національних програмах та стратегіях, де розвиток культурного туризму та популяризація культурної спадщини стане важливим чинником сталого регіонального
розвитку, засобом відродження пам'яток історії та культури, традиційної народної культури, народних промислів та ремесел.
Важливе місце у сфері культури України повинен
посісти інноваційний культурний менеджмент європейського зразка (інновації в плануванні діяльності,
організації керівництва, мотивації і контролю роботи
співробітників для досягнення цілей).

ВИСНОВКИ

На основі систематизації державно-управлінських
практик європейських держав, доречно запропонувати
послідовність реформування державного управління у
сфері культури, якою визначено основні принципи та
напрями вдосконалення державного управління у сфері
культури [децентралізованого управління, соціальномережевого партнерства (партнерської взаємодії органів влади, державних установ, громадських організацій, бізнес-структур, митців та приватних осіб), залучення громадськості до процесу формування та реалізації культурної політики]. Зазначені напрями послідовності доречно врахування при підготовці Концепції державної політики у сфері культури України, що дозволить забезпечити координацію та ефективність дій держави у цій царині.
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FEATURES OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF TOURISM IN UKRAINE
У статті досліджено особливості розвитку підприємств туристичної сфери, розглянуто основні чинники, що визначають конкурентоспроможність туристичної галузі України на світовому ринку. Здійснено дослідження концептуальних підходів до формування стратегії конкурентоспроможності у сфері туризму.
The article investigated the features of tourist companies, the basic factors that determine the
competitiveness of of tourism industry in Ukraine in the global market. Research of conceptual
approaches to strategy formation competitiveness in tourism.
Ключові слова: конкурентоспроможність туристичного підприємства, конкурентоспроможність туристичних послуг, стратегії розвитку.
Key words: competitiveness of tourism enterprises competitiveness of tourist services, strategy development.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В останні роки все більшого значення набуває туризм у
житті світового суспільства, який упродовж усієї історії свого економічного існування переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається у
складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне
місце в світовій економіці за показником швидкості обігу
капіталу, кількістю зайнятих, обсягом експорту послуг, в
якості джерела доходів для національного бюджету. Україна посідає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості цінними природними лікувальними та історикокультурними ресурсами, що викликають значний інтерес у
вітчизняних та іноземних туристів. Але на міжнародному туристичному ринку національний туристичний продукт та природні лікувальні ресурси України оцінюються як менш привабливі і конкурентоспроможні, ніж в інших країнах, де спостерігається загальносвітова тенденція до посилення ролі
держави у забезпеченні розвитку туризму і курортів [2].

ства з поточного стану до майбутнього, більш досконалого,
якісно нового, який характеризується зміцненням потенціалу підприємства, набуттям нових можливостей, здатністю
вирішувати принципово нові завдання або застосувати нові
способи вирішення існуючих завдань. Реформи, пов'язані з
ринковою трансформацією економіки, визначили необхідність удосконалення всієї системи управління розвитком підприємств туристичного бізнесу. Сучасний стан і процеси розвитку туристичного бізнесу показують, що цей сегмент ринкової економіки має позитивні перспективи. Необхідно їх використовувати, що вимагає ефективного управління розвитком підприємств туристичного бізнесу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретико-методологічних
підходів і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення регулювання стратегічного розвитку туризму на
прикладі Кримського регіону, розкрити сутність та зміст
поняття "конкурентоспроможність" у туристичній діяльності;
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
дослідити принципи та етапи формування стратегії конкуОсновні проблеми розвитку туризму, що існують в Ук- рентоспроможності.
раїні, пов'язуються з відсутністю чіткої державної політики,
спрямованої на розвиток туризму. Проблемою в управлінні АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
туризмом є недосконалість правового регулювання у сфері І ПУБЛІКАЦІЙ
управління розвитком туризму на регіональному та місцеЗагальні питання управління розвитком конкурентоспвому рівнях та відсутність планів комплексного розвитку ту- роможністю туристичної галузі в туристичній сфері та його
ристичних зон. Умовою тривалої успішної діяльності специфікою розглянуті у наукових працях багатьох західних
підприємства є його цілеспрямований керований розвиток, дослідників — Р. Бартона, Д. Боуена, Ф. Котлера, А. Марякий відбувається за допомогою відповідних способів роз- шала, Д. Мейкенза, Н. Пірсі, М. Портера, Н. Реймерса,
витку як організованої послідовності дій, наслідком вико- Ч. Робінсона, В. Сміта, Д. Уокера, Г. Харріса та ін., а танання яких є позитивні зміни в діяльності підприємства, що кож вітчизняних вчених, а саме: П. Єгорова, Н. Кабушкіна,
забезпечують цільовий контрольований перехід підприєм- Є. Каропової, Р. Каплан, Г. Михайліченко, Л. Потрашкової
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та інших. Недостатньо вивченими, водночас, залишаються
питання щодо комплексної оцінки конкурентоспроможності
курортно-рекреаційних комплексів регіонів, виявлення і визначення дії різних за своєю природою і суперечливих за характером впливу чинників на рівень конкурентоспроможності курортно-рекреаційних комплексів регіонів, формування дієвих механізмів підвищення її рівня.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Відсутність системи контролю за діяльністю суб'єктів
курортної сфери, повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму, невідповідність
міжнародним стандартам якості надання послуг свідчать про
недостатність державної підтримки та відсутність механізмів
комплексного підходу до управління національним туристичним продуктом на внутрішньому і міжнародному ринку
туристичних послуг. Найважливішим завданням на цьому
шляху є забезпечення формування у сфері туризму сталої
державної ідеології, спрямованої на раціональне і ефективне використання природних, історико-культурних та соціально-побутових ресурсів для розвитку в'їзного і внутрішнього туризму. Необхідність розвитку цієї галузі в Україні,
у тому числі в'їзного та внутрішнього туризму, зумовлена
об'єктивною потребою збереження навколишнього середовища, природних ресурсів, культурної спадщини, людського потенціалу та його духовності, розв'язання проблем зайнятості та безробіття. Основними причинами неефективної
реалізації конкурентних переваг унікального ресурсного
потенціалу України є: низька якість складових національного туристичного продукту: значна частина природних територій та об'єктів культурної спадщини непристосована для
туристичних відвідувань, туристична інфраструктура в цілому не відповідає якісним параметрам, а туристичні послуги
— вимогам щодо якості обслуговування; відсутність комплексної політики держави, не сформованість раціональних
форм державного управління у сфері туризму і діяльності
курортів, невідповідність нормативно-правового та організаційно-фінансового забезпечення сучасним потребам населення та економіки держави, існуючим параметрам туристичного потоку, тенденціям розвитку туризму.
Стримуючими чинниками сталого розвитку туризму і
курортів є відстала маркетингова стратегія просування національного туристського продукту на зовнішні туристські
ринки, мізерний асортимент туристського продукту, висока
вартість і стан транспортного обслуговування, неконтрольована державою ситуація в політиці цін і тарифів на туристичні та курортні послуги, відсутність пільгових кредитів і
податкових пільг (канікул) для турфірм, що займаються розвитком внутрішнього і соціального туризму та ін. Відсутність
повної, достовірної та актуальної інформації щодо туристичних ресурсів, конкурентних переваг вітчизняного туристичного потенціалу і цільових туристичних ринків унеможливлює формування туристичного іміджу країни, якісного
національного продукту та проведення ефективних заходів
з його просування. Проблеми українського туризму багато
в чому пов'язані з його слабким науковим забезпеченням і
якістю професійної туристичної освіти
В Україні прийнято Державну цільову соціальну програму розвитку в спортивній та туристичній інфраструктурі у
2011—2022 роках та Стратегію розвитку туризму і курортів,
які передбачають розвиток туристичного потенціалу України та створення сучасного високоефективного і конкурентоздатного туристичного комплексу, що забезпечує широкі
можливості для задоволення потреб українських та іноземних громадян в туристичних послугах. У них зазначається,
що метою розвитку туризму в Україні є створення сприятливого організаційно-правового й економічного середовища для розвитку цієї галузі, формування конкурентоспро-

можного на світовому ринку вітчизняного туристичного продукту на основі ефективного використання природного та
історико-культурного потенціалу України, забезпечення її
соціально-економічних інтересів і екологічної безпеки. Для
її реалізації необхідно вирішити такі основні завдання: впровадити ефективні механізми фінансово-економічного регулювання розвитку галузі туризму; визначити шляхи, форми
та методи стимулювання розвитку підприємництва в цій
сфері; створити, з урахуванням соціально-економічних інтересів держави, ефективну модель інвестиційної політики в
галузі туризму; удосконалити організаційні структури управління галуззю туризму; забезпечити раціональне використання та відновлення природного та історико-культурного
середовища; прийняти екологічні регламенти та затвердити допустимі норми освоєння туристичних ресурсів, розробити механізми їх дії та запровадити в практику управління
[1].
На нашу думку, сьогодні існують всі необхідні передумови для розвитку галузі туризму в Україні, на який впливають як позитивні, так і негативні фактори, пов'язані з політичною, законодавчо-правовою та соціально-економічною
ситуацією в країні та світі. До позитивних факторів розвитку ринку туристичних послуг відносять: стабільність і
відкритість політики та економіки, зростання суспільного
багатства і доходів населення, скорочення робочого і
збільшення вільного часу, розвиток транспорту, засобів комунікацій та інформаційних технологій, посилення урбанізації, побудова інтелектуального суспільства, заохочення
національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії
туризму, зміцнення позицій України на світовому туристичному ринку, спрощення та гармонізація податкового, валютного, митного, прикордонного та інших форм регулювання, стимулювання туризму для дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів і малозабезпечених сімей шляхом надання пільг, сприяння розвитку індустрії як пріоритетної туристичної діяльності. До негативних факторів розвитку ринку
туристичних послуг відносять: напруженість у міжнародних
відносинах, нестабільність політики та закритість економіки, стагнація економіки та падіння добробуту населення,
невпорядкованість туристичних ресурсів, нерозвинутість
індустрії туризму, нераціональне використання культурноісторичної і культової спадщини й довкілля, низькій рівень
доходів населення та нестача вільного часу, забруднення
навколишнього середовища і екологічна небезпека, недооцінка ролі туризму в інтелектуалізації суспільства,
відсутність ефективних стимулів інвестування розвитку
індустрії туризму на рівні світових стандартів, недооцінка
ролі туристичного бізнесу в наповненні бюджету. Сталий
розвиток туризму і курортів можливий при умові існування
рівноваги між збереженням природних і історико-культурних ресурсів, економічними інтересами і соціальними потребами та розвитком туризму, а також, за умови створення
сприятливих умов для формування якісного національного
туристичного продукту. Ефективне використання наявного
ресурсного потенціалу може бути забезпеченим через запровадження комплексного управління туристичними ресурсами, туристичне районування, встановлення системи пріоритетів. Конкурентоспроможність національного та регіональних туристичних продуктів можлива через запровадження нормативних вимог до основних, найважливіших для
туриста (як споживача), параметрів якості будь-яких об'єктів
туристичних відвідувань та основних туристичних послуг,
незалежно від їх категорії або рівня обслуговування. Вплив
держави на природоохоронні, економічні та соціальні чинники, повинен здійснюватися через реорганізацію системи
та зміну механізмів управління на державному та місцевому рівнях, запровадження стратегічного планування, відповідне нормативно-правове, регуляторне, інституційне, науково-методичне, фінансове забезпечення, тощо. При цьо-
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му, стратегічне планування у сфері туризму необхідно
здійснювати на основі стратегії соціально-економічного
розвитку країни, що забезпечує його цільову спрямованість
на покращення якості життя населення, як основний показник оцінки сталого розвитку [4, с. 65].
Метою стратегічного планування розвитку діяльності
підприємств туристичного бізнесу є формування пріоритетних напрямків розвитку підприємств туристичної галузі
шляхом визначення оптимальних умов, що забезпечують
ефективне їх функціонування на ринку послуг. На етапі
стратегічного планування доцільно розробляти декілька
альтернативних стратегій розвитку. Обирати ж найкращу
слід, виходячи з максимального ефекту від її впровадження та з найменшого ризику. Для реалізації поставлених
завдань стратегічного планування розвитку туристичного
підприємства необхідно вирішити такі тактичні завдання
управління розвитком діяльності підприємств туристичного бізнесу: підвищення якості обслуговування клієнтів;
адаптація до потреб ринку шляхом активного цілеспрямованого впливу на потреби клієнтів; максимізація доходів;
оптимізація витрат, розробка мотивації та критеріїв оцінки роботи персоналу, планування видів діяльності підприємства; моніторинг основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства з позиції підтримки
ліквідності та платоспроможності; розробка організаційної структури і фінансової системи підприємства; регулювання цінової політики в різні сезони; інтенсивний розвиток реклами. Першочерговими заходами мають стати:
вдосконалення системи нормативно-правового забезпечення ефективного функціонування ринку туристичних послуг; розвиток матеріально-технічної бази туристичної галузі; впровадження міжнародних стандартів у туристичній
сфері з системним контролем якості турпослуг; моніторинг
суб'єктів туристичної діяльності; інформаційне забезпечення туристичного бізнесу; підготовка висококваліфікованих
кадрів, здатних проводити ефективний маркетинг національних туристичних продуктів на міжнародних ринках.
Досвід провідних європейських туристичних країн стверджує, що тільки за умов комплексної державної підтримки
та стимулювання розвитку галузі можна забезпечити стабільну основу для формування висококонкурентного національного ринку туристичних послуг.
Можливості управління, що забезпечують забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі з певною
ефективністю за рахунок існуючих ресурсів, залежать від
рівня організації управління, який характеризує ефективність організаційних структур управління та управлінських рішень, які приймаються; матеріальних і моральних стимулів управління; соціально-психологічних умов регулювання діяльності працівників; професійно-кваліфікаційних характеристик управління, що полягають у використанні відповідних професійних знань і технологічних можливостей для
цілеспрямованого прогнозування, планування та регулювання туристичної діяльності регіону. Передумовою подальшого розвитку вітчизняного туризму відповідно до тенденцій
міжнародного ринку туристичних послуг є залучення до
міжнародної законодавчої та нормативно-правової бази
туризму, передових надбань найбільш розвинутих туристичних індустрій, впровадження стандартів якості туристичного обслуговування, прогресивних технологій та методів
підвищення кваліфікації туристичних кадрів і практики формування організаційно-економічних механізмів ефективного функціонування туристичної індустрії.

рортів необхідно посилити роль держави у цій сфері з одночасним формуванням ефективної моделі співпраці держави, бізнесу та суспільства. Подолання наявних негативних тенденцій, створення системних і комплексних передумов для розвитку туризму і курортів, поліпшення функціональної та технічної якості складових національного та регіональних туристичних продуктів повинні стати пріоритетами забезпечення сталого розвитку країни в цілому та вагомою складовою у вирішенні питань підвищення рівня життя населення. Формування та реалізація організаційно-управлінського механізму управління розвитком туристичних
регіонів дозволить забезпечити конкурентоспроможність туристичної галузі країни при раціональному використанні
обсягів ресурсів і максимізації кінцевого результату.
Отже, цілі та завдання управління розвитком можуть
бути досягнуті тільки шляхом умілого та ефективного впливу суб'єкта управління на відповідні об'єкти шляхом реалізації певних функцій управління в їх взаємозв'язку. Реалізація основних напрямів розвитку ринку туристичних послуг
стимулюватиме туристичну діяльність в Україні, посилить
взаємозв'язок туризму з іншими пріоритетними сферами
соціального, економічного та культурного розвитку окремих регіонів і всієї країни, що в свою чергу, сприятиме зростанню авторитету України на світовому ринку туристичних
послуг, зміцненню економіки країни, наповненню державного бюджету, створенню потужної туристичної галузі, зростанню добробуту українських громадян, збереженню історико-культурної спадщини, піднесенню духовного потенціалу суспільства.
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