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DEVELOPMENT OF GROWTH STRATEGY OF ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES
FOR INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITY
У статті запропоновано концептуальний підхід на основі моделі General Electric (GE)/McKinsey
до формування основи оцінки інвестиційного потенціалу гірничозбагачувального комбінату в
рамках стратегічного управління бізнеспортфелем в умовах змінної кон'юнктури світового
ринку залізорудної продукції. З застосуванням комплексного аналізу варіацій моделі GE/
McKinsey отримано та реалізовано з використанням сучасних маркетингових технологій на при
кладі ПАТ "Південний ГЗК" власний концептуальний підхід до визначення оптимальної стра
тегії ГЗК, що полягає у формуванні основи для стратегічного планування ГЗК на основі опти
мальної стратегічного набору діяльності (елементної бази) з точки зору ефективності та ймо
вірності віддачі інвестицій у короткостроковій та середньостроковій перспективі.
The paper proposes a conceptual approach based on the General Electric/McKinsey Matrix as a
specific framework for the evaluation of investment potential of Iron Ore Enrichment Works in the
strategic management of business portfolio under conditions of variable conjuncture of World's iron
ore market. Based on a comprehensive analysis of variation the GE/McKinsey Matrix received and
implemented through modern marketing technologies (an application to the OJSC "Southern Iron
Ore Enrichment Works the author's conceptual approach to determine the optimal strategy for the
Iron Ore Enrichment Works that is to create the basis for strategic planning using optimal element
base of strategic set of activities in terms of efficiency and probability of shortterm and medium
term investment returns.
Ключові слова: інвестиційна стратегія, гірничозбагачувальний комбінат, матриця GeneralElectric/
McKinsey, сила бізнесу, привабливість ринку, аналіз товарного бізнес#портфелю, сучасні маркетингові тех#
нології, концептуальний підхід.
Key words: Investment strategy, Iron Ore Enrichment Works,General Electric/McKinsey Matrix,Business
strengths, Industry attractiveness, Product#portfolio analysis, modern marketing technologies, conceptual approach.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна кон'юнктура ринку залізорудної продукції
(ЗРП) України та Світу є достатньо нестабільною. При
цьому процес прийняття управлінських рішень топ0ме0
неджментом гірничозбагачувальних комбінатів (ГЗК)
значно ускладнений незадовільними характеристиками
інформації (необ'єктивністю, недостатньою кількістю
та/чи несвоєчасністю, закритим характером багатьох
необхідних даних) про зовнішнє середовище бізнесу,
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стан галузевої конкуренції. Це ускладнює завдання ви0
значення конкурентоспроможності бізнесу, ідентифі0
кації стратегічних позицій, розробки стратегії ГЗК.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Значна увага підходам до розробки стратегії при0
ділена у стратегічних матричних моделях: "Boston
Consulting Group Matrix" (BCG) [1], Матриця General
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Electric (GE)/McKinsey [2; 3; 4] та інших. Проте, як ви0
явлено раніше в результаті практичного застосування
на підприємствах різних галузей інструменти (консал0
тингові) стратегічного менеджменту є недосконалими і
мають ряд недоліків, що походить, насамперед, від їх
природи: являючись моделями, вони багато чого не вра0
ховують, ігнорують, тому усі інструменти мають пробле0
ми практичного використання. Необхідне визначення та
адаптація до специфіки ринку ЗРП тих інструментів
світової бізнес0практики,що підтвердили свою еконо0
мічну ефективність при впровадженні рекомендацій от0
риманих на їх основі.
Виділення невирішеної раніше частини проблеми.
На даний момент на практиці не багато ГЗК України
впроваджують інструменти стратегічного менеджмен0
ту, що дозволяє іноземним виробникам без перешкод
входити на привабливі сегменти даного ринку. Крім того,
недостатньо вивчено питання використання інструментів
стратегічного управління бізнес0портфелем у практиці
ГЗК з урахуванням специфічних характеристик галузе0
вої специфіки, зокрема ринку ЗРП, що впливають на
точність та достовірність результатів аналізу та (в по0
дальшому) прийняття управлінських рішень на їх основі.
Це визначає необхідність використання найкращої
світової бізнес0практики стратегічного управління ГЗК
в сучасних умовах на основі інструментів стратегічного
менеджменту, що зумовлює актуальність адаптації мо0
делей портфельного управління до умов кон'юнктури
світового ринку ЗРП.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є створення основи для стратегічного
планування ГЗК з точки зору забезпечення достатньої
доказової бази щодо ймовірності віддачі інвестицій у
короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Мета даної роботи досягається на основі вирішен0
ня наступних основних завдань:
— адаптація (підвищення точності та галузевої при0
належності) критеріїв оцінки привабливості ринку та
конкурентоспроможності бізнесу (ГЗК) за моделлю
стратегічного "портфельного аналізу" GE/McKinsey на
основі актуалізації набору факторів, що враховуються
(у розрахунках критеріїв) відповідно до специфіки рин0
ку ЗРП України і світу;
— ідентифікація стратегічних позицій бізнесу ГЗК
на прикладі ПАТ "ПівдГЗК" та продуктів у "товарному
бізнес0портфелі" підприємства;
— формування та реалізація на прикладі ПАТ
"ПівдГЗК" концептуального підходу до створення осно0
ви для стратегічного планування ГЗК, визначення стра0
тегічного набору діяльності з точки зору ймовірності
віддачі інвестицій у короткостроковій та середньостро0
ковій перспективі за моделлю GE/McKinsey.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з сприйняття маркетингу як системи уп0
равління виробничо0збутовою діяльністю підприємства,
спрямованої на отримання прийнятної величини прибут0
ку за допомогою обліку та активного впливу на ринкові
умови, під маркетинговими технологіями нами розумі0
ються формалізовані процедури (методи, моделі та ме0

тодики) аналізу стану бізнесу (компаній), ринку товарів
(робіт, послуг) та впливу на ринкові умови в інтересах
підприємства.
Для визначення конкурентної стратегії необхідно
провести аналіз привабливості стратегічної зони госпо0
дарювання (СЗГ) та конкурентоспроможності продукції
ГЗК на ньому. Для цього використаємо методику GE/
McKinsey, що дозволить ідентифікувати стратегічні по0
зиції продуктів у портфелі ГЗК в СЗГ на основі матрич0
ного стратегічного аналізу та обрати конкурентну стра0
тегію ГЗК. Оцінка характеристик привабливості та кон0
курентоспроможності проводиться за зваженою систе0
мою експертних оцінок визначених автором та експер0
тами ГЗК як ключових за рівнем впливу для ГЗК.
Фактори, на основі яких розраховуються критерії
моделі GE/McKinsey, є специфічними і відповідають
особливостям галузі, у якій функціонує і розвивається
бізнес. Тому змінні параметри у моделі підлягають уточ0
ненню на основі визначення та систематизації чинників
впливу, що формують основні критерії привабливості
ринку ЗРП та конкурентоспроможності ГЗК для іденти0
фікації стратегічних позицій бізнесу та стратегічного
вибору (стратегічного набору діяльності) серед альтер0
натив розвитку бізнесу саме тих дій, що у комплексі
здатні забезпечити оптимальний рівень економічної
ефективності обраної конкурентної стратегії ГЗК.
На основі проведеного дослідження для забезпе0
чення точності критеріальної оцінки визначено та згру0
повано ключові параметри, що формуютькритерії мо0
делі GE/McKinsey, які актуалізовано відповідно до спе0
цифікиукраїнського і світовогоринку ЗРП.
Варто підкреслити, що найпоширеніші моделі "пор0
тфельного аналізу" (BCG, McKinsey, Shell/DPM, інші)
виходять з двох критеріїв, а саме: "привабливість" та
"конкурентоспроможність", співвідношення яких визна0
чають стратегічні позиції бізнес0одиниць компанії (по0
зиціонування) у двомірному просторі, відмінними є лише
методи їх оцінки. Якщо у матриції BCG використовують0
ся лише два показники темп зростання ринку та віднос0
на частка ринку, то у матриціMcKinsey використовуєть0
ся набагато ширший перелік факторів привабливості
ринку та конкурентоспроможності бізнесу.
Щодо галузевої специфіки ГМК, то існує багато фак0
торів, які визначають привабливість ринку та конкурен0
тоспроможність бізнесу, серед яких чимало тих, що ма0
ють високий вплив. Це визначає необхідність їх враху0
вання в оцінці, проте вони майже не піддаються кількісно0
му виміру (табл. 1) або, якщо і піддаються, то вимагають
значних витрат часу на пошук релевантних джерел інфор0
мації, збір та обробку даних. Тому для ГЗК пропонуєть0
ся використання експертних оцінок, що пришвидшить
процедуру оцінки та "портфельного аналізу".
Існують стандартизовані переліки факторів приваб0
ливості ринку, розроблені різними спеціалістами. На ос0
нові варіанту М. Мак0Дональда [5] та із врахуванням
інших переліків факторів наданих для моделі GE/
McKinsey [2] та аналізу діяльності залізорудних
підприємств в умовах впливу факторів зовнішнього се0
редовища ми виділили та адаптували до умов галузевої
специфіки запропонований ним перелік факторів шля0
хом відсіювання несуттєвих та уточнення формулювань
відібраних (табл. 1).
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Таблиця 1. Змінні параметри в моделі GE/McKinsey для ГЗК
Фактори, характеристики привабливості ринку
(«Industry Attractiveness», вісь Х)

Коеф.
вагом.

Фактори, характеристики
конкурентоспроможності бізнесу
(«Business Strength», вісь У)

Коеф.
вагом.

1. Ринок
1. Розмір ринку (ємність у натуральному та/чи
грошовому вимірі)
2. Розмір ключових сегментів
3. Темп зростання всього ринку
4. Темп зростання ключових сегментів
5. Наявність незадоволеного попиту
6. Диверсифікованість ринку

0,27
0,25

Ринок
Поточна частка на ринку

0,26
0,2

0,25
0,2
0,2
0,25
0,15

Репутація компанії (імідж)
Ефективність цінової політики

0,2
0,35

Ефективність методів просування
Потужність (охват) дистриб'юторської мережі

0,3
0,2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
2.
1.

0,35
0,3
0,25
0,3
0,25
0,2
0,18
0,4

Транспортні (фрахтові) можливості

0,3

Чутливість до ціни
Чутливість до рівня обслуговування
Чутливість до зовнішніх факторів
Циклічність
Сезонні коливання продажів
Сила тиску постачальників
Конкуренція
Тип ринку (ступінь концентрації)

2. Зміни у типі ринку

0,45

3. Бар’єривходу та виходу
4. Замінність новою технологією та продукти
замінники (субститути)

0,35
0,15

7. Вплив неринкових методів просування

0,20

10. Ступені і типи інтеграції

0,25

3. Фінанси та економіка
1. Маржинальний дохід та прибутковість продукту

0,17
0,25

2. Можливість економії на масштабі (крива досвіду)

0,25

5.
4.
1.
2.
3.
4.

0,25
0,18
0,3
0,4
0,25
0,35

Конкуренція
Конкурентоспроможність продукту за якістю
Відповідність стандартам якості
Цінова конкурентоспроможність
Зростання частки ринку
Низькі витрати на реалізацію
(доставка, ін.)
1. Відсутність слабких сторін
Фінанси та економіка
Рентабельність збуту
Можливості самофінансування
Можливості зовнішнього фінансування
Вартість робочої сили

Бар'єри входження (фінансові,нефінансові)
Технології виробництва
Зрілість та рівень розвитку
Складність технології виробництва
Диференціювання
Вимоги до технологій виробництва та обладнання

5. Юридичний захист прав (патенти, ліцензії і права)

0,15

5. Соціально-політичні чинники
1. Залежність від стану економіки, політики

0,2
0,4

2. Зміни законодавства та державне регулювання

0,3

3. Вплив груп тиску та представників держави

0,35

4. Доступність якісних кадрів

0,25

0,2
0,3

0,25
0,3
0,35
0,25
0,18
0,35
0,35
0,35
0,25

. Прибутковість операційної діяльності
Технології та виробництво
Наявність сировинних ресурсів
Наявність потужностей
Економія на масштабах
Рівень зносу обладнання
Гнучкість і можливість адаптації

0,25
0,21
0,35
0,35
0,4
0,3
0,25

Організація та персонал
1. Організаційна готовність

0,15
0,2

2. Корпоративна культура

0,3

3. Компетентність персоналу у галузі (контроль
якості, технології, збут, ін.)
4. Досвід та ноу-хау в галузі менеджменту

0,25

5. Рівень інформаційних систем (впровадження і
використання)
6. Мотивація та ефективність роботи співробітників

0,15

0,35

0,25

δij — ступінь важливості j0ї характеристики i0го КФУ,
част.од.;
⎤
⎡m
γij — значення експертної бальної оцінки j0ї харак0
δ γ
n ⎢ ∑ ij ij
⎥
теристики
i0го КФУ, бали;
⎥ *α i
BS furnit. сomp. = ∑ ⎢ j =1
m
(1),
αi — питома вага характеристик підприємства та
i =1 ⎢
δ ij ⎥
його продукції (КФУ), які є значущими для споживача,
∑
⎥⎦
⎢⎣
j =1
част. од, α1 + α2 + … +αn = 1.
Формула для оцінки привабливості ринку має вигляд
де BS0критерій конкурентоспроможності("сили
(2):
бізнесу") ГЗК;
n — кількість факторів конкурентоспроможності
⎤
⎡m
бізнесу / ключових факторів успіху (КФУ);
λ μ
n ⎢ ∑ ij ij
⎥
i — індекс КФУ;
(2),
⎥ * βi
IAfurnit. сomp. = ∑ ⎢ j =1
m
j — індекс характеристики i0го КФУ;
⎥
i =1 ⎢
λ ij
∑
m — кількість характеристик (параметрів) i0го КФУ,
⎥⎦
⎢⎣
j =1
од.;
Формула для обчислення сили бізнесу має вигляд (1):
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ГЗК за продуктами полягає у виборі стра0
тегій, що рекомендуються за даною методи0
кою для продуктів відповідно до їх розташу0
вання на окремих квадрантах.
На прикладі ПАТ "ПівдГЗК" розглянемо
підхід до формулювання конкурентної стра0
тегії ГЗК за продуктами у портфелі на основі
концептуального підходу моделі GE/McKin0
sey. Три квадранти у верхній лівій частині
матриці є найбільш перспективними з точки
зору майбутніх доходів від інвестицій. Це
квадранти: "Збереження і зміцнення позиції
на ринку" (Grow/Penetrate), "Інвестування
у зростання" (Invest for Growth), "Вибірко0
вий збір врожаю чи інвестування" (Selective
Harvest or Investment).
Головний напрямок розвитку СБО, що
потрапили до цих квадрантів: інвестувати/
рости.
Майже на перетині цих трьох квадрантів
знаходяться СБО з "продуктового портфе0
ля" ПАТ "ПівдГЗК", а саме товарна ЗРП двох
видів: ЗРК, агломерат. Необхідно працюва0
ти на ринках цих видів ЗРПта інвестувати в
зростання цих бізнес0одиниць.
Продукція виду товарний ЗРК має
Рис. 1. Стратегічні альтернативи за результатами
відносно значні (найбільші у продуктовому
побудови моделі "продуктового портфелю"ГЗК
портфелі підприємства ПАТ "ПівдГЗК") об0
за методикою GE/McKinsey для ВАТ "ПівдГЗК"
сяги продажу (у 2013 р. — 7587170,91 тис.
грн.) та відповідно займає першу за обсягом
де IA — критерій привабливості ринку для бізнесу частку у "продуктовому портфелі" ГЗК. Продукція виду
ГЗК;
товарний залізорудний агломерат має другу за обсягом
n — кількість факторів привабливості ринку;
частку продажів у товарному портфелі аналізованого
i — індекс фактора привабливості ринку;
ГЗК (у 2013 р. — 1611188,09 тис. грн.).
j — індекс характеристики фактора привабливості
Інтерпретація отриманих результатів побудови мо0
ринку;
делі GE/McKinsey "продуктового портфелю" ГЗК за
m — кількість характеристик (параметрів) i0го фак0 видами ЗРП, що виробляється чи буде вироблятися по0
тора привабливості ринку;
лягає у виборі стратегій, що рекомендуються за даною
λij — ступінь важливості j0ї характеристики i0го фак0 методикою для продуктів відповідно до їх розташуван0
тора привабливості ринку, част. од.;
ня на окремих квадрантах. Рекомендована стратегія
μij — значенняекспертної бальної оцінки j0ї харак0 заграфічною інтерпретацією фактичного положення
теристики i0го фактора привабливості ринку, бали;
(стратегічних позицій) на діаграмі за моделлю GE/
βi — питома вага характеристик факторів приваб0 McKinsey для СБО (продуктів) товарного портфелю ПАТ
ливості ринку, які є значущими для бізнесу ГЗК, част. "ПівдГЗК" (залізорудного концентрату таагломерату):
од., β1 + β2 + … +βп = 1.
"Вибірковий збір врожаю або інвестування" (Selective
Моделювання "продуктового портфеля" ПАТ Harvest or Investment).
"ПівдГЗК" за методикою GE/McKinsey здійснювалось
Для даної позиції характерні найвищий ступінь при0
на основі експертних оцінок. Аналізувалися основні вабливості ринку і середній рівень відносних переваг
стратегічні бізнес0одиниці (СБО), що представлені дво0 організації. Така організація явно не є лідером у своїй
ма видами ЗРП (виробництва ПАТ "ПівдГЗК"): залізо0 галузі, але і в той же час не відстає від нього занадто
рудного концентрату (ЗРК) та агломерату. За параметр далеко. Стратегічним завданням такої організації є,
оцінки обсягів реалізації, який визначає розмір (діаметр) перш за все, визначення своїх сильних і слабких сторін,
кола, що символізує бізнес0одиниці на діаграмі, запро0 а потім здійснення необхідних інвестицій з метою отри0
поновано взяти обсяг продажів за двома СБО у грошо0 мання максимальної вигоди від своїх сильних сторін та
поліпшення слабких.
вому вимірі за 2013 рік.
Рекомендації для СБО "продуктового бізнес0порт0
Результати експертних оцінок конкурентоспромож0
ності та привабливості ринків збуту ПАТ "ПівдГЗК" по фелю" ПАТ "ПівдГЗК" отримані за моделлю GE/McKin0
sey:
продуктах представлено на рисунку 1.
На рисунку 1 основні СБО представлені у вигляді кіл
— пошук зростаючих сегментів:у найближчий час
з площею поверхні, пропорційною їх частці у сукупно0 промисловість Азії, зокрема Китаю, залишиться основ0
му доході компанії. Інтерпретація отриманих результатів ним споживачем ЗРП у світі і пріоритетним у середнь0
побудови моделі GE/McKinsey "товарного портфелю" остроковій перспективі як для ПАТ "ПівдГЗК", так і
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інших залізорудних підприємств світу, при цьому він
характеризується переходом у фазу "зрілості" ринку,
що при загальному зростанні даного географічного
сегменту буде означати поступове зниження темпів
росту відносно попередніх періодів інтенсивного рос0
ту (2000—2011 рр.), проте існує і певна ймовірність
виходу на повторний життєвий цикл ринку Китаю під
впливом зовнішніх чинників. Необхідно вжити агресив0
ну конкурентну стратегію до іноземних компаній, що
працюють в даному географічному сегменті, шляхом
гнучкого ціноутворення за рахунок використання ва0
желя "цінового демпінгу"; також можна конкурувати з
застосуванням зручних для споживачів умов постачан0
ня (CIF, інші);
— інвестування у розвиток на зростаючих сегмен0
тах, щоб рости швидше на ринку: всі зусилля в просу0
ванні (заходи орієнтовані на утримання постійних
клієнтів, зокрема програми підвищення лояльності, си0
стема дисконтних знижок) концентрація на конкурент0
них перевагах товару;
— посилювати своє лідерство на ринку: остерігати0
ся прямої боротьби "лобом у лоб" з лідерами ринку, що
володіють високою конкурентоспроможністю, подаль0
ше формування своєї репутації (іміджу), як надійного
бізнес0партнера;
— розвивати свої здібності протистояти впливу кон0
курентів: розвивати стійку конкурентну перевагу (СКП)
ГЗК та застосовувати інструменти агресивного марке0
тингу, в тому числі ціноутворення;
— реінвестувати прибуток для підвищення рівня
конкурентоспроможності чи отримувати максимальну
вигоду:у розширення покриття збутової мережі та ви0
робництво (збільшення потужності, розвиток технології,
розширення номенклатури), що також є поширеним у
світовій бізнес0практиці та дозволяє додатково ефек0
тивно здійснювати податкову оптимізацію; зменшувати
виплати дивідендів акціонерам у короткостроковому
періоді для їх збільшення у довго та/чи середньостро0
ковому періоді;
— збільшувати обсяги виробництва і через це до0
магатися збільшення прибутковості своєї організації, що
дозволить досягти не тільки пропорційного зростання
доходів, а й зменшення витрат за рахунок ефекту еко0
номії на масштабах.
Можна дати наступну розширену інтерпретацію ре0
комендацій:
— сегмент з високим потенціалом для компанії;
— високий рівень інвестицій у донесення конку0
рентних переваг і формування лояльної споживчої
бази;
— обмежити використання високовартісних каналів
просування, при цьому всі зусилля у цьому напрямі (за0
ходи підтримки лояльності клієнтів, система знижок,
тощо) концентрувати на конкурентних перевагах това0
ру;
— інвестиції у зміцнення та довгостроковий захист
конкурентних переваг;
— високий рівень контролю над економічним по0
тенціалом сегменту.
Враховуючи високий прогнозний потенціал сегмен0
та, необхідно також застосувати наступні стратегічні
рекомендації:
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— концентрація ключових ресурсів компанії у да0
ному сегменті;
— інвестиції в максимально можливе зростання;
— висока увага захисту конкурентних переваг (ви0
будовувати чітку конкурентну стратегію), розробити
чіткий план по утриманню необхідного рівня конкурен0
тоспроможності (захист технології на основі пошуку
оптимальних технологій переділу з їх подальшим патен0
туванням і ліцензуванням; цін; споживчої бази);
— зусилля маркетингу повинні бути спрямовані на
зростання і зміцнення прихильності до товару підприє0
мства;
— інвестиції в розвиток технології, майбутнє зміц0
нення конкурентних переваг;
— створення бар'єрів для входу в сегмент нових
гравців.
Варто звернути особливу увагу на можливість до0
даткового підкріплення управлінських рішень на ос0
нові розширених рекомендацій та їх варіацій, які да0
ються різними вченими, що займалися вдосконален0
ням та розвитком концепції запропонованої у моделі
GE/McKinsey. В основі всіх їх лежать, як правило,
прагнення збільшити число і різноманітність фак0
торів, які враховуються в ході аналізу або запропо0
нувати більше варіантів стратегічних рішень для тієї
чи іншої позиції.
Так, при стратегічному положенні СБО (висока кон0
курентоспроможність при середній привабливості рин0
ку) Нейлор [3], наприклад, пропонує наступну страте0
гію для даної позиції матриці GE/McKinsey: "Рости".
Хоча дана пропозиція і виглядає занадто широкою, але
вона не дає відповіді на питання про те, як здійснювати
таку стратегію.
Згідно з рекомендаціями запропонованих Дейем [2]
щодо інтерпретації стратегічного положення бізнес0
одиниць у продуктовому портфелі можна узагальнити
наступне:
— акцентування на підвищення прибутковості за
рахунок збільшення продуктивності, інвестиції у розши0
рення виробництва;
— боротьба за лідерство;
— значне (масштабне) інвестування у привабливі
ринкові сегменти, вибіркові інвестиції за критерієм
ефективності;
— розвиток здатності бізнесу протистояти конку0
ренції, зміцнення вразливих ділянок.
Рекомендації за Моніесоном [4]:
— вибірковий розвиток на основі своїх сильних
сторін;
— розвиток здатності протистояти конкурентам.
На основі застосування комплексного методу до
інтерпретації результатів моделювання "продуктового
бізнес0портфелю" ГЗК за моделлю GE/McKinsey та
узагальнення варіацій розширеного трактування реко0
мендацій стратегічного аналізу отримано оптимальну
елементну базу стратегічного набору діяльності ГЗК, що
аналізується (табл. 2).

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Пропонується власний підхід до аналізу "продук0
тового бізнес0портфелю" СБО ГЗК на основі моделі

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Оптимальна елементна база стратегічного набору діяльності ГЗК
(на прикладі ПАТ "ПівдГЗК") на основі рекомендацій з управління
бізнес3портфелем за моделлю GE/McKinsey

1

Функціональний
елемент
стратегічного
набору діяльності
ринкові частки

2

конкуренція

3

товари

4

ціноутворення

5

просування

6
7

дистрибуція
контроль видатків

8

виробництво

9

НДДКР/ інновації

10

персонал

11

інвестиції
(у зростання)

№

Рекомендація щодо ефективного керуючого впливу на елемент стратегічного набору
діяльності
¾ підтримка або збільшення домінування;
¾ високий рівень контролю над потенціалом сегмента;
¾ поступове збільшення (максимізація) власної частки на ринку на базі чітко визначених
джерел зростання в сегментах (з точки зору споживачів і конкурентів);
¾ пошук нових найбільш привабливих сегментів для застосування своїх здібностей (СКП)
¾ боротьба за лідерство;
¾ вибудовувати чітку конкурентну стратегію;
¾ висока увага захисту конкурентних переваг – розробити чіткий план по утриманню
необхідного рівня конкурентоспроможності (захист технології – патенти, ліцензії; цін;
споживчої бази); зміцнення вразливих ділянок;
¾ зусилля маркетингу повинні бути спрямовані на зростання і зміцнення прихильності до
товару;
¾ створення бар'єрів для входу в сегмент нових гравців
¾ диференціація (розширення продуктової лінії) за рівнем якості (особливо щодо
агломерату)
¾ цінове лідерство, агресивне ціноутворення з метою збільшення ринкової частки,
«влади» та прибутковості бізнесу
¾ агресивний маркетинг;
¾ обмежити використання високовартісних каналів просування, при цьому всі зусилля в
цьому напрямі (заходи підтримки лояльності клієнтів, система знижок, тощо)
концентрувати на конкурентних перевагах товару
¾ розширення дистрибуції
¾ жорсткий контроль і оптимізація у напрямі економії на масштабі (застосування ефекту
масштабу)
¾ розширення, інвестування
¾ зміцнення найбільш вразливих сторін діяльності
¾ інвестування в розвиток технологій виробництва і збуту, майбутнє зміцнення
конкурентних переваг
¾ підвищення кваліфікації менеджерів (збут, виробництво);
¾ вдосконалення менеджменту в основних напрямах
¾ реінвестувати прибуток (у розширення збутової мережі,потужності,
технологіївиробництва та ін.)
¾ активна інвестиційна політика в основні фонди інвестування в боротьбу за лідерство
¾ інвестиції у зміцнення, довгостроковий захист та донесення конкурентних переваг і
формування лояльної споживчої бази;
¾ серйозне інвестування у розвиток ГЗК лише на вибіркових (привабливих) сегментах
ринку, інвестиції за критерієм ефективності;
¾ інвестування у розвиток на зростаючих сегментах щоб рости швидше на ринку;
¾ вибіркове інвестування в сильні сторони діяльності

GE/McKinsey, яку було адаптовано до специфіки га0
лузі (ГМК) через уточнення факторів впливу на кри0
терії привабливості ринку, конкурентоспроможності
ГЗК та визначення вагової бази відповідно до спе0
цифіки світового ринку ЗРП. За допомогою струк0
тури матриці GE/McKinsey забезпечується частко0
ве вирішення проблеми встановлення загальної по0
рівняльної бази для аналізу стратегічних позицій
видів бізнесу, які відрізнялися один від одного за
своїм характером. Шляхом кількісного оцінювання
суб'єктивних факторів та їх включення в аналіз мо0
дель забезпечує особу, яка приймає рішення, вели0
кою кількістю релевантної інформації, що забезпе0
чує підтримку прийняття ефективних управлінських
рішень.
Напрямом подальших досліджень є адаптація
найбільш ефективних інструментів світової бізнес0
практики стратегічного менеджменту до специфіки
ринку ЗРП для удосконалення механізму стратегіч0
ного планування ГЗК, спрямованого на максиміза0
цію прибутковості бізнесу (на горизонті стратегічно0
го планування) та забезпечення сталості економіч0
ного зростання незалежно від фази економічного
циклу.
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THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT PROJECT IN THE ENTERPRISES
У статті запропоновано методичні підходи та практичні рекомендацій щодо розробки інвес
тиційної стратегії підприємства з урахуванням особливостей підприємства ТОВ "Дніпрокера
міка". В роботі розраховано основні показники інвестиційного проекту та можливий обсяг про
дажів. Виявлено резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції
ТОВ "Дніпрокераміка". Проаналізовано умови функціонування інвестиційного проекту на
підприємстві. Виявлені ризики пов'язані з збільшенням обсягу виробництва, витратами на ре
монт устаткування і часткою податків, яку сплачує підприємство. Запропоновано впроваджен
ня інвестиційного проекту, раціональне використання виникаючих резервів у фінансововироб
ничій діяльності підприємства. На основі аналізу діяльності підприємства та аналізу факторів,
що впливають на діяльність підприємства, показано, що для удосконалення діяльності підприє
мства потрібно використовувати консервативну інвестиційну стратегію для закупівлі нового об
ладнання.
In the article methodical approaches and practical recommendations for the development of the
investment strategy of the enterprise is proposed. Practical recommendations take into account the
peculiarities of OOO "Dniprokeramika." Key indicators of investment project and possible sales are
calculated. reserve increase profits ООО "Dniprokeramika" due to increased sales of products
identified. Operating conditions of the investment project at the enterprise are analyzed. Identified
risks due to the increased volume of production, the cost of repair and the share of taxes paid by the
company. Prompted the introduction of the investment project, the management of reserves in
emerging financial and production activity. The analysis of the company and the factors influencing
the activity of the company showed that the improvement of the company you want to use a
conservative investment strategy for the purchase of new equipment.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний проект, стратегія, витрати, амортизація, прогноз, прибу#
ток, резерв, ефективність інвестицій, фінансова стійкість.
Key words: investments, investment project, strategy, costs, depreciation, forecasting, profit reserve, efficiency
investments, financial stability.

ВСТУП
Розширене відтворення капіталу, відновлення еко0
номічного і соціального потенціалу у сучасних умовах
розвитку вітчизняної економіки великою мірою зале0
жить від зростання інвестицій у промислові підприєм0
ства. Підвищення ролі України як активного учасника
світового господарства можливе за досягнення високої
ефективності інвестиційних проектів, що є визначаль0
ним чинником зростання економічного потенціалу краї0
ни загалом та показників діяльності господарюючих
суб'єктів, зокрема. Орієнтуючись на стратегію еконо0
мічного розвитку важливо проводити глобальні аналі0
тичні дослідження з метою розробки оновлених мето0
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дик аналізу інвестиційних проектів, націлених на підви0
щення їх ефективності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У процесі проведеного дослідження автором про0
аналізовано вітчизняну та міжнародну практику стосов0
но розробки інвестиційних проектів, а також роботи
провідних науковців. Вдосконаленню аналізу та роз0
робці ефективності інвестиційних проектів присвячені
роботи багатьох українських і зарубіжних вчених, зок0
рема: С.І. Абрамова, В. Беренса, Г. Бірмана, І. Бланка,
С. Брігхема, П.Л. Виленского, Д.А. Ендовицького,
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Прогноз обсягу реалізації продукції

В.В. Ковальова, В. Лівшиця, А.В. Мертенса, Є.В. Мни0 складається угода між постачальником і замовником
ха, В.В. Новожилова, М.І. Савлука, В.В. Сопка, Т.С. Ха0 обладнання.
чатурова, М.Г. Чумаченка, А.Г. Шахназарова, І. Шарпа
Витрати на створення (придбання) інвестиційного
та інших.
об'єкта — одноразові витрати, що здійснюються на по0
чатку інвестиційного періоду й обумовлюють наступні
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
надходження доходів і витрат. Найважливішим момен0
Мета роботи полягає у виявленні основних проблем том є встановлення загальної тривалості аналізованого
діяльності підприємства та розробити інвестиційний періоду, так називаного планового обрію. Від його роз0
проект на підприємстві.
міру значною мірою залежить ухвалення рішення про
здійснення інвестиції.
РЕЗУЛЬТАТИ
При підрахунку резервів зростання прибутку за ра0
Основними шляхами зниження витрат є економія хунок можливого зростання обсягу реалізації викорис0
усіх видів ресурсів, що споживаються у виробництві: товуються результати аналізу випуску і реалізації про0
трудових та матеріальних. Так, значну долю в структурі дукції.
витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуаль0
Сума резерву зростання прибутку за рахунок збіль0
ною є задача зниження трудоємкості продукції, що ви0 шення обсягу реалізації продукції розраховується за
готовляється, зростання продуктивності праці, скоро0 формулою [2]:
чення чисельності персоналу.
(1),
На ТОВ "Дніпрокераміка" є застаріле обладнання,
яке можна продати без будь0якої шкоди для виробниц0
— резерв зростання прибутку за рахунок
де
тва, це допоможе скоротити простої. Отримані кошти
можна вкласти в нове, ресурсозберігаюче обладнання, збільшення обсягу продукції, грн.;
Пі — сума прибутку на одиницю i0й продукції, грн.;
яке підвищить фондовіддачу. У перспективі передба0
РПкі — кількість додатково реалізованої продукції
чається впровадити більш продуктивне автоматизова0
не обладнання. Але коштів, що знаходяться в аморти0 в натуральних одиницях виміру.
заційному фонді підприємства і призначених саме для
Якщо прибуток розрахований на гривню товар0
цих цілей, явно недостатньо. Тому
заводу необхідно шукати інші дже0
Таблиця 2. Основні економічні показники проекту
рела фінансування відновлення ос0
новних фондів — зовнішні. Пла0
нується, що термін здійснення цьо0
го інвестиційного проекту — 1 рік з
розбиттям на 4 квартали. Обсяг ви0
робництва за кварталами наведе0
ний в таблиці 1.
Для того, щоб закупити необ0
хідне обладнання, підприємству не0
обхідно спочатку знайти виробни0
ка, який би міг продати його на
прийнятних умовах. Якщо йдеться
про значну вартість закупівель, то
доцільно провести тендер з метою
визначення найкращої пропозиції
від виробника. Лише після цього
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Структура витрат ТОВ "Дніпрокераміка"

При порівняльному методі кількісного вимі0
рювання резервів їх величина визначається шля0
хом порівняння досягнутого рівня витрат з їх по0
тенційною величиною:
(3),
де

— резерв зниження собівартості про0

дукції за рахунок і0го виду ресурсів;
Сфі — фактичний рівень використовування i0
го виду виробничих ресурсів;
ної продукції, сума резерву її зростання за рахунок
Спі — потенційний рівень використання i0го виду
збільшення обсягу реалізації визначається за фор0
виробничих
ресурсів.
мулою:
Узагальнююча кількісна оцінка загальної суми ре0
зерву зниження собівартості продукції проводиться
(2),
шляхом підсумовування:
де PV— потенційно можливе збільшення об'єму ре0
алізованої продукції, грн.;
(4),
П — фактичний прибуток від реалізації продукції,
грн.;
де Р С — загальна величина резерву зниження со0
РПкі — фактичний обсяг реалізованої продукції, грн. бівартості продукції, грн.;
Розрахунок можливого об'єму продажів, встанов0
РІС — резерв зниження собівартості по i0му виду ви0
леного за результатами маркетингових досліджень робничих ресурсів, грн.
відповідними органами підприємства з урахуванням
Якщо аналізу прибутку передує аналіз собівартості
існуючого темпу приросту та можливостей підприємства продукції і визначена загальна сума резерву її знижен0
дозволив спрогнозувати збільшення доходу від реалі0 ня, то розрахунок резерву зростання прибутку прово0
зації продукції ТОВ "Дніпрокераміка" на 15% в наступ0 диться за формулою:
ному році.
(5),
Розрахуємо резерв збільшення прибутку за раху0
де Р(с) П — резерв збільшення прибутку за рахунок
нок збільшення обсягу реалізації продукції ТОВ
зниження собівартості продукції, грн.;
"Дніпрокераміка" за формулою (2).
Вм — потенційно можливе зниження витрат на грив0
Маємо:
, тис. грн.
ню реалізованої продукції;
П = 8444,8, тис. грн.
V — фактичний обсягу реалізованої продукції за пе0
V = 21939,1 тис. грн.
ріод, що вивчається, грн.;
PV — можливе збільшення обсягу реалізації про0
тис. грн.
дукції, грн.
Витрати підприємства на здійснення своєї діяльності
Таким чином, збільшивши об'єм реалізації продукції в цілому і по статтям за період, що аналізується, і за
на 15% підприємство, що розглядається нами, збіль0 попередній представлені в таблиці 3.
шить свій прибуток на 1266,8 тис. грн.
Як видно з таблиці 3, найбільша частина витрат —
Важливий напрям пошуку резервів зростання при0 це матеріальні витрати, вони склали 9404,4 тис. грн.,
бутку — зниження витрат на виробництво і реалізацію проте вони збільшились у 2013 році порівняно з 2012
продукції, наприклад, сировини, матеріалів, палива, (+1603,9 тис. грн.). Це являє собою позитивний факт,
енергії, амортизації основних фондів та інших витрат. оскільки при урахуванні збільшення доходів від реал0
Для виявлення і підрахунку резервів зростання при0 ізації товарів таке збільшення матеріальних витрат
бутку за рахунок зниження собівартості може бути ви0 може свідчити про розширення діяльності підприєм0
користаний метод порівняння. В цьому випадку для ства.
кількісної оцінки резервів дуже важливо правильно ви0
Для того, щоб витрати по статтях навести в зі0
брати базу порівняння. Як такою база, можуть висту0 ставленні значення, перерахуємо їх на 1 гривню реалі0
пати рівні використовування окремих видів виробни0 зованої продукції, використовуючи формулу:
чих ресурсів: плановий і нормативний; досягнутий на
передових підприємствах; базовий фактично досягну0
(6),
тий середній рівень у цілому по галузі; фактично до0
Отримані
дані
зведені
в
таблиці
4.
сягнутий на передових підприємствах зарубіжних країн
Як показують дані таблиці 4, існують резерви зни0
та ін.
ження
собівартості продукції за рахунок зменшення
Методичною базою економічної оцінки резервів
зниження витрат упредметненої праці є система прогре0 матеріальних затрат, амортизаційних відрахувань та
сивних техніко0економічних норм і нормативів по видах інших операційних витрат. Всі перелічені показники за0
витрат сировини, матеріалів, паливно0енергетичних ре0 трат на 1 грн. товарної продукції збільшились порівня0
сурсів, нормативів використовування виробничих по0 но з попереднім періодом, і являють собою негативні
тужностей, питомих капітальних вкладень, норм і нор0 відхилення від досягнутих у попередньому періоді, які
можна розглядати як потенційно можливі.
мативів в устаткуванні та ін.

14

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 4. Витрати на 1 гривню товарної продукції

Можливе зниження витрат на гривню товарної про0
дукції дорівнює:
грн.
Витрати на гривню товарної продукції в 2013 році
склали 0,885 грн., зменшення цієї суми на 0,04 грн. доз0
волить збільшити суму прибутку. Розрахуємо резерв
збільшення суми прибутку:
тис. грн.
А це у свою чергу підвищить рентабельність про0
дажів.
Фактична рентабельність продажів у 2013 році скла0
ла:
.
Можлива рентабельність продажів при зниженні на
0,04 грн. витрат на 1 гривню реалізованої продукції скла0
де:

Вигоди від вкладання коштів в удоскона0
лення виробничої бази очевидні. Перш за все,
заміна обладнання забезпечила б зростання
обсягу виробництва на 5—15% щокварталу,
та зниження собівартості продукції за рахунок
зменшення матеріальних затрат, амортизацій0
них відрахувань та інших операційних витрат,
тобто підприємство зекономило би на умов0
но0постійних витратах за рахунок збільшення
обсягу виробництва та зменшення собівар0
тості. Крім того, висока якість продукції, виробленої на
більш прогресивному обладнані, дозволила б збільши0
ти ціну на продукцію на 10%. Таким чином, планований
обсяг реалізації у вартісному вимірі після впроваджен0
ня нового обладнання збільшився би на 32% в кінці пла0
нового періоду.
Проаналізувавши умови функціонування розгляну0
того інвестиційного проекту, існує ризик цього проекту
пов'язаний з обсягом виробництва, витратами на ремонт
устаткування і часткою податків, яку сплачує підприєм0
ство. Для зниження імовірності такого ризику, як змен0
шення обсягу реалізації варто зберігати існуючих спо0
живачів продукції та залучати нових шляхом запровад0
ження активних заходів (участі у виставках0продажах,
друкування у спеціалізованих журналах, розсилання
рекламних проспектів тощо). Для запобігання додатко0
вих витрат на ремонт устаткування потрібно удоскона0
лити систему планово0попереджувальних ремонтів,
підвищити відповідальність робітників за стан устатку0
вання. Для зменшення впливу деяких ризиків підприєм0
ство може їх застрахувати в страхових компаніях, може
створити власний резервний фонд на покриття збитків
у випадку несприятливої ситуації.
З усього вищевикладеного можна зробити висно0
вок, що впровадження розглянутого інвестиційного про0
екту є вигідним, і що вкладені в нього засоби повернуть0
ся кредитору і ТОВ "Дніпрокераміка" отримає достатній
прибуток для сплати відсотків по кредиту і для подаль0
шого розвитку підприємства.

.
Істотним резервом зростання прибутку є поліпшен0
ня якісного складу товарної продукції.
Дотримання технологічної дисципліни, контроль за
роботою устаткування і своєчасна його наладка, умови
зберігання і транспортування сировини і готової про0
дукції є найважливішими чинниками підвищення якості
товарної продукції.
Узагальнимо виявлені резерви зростання прибутку
в таблиці 5.
Таким чином, завдяки закупівлі нового облад0
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DEVELOPMENT OF MARKETING AND LOGISTICS ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE
AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE BUSINESS POTENTIAL
У науковій статті розкрито сутність таких економічних категорій, як "підприємницький потенціал", "кон
курентоспроможність підприємницького потенціалу", "маркетингова діяльність". Запропоновано влас
не трактування сутності поняття "логістична діяльність підприємства". Визначено основні індикатори до
оцінювання маркетингової та логістичної діяльності підприємства. На основі аналізування вітчизняної
наукової літератури, встановлено, що ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності підприє
мницького потенціалу підприємства є розвиток його маркетингової та логістичної діяльності. З'ясовано,
що на розвиток маркетингової діяльності підприємства впливають чинники макросередовища (економі
чне, демографічне, політичне, науковотехнічне, культурне та природне) та мікросередовища (постачаль
ники, посередники, споживачі, конкуренти, громадські організації). Розвиток логістичної діяльності
підприємства здійснюється на основі системи забезпечення, яка включає такі види забезпечення: фінан
совоекономічне, організаційне, кадрове, наукове, інформаційне, технікоекономічне, правове.
The scientific article reveals the essence of such economic categories as "entrepreneurial potential",
"competitive business potential", "marketing activities". It was proposed the own interpretation of essence of
the concept of "logistics activity of the enterprise". It was determined the main indicators for the assessment of
marketing and logistics activities of the enterprise. On the basis of analysis of national scientific literature, it
was found that the key to improving the competitiveness of the business potential of the enterprise is the
development of its marketing and logistics activities. Was revealed that the macro factors (economic,
demographic, political, scientific, technical, cultural and natural) and micro factors (suppliers, intermediaries,
customers, competitors, community organizations) affect on the development marketing activities of the
enterprise. The development of the logistics activities of the enterprise is based on the system software, which
includes the following types of security: financial, economic, organizational, human, scientific, informational,
technical, economic and legal.

Ключові слова: підприємство, підприємницький потенціал, конкурентоспроможність, маркетингова
діяльність, логістична діяльність, розвиток, індикатори.
Key words: enterprise, entrepreneurial potential, competitiveness, marketing activities, logistics activities,
development, indicators.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

логістики. Ефективне здійснення маркетингової та ло0
У сучасних ринкових відносинах більшість під0 гістичної діяльності відкриває перед підприємствами
приємств функціонують на принципах маркетингу та (суб'єктами господарювання) значні можливості та пер0
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спективи щодо підвищення конкурентоспроможності їх
підприємницького потенціалу, що забезпечує високий
(бажаний) рівень прибутку за відносно низького (опти0
мального) рівня витрат. У таких умовах об'єктивно не0
обхідним є дослідження основних чинників (факторів),
які впливають на розвиток маркетингової та логістич0
ної діяльності підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико0методологічні основи конкурентоспро0
можності підприємства, зокрема його підприємницького
потенціалу, знайшли своє відображення у роботах вчених:
Воронкової А.Е., Гудзинського О.Д., Рєпіної І.М., Фатхут0
дінова Р.А., Федоніна О.С., Хомякова В.І., Чернеги В.В.
та ін. [1—3].
Вагомий внесок у розвиток маркетингової діяльності
підприємства зробили такі вітчизняні вчені0економісти:
Аронова В.В., Бондаренко В.М., Бондаренко Л.М., Лу0
кан О.М., Мороз Л.О., Райко Д.В., Чухрай Н.І. та ін. [4—
7]. Окремі аспекти розвитку логістичної діяльності
підприємства стали предметом дослідження таких нау0
ковців: Крикавського Є.В., Окландера М.А., Руденко
Г.Р., Сумця О.М., Чорнописька Н.В. та ін. [8—10].
Однак, незважаючи на проведені дослідження вче0
ними0економістами, недостатньо вивченими залишають0
ся питання розвитку маркетингової та логістичної діяль0
ності суб'єкта господарювання в контексті підвищення
конкурентоспроможності його підприємницького потен0
ціалу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою наукової роботи є дослідження та розвиток
маркетингової та логістичної діяльності підприємства
для забезпечення підвищення конкурентоспроможності
його підприємницького потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Як свідчить аналіз наукових праць, виникає не0
обхідність у представленні найбільш вдалих визначень,
які розкривають сутність таких економічних категорій,
як "підприємницький потенціал" і "конкурентоспро0
можність підприємницького потенціалу".
Так, згідно з позиціями науковця Рєпіної І.М. [1], під
категорією "підприємницький потенціал" слід розуміти
набір взаємопов'язаних ресурсів, зокрема трудових,
матеріальних, фінансових, технічних та інноваційних, а
також навичок і здібностей керівників, спеціалістів та
інших видів персоналу, які задіяні у виробництві товарів,
наданні послуг, виконанні робіт з метою отримання
ефективного результату від здійснюваних операцій та
забезпечення успішного розвитку і функціонування
підприємства загалом. Натомість у дослідженні Черне0
ги В.В. [2] зазначено, що підприємницький потенціал —
це відповідні можливості підприємства щодо винаходу
та в подальшому використання нових видів продукції,
розроблення техніки та технології, нових форм та типів
організації виробництва і управління цим процесом.
Поряд з тим, на особливу увагу заслуговує думка
проф. Хомякова В.І. та іними науковцями [3], які ствер0
джують, що конкурентоспроможність підприємницько0

го потенціалу підприємства — це відносна ознака, за
якою визначаються відмінності розвитку конкретного
підприємства від розвитку його конкурентів на ринку за
такими основними параметрами, як рівень задоволе0
ності потреб споживачів (за ефективністю виробничої
діяльності), рівень компетентності підприємства віднос0
но його ринкових конкурентів стосовно нагромаджен0
ня та використання виробничого, трудового, інформа0
ційного, управлінського потенціалів (за якістю вироб0
леної продукції, прибутковістю, продуктивністю).
Звідси очевидно, що в основі підприємницького
потенціалу підприємства лежить конкурентоспро0
можність, а до основних складових його функціонуван0
ня, які впливають на підвищення конкурентоспромож0
ності підприємницького потенціалу підприємства відно0
сять його маркетингову та логістичну діяльність.
Отже, розвиток маркетингової та логістичної діяль0
ності виступає одним із досить вагомих факторів підви0
щення конкурентоспроможності підприємницького по0
тенціалу підприємства.
В контексті цього, доцільним буде визначення клю0
чових бізнес0індикаторів оцінювання маркетингової та
логістичної діяльності підприємства та розкриття сут0
ності цих економічних категорій.
Проф. Чухрай Н.І. запропоновано такі індикатори
оцінювання маркетингової діяльності підприємства [4,
с. 28]:
— індикатор цінності для споживача (ступінь дові0
ри споживачів; ступінь задоволеності споживачів; рівень
доходів на одного споживача; рівень прибутковості
клієнтів; середній час відносин із споживачами; рівень
давності і частоти здійснення покупок споживачами;
кількість претензій; рівень готовності споживача до
здійснення повторної покупки);
— індикатор цінності для підприємства (рівень рин0
кової вартості підприємства; операційні витрати підприє0
мства; збутові витрати підприємства; рівень прибутко0
вості конкретних груп товарів; бюджет витрат на мар0
кетинг; рівень рентабельності від купівлі споживачами
продукції; вартість бренда; додана вартість на одного
зайнятого працівника);
— індикатор цінності у ланцюгу поставок (питома
вага ринку підприємства у збутовому каналі; відносна
націнка на товар; маркетингові зобов'язання перед парт0
нерами підприємства; цикл замовлення товару, зазна0
чений у документах; рівень поставок, що відбулися вчас0
но; рівень оборотності запасів; рівень поставок, що
відбулися згідно із замовленням; рівень змінності об0
сягу і асортименту товару при замовленнях).
Сьогодні як зарубіжні, так і вітчизняні науковці опе0
рують поняттям "маркетингова діяльність підприєм0
ства", однак конкретної сутності цієї економічної кате0
горії не виділяють.
Так, у джерелі [5, с. 179] зазначено, що маркетин0
гова діяльність — це система дій, основною ціллю яких
є управління виробничо0збутовою діяльністю підприє0
мства за рахунок дослідження та аналізу ринку функ0
ціонування підприємства та задоволення потреб спожи0
вачів в максимальних обсягах.
Вітчизняний науковець Аронова В.В. [6] виділяє такі
чинники, що перешкоджають розвитку маркетингової
діяльності підприємства:
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— часте нерозуміння керів0
ника підприємств важливості
створення маркетингової служ0
би;
Чинники макросередовища
Чинники мікросередовища
— часта невідповідність та
нечіткість функцій маркетинго0
Економічне середовище
Постачальники
вої служби з посадовими обо0
в'язками працівників;
Посередники
Демографічне середовище
— некомпетентність праців0
ників у діяльності маркетингової
Політичне середовище
Споживачі
служби;
— недосконалість процесу
Науково-технічне
Конкуренти
мотивування та стимулювання
середовище
працівників маркетингової служ0
Громадські організації
би;
Культурне середовище
2) зовнішні:
— недосконала законодав0
Природне середовище
ча база стосовно процесів регу0
лювання діяльності підприєм0
Рис. 1. Основні чинники, що сприяють розвитку маркетингової
ства;
діяльності підприємства
— неточна та обмежена ін0
Джерело: побудовано на основі [7, с. 167] (Семчук Ж.В.).
формація про ринок;
1) внутрішні:
— нестабільність виробничо0господарської діяль0
— нестача коштів у підприємств на розвиток мар0 ності контрагентів;
кетингової діяльності;
— інтернаціоналізація підприємницької діяльності.
— низька частка підприємств із створеною марке0
Натомість автором наукової праці [7] виділено такі
тинговою системою, що інформаційно забезпечена та чинники, що сприяють розвитку маркетингової діяль0
комп'ютеризована;
ності підприємства (рис. 1).
У науковій праці [8, с. 49]
Фінансово-економічне забезпечення (оптимізація руху
автором встановлено, що клю0
фінансових ресурсів підприємства)
човими бізнес0індикаторами си0
стеми діагностики логістичної
Організаційне забезпечення (запровадження логістики у
діяльності підприємства є такі
діяльність підприємства та оптимізація управління за
групи показників: 1) показники
рухом фінансових, матеріальних та інформаційних
ефективності; 2) показники про0
ресурсів)
дуктивності; 3) показники гнуч0
кості та надійності; 4) показни0
Кадрове забезпечення (підготовка персоналу з
логістики; мотивування та стимулювання персоналу до
ки відповідності логістичному
СИСТЕМА
здійснення ефективної логістичної діяльності)
правилу; 5) показники ринкових
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
можливостей.
РОЗВИТКУ
Наукове забезпечення (наукові дослідження стосовно
З огляду на це та враховую0
ЛОГІСТИЧНОЇ
шляхів запровадження логістики у діяльність
чи інформацію у наукових пра0
ДІЯЛЬНОСТІ
підприємства; наукове обґрунтування та методичні
ПІДПРИЄМСТВА
цях [8—10], під логістичною
розробки стосовно шляхів запровадження логістики;
діяльністю підприємства слід
наукове обґрунтування ефекту впливу на фінансовий
розуміти окремий вид госпо0
результат підприємства від здійснення логістичної
діяльності)
дарської діяльності, що перед0
бачає переміщення матеріаль0
Інформаційне забезпечення (оптимізація інформаційних
них, фінансових, інформацій0
ресурсів підприємства)
них, людських та сервісних по0
токів через ланцюги поставок
Техніко-економічне забезпечення (оптимізація
між виробником та споживачем
інформаційних та фінансових ресурсів підприємства)
продукції.
Для розвитку логістичної
Правове забезпечення (розроблення нормативних актів і
діяльності підприємства, під0
стандартів щодо здійснення логістичної діяльності;
формування бази даних щодо регламентування
тримуючи думку науковця Ру0
господарської діяльності, в тому числі логістичної
денко Г.Р. [9], доцільним є роз0
діяльності; створення юридичної допомоги щодо
роблення різних видів забез0
здійснення логістичної діяльності; інтеграція прояву
печення, а саме: 1) фінансово0
управлінської діяльності на логістичну діяльність)
економічного; 2) організаційно0
Рис. 2. Система забезпечення розвитку логістичної діяльності
го; 3) кадрового; 4) науково0
підприємства
го; 5) інформаційного; 6) тех0
ніко0економічного; 7) правово0
Джерело: побудовано на основі [9, с. 187] (Скриньковський Р.М.)
ЧИННИКИ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА
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го. В контексті цього основні заходи, які необхідно ре0
алізувати для розроблення комплексної системи забез0
печення, представлені на рисунку 2.
Натомість проф. Окландером М.А. [10] виділено такі
основні чинники, що впливають на розвиток логістич0
ної діяльності підприємства, зокрема на формування
його логістичної системи:
1) конкурентні фактори;
2) георинкові фактори;
3) техніко0технологічні фактори;
4) паливно0енергетичні фактори;
5) соціально0економічні фактори.

ВИСНОВКИ
В результаті аналізу літературних джерел [1—7;
9—10] та проведеної наукової роботи [8], встанов0
лено, що ключовим фактором підвищення конкурен0
тосп ром ожності п ідп риєм ницьк ого п отенціа лу
підприємства є розвиток його маркетингової та логі0
стичної діяльності. Виявлено, що на розвиток марке0
тингової діяльності підприємства впливають чинники
макросередовища (економічне, демографічне, пол0
ітичне, науково0технічне, культурне та природне) та
мікросередовища (постачальники, посередники, спо0
живачі, конкуренти, громадські організації). Розви0
ток логістичної діяльності підприємства здійснюєть0
ся на основі системи забезпечення, яка включає такі
види забезпечення: фінансово0економічне, організа0
ційне, кадрове, наукове, інформаційне, техніко0еко0
номічне, правове.
Перспективи подальших досліджень в цьому на0
прямі полягають у формуванні складових підвищення
конкурентоспроможності підприємства з урахуванням
розвитку маркетингової та логістичної як ключової скла0
дової.
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THE THEORETICAL BASIS OF THE FISCAL MECHANISM AS ORGANIZATION OF FISCAL
RELATIONS IN THE FORMATION AND USING OF PUBLIC RESOURCES
У статті досліджено теоретичні основи визначення трактування сутності дефініції "фіскаль
ний механізм" як оптимального використання мультиплікаційних ефектів державних витрат та
податків з метою забезпечення бажаного приросту реального ВВП. На відміну від існуючих
підходів зроблено наголос на функціональний зміст фіскального механізму направленого на
організацію фіскальних відносин, обгрунтування поточних заходів втручання в хід формування
і використання бюджетних коштів з метою досягнення мети фіскальної політики. Розкрито ос
новні підходи до трактування поняття "Фінансовий механізм", "Податковий механізм", "Фіскаль
ний механізм". Визначено, що до елементів фіскального механізму можна віднести розміри
ставок податків, рівень податкового навантаження, обсяг і структуру бюджетних витрат тощо.
Доводиться думка, що головне призначення фіскального механізму полягає в організації
фіскальних відносин, обгрунтуванні будьяких дій, спрямованих на формування та використан
ня державних ресурсів.
This article explores the theoretical basis of the definition of the essence "fiscal arrangements"
as the optimal use of multiplier effects of government spending and taxes to ensure the required
rate of real GDP. Unlike existing approaches it is emphasized on functional content of the fiscal
mechanism aimed at organizing of fiscal relations, foundation of current interventions in the course
of formation and use of public funds in order to achieve the objective of fiscal policy. The basic
approaches to the interpretation of the term "financial mechanism", "tax mechanism" are analyzed.
It is determined that the elements of the fiscal mechanism include the rates of taxes, the tax burden,
the amount and structure of budget expenditures and so on. We have thought that the main purpose
of the fiscal mechanism is in organizing of fiscal relations, justifying any actions on the formation and
use of public resources.
Ключові слова: фіскальний механізм, фінансовий механізм, податковий механізм.
Key words: fiscal arrangements, financial mechanism, the tax mechanism.

ВСТУП
Фіскальна політика являє собою узгоджену діяль0
ність держави у сфері справляння податків, фінансуван0
ня витрат держави та здійснення запозичень з метою
забезпечення згладжування циклічних коливань в еко0
номіці та прогресивного економічного розвитку. Зглад0
жування циклічних коливань є однією з класичних
функцій фіскальної політики. Наголос на забезпеченні
прогресивного економічного розвитку пов'язаний з по0
силенням циклічних коливань в економіці, коли внаслі0
док скорочення тривалості циклу економіка може не
встигати відновитися до попереднього рівня, гальмую0
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чи таким чином процеси економічного зростання. Реа0
лізація фіскальної політики відбувається через фіскаль0
ний механізм. Головне призначення фіскального меха0
нізму полягає в організації фіскальних відносин, обгрун0
туванні будь0яких дій, спрямованих на формування та
використання державних ресурсів. Специфіка реалізації
фіскальної політики в сучасних умовах полягає у тому,
що вона має бути гнучкою (швидко реагувати на зміни в
економіці), не допускаючи при цьому необгрунтовано0
го зростання податкового навантаження на підприєм0
ницький сектор, боргового навантаження на економіку
країни та збільшення бюджетного дефіциту.
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Таблиця 1. Підходи до визначення сутності фінансового, податкового та фіскального
механізмів
Фінансовий механізм
1
Сукупність форм, методів і важелів планового управління
фінансовими відносинами, пов’язаними з плануванням
фінансів, утворенням, розподілом і використанням грошових
доходів, нагромадженням фондів, із системою фінансування
видатків [3, с. 60]
Сукупність методів і форм, інструментів і важелів впливу на
економічний і соціальний розвиток суспільства в процесі
здійснення розподільчих і перерозподільчих фінансових
відносин [4]
Сукупність конкретних форм і методів забезпечення
розподільчих і перерозподільчих відносин, утворення доходів,
фондів грошових коштів [5]
Система фінансових важелів впливу на організацію,
планування і стимулювання використання фінансових ресурсів
[6]
Складова частина господарського механізму, сукупність
фінансових стимулів, важелів, інструментів, форм і способів
регулювання економічних процесів і відносин. Він включає
передусім ціни, податки, мита, пільги, штрафи, санкції, дотації,
субсидії, банківський кредитний і депозитний проценти,
облікову ставку, тарифи [7, с. 396]
Система управління фінансовими відносинами підприємства
через фінансові важелі за допомогою фінансових методів [8]
Сукупність конкретних фінансових форм, методів та важелів,
за допомогою яких забезпечується процес суспільного
відтворення, тобто здійснюються розподільчі та
перерозподільчі відносини, утворюються доходи суб’єктів
господарювання і фонди грошових коштів [9]
Сукупність форм і методів створення і використання фондів
фінансових ресурсів з метою забезпечення різних потреб
державних структур, господарських суб’єктів і населення [10]
Сукупність економіко-організаційних та правових форм і
методів управління фінансовою діяльністю держави, які
функціонують у процесі формування, розподілу і використання
цільових централізованих і децентралізованих фондів
грошових ресурсів для задоволення потреб суспільства [11]

Податковий механізм
2
Категоріальне утворення, в певній мірі узагальнене, яке дає
уявлення про цілі і задачі податкових дій з орієнтацією на
принципи наперед продуктивного функціонування. Збірка
загальних правових норм і спеціальних податкових законодавчих правил, які регламентують процес оподаткування
конкретної держави в певний період. Але основним, концептуальним трактуванням поняття «податковий механізм» є
на її думку наступним: «налоговый механизм задается как
процесс реализации продуктивного потенциала системы
налогообложения через ее функции» [12, с. 75]

Податковий механізм складається з визначеної кількості
елементів. До першої групи відносяться так звані основні
елементи – суттєві характеристики податку, без яких не
можливо уявити відповідний податковий механізм:
платник податку, об’єкт оподаткування, ставка податку.
Наступна група елементів (додаткові) представляє
необхідні характеристики податку, які розкривають
специфіку конкретного податкового механізму і його
використання: пільги з оподаткування, особливості
обчислення об’єкта, бюджет або фонд куди надходять
податкові платежі, терміни і періодичність перерахування
податків тощо [13, с. 90–91]
Налоговый механизм представляет собой совокупность
организационно-правовых норм, методов и форм
государственного управления нало-гообложением через
систему различных надстроечных инструментов
(налоговых ставок, налоговых льгот, способов
налогообложения и др.) [14, с. 80]

Налоговый механизм – государственная сила,
определяющая экономические и правовые методы
регулирования роста экономики стран, позволяющая
населению творчески работать в бизнесе и
предпринимательстве, предупреждающая нарушения в
процессе перераспределения национального дохода,
устанавливающая принципы справедливости и гуманизма
на государственном и социальном уровнях [15]
Фіскальний механізм
Сукупність організаційно-економічних відносин з приводу розподілу та перерозподілу національного доходу з метою
досягнення загальноекономічних і соціальних цілей у суспільстві [16, с. 4]

Джерело: складено автором.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі є чимало публікацій, у яких
розглядаються різні аспекти реалізації фіскальної по0
літики. Дослідженнями цієї проблематики займаються
як українські так і російські автори — В.Л. Андрущен0
ко, Білоцерківець В., Бурденко І.М., Василик О.Д., Гри0
ценко А., Заяц Н.Е., Кириленко О.П., Лютий І.О., Маслі0
ченко С.О., Мельник В.М., Савченко А.Г., Суторміна
В.М., Ташмурадов Т.Т., Тропіна В.Б., Чугунов І.Я., Ше0
ремет О.О., Федосов М., Юткина Т.Ф., Юрій С.І.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретичних основ
визначення фіскального механізму як організації
фіскальних відносин у системі формування і викорис0
тання державних ресурсів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Фіскальна політика держави реалізується через
фіскальний механізм. Термін "механізм" запозичений в
економічну термінологію із технічної. Найчастіше у техніці
механізм визначають як сукупність тіл, які обмежують сво0

боду руху одне одного настільки, що всі точки такої сис0
теми здатні описувати тільки цілком визначені криві (трає0
кторії) та за даної швидкості однієї з точок, швидкості і
прискорення всіх інших точок є цілком визначеним [1]. В
економічній науці термін "механізм" також знайшов ши0
роке застосування (господарський, економічний, фінан0
совий механізми тощо). Господарський механізм — кате0
горія економічної теорії, яка є досить складною за змістом
та формою. Прикладні аспекти властиві категоріям еко0
номічного та фінансового механізму.
Фінансовий механізм не можна досліджувати ві0
дірвано від економічного, оскільки фінансові відноси0
ни завжди лежать у межах економічних. Економічний
механізм розглядається як послідовність станів, про0
цесів, які собою визначають певну дію, явище або сис0
тему, устрій, який визначає порядок певного виду діяль0
ності [2, с. 402]. Що стосується підходів до визначення
сутності фінансового механізму, то тут однозначності
менше. Фіскальний механізм тісно пов'язаний із подат0
ковим, зважаючи на те, що і фіскальний, і податковий
механізм є категоріями фінансів, їх економічний зміст
необхідно розглядати виходячи із сутності фінансово0
го механізму (табл. 1).
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Як видно з визначень, наведених у таблиці 1, фінансо0
вий механізм розглядають найчастіше з двох позицій: або
як сукупність методів, важелів та інструментів, або як су0
купність форм і методів управління. Аналогічні підходи
застосовуються і до визначення сутності податкового ме0
ханізму. Новизна тлумачення характерна для підходу Т.
Юткіної, яка визначає податковий механізм як процес, та
для Т. Ташмурадова, який розглядає податковий механізм
як специфічну силу, яка здатна регулювати економічний
розвиток країни. Визначенню сутності фіскального меха0
нізму уваги приділяється значно менше, найчастіше його
тлумачення зводиться до економічних відносин з приводу
перерозподілу національного доходу для досягнення пев0
них цілей. На наш погляд, такий підхід є певною мірою зву0
женим, він відображає тільки одну з функцій бюджету, і
не враховує всіх можливостей фіскальної політики. Зок0
рема, у наявних визначеннях не враховані мультиплікативні
ефекти бюджетної та податкової політики. Податкова пол0
ітика має суттєвий вплив на сукупне споживання та зумов0
лює зміну мультиплікатора державних витрат відповідно
до моделі (1) [17]:

Ефект податкового мультиплікатора зумовлений
багаторазовою реакцією споживання на одноразову
зміну податків: якщо податки зменшаться на ΔТ, тоді
доход збільшиться на ΔТ, а споживання зросте на bΔТ,
доход збільшується на b ΔТ і т.д.
Як зазначають українські фахівці, на організацію
фіскальних відносин в системі формування і викорис0
тання державних ресурсів в Україні впливають багато
негативних чинників, зокрема нестабільність та внутрі0
шня суперечність податкового законодавства, високе
податкове навантаження на фонд оплати праці, ухилен0
ня від сплати податків, неефективний розподіл податків
між рівнями бюджетної системи, складність адміністру0
вання, безсистемність та низька ефективність надання
податкових пільг тощо [19, с. 9]. Всі зазначені чинники
не дають змогу повністю реалізувати потенціал фіскаль0
ної політики, що суттєво знижує її ефективність. Орга0
нізація фіскальних відносин у періоди економічних змін
вимагає врахування не тільки базових принципів мак0
роекономіки, але і причини трансформаційних змін, на
певному етапі розвитку економіки держави. Такі вимо0
ги надто ускладнюють визначення напрямів фіскальної
політики, оскільки кожне рішення, прийняте на мак0
(1),
рорівні, не завжди може досягти мікрорівня у не ви0
кривленій формі. Для України складність вибору і до0
де Y — ВВП закритої економіки;
тримання єдиного вектору фіскальної політики зумовле0
C — споживання;
на необхідністю враховувати рекомендації Світового
I — інвестиції;
банку та МВФ, фахівці яких дають рекомендації з ура0
G — державні витрати;
хуванням досвіду економічно розвинених країн, без
a — додатний емпіричний коефіцієнт;
уваги до специфіки становлення і розвитку української
b — гранична схильність до споживання;
державності. Окрім того, цілі фіскальної політики ма0
t — гранична податкова ставка.
Прогресивне оподаткування послабляє ефект муль0 ють узгоджуватися із функціями податків та бюджету.
типлікатора державних витрат та сприяє стабілізації
ВИСНОВКИ
рівня зайнятості і випуску. При цьому нижчі податкові
Таким чином, аналізуючи існуючі наявні підходи, з
ставки, за інших рівних умов, призводять до зростання
урахуванням властивостей державних витрат та по0
ефекту мультиплікатора [18].
датків фіскальний механізм можна визначити як опти0
У відкритій економічній системі ефект мультипліка0
мальне використання мультиплікаційних ефектів дер0
тора державних витрат є порівняно меншим, ніж у за0
жавних витрат та податків з метою забезпечення ба0
критій, а основна макроекономічна тотожність включає
жаного приросту реального ВВП. З точки зору функц0
функцію чистого експорту (2):
іонального змісту фіскальний механізм направлений на
організацію фіскальних відносин, обгрунтування по0
(2),
точних заходів втручання в хід формування і викорис0
тання бюджетних коштів. З таких позицій до елементів
де
— мультиплікатор державних витрат; фіскального механізму можна віднести розміри ставок
податків, рівень податкового навантаження, обсяг і
b — гранична схильність до споживання;
структуру бюджетних витрат тощо. На відміну від існу0
t — гранична податкова ставка;
ючих підходів зроблено наголос на функціональний
m — гранична схильність до імпортування;
зміст фіскального механізму направленого на органі0
g — додатний емпіричний коефіцієнт.
зацію фіскальних відносин, обгрунтування поточних
Мультиплікативний вплив державних витрат зумов0 заходів втручання в хід формування і використання
лений не тільки потенційно високою ефективністю ви0 бюджетних коштів з метою досягнення мети фіскаль0
користання бюджетних коштів, але і властивістю дер0 ної політики.
жавних витрат до створення каскадних ефектів. Так,
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ON THE ISSUE OF CHOOSING ECONOMIC CONSENSUS OF STATE
DEVELOPMENT ON THE BASIS OF SAVINGS MODELLING
Мета статті полягає у дослідженні та моделюванні впливу різних факторів на динаміку за
ощаджень населення у контексті вибору економічного консенсусу розвитку держави. Було про
аналізовано основні принципи Вашингтонського, Пекінського, Мумбайського та Сеульського
консенсусів економічного розвитку. Досліджено точки зору низки науковців щодо перспектив
використання зазначених консенсусів в умовах сучасного світового економічного розвитку.
Певна увага була приділена Вашингтонському консенсусу як комплексу економічних реформ,
що найбільш широко використовувався протягом ХХ століття. Особлива увага приділена ана
лізу впливу рівня доходів населення, відсоткових ставок, індексу споживчих цін та валютного
курсу на динаміку заощаджень населення в Україні. Було розроблено модель впливу зазначе
них факторів на динаміку заощаджень на основі відповідних статистичних даних України.
The goal of the paper is to research the influence of different factors on savings dynamics in the
context of choosing an economic consensus of state development. Basic principles of the
Washington, Beijing, Mumbai and Seoul consensuses were analyzed. Some scientists' points of view
concerning the prospects of these consensuses in the aspect of the world economic development
were researched. Certain attention was paid to the Washington Consensus as the most popular in
the XX century. Special attention was paid to the influence of income, interest rate, consumer price
index and exchange rate on savings dynamics in Ukraine. Model of the influence of these factors on
savings dynamics was created.
Ключові слова: заощадження населення, модель, чинник, консенсус, економічний розвиток.
Key words: savings of the population, model, factor, consensus, economic development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА
ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасний етап розвитку економіки України харак0
теризується пошуком нових перспективних напрямів ре0
формування, що визначає необхідність детального ана0
лізу досвіду використання макроекономічних моделей
розвитку іншими країнами. Нині сформувалося кілька
пакетів рекомендацій розвитку економіки, що отрима0
ли назви "консенсусів". Це, зокрема, Вашингтонський,
Пекінський та Мумбайський консенсуси. У 19900х ро0
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ках найбільш впливовим вважався Вашингтонський кон0
сенсус, хоча він і піддавався гострій критиці. Після
фінансової кризи 2008—2009 років широкого розпов0
сюдження набула точка зору про його безперспек0
тивність. Як альтернатива йому були запропоновані Пе0
кінський та Мумбайський консенсуси, засновані на
досвіді економічного розвитку Китаю та Індії [1]. Дос0
лідження досвіду впровадження реформ у рамках вка0
заних консенсусів є особливо актуальним для нашої
держави на сучасному етапі розвитку її національного
господарства.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Проблематиці формування та реалізації макроеко0
номічних консенсусів присвячена низка досліджень як
вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Серед них
М. Абрамов, О. Ананьїн, Дж. Вільямсон, Дж. Гелбрейт,
В. Геєць, Б. Губський, Ю. Збітнєв, П. Кругман, Ю. Пахо0
мов, М. Сенченко, Дж. Стігліц та інші. Дослідженню фак0
торів, що чинять вирішальний вплив на формування за0
ощаджень населенням, присвячено праці Дж. М. Кейн0
са, С. Кузнеця, І. Фішера, М. Фрідмана, Ф. Модільяні та
багатьох інших вчених.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Завдання даного дослідження полягає у моделю0
ванні впливу чинників динаміки заощаджень у контексті
вибору економічного консенсусу розвитку держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Неодноразове використання принципів Вашингтонсь0
кого консенсусу у постсоціалістичних державах, і у тому
числі в Україні, визначає необхідність детального аналі0
зу цього досвіду. Вашингтонський консенсус (ВК) був
сформований Джоном Уільямсоном у 1989 році як ком0
плекс правил економічної політики для країн Латинської
Америки. Документ мав на меті ознаменувати відхід цих
країн він моделі економічного розвитку 1960—19700х
років і прийняття ними принципів економічної політики,
загальних для більшості розвинутих держав. Мова йшла
про принципи, які, на думку автора, відображали загаль0
ну позицію адміністрації США, головних міжнародних
організацій — МВФ і Світового банку, а також провідних
американських аналітичних центрів, штаб0квартири яких
знаходилися у Вашингтоні [2, с.15]. Принципи Вашинг0
тонського Консенсусу широко використовувалися у про0
цесі реформування не тільки Латиноамериканських країн,
а й економік багатьох країн Азії, Африки та Європи. Про0
грама прискореного реформування економіки країн цен0
тральної Європи, відома під назвою "шокова терапія", та0
кож, на думку О. Ананьїна [2, с.16], є результатом імпле0
ментації принципів Вашингтонського консенсусу.
Аналізуючи розвиток і використання терміну "Ва0
шингтонський консенсус" та точку зору самого автора
даного терміну, російський економіст О. Ананьїн при0
ходить до висновку [2, с.18], що у наукових працях
Дж. Вільямсона згадується щонайменше три версії ВК,
лише дві з яких (першу та другу у наступному переліку)
він вважає правильними:
— комплекс правил економічної політики, поданий
у його власних публікаціях, перш за все у його доповіді
1989 року (10 ключових принципів, перелічених нижче
у даній статті);
— власне економічна політика, яку Вашингтон реа0
лізує у відносинах з іншими державами;
— Неоліберальний (неоконсервативний) маніфест, що
узагальнює принципи економічної політики американських і
британських неоконсерваторів часів Р. Рейгана і М. Тетчер.
Автор терміну "Вашингтонський консенсус" Дж. Ві0
льямсон у своїх працях вказує на спільні та відмінні риси
між його трактуванням цього терміну та економічною
політикою Вашингтону. Він досить категорично висту0
пає проти використання цього терміну у значенні,
відмінному від його позиції. Як стверджує сам Джон

Вільямсон [15], термін "Вашингтонський консенсус"
часто використовується науковцями у значенні,
відмінному від його трактування, як синонім до того, що
називають "неолібералізмом" у Латинській Америці, чи
того, що Джордж Сорос (1998) назвав "ринковим фун0
даменталізмом".
Основні положення Вашингтонського консенсусу
полягають у наступному [16]:
— фіскальна дисципліна, що передбачає збережен0
ня дефіциту бюджету у певних межах;
— пріоритетність окремих напрямів бюджетних вит0
рат, зокрема на освіту, охорону здоров'я та інвестиції у
інфраструктуру;
— податкова реформа передбачає, що податкова
база повинна бути широкою, а граничні податкові став0
ки — помірними;
— відсоткові ставки повинні визначатися на ринко0
вих засадах і бути позитивними, щоб запобігти відтоку
капіталу та збільшити заощадження;
— конкурентний валютний курс, який, як і відсот0
кові ставки, також може визначатися на ринкових заса0
дах, або ж рішення про його відповідність повинно прий0
матися з огляду на його відповідність цілям макроеко0
номічного розвитку. У даному аспекті підхід Дж. Вільям0
сона відрізняється від позиції "Бреттон0Вудських інсти0
тутів". На його думку, останні схиляються до біполяр0
ної доктрини, у відповідності до якої країна повинна або
надати валютному курсу вільне плавання, або твердо
його зафіксувати інституційними заходами [2, с.17];
— торгівельна політика передбачає зовнішню оріє0
нтованість національної економіки та лібералізацію
імпорту;
— сприяння здійсненню прямих іноземних інвес0
тицій. У даному питанні позиція Дж. Вільямсона
відрізняється від політики "Бреттон0Вудських інсти0
тутів", які з середини 19900х років почали наполягати
на лібералізації потоків капіталів, у той час як версія
автора терміну ВК обмежує лібералізацію потоків капі0
талів прямими іноземними інвестиціями [2, c.18];
— приватизація державних підприємств для змен0
шення тиску на державний бюджет як шляхом надход0
жень коштів від продажу підприємств, так і шляхом усу0
нення подальших витрат з державного бюджету на інве0
стиції у ці підприємства;
— дерегуляція як метод сприяння розвитку конку0
ренції;
— захист прав власності.
Після успішного використання інструментів Вашинг0
тонського Консенсусу у країнах Латинської Америки
(знизилася інфляція, покращився стан державних
фінансів, суттєво збільшилося надходження іноземних
інвестицій [2, с.19]) його методику почали використову0
вати у країнах Азії, Африки та Європи. Як вдало зазначив
англійський економіст Дж. Грей, саме "Вашингонський
консенсус" є рушієм політики глобалізації і вільного рин0
ку. Публіцист Ноам Хомський зазначає, що результатом
цієї політики стали глобальні зміни, що відбулися з по0
чатку 700х років, коли адміністрація Р. Ніксона відмови0
лася від золотого забезпечення долара. Цей односто0
ронній акт, підтриманий іншими західними країнами,
призвів до величезного збільшення спекулятивного ка0
піталу та подальшій експансії американського долара [10].
Однак розгортання Мексиканської кризи 1994 року,
кризові явища у країнах Азії другої половини 19900х
років та критика Східноєвропейської "шокової терапії"
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Таблиця 1. Статистична вибірка для побудови лінійної регресійної моделі

№

Рік

Заощадження
населення,
млн грн.

Облікова
ставка НБУ, %
(дані на кінець
періоду)

у

х1

Середньозважена ставка
рефінансування
за всіма
інструментами,
%
(у річному
обчисленні)
х2

Індекс споживчих
цін, %
(річні дані –
грудень до грудня
попереднього року)
х3

Доходи
населення, %
до відповідного періоду
попереднього
року
(з урахуванням інфляції)
х4

Обмінний
курс,
грн. за 100
од. дол.
США
(середній за
період)
х5

1

2002

17058

7,0

9,2

99,4

118,0

532,66

2

2003

16277

7,0

8,0

108,2

109,1

533,27

3

2004

31077

9,0

16,1

112,3

119,6

531,92

4

2005

45651

9,5

14,7

110,3

123,9

512,47

5

2006

44203

8,5

11,5

111,6

111,8

505,00

6

2007

47779

8,0

10,1

116,6

114,8

505,00

7

2008

52011

12,0

15,3

122,3

107,6

526,72

8

2009

80377

10,25

16,7

112,3

90,0

779,12

9

2010

161867

7,75

11,6

109,1

117,1

793,56

10

2011

123123

7,75

12,4

104,6

108,0

796,76

11

2012

147280

7,5

8,1

99,8

113,9

799,10

12

2013

116266

6,5

7,2

100,5

106,1

799,30

вказала на необхідність перегляду дієвості принципів
Вашингтонського консенсусу. Ще у 1999 році Дж. Гел0
брейт писав, що "криза Вашингтонського консенсусу
вже є очевидною для всіх" [10]. У квітні 2009 року бри0
танський прем'єр Гордон Браун заявив про кінець Ва0
шингтонського консенсусу, що було не більш як оста0
точною констатацією вже завершеного факту [2, c.15].
Критика інструментарію Вашингтонського консен0
сусу найчастіше зводиться до його надмірної уніфіко0
ваності та неврахуванні специфіки кожної конкретної
країни. Як відзначає американський економіст Дж. Гел0
брейт, незалежно від того, у якій країні проводилися
реформи у рамках ВК (в Росії, Південній Кореї, Мек0
сиці чи Бразилії), державні програми розвитку включа0
ли лібералізацію, приватизацію, дерегуляцію. Але потім
надходження капіталу призводило до завищення валют0
ного курсу, здешевлення імпорту і неконкурентоздат0
ності експорту. Після того, як ставала очевидною не0
реалістичність обіцянок "трансформації", настрої інве0
сторів погіршувалися і розпочинався відтік капіталу [10].
Аналізуючи досвід використання рецептів ВК східноєв0
ропейськими державами, польський міністр Г. Колодко
зазначає, що Вашингтонський консенсус був орієнто0
ваний на економіки, що вже були ринковими, і не вра0
ховував специфіку перехідних економік [7]. У країнах з
економікою, що була орієнтована переважно на
сільськогосподарський сектор, частіше за все критику0
валося скорочення субсидій. У країнах зі значними при0
родними ресурсами критика переважно спрямовувалась
на приватизацію видобувної та переробної промисло0
вості [1]. Критики імплементації принципів консенсусу
в Україні вказують на суттєве погіршення від'ємного
сальдо торговельного балансу та перетворення Украї0
ни у споживача імпортної продукції [10]. Впроваджен0
ня інструментарію Вашингтонського консенсусу в Росії
та Україні супроводжувалося корумпованою привати0
зацією, у той час, як так звані "економічні дива" — ки0
тайське, німецьке, південнокорейське, — проходили
без повної приватизації промисловості та капітальних
фондів [7]. Чимало науковців критикують так звані
"Бреттон0Вудські інститути" за лібералізацію торгівлі,
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що нав'язується іншим країнам у той час у США у зовн0
ішньоекономічному секторі перевага надається політиці
протекціонізму. Експерти наголошують, що, наприклад,
країни "Старої Європи" виходили з післявоєнної кризи
шляхом вибіркової закритості та державного протекці0
онізму, особливо у стратегічних областях економіки.
Вимога усунення держави призвела до краху, і всі краї0
ни, які мають позитивні результати економічних ре0
форм, навпаки, посилювали роль держави в еконо0
мічному реформуванні. Вільний ринок, що мав місце в
Україні у 900х роках, і в Західній Європі, і на Далекому
Сході замінявся плануванням і державними інвестиція0
ми в провідні галузі [7]. Таким чином, інструментарій
Вашингтонського консенсусу нині піддається широкій
критиці, що визначає необхідність пошуку альтернатив0
них моделей реформування економічних систем.
Оскільки Україна неодноразово реалізовувала ре0
форми у рамках програм кредитування Міжнародного
Валютного Фонду (одного з провідних так званих "Брет0
тон0Вудських інститутів"), актуальним є аналіз дієвості
інструментів Вашингтонського консенсусу у нашій дер0
жаві. Одним з ключових інструментів ВК виступає гро0
шово0кредитна політика центрального банку. Досліди0
мо дію інструментів Вашингтонського консенсусу в Ук0
раїні на прикладі впливу відсоткових ставок на обсяги
заощаджень.
Аналіз досягнень світової економічної думки у ас0
пекті дієвості чинників впливу на формування заощад0
жень демонструє множинність точок зору вітчизняних
та зарубіжних економістів у різні періоди розвитку світо0
вого господарства. У класичній економічній теорії за0
ощадження розглядалися як функція відсоткової став0
ки: зі зростанням відсоткової ставки обсяг заощаджень
збільшується, і навпаки. У марксистській економічній
теорії заощадження розглядалися як функція додатко0
вої праці, в неокласичній теорії — як функція багатьох
факторів споживчої поведінки (ставки відсотка, рівня
та структури доходу, володіння майном тощо). Біль0
шість сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників
в якості основного чинника особистих заощаджень ви0
знають рівень доходу населення [16]. Наступна модель
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тистично значимим, оскільки його статисти0
ка Стьюдента t = 1,4317 не перевищує зна0
чення критерію tтб = 2,4469, взятого з таб0
лиці розподілу Фішера зі степенем свободи
6 та рівнем статистичної значимості 95%. Це
свідчить про нестійкість впливу фактора "Облікова став0
ка НБУ" (параметр х1) на обсяги заощаджень населен0
ня (параметр у). Усі інші коефіцієнти моделі є статис0
тично значимими.
Дослідимо фактори впливу х1, х2, х3, х4, х5 на існу0
вання взаємозв'язку між ними, тобто на наявність муль0
тиколінеарності. Не викликає сумніву наявність взаємоз0
в'язку між обліковою ставкою НБУ (параметр х1) та се0
редньозваженою ставкою (параметр х2). Дослідження,
проведені за алгоритмом Фаррара0Глобера підтверди0
ли наявність мультиколінеарності між параметрами х1
та х2. Однак між іншими факторами впливу мультико0
лінеарності виявлено не було.
Наведемо коефіцієнти парної кореляції між заощад0
женнями населення (параметр у) та факторами впливу
на них (параметри х1, х2, х3, х4, х5):
;
.
На їх основі можемо зробити висновок, що найбільш
тісно заощадження населення пов'язані з обмінним кур0
сом (фактор х5).
На прикладі одного з принципів Вашингтонського
консенсусу про вплив відсоткових ставок на обсяги за0
ощаджень, проведене дослідження ще раз підтверди0
ло необхідність адаптації програм економічних реформ
до специфіки кожної конкретної країни, у даному ви0
падку — України. У результаті аналізу статистичних
даних вказаний принцип ВК не знайшов підтверджен0
ня. Широко відоме твердження пріоритетності впливу
на формування заощаджень з боку динаміки обсягу до0
ходів населення також не знайшло підтвердження. Знач0
но більший вплив на обсяги формування заощаджень
українців спостерігається з боку обмінного курсу гривні
та індексу споживчих цін.
Альтернативою Вашингтонському консенсусу нині
вважають Пекінський та Мумбайський консенсуси, що
базуються на пакетах реформ, успішно впроваджених,
відповідно, у Китаї та Індії. На сеульському саміті "Ве0
ликої двадцятки" у 2010 році було розроблено також
"Сеульський консенсус розвитку".
Нині прикладом для багатьох національних госпо0
дарств став китайський досвід економічного розвитку.
У результаті ринкових реформ Китай досяг і мак0
роекономічної стабільності, і активізації госпо0
дарюючих суб'єктів, і суттєвих зовнішньоеконом0
ічних успіхів. У КНР реалізована інвестиційна мо0
дель розвитку з високими темпами зростання і нор0
мою накопичення [9]. Термін "Пекінський консен0
сус" з'явився у 2004 році коли Центр Зовнішньої
Політики Сполученого Королівства опублікував
статтю Джошуа Купер Рамо за однойменною на0
звою. На основі аналізу факторів економічного
розвитку Китаю Рамо сформулював три основні
рекомендації для економічного розвитку [13]:
— прихильність до інновацій та постійного ек0
спериментування. Одне з основних звинувачень на
адресу Вашингтонського консенсусу полягає у
його негнучкості;
— друга рекомендація стверджує, що дохід на
душу населення не може бути єдиним показником

Таблиця 2. Коефіцієнти емпіричної функції регресії

досліджує вплив низки факторів, у тому числі і від0
соткових ставок, на обсяги заощаджень населення в
Україні.
Отже, дослідимо вплив на обсяги заощаджень на0
селення в Україні (параметр у) таких факторів, як об0
лікова ставка НБУ (параметр х1), середньозважена став0
ка рефінансування за всіма інструментами (параметр
х2), індекс споживчих цін (параметрх3), доходи населен0
ня (параметр х4) та обмінний курс долар/гривня (пара0
метр х5). На основі статистичної вибірки [4], поданої в
таблиці 1, побудуємо лінійну регресійну модель і виз0
начимо ступінь впливу факторів х1, х2, х3, х4, х5 на зао0
щадження населення.
Емпірична лінійна регресійна модель має вигляд
,
— емпірична
де
функція регресії (тренд моделі), а u — статистична оці0
нка неврахованих факторів впливу, похибок вимірювань
та обчислень, а також випадкових збурень, які не мо0
жуть бути враховані при побудові моделі. Значення ко0
ефіцієнтів емпіричної функції регресії наведені в таб0
лиці 2.
Мірою відповідності регресійної моделі статистич0
ним даним є коефіцієнт детермінації R2 = 0,9748, який
показує залежність заощаджень населення від вибра0
них нами факторів впливу на 97,48 %. Відповідно, від
неврахованих нами параметрів заощадження залежа0
тимуть лише на 2,52 %. Тіснота зв'язку між заощаджен0
нями і факторами впливу визначається коефіцієнтом
множинної кореляції r = 0,9873, а оскільки він близь0
кий до 1, то зв'язок між факторами впливу і заощад0
женнями є тісним. Факт відповідності між моделлю та
статистичною вибіркою, поданою в таблиці 1 продемон0
стровано на рисунку 1.
Крім того, побудована нами модель є адекватною
згідно критерію Фішера, оскільки розрахована нами
статистика Фішера F = 46,4636 більша за значення кри0
терію Fтб = 4,3874, взятого з таблиці розподілу Фіше0
ра зі степенями свободи 5 і 6 (які відповідають даній
вибірці) та рівнем статистичної значимості 95%.
Перевірка гіпотез про статистичну значимість ко0
ефіцієнтів моделі показала, що коефіцієнт a1 не є ста0

Рис. 1. Заощадження населення та модель
заощаджень населення, млн грн.
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прогресу. Поруч з доходом на душу населення, повинні
враховуватися стійкість економічної системи і навіть
розподіл багатства;
— третя рекомендація передбачає політику само0
визначення коли менш розвинуті держави контролюють
співвідношення позикового капіталу до власних ре0
сурсів з метою економічного захисту від наддержав і
збереження фінансового суверенітету. Також рекомен0
дується розробка ефективної військової стратегії.
У рамках "Пекінського консенсусу" на зміну еконо0
мічної моделі "мінімальної держави", політики дерегу0
лювання (лібералізації) і забезпечення відкритості внут0
рішнього ринку було висунуто експортно0орієнтовану
модель економічного розвитку при збереженні центра0
лізованого управління і цілісності державного сувере0
нітету. Базовими механізмами економічних змін у рам0
ках цієї моделі стали запозичення інновацій і накопи0
чення валютних резервів. Прихильники "Пекінського
консенсусу" вважають, що жорсткість державного ре0
гулювання банківської діяльності у поєднанні зі знижен0
ням залежності від кон'юнктурних коливань міжнарод0
них ринків капіталу може стати універсальною відпові0
ддю на виклики сучасності [11, с.1844]. Однак західні
критики Пекінської моделі розвитку застерігають від по0
ширення політичного авторитаризму.
Термін "Мумбайський консенсус" був запропонова0
ний радником Б. Обами Ларрі Саммерсом, який він сам
назвав "людино0центричним". Сутність консенсусу кон0
трастує як з Вашингтонським консенсусом, що просу0
вається Сполученими Штатами, так і з Пекінским кон0
сенсусом, що набуває популярності на виникаючих рин0
ках та на деяких ринках, що розвиваються [12]. На дум0
ку Л. Саммерса [14], економічне зростання у Індії пов'я0
зано з орієнтацією її економічної політики на внутрішній
ринок, зростаючі рівні споживання та середній клас, у
той час як Китай орієнтується, перш за все, на експорт
споживчих товарів.
Експерти дослідницького центру "Гетвей Хаус"
(Мумбай) у 2010 році сформулювали Мумбайський кон0
сенсус у вигляді шести принципів [3]:
— Плюралістична демократія.
— Стратегія поступового досягнення результату і
децентралізація (у політичній практиці).
— Розвиток і укріплення широких мас (у соціаль0
но0економічному аспекті).
— Превалювання виробництва товарів і послуг, ор0
ієнтованих на внутрішній ринок (у економічній сфері).
— Приватне підприємництво і інновації (у бізнесі).
— Неекспансійна міжнародна політика, орієнтова0
на на співробітництво (у геополітиці).
Економічним успіхом Індія завдячує унікальності
свого шляху. Замість того, щоб орієнтуватися на кла0
сичну Азійську стратегію (експортувати трудомісткі та
дешеві споживчі товари на Захід), Індія більше покла0
далась на свій внутрішній ринок, а не на експорт, на спо0
живання, а не на інвестиції, на послуги, а не на промис0
ловість, на високі технології, а не на низько кваліфіко0
ване виробництво. Такий підхід забезпечив те, що
Індійська економіка була практично ізольована від гло0
бальних економічних спадів, демонструючи при цьому
рівень стабільності настільки ж вражаючий, як і рівень
її розвитку [13].
Орієнтація на внутрішній ринок, зокрема концепція
імпортозаміщення вже була популярною у 1950—1960
роках у країнах Латинської Америки. Вважалося, що
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держава повинна підтримувати національну промис0
ловість до тих пір, поки вона не зміцніє. До інструментів
підтримки належали високі тарифи, маніпуляція валют0
ним курсом, ліцензування імпорту обладнання, субси0
діювання кредитів і державні інвестиції. У результаті її
проведення у 1965—1973 роках в Латинській Америці
середньорічний темп економічного зростання досягав
7,4 %. Однак на початку 19800х очевидними стали і інші
наслідки цієї політики. Економіка латиноамериканських
країн виявилася розбалансованою і неефективною.
Спроби втримати на плаву флагманів національної про0
мисловості і надмірно розширені соціальні програми
призвели до значних бюджетних дефіцитів та гіперінф0
ляції (в середині 19800х в Аргентині, Болівії, Бразилії та
інших країнах вона перевищувала 1000% в рік). Саме
для боротьби з цими наслідками політики імпортозамі0
щення і були свого часу розроблені принципи "Вашинг0
тонського консенсусу" [8]. Динаміка курсу національ0
ної валюти України протягом останнього року у по0
єднанні з іншими факторами економічного та політич0
ного характеру дозволяє спрогнозувати падіння обсягів
імпорту у найближчі роки та розвиток імпортозаміщен0
ня. У зв'язку з цим індійський досвід може бути корис0
ним і для нашої держави.
Аналізуючи консенсуси економічного розвитку, слід
зупинитися і на основних принципах Сеульського кон0
сенсусу. "Сеульський консенсус" відмовляється від уль0
траліберального ринку одночасно для всіх економік
світу та стверджує, що немає єдиної формули економі0
чного розвитку для всіх країн. Серед основних посту0
латів "Сеульського консенсусу" виділяють наступні:
створення сучасної інфраструктури, встановлення ба0
лансу в національній економіці, забезпечення захисту
державних і приватних інвестицій, соціальний захист,
високий рівень державного управління, продовольча
безпека [5]. Сеульський консенсус містить окремі еле0
менти моделей економічного розвитку, що мали успіх у
різних державах, і могли б бути використані і в Україні.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Світова економічна криза, що розпочалася у 2007
році у США та поглинула економіки багатьох країн,
продемонструвала недоліки макроекономічних кон0
цепцій, що панували протягом останніх десятиліть, та
вказала на необхідність пошуку нових альтернативних
шляхів економічного розвитку. Надмірна уніфіко0
ваність Вашингтонського консенсусу вартувала еконо0
мічного зростання низці країн, що скористалися його
принципами. У даній статті на прикладі моделювання
впливу факторів на динаміку заощаджень в Україні
піддано сумніву дієвість одного з положень Вашинг0
тонського консенсусу — твердження про вплив відсот0
кових ставок на обсяги заощадження населення. У
результаті аналізу статистичних даних за 2002—2013
роки зроблено висновок, що значимість впливу відсот0
кових ставок та рівня доходів на обсяги заощаджень в
Україні значно поступається значимості впливу на за0
ощадження з боку індексу споживчих цін та динаміки
обмінного курсу гривні. Як альтернативних шляхів еко0
номічного розвитку держави було проаналізовано Пе0
кінський, Мумбайський та Сеульський консенсус, ок0
ремі елементи яких могли б бути успішно впровадже0
ними і в нашій державі.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ANALYSIS THE INTEGRATION
STRUCTURES BY CLUSTERS
Проаналізовано наступні методи оцінки впливу кластерних структур на регіональний розвиток:
експертні оцінки, коефіцієнти локалізації, виробничі та інноваційні міжгалузеві баланси, теорія графів
та мережевий аналіз, спеціальні обстеження, а також — оцінка міжнародної конкурентоспромож
ності продукції галузей, які поєднані в межах кластера, та система показників BCS. Зазначено, що
методи дослідження кластерів поділяють на дві групи: мікроорієнтовані і методи кластерного анал
ізу. Мікроорієнтовані методи застосовуються для аналізу кластерів, що діють у провідних галузях
регіону, а аналіз матриць міжгалузевих балансів доцільний для ситуації, коли потенційні альянси
між основними галузями знаходяться на стадії формування. Зауважено, що існуючі методики не вра
ховують оцінку впливу кластерів на розвиток регіону. Запропоновано методичний підхід, згідно з
яким ефективність кластера розглядається з двох позицій: соціальної та економічної.
The following methods of assessing the impact of cluster structures for regional development: expert
evaluation, localization factors, industrial and innovative crosssectoral balance sheets, graph theory and
network analysis, special examination, and — to the international competitiveness of the industry which
are connected within the cluster and Scorecard BCS are analyzed. It is noted that the methods clusters are
divided into two groups: oriented microeconomic level methods and methods of cluster analysis. For analyze
clusters operating in leading industries of the region, and matrix analysis inter branch balances appropriate
for situations where potential alliances between major industries are in the process of formation are used.
The existing methods do not account for assessing the impact of clusters on the development of the region
are noted. The methodical approach, according to which the effectiveness of the cluster is seen from two
perspectives: social and economic.
Ключові слова: конкурентоспроможність, інноваційний розвиток, оцінка, кластер, потенціал.
Key words: competitiveness, innovative development, rating, cluster, potential.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Економічна наука на сучасному етапі повинна дати
відповідь стосовно чітких рекомендацій відносно системи
необхідних заходів щодо зниження диференціації доходів
населення та підвищення добробуту шляхом посилення на0
ціональної конкурентоспроможності країни. Досягнення цих
цілей можливе завдяки переходу на інноваційний тип еко0
номічного розвитку, який досягається головним чином за
рахунок застосовування нових знань для збільшення обсягів
суспільного виробництва, підвищення якості виробленого
продукту та прискорення темпів соціального прогресу.
Дієвим важелем на шляху реалізації принципів концепції
інноваційного розвитку є сучасні інтеграційні структури —
кластери, метою створення яких є посилення ефективності
як власне сформованої структури, так і адміністративно0те0
риторіального утворення, в межах якого вони функціону0
ють.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
У роботах Єрмакової О.А., Кальянова А.В., Лагна В.Т.,
Пилипенка А.А., Познякової О.І., Федулової Л.І. та Шконди
В.В. [1—7] знайшли своє обгрунтування питання розробки
системи показників оцінки діяльності кластерних структур.
Незважаючи на незначну кількість статистичного матеріа0
лу, автори досягли поставленої мети та запропонували
кількісні методики аналізу роботи кластерів.
Однак аналіз ефективності кластерних структур потре0
бує подальших досліджень. Особливої актуальності набу0
ває питання доцільності функціонування кластерів у певних
регіонах, відповідь на яке вимагає формування системи по0
казників кількісної оцінки впливу інтеграційних структур на
економіку відповідного адміністративно0територіального
утворення.
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Таблиця 1. Методи кластерного аналізу
Метод
Експертні оцінки
Коефіцієнти локалізації
Виробничі міжгалузеві баланси
Інноваційні міжгалузеві баланси

Переваги
Відносно низькі витрати; детальна
інформація
Простота розрахунків, можуть
доповнювати інші методи
Є часто головним джерелом показників
взаємозалежності галузей і компаній;
детальна й комплексна інформація
Є часто головним джерелом показників
взаємозалежності галузей і компаній

Теорія графів / мережевий аналіз

Візуальний аналіз взаємозв’язків

Спеціальні обстеження

Гнучкість у зборі необхідних даних

Недоліки
Відсутність систематичного збору
інформації; відсутність узагальнених
даних
Акцент на галузі й сектори, а не на
кластери
Дані можуть застарівати; не відображає
ролі супутніх інституціональних
структур
Такі баланси рідко публікуються; у
США відсутні
Набір комп’ютерних технологій
обмежений
Високі витрати проведення

Джерело: складено на основі джерел [1; 2].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Дана стаття присвячена дослідженню існуючих методик
оцінки ефективності функціонування кластерних структур.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У науковій літературі представлено шість основних ана0
літичних методів дослідження регіональних промислових
кластерів (табл. 1)
Крім вказаних у таблиці методик оцінки ефективності
кластерних структур, існують наступні:
1) оцінка міжнародної конкурентоспроможності про0
дукції галузей, які поєднані в межах кластера, як різниця
між часткою продукції цієї галузі на світовому ринку над
сумарною часткою країни в загальній світовій торгівлі (по0
зитивною тенденцією є перевищення); різниця між галузе0
вим експортом і імпортом; перевищення темпів зростання
обсягів продажів, прибутку й інвестицій, продуктивності
праці у відповідній галузі над середньогалузевими показ0
никами у світі;
2) система показників BCS (індикатори зв'язності
підприємств кластера) таких, як обсяг виконаних замовлень
науковими інститутами від учасників кластерної структури,
цільової підготовки фахівців ВНЗ тощо.
Лагно В. Т. стверджує, що "незважаючи на велику
кількість літератури з проблеми кластерів, спостерігається
явний брак робіт, присвячених оцінюванню їх функціонуван0
ня, особливо робіт, спрямованих на вимірювання взаємодій
між різними агентами й між різними характеристиками кла0
стерів" [3, с. 242]. Автор наголошує на тому, що дослідники
цієї проблематики обмежуються констатацією даних офіц0
ійної статистики щодо аналізу діяльності підприємств і ком0
плексів або інформації, одержаної альтернативними шля0
хами, згідно з якою роблять висновки про домінуюче ста0
новище кластерів у певній галузі і території.
Групи методів дослідження кластерів поділяють на:
мікроорієнтовані і методи кластерного аналізу [4, с. 68—
69]. Перша група методів застосовується для аналізу клас0
терів, що діють у провідних галузях регіону. Це локальне
опитування, методи Delphi фокус0груп та ін. За такого підхо0
ду кластери визначають як групи фірм, які виробляють
подібні вироби і пов'язані між собою формальними і нефор0
мальними зв'язками. У мікроорієнтованих методах акцен0
тується увага на характеристиці взаємозв'язків між учасни0
ками кластера, при цьому недостатньо розроблений ме0
ханізм дослідження формування доданої вартості. Через
свою трудомісткість ці методи не дають сформувати цілісну
точку зору щодо впливу кластера на економіку регіону.
Друга група є доцільною для ситуації, коли потенційні
альянси між основними галузями знаходяться на стадії фор0
мування. Ці методи передбачають існування вимірників, які

дають змогу вичерпно судити про наявність кластерів. Крім
того, просторові межі кластера не завжди збігаються з ме0
жами адміністративних утворень, у яких здійснюється збір
статистичних даних. Іншими недоліками методів кластерного
аналізу є: відсутність організації статистичних даних на рівні
окремих регіонів з використанням детальної галузевої кла0
сифікації та брак регулярного моніторингу внутрішніх зв'яз0
ків між учасниками кластера.
Враховуючи різноманітність існуючих методик, слід за0
уважити, що вони мають суттєвий недолік — не враховують
оцінку впливу кластерів на розвиток регіону.
Отже, враховуючи специфіку існуючих моделей оцінки
роботи кластерних структур, доцільно запропонувати на0
ступний методичний підхід, згідно з яким ефективність кла0
стера може розглядатися з двох позицій: соціальна та еко0
номічна.
Соціальна ефективність є важливим показником ста0
більного розвитку кластерної структури і знаходить своє
відображення у покращенні рівня життя населення регіону.
Для характеристики рівня життя населення регіону слід роз0
глядати наступні показники:
1) питома вага родин у міжрегіональному розрізі, які
мають середньодушові доходи нижчі за величину прожит0
кового мінімуму;
2) питома вага родин у міжрегіональному розрізі, які
мають середньодушові доходи вищі за величину прожитко0
вого мінімуму [5, с. 26].
Крім того, у багатьох дослідження виділяють наступні
індикатори соціального розвитку, що також можуть бути
застосованими до оцінки соціальної ефективності кластер0
них структур [6; 7].
Першим показником є спосіб життя. Цей показник є
одним із найважливіших індикаторів і поєднує трудову
діяльність людини, особливості споживання та суспільно0
політичну діяльність.
Другим показником є якість життя. Складовими елемен0
тами цього показника, на які в першу чергу слід звернути
уваги при оцінці ефективності кластерів, є: захворюваність
населення; рівень освіти; професійна мобільність; рівень
народжуваності. На динаміку вказаних параметрів вплива0
ють житлові умови, рівень зайнятості, розвиток сфери по0
слуг, задоволеність роботою, соціальним статусом та фінан0
совими умовами родини.
Соціальна ефективність кластерних структур досягаєть0
ся у разі, коли вищенаведені показники мають позитивну
динаміку, тобто якщо параметри після створення кластерів
стають більш сприятливими і така тенденція посилюється.
Економічна ефективність кластерних структур має роз0
глядатися з позиції впливу функціонування кластерів на по0
казники економічного потенціалу регіону. Останній у загаль0
ному вигляді є сукупністю природно0ресурсного, фінансо0
вого, трудового, інформаційного, виробничого та науково0
технічного потенціалу.
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Згідно з діючою статистичною звітністю, для оцінки
ефективності використання природно0ресурсного потенці0
алу регіону необхідно використовувати так показники:
1) мінеральні ресурси — сумарний обсяг випуску про0
мислової продукції на душу населення по таких галузях:
електроенергетика, паливна, металургійна, хімічна і нафто0
хімічна промисловість, машинобудування і металообробка,
промисловість будівельних матеріалів;
2) земельні ресурси — обсяг виробництва продукції
сільського господарства на 1 га ріллі;
3) лісові ресурси — обсяг виробництва продукції дере0
вообробної і целюлозно0паперової промисловості;
4) природно0рекреаційні ресурси — сукупний дохід
санаторіїв і пансіонатів від основної діяльності.
Україна характеризується найвищим інтегральним по0
казником антропогенного навантаження на навколишнє
природне середовище практично по всій території. Як відо0
мо, проблеми соціально0економічного та екологічного ха0
рактеру виникають саме на регіональному рівні, а потім на0
бувають національного масштабу.
Ефективне використання природних ресурсів регіону
передбачає узгодження цього процесу із концепцією ста0
лого розвитку як гармонійного поєднання виробництва, соц0
іальної та екологічної сфер.
Іншою важливою складовою економічного потенціалу є
фінансовий потенціал, що визначається як сукупність всіх гро0
шових коштів, акумульованих у регіоні на певний момент часу.
Так, збільшення фондоозброєності у регіоні сприяє
підвищенню продуктивності праці, що знаходить своє відоб0
раження у зростанні валового регіонального продукту. Важ0
ливу роль у посиленні фінансового потенціалу регіону
відіграють інвестиції. Реалізація проектів кластерними
структурами сприяє накопиченню капіталу у регіоні.
Діяльність кластерних структур сприяє зниженню негатив0
ного впливу на фінансовий потенціал з боку появи інвестицій0
них ризиків шляхом зменшення рівня безробіття у регіоні.
Економічна оцінка трудового потенціалу грунтується на
оцінці вартості створюваного продукту, який може бути от0
риманий за весь період реалізації трудового потенціалу,
зосередженого на певній території в даний момент часу.
Стимулювання науково0технічного прогресу у межах
кластеру вимагає постійного підвищення якості трудових
ресурсів, посилення кваліфікаційного рівня робітників, роз0
виток творчих здібностей економічно активного населення
шляхом участі у нових проектах.
Виробничий і науково0технічний потенціал можна оці0
нити за такими показниками: обсяг виконаних науково0тех0
нічних робіт, кількість поданих до Державного департаменту
інтелектуальної власності України заявок на видачу охорон0
них документів, кількість отриманих у патентних відомствах
інших країн охоронних документів, а також шляхом по0
рівняння темпів збільшення ВВП і чисельності виконавців й
обсягу виконаних наукових і науково0технічних робіт.
Цільова спрямованість кластерних структур — проду0
кування нових знань, ідей, відкриття нових технологій та
пошук шляхів їхньої практичної реалізації.
Іншим важливим елементом економічного потенціалу є
інформаційним потенціал. Реалізація кластерного механіз0
му спрямована на розвиток компонентів інфраструктури у
регіоні, покращення умов для розвитку бізнесу, зменшення
трансакційних видатків. Основними індикаторами інформа0
ційного потенціалу є рівень комп'ютерного забезпечення,
розвиток науки та рівня освіти населення регіону.

сальна методика оцінки діяльності кластерних струк0
тур. Існуючі показники функціонування кластерів за на0
прямом впливу можна поділити на позитивні та нега0
тивні. Наприклад, зв'язок рівня регіонального розвит0
ку з позитивними чинниками такими, як тривалість жит0
тя населення, масштаб та спеціалізація кластера,
кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних зак0
ладах ІІІ та ІV рівнів акредитації, — прямий. В той же
час, рівень соціально0економічного розвитку регіону з
негативними чинниками (коефіцієнт злочинності, част0
ка населення із середньодушовими сукупними витра0
тами на місяць нижче прожиткового мінімуму) має зво0
ротній характер.
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RESEARCH METHODOLOGY IN AGRICULTURAL ECONOMY

Розглядається сутність широковживаного поняття "методологія дослідження". Пропонуєть
ся його тлумачення в площині практичної діяльності дослідника як явища, а також як наукової
категорії. При цьому розширюється та поглиблюється зміст обох варіантів у порівнянні з їх тра
диційними словниководовідниковими визначеннями та тлумаченнями в наукових публікаціях,
підручниках і навчальних посібниках.
Observed the essence of widely used concept of "research methodology". Its proposed
interpretation in the plane of practice researcher as a phenomenon and as a scientific category.
This extends and deepens the content of both variants compared to their traditional vocabulary,
definitions and interpretations of reference in scientific publications, textbooks and manuals.

Ключові слова: методологія дослідження, аграрна економіка, дослідник, наукові публікації, сукупність
методів дослідження.
Key words: research methodology, agricultural economics, researcher, academic publications, set of methods.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Рецензування дипломних магістерських робіт та ди0
сертацій в сфері аграрної економіки дає підстави ствер0
джувати, що в них неоднозначно тлумачиться зміст сло0
восполучення "методологія дослідження". Частіше воно
зводиться до переліку методів чи методик, які викорис0
товуються авторами цих категорій наукових праць. Така
ситуація справляє негативний вплив на якість проведен0
ня досліджень і кваліфіковане оформлення їх резуль0
татів. Тому уточнення змісту словосполучення "методо0
логія дослідження" потребує додаткових пошуків його
адекватного розуміння.

Опрацювання останніх досліджень у наукових і на0
вчально0методичних джерелах вказує, що мають місце
різні погляди їх авторів стосовно методології дослід0
ження. В навчальному посібнику "Менеджмент науко0
вого дослідження" А. М. Кандиба стверджує, що серед
науковців немає однозначного розуміння та тлумачен0
ня поняття "методологія дослідження" [10]. Ілюстрацію
щойно наведеного судження цього автора підтверджу0
ють матеріали таблиці 1.
Відомий англійський економіст Марк Блауг конста0
тує, що "по відношенню вислову" методологія чого не
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Таблиця 1. Тлумачення поняття "методологія дослідження" різними авторами
Єрмаков О. Ю.
[ 2, c. 197]
Мочерний С. В.
[12, c. 43]
Ядов В. А.
[ 13, c. 32]
Кандиба А. М.
[ 10, c. 58]
Гальчинський А. С.
[ 14, c. 69]
Суслов И. П.
[15, c. 3]
Ганін В. І.
[ 16, c. 52]
Орлов В. М.
[ 18, c. 46]
Маркіна І. А.
[19, c. 11]
Россоха В. В.
[ 20, c. 50]

У широкому розумінні методологія – це спосіб усвідомлення будови науки і методів
її роботи, а вузькому – сукупність принципів, методів, прийомів та процедур
дослідження…
… методологія – це система різноманітних методів, засобів і прийомів наукового
пізнання ( перед усім принципів, законів та категорій ) та наука ( або вчення ) про цю
систему.
… термином «методология» принято обозначать совокупность исследовательских
процедур, техники и методов, включая приемы сбора и обработки данных.
Методологія – це багато ступенева сукупність пізнавальних теорій, концепцій,
принципів, правил, підходів, способів, прийомів, інструментів, процедур…
Методологія – це знання знань. За допомогою методології економічна наука
заглиблюється сама в себе – визначає своє співвідношення з предметом
дослідження…
Методология представляет собой итог, синтез принципов и средств познания,
выработанных человечеством в ходе его познавательной деятельности.
Методологія – це сукупність дослідницьких процедур, техніки та методів, у тому
числі прийомів збору й обробки техніко економічних, екологічних і соціальних
даних.
… методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які
забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої
інформації про процеси і явища.
… методологія науки – вчення про принципи побудови, розвиток, форми та засоби
наукового пізнання процесу управління.
Методологія це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження…

будь" склалось згубне подвійне розуміння. З одного
— опрацювання завдань дослідження;
боку, це сукупність технічних процедур дисципліни як
— складання плану (змісту) дослідження;
більш переконливий синонім її методів, з другого боку,
— виконання завдань дослідження;
воно означає дослідження концепцій, теорій і основних
— підсумовування результатів дослідження та
принципів розмірковування в тій чи іншій науці [17, c. оформлення їх у вигляді висновків;
35] .
— виділення серед результатів (висновків) дослід0
Наведені вище розбіжності стосовно тлумачення ження найбільш вагомих пунктів, які складають науко0
методології досліджень зумовлюють доцільність про0 ву новизну;
ведення додаткових наукових пошуків що до її змісту.
— визначення практичного значення дослідження;
— оформлення додатків;
МЕТА СТАТТІ
— складання списку використаних джерел;
Метою статті є поглиблення і конкретизація понят0
— оформлення повного тексту роботи у відповід0
тя "методологія дослідження" в контексті виконання ди0 ності до діючих вимог і стандартів [1];
сертаційних робіт у сфері аграрної економіки.
— впровадження результатів у практичну діяльність
суб'єктів аграрного бізнесу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одні з цих функціональних елементів будуть дія0
Довідникові джерела та позиції більшості авторів ми, другі — операціями, треті — різні за обсягом ро0
наукових публікацій навчальних посібників з проблеми ботами. Таким чином, виходить, що в змісті словоспо0
методології дослідження схильні до тлумачення змісту лучення методологія дослідження спочатку належить
цього поняття як сукупності методів дослідження (табл. усвідомленню його функціональних елементів і лише
1) [4; 5; 6; 7]. Поділяючи цю точку зору, спочатку нале0 після цього може вестись мова про методи їх виконан0
ня. На цій підставі правомірно стверджувати, що мето0
жить зупинитись на терміні "дослідження".
Наукове дослідження є одним з численних видів дологія дослідження як явище — це, по0перше, певні
людської діяльності. Всяка діяльність є складним яви0 функціональні елементи дослідницької діяльності в їх
щем і має в своєму змісті цілий ряд структурних еле0 логічній послідовності і лише, по0друге, методи їх ви0
ментів: дій, операцій, часткових робіт, проміжних робіт, конання.
Кмітливий аналіз змісту дослідницької діяльності
повних робіт. Ця характерна риса діяльності розповсюд0
жується і на наукову сферу. Це означає, що і наукове свідчить, що функціональні елементи дослідження не
дослідження є не якимсь одноразовим актом, а являє існують ізольовано, а мають безпосередній зв'язок з
собою цілу серію різнорідних функціональних еле0 певними предметами, які складають структуру самого
ментів. Наприклад, діяльність з дисертаційного дослід0 дослідження. На це звертає увагу Лукашевич В.К. [21 c.
ження в аграрній економіці передбачає такі функціо0 149]. Очевидно, що технологія наукових досліджень, як
і всяка технологія в її семасіологічному змісті, перед0
нальні елементи для кандидатської дисертації:
— усвідомлення конкретної потреби дослідником; бачає спочатку наявність первинних структурних еле0
ментів в їх статичному стані тобто, незалежно від того,
— обрання об'єкта дослідження;
— виділення в об'єкті дослідження тієї його части0 чи будуть вони здійснюватись з використанням відпо0
відних функцій. Стосовно змісту дисертаційного дослі0
ни яка складатиме предмет дослідження;
дження об'єктивно існують у статичному стані такі еле0
— формулювання проблеми дослідження;
менти: потреба, об'єкт дослідження, предмет дослід0
— визначення мети дослідження;
— уточнення формулювання теми дослідження;
ження, проблема, мета, тема, завдання, план (зміст ви0
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науки методологія має підстави розгляда0
тись як сукупність принципів. Принципи — це
обов'язковий елемент кожної науки. Вони не
існують самі по собі, тобто ізольовано, а
мають безпосередній зв'язок з законами,
вимоги яких покликані конкретизувати у
відповідних ситуаціях. Якщо уточнювати тра0
диційне тлумачення методології досліджен0
ня як вчення про наукові методи, можна
стверджувати, що тут мова йдеться про су0
купність всіх принципів стосовно спеціальної
науки.
У той же час принципи є конкретизацією
вимог змісту конкретних законів, а закони
формулюються з використанням наукових
емпіричних і теоретичних понять. Тому то є
підстави стверджувати, що методи дослід0
ження в сукупності є фокусом, ядром всіх
наявних знань певної науки. Цей фокус на
1 — весь глобальний світ
основі наявних знань дозволяє їх поглиблю0
1.1 — суспільне життя
вати розширювати або поповнювати. Саме в
1.1.1 — сфера виробництва
цих фокусах знаходяться відповіді на запи0
1.1.1.1 — аграрний бізнес
тання: яким способом виконувати функції
1.1.1.1.1 — суб'єкти аграрного бізнесу
(дії, операції і роботи) протягом проведення
Рис. 1. Диференціація навколишнього світу як об'єктів
дослідження. В цьому полягає суть тлумачен0
дослідження за їх обсягом
ня методології конкретної науки як вчення
конання завдань), висновки, наукова новизна, практич0 про методи дослідження.
не значення роботи, додатки, список використаних дже0
Але це один бік справи, другий — полягає у на0
рел.
ступному: аграрна економіка як конкретна наука є
Отже, методологія наукового дослідження як яви0 структурною одиницею загальної економічної теорії,
ще є інтегрованим поняттям і включає до свого складу: а тому деякі її методи мають пряме відношення до
1) структурні елементи змісту дослідження в статично0 проведення досліджень у галузі аграрної економіки,
му стані; 2) функції стосовно здійснення структурних але поряд з цим при проведенні досліджень у галузі
елементів змісту дослідження; 3) методи виконання аграрної економіки використовуються універсальні
функцій стосовно здійснення структурних елементів методи дослідження: філософські, математичні,
змісту дослідження. В лексиці сучасної мови перелік дій, логічні, статистичні, кібернетичні тощо. Ці на перший
операцій і робіт та методів їх виконання в людській прак0 погляд поту сторонні методи дослідження входять до
тиці прийнято називати технологією, то і методологію складу методології дослідження на рівні об'єктів аг0
дослідження правомірно віднести до цієї категорії. В рарного бізнесу. Тут важливо з'ясувати, на якій під0
лаконічному формулюванні методологія дослідження ставі при проведенні досліджень у конкретних науках
як явище — це технологія його проведення, яка скла0 використовуються методи інших наук. Аграрна наука
дається з переліку структурних елементів змісту дослі0 має безпосереднє відношення до суб'єктів аграрно0
дження в їх логічній послідовності, функцій зі здійснен0 го бізнесу як об'єктів пізнання. Ці об'єкти пізнання
утворюють галузь АПК як об'єкт вищого порядку.
ня цих елементів та методів виконання функцій.
У той же час методологія дослідження у довіднико0 Галузь АПК є складовою частиною більш об'ємного
вих виданнях та інтерпретаціях авторів наукових публі0 об'єкту дослідження — суспільного виробництва.
кацій тлумачиться і в другому варіанті як вчення про Суспільне виробництво входить до складу об'єкта
суспільне життя, який разом з живою і не живою при0
методи дослідження [4; 5; 6; 7].
Методологія дослідження у довідникових виданнях родою утворюють глобальний об'єкт науки — весь
тлумачиться у другому варіанті як вчення про методи матеріальний і духовний світ. Виходить, що за обся0
дослідження. На рівні цього гранично стислого абстрак0 гом реальних об'єктів дослідження існує реально їх
тного визначення вона може сприйматися лише за умо0 певна ієрархія (рис. 1).
У відповідності до реальних об'єктів досліджень, які
ви розкриття всієї глибини змісту з позиції теорії.
Методи як явище є специфічними конкретними спо0 на рисунку 1 диференційовані лише з суспільного жит0
собами виконання функцій стосовно кожного структур0 тя історично склались відповідні обсяги (поля) знань,
ного елемента наукового дослідження — від його по0 які дзеркально відображають сутність цих об'єктів.
Поля знань (поняття, закони і принципи) вищого
чатку і до самого завершення. Характерно, що всі ці
способи мають одну спільну рису — вони відповідають порядку охоплюють весь матеріальний і духовний світ і
на запитання, як саме діяти в абсолютно кожній ситуації. справляють свій вплив на поля знань нижчих порядків.
Це означає що вони вимагають дотримання певних пра0 Це стосується і методів дослідження як фокусів гло0
вил виконання дій, операцій і робіт. Правила в науковій бальних знань. Наприклад, на рівні глобального об'єкта
термінології мають синонім — принципи, тому і в сфері дослідження (1) — сформувались такі знання: філосо0
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фія, математика, інформатика, кібернетика, теорія си0
стем тощо; на рівні суспільного життя (1.1) — право0
знавство, мовознавство, логіка, психологія, педагогіка,
медицина тощо; на рівні виробництва (1.1.1) — техно0
логія, економіка, маркетинг, менеджмент, економічна
статистика; на рівні аграрного бізнесу (1.1.1.1) — аг0
рарна економіка; на рівні окремих суб'єктів аграрного
бізнесу (1.1.1.1.1) — конкретні знання про них.
Таким чином, господарюючі суб'єкти в аграрному
бізнесі є елементарним об'єктом дослідження в складі
глобального об'єкта, знаходиться в полі цього об'єкта і
його структурних підрозділів, автоматично зазнаючи їх
об'єктивний вплив на своє функціонування. Поле за0
конів, що панують у глобальному об'єкті і його струк0
турних елементах нижчого порядку, зберігають свій
об'єктивний вплив на функціонування первинних
об'єктів дослідження — суб'єктів аграрного бізнесу.
Кожна наука поряд з об'єктом дослідження має свої
методи дослідження, тому ієрархічна залежність спос0
терігається серед цих понять. Наприклад, методи дослі0
дження у філософії, логіці, математиці, теорії систем,
кібернетиці використовуються на всіх рівнях об'єктів
досліджень аж до суб'єктів аграрного бізнесу.
Саме тому при дослідженні об'єктів аграрного ви0
робництва використовуються не лише відповідні спеці0
альні конкретні знання, а і знання вищих порядків у міру
їх доцільності і необхідності.
На практиці це означає, що при проведенні досл0
іджень у сфері аграрного бізнесу здобувачі наукових
ступенів, крім конкретних специфічних способів дос0
лідження, адекватних об'єкту аграрної сфери, виму0
шені долучати методи дослідження з наук значно
ширшого діапазону: філософії, логіки, кібернетики,
інформатики, теорії систем, соціології, загальної еко0
номіки тощо.
Виходить, що в повному розумінні методологія як
вчення про методи дослідження охоплює, по0перше,
всю суму знань с конкретної спеціальної науки (понят0
тя, категорії, закони, принципи, теорії) та, по0друге, в
міру необхідності чи доцільності знання про об'єкти ви0
щих порядків.
Іншими словами словосполучення "методологія до0
слідження" як теоретичне поняття в гранично широко0
му тлумаченні — це вся сума знань (весь арсенал знань)
конкретної спеціальної науки, яка має безпосереднє
відношення до об'єкта (предмета) дослідження з обо0
в'язковим залученням у міру необхідності певних еле0
ментів наук про об'єкти вищих порядків.
Наприклад, об'єктом дослідження є процес вироб0
ництва зерна, а предметом дослідження його ціна на
рівні конкретної спеціальної науки — аграрної еконо0
міки. Дослідник мусить виявити всі елементи затрат на
одиницю продукції. Але при цьому він не обійдеться без
знань загальної економічної теорії, яка тлумачить со0
бівартість як суму живої і уречевленої праці, а знання
про живу працю безпосередньо пов'язані із знаннями
про суспільне життя (суспільствознавство, соціологія
праці, психологія праці, праксеологія тощо). Вершиною
піраміди всіх знань, які проливають своє світло на всі
рівні знань стосовно рівнів об'єктів дослідження будуть
знання с філософії. Наприклад, дія законів діалектики
про те що, кількісні зміни завжди приводять до якісних
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змін при дослідженні собівартості зерна проявляється
в тому, що збільшення суми затрат на виробництво зав0
жди приводить до зростання ціни. Філософська кате0
горія явища і сутності характеризує ціну на зерно на
ринку як явище, а вартість його за структурними еле0
ментами затрат — як внутрішню сутність.

ВИСНОВКИ
1. Загальновживане тлумачення змісту словосполу0
чення "методологія досліджень" в його традиційних
варіантах, як сукупність методів дослідження та вчення
про ці методи є гранично стислим абстрактним визна0
ченням, яке не завжди доступне значному колу дослід0
ників — початківців, а тому потребує конкретизації.
2. У словосполученні "методологія дослідження"
спочатку належить з'ясувати структурний зміст слова
"дослідження", яке, як всякий вид людської діяльності
має свою структуру: 1) складові елементи дослідження
в статичному стані; 2) функції по їх здійсненню; 3) мето0
ди виконання цих функцій. З позицій методологія до0
слідження має підстави трактуватись як технологія
дослідження.
3. Сутність тлумачення методології дослідження як
вчення про методи дослідження з'ясовуються тим, що
буквально всі методи дослідження відповідають на одне
запитання "як діяти ?", яке нерозривно пов'язане з пра0
вилами (принципами), законами, людської діяльності,
формулювання яких вимагає конкретних наукових по0
нять і категорій. Виходить, що вчення про методи — це
сума (фокус) всіх знань конкретної науки, які викорис0
товуються для розширення, поглиблення та поповнен0
ня наявних знань.
4. Розуміння методології дослідження в гранично
широкому тлумаченні як наукової категорії включає до
змісту цього поняття поряд зі знаннями конкретних
спеціальних наук всі елементи знань цих наук та знання
про об'єкти пізнання вищих порядків аж до всього гло0
бального світу.
5. У першому теоретичному розділу кандидатської
дисертації економічного профілю мають бути обов'яз0
ково підрозділ з методології дослідження, в якому б
визначались структурні елементи дослідницької діяль0
ності в їх логічній послідовності, розглядались функції
стосовно цих елементів і методи виконання цих функцій
відповідно до конкретного предмету дослідження з за0
лученням в міру необхідності і доцільності знань про
об'єкти вищих порядків.
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THE CHOICE OF OPTIMAL SOLUTIONS IN THE PROCESS OF INVESTMENT SUPPORT FARMS
У статті проведено аналіз ефективності процесів реінвестування сільськогосподарських
підприємств на основі аспектів багатоваріантного вибору перспектив. У дослідженні врахова
но факторні ознаки ризиків та очікувану перспективу станів середовища. Досліджено алгоритм
проведення аналізу наявних інвестиційних проектів з точки зору наявних альтернатив та мож
ливостей використання оптимальних рішень. Встановлено, що більшість досліджених альтер
натив з більш вищим ступенем ризику, але меншим періодом окупності, мають доведені пере
ваги для впровадження в порівнянні з менш ризиковими проектами. Доведено, що розраховані
альтернативи потребують системи комплексного впровадження отриманих результатів на ос
новах сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Вбачається доцільною присутність
державного регулювання відносин інвестиційного забезпечення економічного розвитку
сільськогосподарських підприємств. Доведено доцільність подальшого опрацювання механі
зму інвестиційного забезпечення та обгрунтування перспективних моделей розвитку інвести
ційної діяльності сільськогосподарських підприємств різних організаційноправових форм та
ефективності інвестицій.
The paper analyzes the efficiency of investment processes farms based on multiple aspects of
selecting prospects. The study takes into account the risk factor variable and the expected term
environment states. The algorithms analyze existing investment projects in terms of available
alternatives and possibilities of using optimal solutions. Found that most of the alternatives studied
more riskier but lower payback periods have proven benefits for implementation compared to less
risky projects. It is proved that require alternative system designed for the integrated implementation
of the results based on sustainable development of agricultural enterprises. It appears reasonable
presence of state regulation of investment relations economic development of agricultural
enterprises. The expediency of further development of the mechanism of investment support and
justification promising models of investment farms of different legal forms and investment efficiency.
Ключові слова: інвестиції, інвестування, сільськогосподарські підприємства, ризик, проект, ефек#
тивність, критерії, прибутковість, ресурси.
Key words: investments, investing, farms, risk, project efficiency criteria yield resources.

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

ких темпів її розвитку й підвищення конкурентоспромож0
ності значною мірою визначаються рівнем інвестиційної ак0
тивності та масштабами інвестиційного забезпечення. Ак0
тивна інвестиційна діяльність підприємства завжди є свідчен0
ням динамічного розвитку підприємництва і впливає на підви0
Ефективна діяльність сільськогосподарських підпри0
щення його соціально0економічної ефективності.
ємств у довгостроковій перспективі та забезпечення висо0
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Таблиця 1. Можливі варіанти отримання прибутку від реалізації
продукції СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області, млн грн.
Варіанти
рішень
А1
А2
А3
А4
Ймовірність
стану
середовища

Варіанти станів середовища
S1
S2
S3
1,5
2,5
3,0
0,5
1,0
2,5
2,0
7,0
1,5
6,5
0,5
2,5
0,20
0,55
0,15

Майже у всіх досліджених сільськогосподарських
підприємствах є наявні ресурси для здійснення інвестицій0
ної діяльності, більшість є рентабельними і такими, що здатні
забезпечити розширене відтворення за рахунок інвестицій0
них ресурсів із внутрішніх та зовнішніх джерел. Проте до0
мінуючу частку в загальному обсязі інвестиційних ресурсів
становлять внутрішні інвестиції, в першу чергу власні кошти
сільськогосподарських підприємств, а не залучені джере0
ла. Крім того, пасивною є роль держави у стимулюванні ак0
тивності сільськогосподарського виробника здійснювати
інвестиційну діяльність. Саме тому, здійснення ефективно0
го процесу реінвестування є запорукою сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств у довгостроковій перс0
пективі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Класичні дослідження проблем інвестування різних
сфер економіки проведено Т. Маном, К. Марксом, Д. Мі0
льом, Д. Рікардо, С. Сісмонді, А. Смітом, Ж. Тюрго. Питан0
ням теорії та практики економічного забезпечення інвести0
ційного розвитку підприємств приділяли увагу Ю. Брігхем,
Л. Гітман, В. Паретто, П. Самуельсон, У. Шарп. Більш по0
глибленим прикладним дослідженням в галузі інвестицій0
ного забезпечення присвячено праці багатьох вітчизняних
вчених, зокрема: В. Андрійчука, І. Бланка, І. Вініченка,
В. Гейця, М. Герасимчука, І. Крейдич, І. Лукінова, О. Мер0
тенса, А. Пересади, О. Поліщука, П. Рогожина, В. Савчука
та ін. Питання інвестиційного забезпечення власне галузі
сільського господарства розкрито в працях С. Гуткевич,
М. Дем'яненка, М. Кісіля, М. Коденської, Є. Ланченка, Ю. Лу0
пенка, Г. Підлісецького, О. Ролінського, П. Саблука та ін.
Водночас дослідження інвестиційного забезпечення
сільськогосподарських підприємств у контексті формуван0
ня пріоритетних напрямів інвестування представлено по0
одинокими працями, в яких увагу акцентовано переважно
на окремих аспектах направленості інвестицій. З огляду на
це, існуючі розробки вимагають додаткового обгрунтуван0
ня, уточнення та адаптації до сучасних умов господарю0
вання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Вимоги сьогодення полягають в обгрунтуванні теоре0
тико0методологічних і розробки практичних рекомендацій
щодо активізації інвестиційної діяльності сільськогоспо0
дарських підприємств. Варто зазначити, що в роботах вітчиз0
няних та закордонних вчених, стосовно дослідження інвес0
тицій, не досягнуто єдності думок щодо методики комплек0
сної оцінки багатоваріантного забезпечення існуючих інве0
стиційних проектів (в залежності від умов зовнішнього се0
редовища).
Дослідження різних аспектів інвестиційного розвит0
ку та інвестиційної діяльності підприємства відображені
в працях багатьох зарубіжних вчених. Вагомий внесок у
теорію інвестиційної діяльності, оцінки ефективності
інвестицій та інвестиційної привабливості сільськогоспо0
дарських підприємств зробили вітчизняні науковці. Про0
т е проблем а акт иві зації і нвест иці йної ді яльност і
сільськогосподарських підприємств залишається недо0
статньо вивченою, що обумовило вибір тематики дослі0
дження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У процесі виробничої діяльності більшість сільськогос0
подарських підприємств мають ряд перспектив по реінве0
стуванню отриманого прибутку, відносно можливих варі0
антів стану середовища в контексті конкретних варіантів
рішення [4]. Не вийнятком є і сільськогосподарський ви0
робничий кооператив "Ружинський" Ружинського району
Житомирської області. В процесі проведених досліджень,
для данного підприємства, було визначено, яку кількість
продукції необхідно випускати, щоб отримати найбільший
прибуток.
Рішення залежить від ситуації на ринку, тобто від конк0
ретної кількості споживачів. Конкретна кількість споживачів
наперед невідома і може бути трьох варіантів: S1, S2 i S3. Є
можливими чотири варіанти випуску продукції підприємством:
А1, А2, А3 і А4. Кожній парі, що залежить від стану середо0
вища — Sj та варіанту рішення — Ai, відповідає значення
функціоналу оцінювання — V(Ai,Sj), що характеризує резуль0
тат дій (табл. 1).
Знаходимо оптимальну альтернативу випуску продукції
з точки зору максимізації прибутку за допомогою критеріїв

Таблиця 2. Вибір оптимального рішення отримання
прибутку від реалізації продукції СВК "Ружинський" Ружинського району
Житомирської області за критерієм Байєса
Варіанти
рішень
А1
А2
А3
А4

Варіанти станів середовища
S1
S2
S3
1,5
2,5
3,0
0,5
1,0
2,5
2,0
7,0
1,5
6,5
0,5
2,5

V(Ai,Sj)*Pj
1,5*0,20+2,5*0,50+3,0*0,15=2,125
0,5*0,20+1,0*0,50+3,0*0,15=1,025
2,0*0,20+7,0*0,50+1,5*0,15=4,475
6,5*0,20+0,5*0,50+2,5*0,15=1,950

maxi{V(Ai,j)*Pj}

А3
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Таблиця 3. Вибір оптимального рішення отримання прибутку від реалізації
продукції СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області за критерієм Лапласа
Варіанти станів
середовища

Варіанти
рішень

S1

S2

S3

А1

1,5

2,5

3,0

А2
А3
А4

0,5
2,0
6,5

1,0
7,0
0,5

2,5
1,5
2,5

n

∑

max i {1/nV(Ai,Sj)}

1/n j=1 V(Ai,Sj)
1/3*(1,5+2,5+3,0)=2,333
1/3*(0,5+1,0+2,5)=1,333
1/3*(2,0+7,0+1,5)=3,500
1/3*(6,5+0,5+2,5)=3,167

А3

Таблиця 4. Вибір оптимального рішення отримання прибутку від реалізації продукції СВК
"Ружинський" Ружинського району Житомирської області за критерієм Вальда
Варіанти
рішень
А1
А2
А3
А4

Варіанти станів
середовища
S1
S2
S3
1,5
2,5
3,0
0,5
1,0
2,5
2,0
7,0
1,5
6,5
0,5
2,5

mіn j { V(Ai,Sj)}

max i mіn j { V(Ai,Sj)}

1,5
0,5
1,5
0,5

А1
А3

Таблиця 5. Побудова матриці ризику від реалізації продукції СВК "Ружинський" Ружинського
району Житомирської області

Варіанти
рішень

А1
А2
А3
А4

Матриця
прибутків
(V(Ai,Sj))
Варіанти станів
середовища
S1
S2
S3
1,5
2,5
3,0
0,5
1,0
2,5
2,0
7,0
1,5
6,5
0,5
2,5

Матриця ризику (Rij)
Варіанти станів середовища
S1
6,5-1,5=5,0
6,5-0,5=6,0
6,5-2,0=4,5
6,5-6,5=0

S2
7,0-2,5=4,5
7,0-1,0=6,0
7,0-7,0=0
7,0-0,5=6,5

S3
3,0-3,0=0
3,0-2,5=0,5
3,0-1,5=1,5
3,0-2,5=0,5

Оптимальна альтернатива за критерієм Лапласа знахо0
Байєса за умов відомих ймовірностей станів, Лапласа, Валь0
да, Севіджа, за умов повної невизначеності, і Гурвіца із кое0 диться за формулою:
фіцієнтом оптимізму 0,5.
n
⎧
⎫
*
Оптимальна альтернатива за критерієм Байєса знахо0
+ A = max 1/ n
(2).
V ( Ai , S j )⎬
⎨
F
i
i
диться за формулою:

F

+

Ai = max i {V ( Ai , S j ) * Pj }
*

⎩

(1).

Ми знаходимо оптимальну альтернативу випуску про0
дукції з точки зору максимізації прибутків, тобто функціо0
нал оцінювання має позитивне спрямування (розрахунки
представлено в табл. 2). За критерієм Байєса оптимальним
буде альтернативне рішення А3.
Критерій Лапласа характеризується невідомим розподі0
лом ймовірностей на множині станів середовища. Коли немає
ніяких підстав вважати, що кожний окремий стан природи
більш імовірний, порівняно з іншими, використовують припу0
щення про те, що імовірність виникнення кожного з можливих
станів оточуючого середовища однакова [1, c. 241—242]. У
такому випадку цінності кожної альтернативи можна обчисли0
ти за формулою звичайного середнього арифметичного всіх
її можливих оцінок у різних станах природи. Оптимальною є
та альтернатива, яка має найбільшу середню оцінку.

∑

⎭

j =1

Розрахунки здійснено з врахуванням фактора пропор0
ційного розподілу ризику можливих варіантів стану сере0
довища (табл. 3). За критерієм Лапласа оптимальним буде
альтернативне рішення А3.
Критерій Вальда вважається самим обережним із кри0
теріїв. Оптимальне альтернативне рішення за критерієм
Вальда знаходиться за формулою:
*

{

}

(3).
Ai = maxi minj V ( Ai , S j )
F+
За критерієм Вальда оптимальними будуть альтерна0
тивні рішення А1 і А3, які вважаються еквівалентними, тоб0
то мають однакові переваги для виконання. В даному ви0
падку обраний критерій містить "підтримуючий характер"
проведеного розрахунку (табл. 4).
Для того, щоб застосувати критерій Севіджа, потрібно
побудувати матрицю ризику як лінійне перетворення функ0
ціоналу оцінювання. Для побудови матриці ризику викори0

Таблиця 6. Вибір оптимального рішення отримання прибутку
від реалізації продукції СВК "Ружинський" Ружинського району
Житомирської області за критерієм Севіджа
Варіанти
рішень
А1
А2
А3
А4
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Варіанти станів
середовища
S1
S2
S3
5,0
4,5
0
6,0
6,0
0,5
4,5
0
1,5
0
6,5
0,5

max j {Rij}
5,0
6,0
4,5
6,5

min i max j {Rij}

А3
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Таблиця 7. Вибір оптимального рішення отримання прибутку від реалізації продукції
СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області за критерієм Гурвіца
Варіанти
рішень
А1
А2
А3
А4

Варіанти станів
середовища
S1
S2
S3
1,5
2,5
3,0
0,5
1,0
2,5
2,0
7,0
1,5
6,5
0,5
2,5

стовують наступну формулу:
*

{

maxj {V(Ai,Sj)} minj {V(Ai,Sj)}
3,0
2,5
7,0
6,5

1,5
0,5
1,5
0,5

}

(4).
F + Rij = maxi V( Ai , S j ) −V( Ai , S j )
Матрицю ризику побудуємо в табл. 5.
Тепер можна застосувати критерій Севіджа до матриці
ризику за формулою (табл. 6):

Ai = min i max j {Rij }
*

(5).

За критерієм Севіджа оптимальним буде альтернатив0
не рішення А3. Критерій Гурвіца дозволяє встановити ба0
ланс між випадками крайнього оптимізму і випадками
крайнього песимізму за допомогою коефіцієнта оптиміз0
му α [2, c. 323—324]. Даний коефіцієнт визначається від
нуля до одиниці та показує ступінь схильностей людини,
що приймає рішення, до оптимізму або песимізму. Кри0
терій рекомендує не керуватися ні крайнім оптимізмом,
ні крайнім песимізмом, а брати деякий середній резуль0
тат.
Застосування критерію ускладнюється через відсутність
обгрунтованого уявлення про величину параметру α (пара0
метр впевненості інвестора щодо отримання максимально0
го виграшу). Якщо α=1, то це свідчить про крайній оптимізм,
якщо α=0 — крайній песимізм. За результатами досліджен0
ня керівником кооперативу було обрано коефіцієнт, α=0,6.
Оптимальна альтернатива за критерієм Гурвіца знаходить0
ся за формулою:
F+

Ai* = maxi {α maxj {V(Ai , S j )} + (1 −α) minj {V(Ai , S j )}}(6).

Оптимальним рішенням за критерієм Гурвіца буде аль0
тернативне рішення А3 (табл. 7).
Причому, за даним варіантом рішення, ми отримує0
мо результат при якому інвестиційні надходження в
значній мірі будуть здійснюватися не на початковій стадії
інвестиційного проекту, а на стадіях його продовження
(не враховуючи його початкові етапи). Таким чином, при
обранні оптимального напряму інвестування в СВК "Ру0
жинський" Ружинського району Житомирської області
було обрано варіант рішення А3, при можливих варіан0
тах стану середовища скоригованого на велечину коеф0
іцієнта ризику.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

α*maxj{V(Ai,Sj)}+
(1-α) minj{V(Ai,Sj)}
3,0*0,5+1,5*0,5=2,25
2,5*0,5+0,5*0,5=1,50
7,0*0,5+1,5*0,5=4,25
6,5*0,5+0,5*0,5=3,50

maxi{α*maxj{V(Ai,Sj)}+
(1-α)*minj{V(Ai,Sj)}}

А3

співпраці місцевих органів виконавчої влади з об'єднан0
нями підприємців та окремими керівниками суб'єктів гос0
подарської діяльності, що значно покращить умови залу0
чення зовнішніх інвестицій у виробництво, а також у роз0
виток сільських територій. Реформувати амортизаційну
систему в інвестиційному напрямі шляхом стимулювання
використання амортизаційного фонду підприємства за
призначенням та вдосконалення методики нарахування
амортизації. Запровадити жорсткий контроль за виконан0
ням інвестиційних договорів з боку підприємств та дер0
жавних органів влади з метою недопущення випадків не0
обгрунтованого виділення й нецільового використання
коштів [3, c. 10]. З боку сільськогосподарських під0
приємств слід активніше входити в інвестиційне середо0
вище, брати участь в інвестиційних форумах та пропону0
вати свої інвестиційні проекти, підвищувати ефективність
діяльності й рентабельності для формування привабли0
вого інвестиційного іміджу, здійснювати оптимальний
розподіл вільних фінансових ресурсів між сферами діяль0
ності, а також проводити моніторинг інвестиційних
об'єктів і правильно визначати ефект від здійснення інве0
стицій. Подальшого опрацювання потребує механізм інве0
стиційного забезпечення, обгрунтування перспективних
моделей розвитку інвестиційної діяльності сільськогос0
подарських підприємств різних організаційно0правових
форм та ефективності інвестицій.
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Разом із застосуванням сучасних критеріїв оцінки
багатоваріантного забезпечення сільськогосподарсь0
ких підприємств для активізації інвестиційної діяльності
слід здійснити ряд важливих заходів. На рівні держа0
ви, сформувати сприятливий інвестиційний клімат в
АПК у напрямі переорієнтації її на повне забезпечення
інвестиційних потреб сільськогосподарських підпри0
ємств.
Стимулювати інвестиційну діяльність суб'єктів госпо0
дарювання, в тому числі шляхом розширення можливос0
тей от рим ання пі дприємствами г арантій уряду на
здійснення інвестиційних проектів. Посилити роль інвес0
тиційної підтримки сільськогосподарських товаровироб0
ників та вдосконалити її механізми шляхом тісної Стаття надійшла до редакції 14.04.2015 р.
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AN INNOVATIVE APPROACH TO THE USE OF PESTICIDES IN THE AGRICULTURAL SECTOR
OF UKRAINE
У статті проаналізовано вплив пестицидів на життя і здоров'я населення. Досліджено, що
особливе занепокоєння викликає широке використання у сільськогосподарському виробництві
пестицидів, оскільки накопичення і міграція їх в об'єктах біосфери (грунт, вода, повітря, росли
ни) негативно діє на майбутні врожаї сільськогосподарських культур, тварин і людей. Вивчено
та доповнено інтегральний екотоксикологічний індекс, запропоновано розрахунок річного еко
номічного ефекту. З'ясовано, що для збільшення річного економічного ефекту необхідно ство
рювати такі пестициди, в яких цифрове значення інтегрального екотоксикологічного індексу
було б найменшим.
The article analyzes the impact of pesticides on life and health. Studied that particular concern is
the widespread use of pesticides in agriculture, because the accumulation and migration of objects
in the biosphere (soil, water, air, plants) have a negative effect on future yields of crops, animals and
people. Studied and expanded integrated ecotoxicological index proposed calculation of annual
economic benefit. It was found that an increase in annual economic effect it is necessary to create
such pesticides, where the numeric value of the integral index ecotoxicological be minimal.
Ключові слова: пестициди, ефект, ефективність, сільськогосподарське виробництво, сільське насе#
лення, захист рослин.
Key words: pesticides, effect, efficiency, agricultural production, rural population, plant protection.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути інноваційний підхід до використання
пестицидів в аграрному секторі України.

В останні роки в світі вкладаються великі кошти з
метою створення таких видів пестицидів, негативна дія
яких на людей і навколишнє природне середовище в
цілому була найменшою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Особливе занепокоєння викликає широке викорис0
тання у сільськогосподарському виробництві пести0
цидів, оскільки накопичення і міграція їх в об'єктах біос0
фери (грунт, вода, повітря, рослини) негативно діє на
Дослідженню цих проблем присвячені праці таких майбутні врожаї сільськогосподарських культур, тварин
вчених, як Н. Шиян, О.Попової, Н.Шевченко, Р.Безуса і людей. В Україні й дотепер не сформована і належно
та ін.
не працює система контролю на присутність залишків

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ
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пестицидів та їх метаболітів у грунті, воді та продукції
рослинництва і тваринництва.
Наголосимо, що останніми роками широке викори0
стання пестицидів у сільськогосподарському вироб0
ництві глибоко занепокоїло громадськість своїми обся0
гами і, зрозуміло, небажаними наслідками. Тільки в
Дніпропетровській області в останні роки було внесено
185 найменувань пестицидів загальною масою 562,07
т. щорічно.
Результати неграмотного порушення нормативних
документів використання пестицидів виявилися неспо0
діваними. О.Н. Прокоф'єв (1983 р.) підкреслював, що
найменше потерпали ті комахи, проти яких пестициди
використовувалися, бо через короткий час виробляли
до них імунітет. Якщо нещодавно вважали гени, здатні
протистояти створеним штучно речовинам, дуже рід0
кісним явищем у природних популяціях, то тепер дове0
дено, і серед генетиків не викликає сумніву, що кожен
вид володіє достатньою генетичною різноманітністю
для розвитку стійкості до будь0якої хімічної речовини і
особливо проти пестицидів. Щоб знищити таких
шкідників дози препаратів треба збільшувати в сотні
разів і більше. Тобто пестициди за своєю дією можна
порівняти з наркотиками: чим більше їх вживають, тим
більше їх потрібно. А це підсилює небезпеку забруд0
нення навколишнього середовища і не гарантує в перс0
пективі успіху в боротьбі зі шкідниками і хворобами
рослин та бур'янами. Зазначимо, що вже доведено не0
гативну дію не тільки самих пестицидів, але й продуктів
їх розпаду — метаболітів, роль, значення і вплив яких
на навколишнє середовище і людину ще повністю не
з'ясовано.
Довгий час панувала думка про те, що сільське на0
селення менше потерпає від забруднення навколиш0
нього середовища. Але достеменно доведено, що зро0
стання рівня захворювання сільського населення знач0
но вище міського. У Дніпропетровській області роз0
повсюдження всіх хвороб серед міського населення
останніми роками збільшилося на 20,8 %, то серед
сільського — на 46,1 %. Захворювання на виразку
шлунка в містах — відповідно на 29,5 та 62 %; захво0
рювання на бронхіальну астму — у 2,4 та 3,4 раза.
Сформувалася чітка тенденція до росту онкологічних
захворювань. За даними обласного онкоцентру, зах0
ворювання на онкологічні хвороби серед сільського
населення зросли на 61,5 %, а міського — на 52,2 %.
Звернемо увагу на те, що сьогодні економічна ефек0
тивність використання пестицидів визначається без
урахування їх негативного впливу на грунт, повітря,
воду, рослини, тваринний світ і людину. На наш погляд,
формулу для підрахування економічного ефекту вико0
ристання пестицидів потрібно доповнити показником,
який враховував би ті негативні наслідки, які при цьо0
му можуть бути виявлені. Таким показником може бути
інтегральний екотоксикологічний індекс, який визна0
чається за формулою:

бою середнє зважене з оціночних балів кожного пре0
парату;
(2),
де Кі — коефіцієнт використання пестицидів; являє
собою відносну частку препарату в загальному об'ємі
всього використаного асортименту пестицидів;
(3),
де S — площа, яка оброблена певним пестицидом
(у перерахунку на один слід) у сільськогосподарському
підприємстві, районі;
S — загальна площа, на якій використовували пес0
тициди в сільсько0господарському підприємстві, районі;
Удд — умовна доза препарату, яка визначається
діленням загальної кількості використаних пестицидів
у препаративних формах на загальну кількість гектарів
сільськогосподарських угідь;
ІСК — скорегований оціночний індекс;
(4),
ІСК = (Кі+1)*Бо
Бо — бал оціночний.
Умовну дозу пестицидів розраховують для того,
щоб визначити ступінь безпеки забруднення природних
ландшафтів. Чим більша величина цієї дози відносно
дози для сільськогосподарських угідь, тим менша заг0
роза забруднення пестицидами природних екосистем і
більша вірогідність їх швидкого самоочищення. Учені
розробили індекси самоочищення грунтів: дуже інтен0
сивне > 0,80; інтенсивне 0,80—0,61; помірне 0,60—0,41;
слабке 0,40—0,20; дуже слабке < 0,20 [1].
Таким чином, річний економічний ефект потрібно
визначати за формулою:
(5),

де Σрге — річний господарський економічний ефект,
грн.;
Впн, Впб — вартість валової продукції відповідно в
новому та базовому варіантах на одиницю обсягу робіт;
Сн, Сб — виробничі витрати в новому та базовому
варіантах у розрахунку на одиницю обсягу робіт;
ΣН — нормативний коефіцієнт ефективності капі0
тальних вкладень;
Δ К — допоміжні капітальні вкладення в новому
варіанті порівняно з базовим в розрахунку на одиницю
обсягу робіт.
Q — річний обсяг використання, тобто обсяг робіт
або одержаної продукції в новому варіанті (у натураль0
ному виразі).
Отже, для збільшення річного економічного ефек0
ту необхідно створювати такі пестициди, в яких циф0
рове значення інтегрального екотоксикологічного
індексу було б найменшим. Але створення таких пес0
тицидів пов'язано з великими витратами, тобто вкла0
дати певні кошти (інвестиції). За даними Європейської
економічної комісії Ради ООН, витрати на виготовлен0
ня нового препарату збільшуються приблизно в 15—
20 разів порівняно з вартістю того препарату, який тре0
ба замінити. При цьому вважається, що на його еко0
(1),
логічну оцінку витрачається майже 50 % вартості пре0
де Ісер — середній оціночний індекс, який характе0 парату.
ризує середній рівень небезпеки використовуваного
Саме тому, враховуючи негативні дії на навколишнє
асортименту пестицидів на даній території і являє со0 середовище і високу вартість пестицидів, потрібно ство0
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рювати такі системи захисту рослин від шкідників, хво0
роб та бур'янів, в яких використання пестицидів було б
мінімальним. Було запропоновано хімічні методи бо0
ротьби зі шкідниками, хворобами і бур'янами замінити
на безпечні для навколишнього середовища і людини.
Такими методами є генетичні, суть яких полягає в тому,
що в генах шкідника сільськогосподарських культур
програмуються (виконуються спеціальні операції) зміни
спадковості, за яких неминуча загибель організму
шкідника (усієї його популяції), а також біологічні ( штуч0
не розведення ворогів шкідників), агротехнічні та інші
методи. В Україні біопрепарати, починаючи з 2005 року,
не використовуються [2].
Підкреслимо, що до широкого використання
хімічних методів захисту рослин застосовували ком0
плексну систему, в якій 38 % було відведено пести0
цидам, 28 % — становили агротехнічні заходи, 8 %
— біологічні, 4 % спеціальні фізикодержтехнічні та
інші. Це призвело до того, що поступово стали забу0
вати про найголовніший і найбезпечний метод будь0
якої системи захисту рослин — агротехнічний, ідеаль0
ним втіленням якого є сівозміни. При цьому поля
сівозміни необхідно засівати не однією культурою, а
групою культур, які б створили умови для розвитку
природних ворогів шкідників і хвороб рослин з ура0
хуванням досягнень селекції з цих питань. Така сис0
тема захисту сільськогосподарських культур і земле0
робства в цілому буде екологічно значно чистішою і
найменш енерговитратною.
У державах західної Європи, у США служба захи0
сту рослин являє собою розгалужену мережу, яка кон0
тролюється міністерствами сільського господарства,
федеральними, провінціальними та іншими комітета0
ми захисту рослин. Головним завданням цієї служби є
надання консультативної допомоги фермерам. Реко0
мендації, що пропонують фермерам, грунтуються на
прогнозі розмноження тих чи інших видів шкідників,
розповсюдження хвороб і визначення на їх основі
економічного порога використання пестицидів, тобто
пестициди використовуються тільки тоді, коли всі інші
методи з попередження ушкодження посівів не дають
позитивних результатів, а їх доза обгрунтовується еко0
номічною та екологічною доцільністю. Жодних "попе0
реджувальних" обприскувань не проводять. Ніколи
також не ставиться задача повного знищення шкід0
ників, патогенів і бур'янів, оскільки такі заходи кошту0
ють дуже дорого фермеру і негативно діють на навко0
лишнє середовище.
Безпосереднім виконавцем робіт зі захисту рослин
виступають приватні спеціалізовані компанії або ком0
панії0виробники пестицидів, з якими фермери уклада0
ють угоди і які дуже ретельно дотримуються рекомен0
дацій державної служби. Порушення цих рекомендацій,
особливо у випадку забруднення природного середо0
вища, переслідується законом, винуватці сплачують ве0
ликі штрафи або їх позбавляють відповідних ліцезій і т.
ін. Така система найчастіше усуває фермера від само0
стійного проведення захисних операцій, дозволяє мати
централізовану індустріальну технологічну систему, яка
забезпечена найсучаснішими спеціальними технологіч0
ними засобами, автоматизованими складськими при0
міщеннями.
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Із 1982 року в США функціонує автоматизована
інформаційна система по пестицидах (АІСП), в яку за0
кладені дані про всі пестициди, які виробляються,
зареєстровані і дозволені Агентством з охорони навко0
лишнього середовища. Споживач за допомогою свого
комп'ютерного терміналу має можливість одержати не0
обхідні рекомендації з АІСП. Створена і працює також
автоматизована система обстеження полів з метою уп0
равління чисельністю бур'янів. Вона дозволяє ферме0
рам у результаті комп'ютерної обробки даних по пер0
шому року обстежень засміченості полів бур'янами вно0
сити корективи в програми використання гербіцидів у
наступному вегетаційному періоді [3—4].
Крім того, у США функціонують спеціальні автома0
тизовані системи збору, обробки і поширення інфор0
мації з метою управління популяціями шкідників у са0
дах, виноградниках та в інших виробничих системах га0
лузі рослинництва.
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THE USE OF A SYSTEMATIC APPROACH TO MANAGING THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES
OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY
У сучасних умовах підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору національної еко
номіки набуває особливої актуальності у зв'язку зі світовими тенденціями в аграрному секторі.
Процес активізації впровадження ресурсозберігаючих технологій не тільки сприяє підвищен
ню родючості грунту та конкурентоспроможності аграрного сектору національної економіки,
але і є запорукою сталого розвитку економіки країни. Під "стійким" в даному випадку слід ро
зуміти розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу і не ставить під загрозу здатність
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Реалізації концепції сталого розвитку в світі
приділяється дедалі більша увага.
Головною передумовою формування концепції сталого розвитку землеробства став глобаль
ний розвиток міжнародних економічних відносин, в результаті яких сформувалося єдине світо
ве господарство, з метою не тільки економічного, але й соціального розвитку, включаючи
ліквідацію бідності, захист навколишнього середовища.
Більше того, використання застарілої техніки і технологій є причиною нестачі якісного зерна
в країні. В останні роки в Україні збільшуються обсяги виробництва зерна, але його якість зали
шає бажати кращого. У більшості своїй вироблене в нашій країні зерно є неконкурентоспро
можним, частка продовольчого зерна в загальному врожаї постійно знижується, існує реаль
ний дефіцит якісного зерна.
Detail model of enterprise development in the form of a template you can use it as an indicator of
the scale to assess the effectiveness of the company, a comparison of the performance standards
of land resources, use of inputs, productivity. Model parameters formalized enterprise with its
operation shall become effective practical tool replication innovation and transformation of the
agricultural sector and rural areas. This will be the active participation of industry research and
education institutions and information and advisory services by optimizing the operation of enterprises
in the grocery, technological, organizational, managerial and financial levels, improving technology,
forming a rational material and technical base, adjusting the structure of production and
management, building an effective organizational structure and model complex financial security of
all types of enterprises.
In modern conditions increase the competitiveness of the agricultural sector of the national
economy is of particular relevance in connection with global trends in the agricultural sector.
Implementation process intensification saving technologies not only improves soil fertility and
competitiveness of the agricultural sector of the national economy, but also is the key to sustainable
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economic development. By "stable" in this case should be understood development that meets the
needs of the present and does not compromise the ability of future generations to meet their needs.
Implementing the concept of sustainable development in the world paid increasing attention.
The main prerequisite for the formation of sustainable development of agriculture was the global
development of international economic relations, which have formed a single world economy, with
the aim of not only economic but also social development, including the eradication of poverty,
environmental protection.
Moreover, the use of obsolete equipment and technology is causing a lack of quality grain in the
country. In recent years, Ukraine increased grain production, but the quality is poor. For the most
part produced in our country grain uncompetitive share in total food grain crops constantly
decreasing, there is a real shortage of quality grain. Product quality — performance indicator of any
business that depends on technology used in it. Most farms Ukraine are technologies that are unable
to provide stable production of food grains.
Ключові слова: системний підхід, управління процесом, інновації, аграрний сектор, національна еконо#
міка, інноваційний тип економіки, конкурентоспроможність.
Key words: the systems approach, process management, innovation, agriculture, national economy, innovative
type of economy competitiveness.

ВСТУП
У даний час наукові та методичні розробки з фор0
мування моделей сільськогосподарських підприємств
практично відсутні. Хоча необхідно відзначити, що спро0
би розробити моделі ефективного бізнесу і моделі
ефективних сільськогосподарських підприємств роби0
лися і робляються деякими вченими. Істотним внеском
в теорію і практику підвищення ефективності функціо0
нування сільськогосподарських підприємств є робота,
що проводиться колективом учених під керівництвом
A.B. Голубєва. У роботах цих вчених введено поняття
"організаційно0економічне моделювання ефективної
роботи сільськогосподарських підприємств", зроблена
спроба побудови багаторівневої формалізованої моделі
сільськогосподарського підприємства, кількісно і якіс0
но характеризує різні сторони діяльності господарств.
На підставі їхніх розробок і в розвиток теорії моде0
лювання ефективної роботи сільськогосподарських
підприємств у статті пропонується варіант шаблону мо0
делі сільськогосподарського підприємства, який може
бути використаний для формального опису модельно0
го сільськогосподарського підприємства будь0якого
розміру, будь0якого виробничого напряму і будь0якої
організаційно0правової форми. Необхідно відзначити,
що ми в цій ситуації фактично ототожнюємо поняття
"сільськогосподарське підприємство" і "суб'єкт сіль0
ськогосподарського бізнесу", оскільки підприємством
може бути будь0яке господарство, в тому числі і сімей0
не, якщо воно, по суті, займається сільськогосподарсь0
ким бізнесом — виробництвом сільськогосподарських
продуктів для продажу і отримання доходу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні аспекти удосконалення еко0
номічної оцінки ефективності технологічної модерні0
зації аграрного сектору здійснювалися в роботах бага0
тьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Під час проведен0
ня дослідження було використано наукові джерела, в
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яких розглядалися питання розвитку організаційних
форм впровадження інновацій у сільському госпо0
дарстві, а саме: Лупенка Ю.О., Саблука П.Т., Шпикуля0
ка О.Г., Крисального О.В., Білозор Л.В., Курило Л.І.,
Стельмащука А.М.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз застосування системного
підходу до управління процесом впровадження іннова0
ційних технологій аграрного сектору національної еко0
номіки реформування управління аграрним сектором
національної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно із запропонованою структурною схемою
шаблону моделі сільськогосподарського підприємства
пропонується моделювати сільськогосподарський
бізнес на п'яти рівнях: 1 — продуктовому, 2 — техноло0
гічному, 3 — виробничому, 4 — управлінському і 5 —
фінансовому (рис. 1).
На першому і другому рівнях здійснюється вибір
продуктів і розробляються економіко0технологічні мо0
делі їх виробництва. На третьому рівні розроблені еко0
номіко0технологічні моделі виробництва окремих видів
продукції об'єднуються в єдину економіко0виробничу
модель підприємства.
Четвертий рівень моделювання передбачає розроб0
ку організаційно0управлінської моделі підприємства.
На п'ятому рівні розробляється фінансова модель
підприємства, яка забезпечує його взаємодію із зов0
нішнім економічним середовищем за рахунок органі0
зації вхідних і вихідних фінансових потоків. Фінансо0
вий стан є підсумковим результатом роботи підприє0
мства, тому фінансова модель повинна враховувати
всі аспекти роботи господарства. Безпосередньо для
практичного використання автором розроблений ре0
комендований шаблон опису моделі моделі підприє0
мства аграрного сектору в національній економіці
(табл. 1).

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ЗОВНІШНЯ ЕКОНОМІЧНА СЕРЕДА ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова модель підприємства (ФМП)

Організаційно-управлінська модель підприємства (ОУМП)

Економіко-виробнича модель підприємства
(ЕВМП)
Виробнича структура

Організаційно-управлінська структура

Нормативно-регулююча (регламентує)
документація (інформація)

Процеси управління

Економіко-технологічна модель
виробництва продукту (ЕТМВП)
Продукт 1

Основні
процеси

ЕТМВП

ЕТМВП

Продукт 2

Продукт ….

Процеси управління

Рис. 1. Структурна схема шаблону моделі підприємства аграрного сектору
в національній економіці
Джерело: розроблено автором.

Опис моделі аграрного підприємства доцільно про0
водити за рівнями поетапно. Пропонується виділити де0
кілька самостійних завдань, вирішення яких дозволить
послідовно розробити перспективну багаторівневу мо0
дель підприємства аграрного сектору в національній
економіці:
Вибір продуктів. Це, безумовно, одне з основних
стратегічних питань для кожного підприємства, що ви0
значає багато в чому успіх виконання його місії, що за0
безпечує отримання доходів за рахунок задоволення
потреб споживачів. Вибір продуктів є початковою і важ0
ливою ланкою в ланцюзі вирішення всіх інших завдань,
пов'язаних з вибором технологій, побудовою виробни0
чої та організаційно0управлінської структури, форму0
ванням матеріально0технічної бази підприємства. Мож0
на стверджувати, що з вибору продуктів починається
побудова всього підприємства в цілому [2].
1. У багатьох випадках зміна продуктів призводить
до істотної перебудови підприємства, значних капіта0
ловкладень, а іноді й до ліквідації підприємства і ство0
ренню нового. Разом з тим на будь0яких підприємствах,
у тому числі аграрного сектору, є можливість виправ0
лення помилок у виборі продуктів без великих витрат і
істотної перебудови виробничої системи.
2. Вибір технологій можна вважати специфічним
завданням стратегічного планування в сільськогоспо0
дарському бізнесі. У цій галузі, як ні в яких інших, існує
можливість вибору різних технологій для виробництва
однієї і тієї ж продукції. Це особливо актуально в даний
час, коли сільськогосподарським підприємствам пропо0
нуються на вибір різні технології обробітку сільськогос0

подарських культур, активно пропагується перехід від
сформованих технологій до різних варіантів технологій
ресурсозберігаючого землеробства. Зміна технологій
— серйозне питання, тому що вимагає, в першу чергу,
технічного переозброєння з супутніми інвестиційними
витратами. Для вирішення цього питання потрібен стра0
тегічний комплексний підхід.
Формування виробничої структури і матеріально0техн0
ічної бази підприємства — питання, вирішення яких мож0
ливе тільки після вибору продуктів і технологій. Разом з тим,
обрані продукти і технології — не всі фактори, які визначи0
ли вирішення даної задачі. На цьому етапі стратегічного
планування також проявляється галузева специфіка аграр0
ного сектору. При формуванні виробничої структури і ма0
теріально0технічної бази необхідно враховувати вплив як
ринкових умов, так і комплексу природно0кліматичних фак0
торів, а також обмеження, пов'язані з розмірами земель0
них угідь, наявних у розпорядженні господарства [1].
Організаційно0управлінська структура — це певна
надбудова над структурою виробничої, що дозволяє
правильно організувати виробництво і керувати ним.
Варіантів її побудови також декілька, і від правильного
вибору багато в чому залежить ефективність роботи
підприємства. Тому завдання формування раціональної
організаційно0управлінської структури повинно вирішу0
ватися в рамках розробки стратегічного плану. Більш
того, організаційно0управлінська структура підприєм0
ства необхідна в стратегічному плані і для того, щоб
поставлені стратегічні завдання чітко закріпити для ви0
конання і управління за структурними підрозділами
підприємства і менеджерами різних рівнів.
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Таблиця 1. Рекомендований шаблон опису моделі підприємства аграрного
сектору в національній економіці
Рівні
моделювання
підприємства
1. Продуктовий
2. Технологічний

3. Виробничий

4. Управлінський

4.1. Організація
управління

4.2. Організація
збуту продукції
4.3. Організація
постачання
ресурсами
4.4. Управління
персоналом
5. Фінансовий

Зміст і показники моделі
1. Перелік випущених видів продукції.
2. Ціни на випущені види продукції базисні і прогнозовані.
3. Експертна оцінка стану і перспектив продуктових ринків
1. Комплексний опис технологічних процесів.
2. Середній рівень врожайності культур і продуктивності тварин.
3. Показники стійкості урожайності та продуктивності.
4. Питомі нормативи витрат матеріальних і трудових ресурсів на виробництво
продукції в натуральному вираженні.
5. Питомі прямі змінні базисні витрати на продукцію
1. Середні річні обсяги виробництва та реалізації окремих видів продукції, рівні
товарності.
2. Склад основних засобів підприємства.
3. Натуральні показники інтенсивності та ефективності використання довгострокових
матеріально-технічних ресурсів (техніки, будівель, споруд та обладнання).
4. Чисельність основних працівників підприємства.
5. Загальні постійні базисні витрати підприємства на утримання основних засобів
1. Схема процесів верхнього рівня (процесс модель підприємства).
2. Схема організаційної структури підприємства.
3. Організаційна схема управління.
4. Штати управлінського персоналу підприємства.
5. Загальні базисні витрати на утримання управлінського персоналу
1. Схема процесів верхнього рівня (процессная модель підприємства).
2. Схема організаційної структури підприємства.
3. Організаційна схема управління.
4. Штати управлінського персоналу підприємства.
5. Загальні базисні витрати на утримання управлінського персоналу.
1. Організаційна (логістична) схема збуту продукції.
2. Перелік основних організацій-споживачів продукції.
3. Загальні постійні та змінні базисні витрати на процеси реалізації
1. Організаційна (логістична) схема процесів постачання підприємства ресурсами.
2. Перелік основних організацій-постачальників ресурсів.
3. Загальні постійні та змінні базисні витрати на процеси постачання.
1. Опис системи добору і оцінки персоналу.
2. Перелік основних категорій працівників підприємства та вимог до них.
3. Система організації оплати праці співробітників
1. Джерела фінансування основної та інвестиційної діяльності підприємства.
2. Принципи роботи з дебіторами і кредиторами.
3. Базисні основні фінансові показники- індикатори підприємства:
- Фінансового стану (бухгалтерський баланс).
- Ефективності (бюджет доходів і витрат).
- Платоспроможності (бюджет руху грошових коштів)

Формування системи оціночних фінансово0еконо0
мічних індикаторів є останнім завданням у рамках ве0
ликого завдання опису існуючої та розробки майбутньої
моделі підприємства. Рішення будь0яких завдань і пи0
тань має зрештою приводити до певних результатів. У
бізнесі кінцеві результати, як правило, виражаються в
певних економічних і фінансових показниках, які в стра0
тегічному плані повинні грати роль індикаторів. Еко0
номічні індикатори повинні відображати вихідний і ба0
жаний стан продуктового, виробничого та організацій0
но управлінського рівнів моделі сільськогосподарсько0
го підприємства. Фінансові індикатори — показники
фінансової моделі сільськогосподарського підприєм0
ства.
Технологічні, технічні, виробничі, економічні, орга0
нізаційно0управлінські та фінансові показники модель0
ного підприємства — це еталонні індикатори, за якими
необхідно порівнювати поточні плановані і фактичні
показники виробничо0господарської та фінансової
діяльності інших підприємств певного типу в агрокліма0
тичній зоні регіону [4].
Деталізація моделі підприємства у форматі роз0
робленого шаблону дозволить використовувати її як
індикаторну шкалу для оцінки ефективності функці0
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онування підприємства, зіставлення з нормативами
продуктивності земельних ресурсів, використання ма0
теріально0технічних ресурсів, продуктивності праці.
Модельне підприємство з формалізованими парамет0
рами його функціонування повинно перетворитися на
ефективний практичний інструмент тиражування інно0
вацій та перетворення аграрного сектора та сільських
територій регіонів. Це відбуватиметься за активної
участі галузевих науково0освітніх організацій та
інформаційно консультаційних служб за рахунок оп0
тимізації роботи підприємств на продуктовому, тех0
нологічному, організаційно0управлінському та фінан0
совому рівнях: вдосконалення технологій, формуван0
ня раціональної матеріально0 технічної бази, коригу0
вання структури виробництва і управління, побудови
ефективної організаційної структури та комплексної
моделі фінансового забезпечення всіх видів діяль0
ності підприємств.
Технологічна модернізація є основним чинником під0
вищення ефективності всього аграрного сектору націо0
нальної економіки. Стратегія технологічної модернізації
повинна бути спрямована на впровадження інновацій0
них ресурсозберігаючих технологій, які дозволяють
вирішувати різні завдання.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
У зв'язку з постійною зміною зовнішнього середо0
вища, з новими екологічними, економічними та іншими
вимогами, ймовірно, будуть з'являтися нові і нові тех0
нології. Наявні технічні засоби будуть модернізуватися
або повністю замінюватися новими. В принципі це є про0
цесом інноваційного розвитку внаслідок науково0техн0
ічного прогресу.
У сучасних умовах підвищення конкурентоспро0
можності аграрного сектору національної економіки
набуває особливої актуальності у зв'язку зі світовими
тенденціями в аграрному секторі. Процес активізації
впровадження ресурсозберігаючих технологій не
тільки сприяє підвищенню родючості грунту та кон0
курентоспроможності аграрного сектору національної
економіки, але і є запорукою сталого розвитку еконо0
міки країни. Під "стійким" в даному випадку слід розу0
міти розвиток, який задовольняє потреби теперішньо0
го часу і не ставить під загрозу здатність майбутніх
поколінь задовольняти свої потреби. Реалізації кон0
цепції сталого розвитку в світі приділяється дедалі
більша увага.
Головною передумовою формування концепції ста0
лого розвитку землеробства стало глобальний розви0
ток міжнародних економічних відносин, у результаті
яких сформувалося єдине світове господарство, з ме0
тою не тільки економічного, але й соціального розвит0
ку, включаючи ліквідацію бідності, захист навколиш0
нього середовища.
Перехід до сталого розвитку землеробства перед0
бачає суворе дотримання ряду обмежень, слідувати
яким складно, особливо на початкових етапах. Це,
зокрема, здійснення господарських заходів переваж0
но на вже освоєних територіях, відмова від реалізації
проектів, або завдають шкоди навколишньому середо0
вищу, або екологічні наслідки яких недостатньо вивчені
[1].
Забезпечення продовольчої безпеки країни бага0
то в чому залежить від ефективного використання зе0
мельних, матеріальних і людських ресурсів. Ефектив0
не землеробство дозволяє, з одного боку, нарощу0
вати масштаби сільськогосподарського виробництва,
а з іншого — забезпечувати екологічну рівновагу на0
вколишнього середовища, її збереження і відтворен0
ня [5].
Основою багатьох галузей аграрного сектору націо0
нальної економіки і промисловості є зернове господар0
ство: одне робоче місце, пов'язане з виробництвом зер0
на, створює основу для 16 робочих місць в інших галу0
зях національної економіки.
В умовах сучасної ринкової економіки, коли ціни
на зерно формуються під впливом попиту та пропо0
зиції і характеризуються нестабільністю, підвищення
рентабельності виробництва зерна можливе переваж0
но за рахунок скорочення витрат на його виробницт0
во, зокрема, шляхом впровадження ресурсозберіга0
ючих технологій. Енергоємність виробництва 1 т зер0
на в Україні вище, ніж у США, в 4 рази, вище, ніж в
Англії, в 9 разів.
Тільки із застосуванням нових технологій, заснова0
них на раціональному використанні ресурсів виробниц0
тва, сільгоспвиробники зможуть досягти зростання кон0
курентоспроможності.

Нові технології в зерновому виробництві дозволять
реалізувати три основні завдання:
— підвищити ефективність виробництва;
— забезпечити конкурентоспроможність продукції
на ринку;
— поліпшити екологічне середовище.
Сьогодні Україні потрібні волого0 і ресурсозберіга0
ючі технології (без плуга), які допоможуть аграріям пе0
режити посушливі роки без великих втрат. Це не про0
сто відмова від оранки, а цілий комплекс заходів, що
включає збереження рослинних залишків, що захища0
ють грунт від вітрової та водної ерозії, використання
певних сортів культур і насіння необхідної якості, підбір
мінеральних добрив, використання спеціальної техніки.
Сьогодні важливо адаптувати ресурсозберігаючі техно0
логії та технології точного землеробства для широко0
масштабного використання в різних регіонах. Важливо
відзначити, що ресурсозберігаючі технології придатні
практично для всіх грунтово0кліматичних умов, однак,
залежно від місцевих особливостей, необхідно засто0
совувати найбільш ефективні сівозміни і сорти вирощу0
ваних культур [3].
Складовим елементом системи зберігаючою зем0
леробства є точне землеробство, при використанні
якого рішення щодо застосування ресурсів та агроно0
мічних операцій засновані на відповідність вимогам
грунту і рослин. У даному розумінні акцент робиться
на прийняття рішень щодо використання ресурсів.
Рішення можуть грунтуватися на змінах в поле в пев0
ний час сезону. Така позиція узгоджується з думкою
ряду вчених.
Точне землеробство, за визначенням Палати Пред0
ставників США (1997), являє собою інформаційну сис0
тему землеробства, призначену для підвищення довго0
строкової ефективності виробництва і рентабельності
організації, і сприяє мінімізації небажаного впливу на
навколишнє середовище. Основу такого підходу стано0
вить стратегія менеджменту всієї організації (а не тільки
окремих полів), що використовує інформаційні техно0
логії для удосконалення виробництва і зниження нега0
тивного впливу на навколишнє середовище. Дане понят0
тя відмежовує аграрного сектору від агрономії і озна0
чає систему землеробства, яка може включати логістич0
ний ланцюжок від виробника до споживача [379]. Тех0
нології точного землеробства дозволяють здійснювати
управлінський вплив у різних частинах сільськогоспо0
дарського поля, диференційовано вносити добрива,
проводити диференційовану обробку ділянок засоба0
ми захисту рослин. Залежно від біологічної потреби
рослини вноситься нормована доза добрива тільки на
тих ділянках поля, де це необхідно. Таким чином дося0
гається оптимізація харчування всіх рослин, що призво0
дить до економії добрив, поліпшенню екологічного се0
редовища.
Вимірювання параметрів грунту і рослин здійсню0
ються із застосуванням як наземних платформ, так і
дистанційно, з використанням літаків і супутників. При0
кладами таких технологій є дослідження стану культур
за допомогою датчиків, отримання відображення ста0
ну культур з використанням знімків.
З кінця 900х рр. у різних країнах проводяться дос0
лідження з впровадження технологій точного землероб0
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ства у виробництві зернових культур. Удосконалення
Глобальної навігаційної супутникової системи стало по0
чатком роботи техніки з використанням навігації та ав0
томатичного управління, що має суттєві переваги:
— екологічні (мінімізація ущільнення грунту);
— економічні (скорочення робочого часу на вико0
нання операцій, витрати матеріальних ресурсів — міне0
ральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ);
— соціальні (зниження стомлюваності оператора).
Зберігаюче землеробство стає все більш стійкою
тенденцією і здатне забезпечити конкурентоспромож0
ність продукції на ринку, стабільний розвиток сільсько0
господарської галузі в гармонії з навколишнім середо0
вищем.
Застосування нових технологій у землеробстві стри0
мується низкою факторів, основні з яких:
— низький менеджмент агропромислового комп0
лексу та недостатній рівень кваліфікації працівників,
включаючи спеціалістів сільськогосподарських органі0
зацій;
— відсутність у програмах навчання вищих та се0
редніх сільськогосподарських навчальних закладів ас0
пектів зберігаючого землеробства;
— неефективне використання земельних ресурсів;
— відсутність об'єктивної кількісної та якісної оці0
нки ресурсів агропромислового комплексу, в тому числі
земельних;
— правова і юридична неврегульованість відносин
власності, володіння, користування землею;
— загальне погіршення використання землі, виве0
дення з обороту великих площ ріллі та інших сільсько0
господарських угідь;
— слабке фінансування наукових досліджень в об0
ласті зберігаючою землеробства;
— низький рівень інформації та пропаганди науко0
вих досягнень і прогресивної практики поданої темати0
ки;
— нееквівалентний обмін продукції і послуг галу0
зей і організацій різних сфер АПК;
— низька забезпеченість більшості сільськогоспо0
дарських організацій фахівцями, технікою, добривами,
засобами хімічного захисту рослин, фінансовими ресур0
сами.

ВИСНОВКИ
Ситуація посилюється тим, що на негативному тлі
дії зовнішніх факторів багато підприємств, що прийня0
ли рішення впроваджувати ресурсозберігаючі техно0
логії, реалізують дане рішення не зовсім правильно. У
зв'язку з цим необхідний єдиний комплексний підхід до
впровадження ресурсозберігаючих технологій в аграр0
ному секторі національної економіки на всіх рівнях уп0
равління. На жаль, в українській практиці впроваджен0
ня нових технологій здійснюється безсистемно, тому
ефективність їх застосування істотно знижується. До
цього часу в Україні немає державної агротехнологіч0
ної політики в рослинництві, орієнтованої на технології
зберігаючою землеробства. Існуюча держпрограма в
основному орієнтована на придбання сільгосппідприє0
мствами комбайнів і тракторів, а причіпним та навісним
сільськогосподарським знаряддям і агрегатів, які в ре0
зультаті і формують технологію і, як наслідок, врожай0
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ність, не приділяється увага. У підсумку економічні втра0
ти несуть і товаровиробники, і держава: з одного боку,
при використанні застарілих технологій втрачається
родючість грунтів, з іншого — їх висока витратність зни0
жує економічну ефективність сільськогосподарських
підприємств.
Більше того, використання застарілої техніки і тех0
нологій є причиною нестачі якісного зерна в країні. В
останні роки в Україні збільшуються обсяги виробниц0
тва зерна, але його якість залишає бажати кращого. У
більшості своїй вироблене в нашій країні зерно некон0
курентоспроможне, частка продовольчого зерна в за0
гальному врожаї постійно знижується, існує реальний
дефіцит якісного зерна. Якість продукції — показник
ефективності будь0якого підприємства, який безпосе0
редньо залежить від застосовуваних у ньому технологій.
Більшість сільськогосподарських підприємств України
користуються технологіями, які не в змозі забезпечити
стабільне виробництво продовольчого зерна.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

В умовах логістизації економіки ефективність управ0
ління фінансовими потоками промислових підприємств
залежить від вміння логістами раціонально формувати
та управляти логістичною інфраструктурою. Раціональ0
но сформована логістична інфраструктура та ефектив0
не управління нею сприяє отриманню переваг всіма
учасниками логістичного ланцюга на основі їх чіткої
взаємодії, що в цілому дозволяє покращити кількісні та
якісні параметри фінансових потоків. Розвиток логістич0
ної інфраструктури є однією з передумов активізації
фінансових потоків підприємств на основі розширення
ділових взаємозв'язків та транскордонного співробіт0
ництва.

Метою статті є обгрунтування сутності логістичної
інфраструктури та визначення її складових у напрямі
забезпечення ефективного управління фінансовими
потоками промислових підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У працях сучасних вчених проблеми управління ло0
гістичною інфраструктурою є найменш вивченим напря0
мом логістики. Питання впливу логістичної інфраструк0
тури на управління фінансовими потоками у науковому
середовищі не досліджені взагалі. Детального аналізу
потребують специфічні проблеми взаємодії мікро0логі0
стичних систем з логістичною інфраструктурою в про0
цесі руху вхідних і вихідних фінансових потоків та роль
її представників у формуванні дієвих логістичних лан0
цюгів. Виявлення зазначених взаємозв'язків сприятиме
знаходженню нових механізмів управління фінансови0
ми потоками, адекватних умовах логістизації госпо0
дарської діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах логістизації господарської діяльності ос0
новну роль у створенні ефективного інструментарію,
який забезпечує органічну єдність фінансових потоків
та їх узгодженість з матеріальними та інформаційними,
відіграє логістична інфраструктура. На відміну від рин0
кової інфраструктури логістична інфраструктура відоб0
ражає той склад суб'єктів ринку, з якими у підприєм0
ства встановлено взаємовідносини та які є дійсними чи
потенційними учасниками логістичних ланцюгів. Будь0
які зміни в ринковій інфраструктурі викликають зміни в
логістичній інфраструктурі. В результаті підприємства
змушені корегувати власні рішення у відповідності до
змін логістичної інфраструктури або максимально швид0
ко адаптовуватися до змін її кон'юнктури.
Григорак М.Ю., Костюченко Л.В. вважають, що ло0
гістична інфраструктура включає сукупність складської,
транспортної, маніпуляційної, пакувальної, інформа0
ційної та фінансової інфраструктур підприємства, що
комплексі забезпечують ефективне логістичне обслуго0
вування матеріального потоку за принципом "від две0
рей до дверей" з мінімальними витратами у відповідності
з вимогами споживачів [3, с. 105]. Аналізуючи таке трак0
тування, можна зробити висновок про те, що складові
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логістичної інфраструктури здійснюють вплив лише на
функціонування матеріальних потоків підприємств. Од0
нак, в умовах нестачі фінансових ресурсів заходи щодо
оцінки вигідності географічного положення учасників
логістичних ланцюгів, розміщення складських об'єктів,
вибору різних видів перевізників, залучення інформа0
ційних технологій дозволяють обгрунтувати шляхи їх
ефективного формування та використання на основі
першочергової побудови оптимальних схем і траєкторій
руху фінансових потоків. На думку інших вітчизняних
дослідників [5, с. 24], логістична інфраструктура — це
система засобів просторово0часового перетворення
логістичних потоків (матеріальних, інформаційних,
фінансових, людських), а також сукупність підприємств
різних організаційно0правових форм, які забезпечують
організаційно0економічні умови проходження цих по0
токів за допомогою створення потенціалу відповідних
логістичних послуг. Таке визначення розкриває роль
логістичної інфраструктури для забезпечення управлі0
ння не лише матеріальними потоками, але й фінансови0
ми та інформаційними потоками. В ньому чітко відоб0
ражено роль логістичної інфраструктури у напрямі суп0
роводження логістичних послуг підприємств. Однак в
умовах логістизації господарської діяльності, коли про0
мислове підприємство функціонує у вигляді логістичної
системи, воно спроможне надавати і використовувати
не тільки логістичні послуги, але й багато інших.
Значення логістичної інфраструктури у напрямі за0
безпечення ефективного управління більш широкого
кола логістичних послуг висвітлюють Казанська О.О. та
Геращенков А.С. [6, с.157]. На їх думку, логістична
інфраструктура — це сукупність технічних та організа0
ційно0економічних елементів, за допомогою яких всі
види економічних потоків (матеріальні, фінансові,
інформаційні, трудові, енергопотоки, зворотні) здійсню0
ють циклічний рух з найбільшою ефективністю від по0
стачальника ресурсів до кінцевого споживача.
Клименко В.В. [7, с. 7] характеризує логістичну
інфраструктуру як сукупність видів діяльності, за допо0
могою яких здійснюється та обслуговується процес руху
матеріальних та фінансових потоків. Така точка зору
відображає функціональне призначення логістичної
інфраструктури у напрямі узгодженого управління фі0
нансовими та матеріальними потоками, а також свідчить
про її безпосереднє формування підприємством. На
відміну від означеного функціонального підходу, еле0
ментний склад логістичної інфраструктури досліджує
Таран С.А. [12, с. 177]. В своєму дослідженні, автор
виокремлює матеріальну і транспортну частини типових
об'єктів логістичної інфраструктури. В їх числі виділяє
виробничі підприємства, розподільчі склади, дистриб'0
юторські склади, навантажувально0розвантажувальні
термінали, магазини роздрібної торгівлі. Елементний
склад логістичної інфраструктури доповнює Сергєєв В.І.
Автор доводить необхідність функціонування таких
підрозділів логістичної інфраструктури, як складське
господарство (склади різного виду та призначення, ван0
тажні термінали та термінальні комплекси), транспортні
підрозділи (різні види транспорту), транспортні кому0
нікації (автомобільні, залізничні дороги та їх сполучен0
ня), ремонтні та допоміжні підрозділи, телекомуніка0
ційна система та інформаційно0комп'ютерна системи
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[11]. Такий підхід розкриває детально призначення ло0
гістичної інфраструктури як ключового чинника забез0
печення доставки товару в необхідній кількості, в озна0
чений час, відповідному покупцю, але не відображає її
вплив на процеси формування та управління внутрішні0
ми і зовнішніми фінансовими потоками.
Крикавський Є.В. [8, с. 159] при розкритті особли0
востей переміщення матеріальних потоків під впливом
різноманітної інфраструктури використовує поняття
"інфраструктура логістичних процесів". В її в межах
виділяє зовнішні (автодороги, інтегровані центри логі0
стичних послуг, залізниці, аеропорти, морські порти і
водні шляхи, телеінформаційні мережі і об'єкти, допо0
міжне устаткування для обслуговування лінійних і точ0
кових об'єктів) і внутрішні об'єкти (будинки і складські
споруди, внутрішні дороги, інше локалізоване устатку0
вання для переміщення продуктів і інформації) за
складською, маніпуляційною, транспортною, пакуваль0
ною, інформаційної складовими. До основних завдань
інфраструктури логістичних процесів відносить: скла0
дування продукції, за допомогою складських будинків
та споруд; переміщення продукції, за допомогою транс0
портних і маніпуляційних засобів; захист продукції, за
допомогою системи пакування, що поза тим дає мож0
ливість модернізації транспортних засобів, передачу
інформації тощо; перетворення інформації логістичних
процесів. Таке трактування враховує поділ логістичної
інфраструктури на зовнішню і внутрішню, але підкрес0
лює суто логістичний підхід, який зводиться до управ0
ління матеріальними потоками на основі встановлення
оптимальних умов, термінів, якості, вартості, надійності
складування і транспортування. Розвиваючи зазначений
підхід щодо ролі логістичної інфраструктури в умовах
логістизації господарської діяльності, в подальших пра0
цях Крикавський Є.В. і Чорнописька Н.В. зазначають,
що логістична інфраструктура — це система засобів
просторово0часового перетворення логістичних потоків
(матеріальних, інформаційних, фінансових, людських),
а також сукупність підприємств різних організаційно0
правових форм, які створюють організаційно0еко0
номічні умови проходження цих потоків шляхом ство0
рення потенціалу відповідних логістичних послуг [9, с.
107]. За таким визначення зрозуміло, що масштаби
впливу логістичної інфраструктури набувають все
більшого значення у напрямі оптимізації руху всіх видів
логістичних потоків промислових підприємств.
Існує точка зору, згідно з якою логістична інфраст0
руктура ототожнюється з транспортною складовою, яка
знаходиться у зовнішньому середовищі функціонуван0
ня підприємства [10, с. 193]. Акцентуючи увагу на необ0
хідності створення транспортно0логістичних кластерів
(об'єднання транспортних вузлів магістральної інфра0
структури, транспортно0розподільчих логістичних
центрів, магістральних, регіональних і локальних шляхів
сполучення в єдину систему перевізного процесу, здат0
ну надати якісний логістичний сервіс внутрішнім або
зовнішнім споживачам при мінімізації загальних логі0
стичних витрат), зазначають, що розвиток логістичної
інфраструктури дасть змогу не тільки забезпечити
власні потреби логістичної системи в транспортно0ло0
гістичних послугах, але і надавати їх іншим логістичним
системам. Подібно до такого підходу, деякі науковці
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розглядають логістичну інфраструктуру як сукупність
транспортної і складської складових. Логістична інфра0
структура — це комплекс взаємопов'язаних елементів,
які забезпечують функціонування системи закупівель,
постачання, збереження і доставки продукції до спожи0
вача [4, с. 6]. При цьому зазначають, що в умовах по0
стійного коливання попиту і пропозиції на продукцію
найважливішим для забезпечення ефективного функ0
ціонування підприємств є модифікація логістичної
інфраструктури у напрямі пристосування до цих змін.
Російський дослідник Афанасьев І.І. [2, с. 80—87],
обгрунтовуючи особливості формування підприємства0
ми логістичних систем, застосовує поняття "інфраструк0
тура логістичної системи". У складі ресурсів інфра0
структури логістичної системи автор виділяє фінансово0
інвестиційні, кадрові, науково0технічні, інформаційні,
екологічні і досить виважено визначає значення фінан0
сування у створенні потенційних її можливостей для
реалізації поставлених завдань. Вважаємо за доцільне
зазначити, що дане поняття є прийнятним у випадку роз0
криття змісту та характеристики внутрішньої складової
логістичної інфраструктури, яка відображає об'єктив0
ну необхідність та фінансові можливості її формування
безпосередньо підприємством без створення логістич0
них ланцюгів.
За результатами проведеного аналізу, доцільно зро0
бити висновок про те, що сучасними науковцями логі0
стична інфраструктура розглядається у трьох ракурсах.
Перший ракурс відображає безпосередню участь
підприємства у формуванні логістичної інфраструктури
шляхом створення відповідних логістичних об'єктів
(складські комплекси, розподільчі центри, термінали та
інші логістичні утворення). За таким трактуванням, ло0
гістична інфраструктура стає частиною процесу відтво0
рення на підприємстві, а її призначення зводиться до
здійснення обслуговуючих логістичних функцій (обслу0
говування, підтримка засобів праці, забезпечення ви0
робництва необхідними ресурсами, здійснення закупі0
вель, зберігання, збут продукції, створення відповідних
умов праці). Другий ракурс свідчить про ототожнення
логістичної інфраструктури з транспортною її складо0
вою, що значно звужує її економічний зміст, не відоб0
ражає призначення всіх елементів та не дозволяє оці0
нити повною мірою вплив на фінансові та супутні їм по0
токи. Третій ракурс відображає особливості створення
промисловими підприємствами логістичних систем, які
зумовлюють необхідність встановлення тісних взаємоз0
в'язків між всіма учасниками логістичного ланцюга, які
формуються шляхом відбору із існуючої логістичної
інфраструктури. За таким тлумаченням зберігається
економічний зміст поняття "інфраструктура" та чітко
визначається її роль у процесах управління потоковими
процесами в логістичних системах різних рівнів. Дот0
римуючись його, під логістичною інфраструктурою про0
понується розуміти сукупність фізичних та юридичних
осіб, які створюють необхідні технічні та організацій0
но0економічні умови для побудови логістичною систе0
мою промислового підприємства логістичних ланцюгів,
направлених на оптимізацію параметрів фінансових та
супутніх їм потоків.
Логістична інфраструктура формується логістичною
системою підприємства з урахуванням специфіки діяль0

ності. Ігнорування принципів управління фінансовими
потоками при формуванні й управлінні логістичною
інфраструктурою призводить до суттєвих втрат фінан0
сових ресурсів. Цілісно логістична інфраструктура по0
єднує в собі зовнішню і внутрішню складову, що фор0
мують і регулюють фінансові потоки в середовищі фун0
кціонування логістичної системи промислового підприє0
мства. Сам факт поділу логістичної інфраструктури на
складові не викликає заперечень, адже враховує прин0
ципи системного підходу. Однак тлумачення сутності
окремих підсистем зумовлює необхідність дискусії. За
результатами проведеного аналізу праць дослідників
встановлено, що внутрішні і зовнішні складові знахо0
дять своє відображення у видах логістичної інфраструк0
тури. Їх пропонується поділяти на такі: виробнича,
інформаційна, транспортна, складська, контрагентська,
фінансово0кредитна, економіко0правова, екологічна.
Виробнича логістична інфраструктура характери0
зується специфікою функціонування, яка притаманна
підприємствам різних видів економічної діяльності.
Внутрішні її складові відображають будівлі, споруди,
машини, обладнання, механізми, робочі площі, основні
та допоміжні виробництва, які вступають у взаємодію
для забезпечення здійснення логістичних операцій кон0
кретної логістичної системи. Зовнішні складові вироб0
ничої логістичної інфраструктури відображають мож0
ливості, що пов'язані зі створенням і використанням в
межах внутрішньої складової інноваційних техніки та
технологій, а також передачі окремих логістичних опе0
рацій на аутсорсинг. У процесі управління фінансовими
потоками необхідним є обов'язкова оцінка доцільності
скорочення чи розширення виробничої інфраструкту0
ри, оскільки вона прямо впливає на резерви збільшен0
ня чи зменшення їх обсягів.
Інформаційна складова логістичної інфраструктури
з кожним роком набуває все більшого значення. Фор0
мування, розвиток і управління логістичними потоками
неможливе без інтенсивного обміну інформацією в ре0
альному часі та швидкої реакції на потреби всіх учас0
ників логістичних ланцюгів. Інформаційна інфраструк0
тура логістичної системи — це сукупність взаємопов'я0
заних елементів, що забезпечують рух фінансових по0
токів та основі інформації про матеріальні потоки. В
складі внутрішньої інформаційної логістичної інфра0
структури доцільно виділяти підрозділи підприємства,
методи, засоби передачі інформації, що формують
інформаційно0аналітичне забезпечення логістичної си0
стеми. Особливістю внутрішньої логістичної інфра0
структури є її спроможність брати участь у процесі уп0
равлінні фінансовими ресурсами підприємства. Зовні0
шня логістична інфраструктура включає друковані і не0
друковані засоби масової інформації, електронні кана0
ли зв'язку, постачальників, покупців, торгових агентів,
конкурентів, ярмарки, виставки, салони, конференції.
В сучасних умовах практично неможливо забезпечити
ефективність будь0яких логістичних операцій без за0
стосування інформаційних технологій і програмних ком0
плексів для аналізу, планування, підтримки і ухвалення
відповідних рішень. Фінансові потоки завжди супро0
воджуються інформаційними потоками і не можуть існу0
вати без них. Недостовірність інформаційного потоку
стає джерелом невизначеності фінансового. Тому ефек0
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тивність управління фінансовими потоками логістичної
системи безпосередньо залежить від характеру та часу
перетворення вхідної та вихідної інформації. Для цього
важливим є проведення аналізу зрілості інформаційної
інфраструктури, зіставлення її можливостей з тактич0
ними і стратегічними завданнями логістичної системи,
за потреби перегляд складових. Розвиток інформацій0
ної інфраструктури забезпечує підвищення якості прий0
нятих фінансово0логістичних рішень, розширення трає0
кторій руху фінансових потоків та появу нових методів
управління ними.
Транспортна логістична інфраструктура відображає
сукупність транспортних шляхів, видів транспорту та
допоміжного обладнання, які знаходяться в межах
(внутрішня) і за межами (зовнішня) підприємства. Вони
спрямовані на безпосереднє обслуговування транспор0
тних шляхів і пунктів. Слабо розвинена транспортна
інфраструктура знижує активність логістичної системи,
призупиняє виконання необхідних логістичних функцій,
та, в результаті, сповільнює рух фінансових потоків.
Останніми роками для більшості підприємств характер0
ним є активніше використання зовнішньої інфраструк0
тури, яке полягає в наданні стороннім підприємствам
логістичних функцій з організації і реалізації процесу
перевезення вантажів. Це дозволяє їм сконцентрувати0
ся на основних напрямах господарської діяльності,
підвищити якість продукції шляхом використання про0
фесіоналами сучасних технологій, управління транспор0
тними процесами, розподілити ризики, а також знизити
витрати. Тому розвиток транспортної інфраструктури
має велике значення у забезпеченні ефективного фун0
кціонування логістичної системи та управління фінан0
совими потоками.
Складська логістична інфраструктура представле0
на складами, вантажно0розвантажувальними термінала0
ми, логістичними центрами. Їх місце розміщення,
кількість, рівень завантаженості, терміни зберігання
продукції суттєво впливають на рух логістичних потоків,
у тому числі на швидкість руху фінансових. Врахування
всіх можливих видів складської логістичної інфраструк0
тури дозволить відслідковувати траєкторії руху фінан0
сових потоків, здійснювати їх аналіз, планувати, що ви0
значає розробку програм географічного розміщення та
визначення оптимальної кількості складів.
Контрагентська інфраструктура забезпечує дове0
дення виробничих запасів до підприємства або товарів
до його споживачів. Така складова логістичної інфрас0
труктури покликана забезпечити надання високої якості
доставки продукції у найкоротші терміни з найменши0
ми витратами. Це дасть змогу логістичній системі про0
мислового підприємства оптимізувати транспортні мар0
шрути та канали просування продукції, удосконалити
канали її розподілу і прискорення процесу обслугову0
вання клієнтів, розширити ділові зв'язки та ринки збу0
ту. В результаті раціональне формування даного виду
логістичної інфраструктури здійснює вплив на забезпе0
чення регулярності та постійності фінансових потоків.
Внутрішня її складова визначає особливості створення
підприємством з іншими підприємствами об'єднань,
формування довготривалих бізнес0зв'язків щодо пря0
мих поставок виробничих запасів або відкриття мереж
фірмових магазинів. У межах зовнішньої складової ви0
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окремлюються постачальницькі, дистриб'юторські, ди0
лерські суб'єкти господарювання. До найбільш вагомих
критеріїв оцінки учасників зовнішньої логістичної інфра0
структури слід відносити надійність (відповідність по0
требам вже існуючих клієнтів), рівень можливостей
(досвід, кількість клієнтів), гнучкість (швидкість змін
умов постачання та методів роботи), можливості еко0
номії матеріальних витрат та витрат часу (умови поста0
чання порівняно з альтернативними постачальниками),
компетентність (наявність кваліфікованого персоналу).
Виокремлення фінансово0кредитної логістичної
інфраструктури обумовлено тим, що підприємство, яке
функціонує у вигляді логістичної системи, має у процесі
управління фінансовими потоками визначати дієвість
фінансово0кредитні механізмів у відповідності до
найбільш важливих критеріїв їх оцінки. Внутрішня скла0
дова характеризується спроможністю підприємства до
застосування різних видів фінансово0кредитних інстру0
ментів. Її дієвість визначається технічними можливос0
тями та здатністю їх використовувати персоналом
(швидкість відкриття акредитивів, моніторингу та вста0
новлення зв'язків з фінансово0кредитними установами).
Зовнішня складова відображає комерційні банки, опе0
ратори фондового ринку, лізингові компанії, страхові
компанії, інвестиційні компанії та фонди. Це сприятиме
своєчасному виконанню фінансових зобов'язань, фор0
муванню стабільних тривалих відносини, що, в цілому,
призводе до збільшення обсягів фінансових потоків та
їх розширення на основі використання найсучасніших
інструментів фінансового ринку.
Внутрішня і зовнішня економіко0правова інфра0
структура створюється шляхом взаємодії підрозділів
підприємства (формують нормативне регулювання
діяльності) та установ всіх рівнів (розробляють законо0
давчі акти), які забезпечують правову основу функціо0
нування логістичних систем. Вона впливає на управ0
лінські рішення, які приймаються на основі сподівань
щодо руху, величини, направленості, трансформації
фінансових потоків.
Внутрішня і зовнішня екологічна інфраструктура
характеризуються застосуванням способів та техно0
логій, що забезпечують захист навколишнього середо0
вища на основі формування екологічної культури пер0
соналу; забезпечення необхідного рівня безпеки й ком0
фортності праці, здійснення екологічного контролю,
проведення заходів щодо мінімізації забруднення; ре0
алізація процесів енерго0 і ресурсозбереження.. Фінан0
сові потоки, пов'язані з цією складовою, є визначаль0
ними для стратегічного розвитку логістичної системи.
Врахування в управлінні фінансовими потоками
внутрішньої і зовнішньої складових логістичної інфра0
структури є обов'язковим у напрямі забезпечення по0
кращення їх параметрів. У результаті це дозволить от0
римати ряд суттєвих переваг. Вони полягають у такому:
— зниження витрат на формування інформації про
потенційні та можливі фінансові потоки (швидкий і ефек0
тивний доступ до різноманітної продукції, послуг, робіт
та всіх контрагентів у режимі реального часу);
— зниження витрат на опрацювання інформації
про фінансові потоки (скорочення паперового доку0
ментообігу, поштових, телефонних, канцелярських
витрат, скорочення помилок в оформленні документів,
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прискорення швидкості оформлення і прийняття за0
мовлення);
— скорочення витрат на управління оборотними ак0
тивами (дебіторською заборгованістю, грошовими кош0
тами, запасами, поточними фінансовими інвестиціями);
— скорочення траєкторій руху фінансових потоків
під впливом можливостей вибору із складу представ0
ників логістичної інфраструктури найбільш прийнятних
учасників для того чи іншого логістичного ланцюга;
— побудова досконалих логістичних ланцюгів на ос0
нові розроблення спільних таблиць кодування про0
дукції, прийняття комплексних клієнтських фінансових
рішень, індивідуалізації взаємовідносин та створення
кастомізованого продукту.
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THE ATTRIBUTES OF REAL GOODS FOOD DESTINATION

У статті ретельно розглянуто складові товару продовольчого призначення в реальному вико
нанні. Наведено міжнародні стандарти та закони України, які регулюють якість та характерис
тики продукції. Розкрито поняття бренд як характеристика товару.
In article carefully considered components of the product food destination in real performance.
Given the international standards and the laws of Ukraine that regulate the quality and characteristics
of products. Explain the concept of the brand as the product characteristics.
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ВСТУП
Одним з головних напрямів діяльності організації є
економічне стимулювання підвищення якості продукції.
Система якості, в якій відсутні економічні механізми за0
безпечення і поліпшення якості, не може бути ефектив0
ною, тому тільки організаційними заходами забезпечи0
ти конкурентоспроможність продукції неможливо.
Ключовою метою підприємства в умовах ринкової
економіки є отримання прибутку, тому управлінський
склад організації повинен чітко уявляти собі взаємоза0
лежність "якість реального товару — прибуток".
Реальний товар — товар в реальному виконанні —
представляє собою сполучення його характеристик, що
підкріплюють продукт (товар за задумом), який задо0
вольняє конкретну потребу споживача. Серед цих ха0
рактеристик — споживчі особливості товару (відношен0
ня до певної класифікаційної групи з виділенням її мар0
кетингових ознак), його якісні властивості, упаковка,
знак для товарів і послуг та марка.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка теоретично0мето0
дичних і практичних аспектів формування ринкової стра0
тегії підприємств харчової промисловості й механізмів
її реалізації на основі виділення та врахування специ0
фічних маркетингових особливостей підприємств, про0
довольчих товарів і ринків збуту.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика розробки маркетинго0логістичної
стратегій та комплексу маркетингово0логістичної діяль0
ності підприємств харчової галузі досліджується в нау0
кових працях зарубіжних та вітчизняних учених: І.Н. Гер0
чікова, Є.П. Голубкова, Д. Голубцова, Ч. Дева, П. Дой0
ля, Дж. Каллітона, Р. Клюітта, Ф. Котлера, Л.В. Балаба0
нової, О.В. Березіна, Б.В. Буркинського, В.С. Загорсь0
кого, С.П. Запотоцького, М.Й. Маліка, Х.З. Махму0
дова, А.С. Мохненка, П.І. Осторовського, В.В. Прядка,
В.О. Рибінцева, В.В. Рябенка, І.В. Рябчик, І.І. Савенка,
М.П. Сахацького, Л.В. Страшинської, І.О. Соловйова,
І.Н. Топіхи та інших дослідників.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Якість — складова товару продовольчого призна0
чення в реальному виконанні. Якість потрібного спожи0
вачам товару завжди виступала потужним інструментом
впливу виробника й комерсанта на рішучість носія по0
питу здійснити купівлю, на виникнення і підтримку купі0
вельної лояльності до товару та підприємства. Термін
"якісний товар" асоціюється у представників ринку із со0
лідністю, довірою й безпекою. Висока якість товарів і
послуг сприяє перемозі бізнесмена в конкурентній бо0
ротьбі, обгрунтовує можливість підвищення цін і при0
бутку, створює сприятливий імідж товарам і виробни0
кам, привласнює цільовим споживачам товарів ознаки
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класовості й способу життя. Бездефіцитність і певна на0
сиченість ринку України товарами виховує у носіїв пла0
тоспроможного попиту сприйняття товару як реально0
го образу, що формується зі споживчих характеристик,
які відповідають вимогам ринку, ринкових атрибутів і,
головним чином, якісних ознак.
Якісні особливості товару, що включають функціо0
нальні, соціальні, естетичні, ергономічні, екологічні та
економічні властивості, характеризують технічний
рівень, ступінь корисності товару для споживача і рівень
його конкурентоздатності на ринку. При цьому конку0
рентоздатність визначається сукупністю якісних і вар0
тісних характеристик товару, які можуть задовольняти
внутрішні спонукальні мотиви споживача, а також ви0
тратами на придбання й споживання даного товару. Се0
ред товарів аналогічного призначення більшою конку0
рентоспроможністю володіє той, який забезпечує най0
вищий корисний ефект стосовно сумарних витрат носія
попиту.
Бізнесменові слід постійно вдосконалювати якісні
ознаки власних товарів продовольчого призначення
відповідно до вимог ринку, споживачів і прогресивних
технологій. Виправлення дефектів виробів і невідпові0
дностей купівельним запитам вимагає значних мате0
ріальних і часових коштів, тому заходи МТП у сфері
якості мають базуватися на результатах досліджень спо0
живчих вимог і уподобань до конкретних ознак товарів
продовольчого призначення, дій суб'єктів конкурентно0
го впливу, їх "якісних" стратегій, досягнень НТП тощо.
На досягнення та підтримку якості товарів продоволь0
чого призначення на належному рівні мають бути на0
цілені всі функціональні підрозділи підприємства, які
мають у своїй роботі керуватися стандартами якості.
Найпрогресивнішими в світі визнані японські стандарти
якості, основа яких — культура якості.
Найважливішою складовою всієї системи якості є
якість продукції. У сучасній літературі та практиці існу0
ють різні трактування поняття якість. У ХІХ столітті
Г. Гегель конкретизував якість як тотожну з буттям виз0
наченість. Міжнародна організація зі стандартизації виз0
начає якість як сукупність характерних ознак і характе0
ристик продукції або послуги, які надають їм здатність
задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.
Інакше кажучи, якість — виключно маркетингове понят0
тя, яке означає відповідність споживчих характеристик
товару вимогам споживачів при досягненні технологіч0
них нормативів безпеки виробництва та споживання то0
варів.
Для того, щоб виробити ту або іншу харчову про0
дукцію, слід здійснити цілу низку операцій, підготовчих
робіт. Кінцева якість залежить від рівня якості роботи
на кожному етапі. Рівень якості товару залежить від
рівня якості сировини та матеріалів, рівня розвитку
науки і техніки, прогресивності застосовуваної техно0
логії, організації праці й виробництва, кваліфікації
кадрів. У ході формування маркетингово0логістичної
політики товарного спрямування підприємств харчової
галузі в сфері якості варто зважати також відносний
характер показників рівня якості продукції продоволь0
чого призначення, оскільки: виявлене та прогнозоване
відчуття недостатності у товарах можуть згодом зміню0
ватися; поняття якості може бути застосоване до будь0
якої складової товару й комерційно0виробничого про0
цесу, що призводить до його відносності; відносний ха0
рактер має і поняття "рівень якості продукції", що вико0
ристовується для кількісної характеристики якості й
значення якого визначається шляхом порівнювання по0

казників рівня якості оцінюваного товару з показника0
ми якості базового зразка. Для виробника вся продук0
ція, що не містить дефектів, які перешкоджали б прода0
жу цієї продукції, має цінність. Для споживача ж рівень
цінності мають лише ті властивості продукції, які відпо0
відають його очікуванням. Основне завдання маркетин0
гово0логістичної діяльності підприємств харчової галузі
полягає в найбільш повному задоволенні купівельних
запитів і уподобань, лише цей шлях веде до одержання
найбільшого розміру прибутку підприємця. Як показу0
ють дослідження, покупці головними вважають блага,
що приносить товар і задовольняє ту або іншу потребу,
і якісні ознаки цього товару, які якнайкраще задоволь0
няють дану потребу. Перефразовані слова П. Дракера
підтверджують цю точку зору: результативність діяль0
ності підприємства є наслідком того, що "робляться
потрібні, правильні речі", а ефективність є наслідком
того, що "правильно створюються ці самі речі" [6].Тоб0
то ефективність підприємницької діяльності в першу
чергу залежить від досягнень у сфері якості, які поля0
гають у відповідності якісних ознак товару з вимогами
носіїв платоспроможного попиту.
Закон України "Про безпечність та якість товарів
продовольчого призначення" визначає безпечність про0
дукту харчового призначення як "стан продукту харчо0
вого призначення, що є результатом діяльності з вироб0
ництва та обігу, яка здійснюється з дотриманням вимог,
встановлених санітарними заходами та технічними рег0
ламентами, та забезпечує впевненість у тому, що про0
дукт харчового призначення не завдає шкоди здоров'ю
людини (споживача), якщо він спожитий за призначен0
ням". А також дає визначення безпечному харчовому
продукту — "продукт харчового призначення, який не
створює шкідливого впливу на людського здоров'я без0
посередньо чи опосередковано за умов його виробниц0
тва й обігу з дотриманням вимог санітарних заходів та
споживання (використання) за призначенням. Якість
продукту харчового призначення — ступінь доскона0
лості характерних ознак та характерних рис продукту
харчового призначення, які здатні задовольнити нужди
(вимоги) та побажання тих, хто споживає або викорис0
товує цей продукт харчового призначення" [1].
Діяльність у сфері виробництва та маркетингу то0
варів продовольчого призначення в Україні з точки зору
якості регулюють наступні законодавчі акти: Наказ
Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про затвердження Критеріїв оцінки ризику потенцій0
ного впливу генетично модифікованих організмів на
навколишнє природне середовище" [3]; Постанова Ка0
бінету Міністрів України "Про затвердження Технічно0
го регламенту з екологічного маркування" [4]; Поста0
нова Кабінету Міністрів України "Про Порядок викори0
стання коштів, передбачених у державному бюджеті для
проведення незалежної експертизи (випробувань)
якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів
та комплектувальних виробів" [5] та ін.
Серед стандартів Менеджменту якості ISO виділя0
ються специфічні стандарти для товарів продовольчо0
го призначення. Виробнича й маркетингова діяльність
відповідно до цих стандартів підвищує рівень ефектив0
ності маркетингово0логістичної політики товарного
спрямування якості.
Сертифікація товарів на відповідність стандартам
сприяє кращому просуванню товарів продовольчого
призначення — знак стандарту на впакуванні продукції
продовольчого призначення показує носію платоспро0
можного попиту, що не виробник, а "третя" офіційна сто0
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рона засвідчила реальну можливість безпеки споживан0
ня цього товару продовольчого призначення.
Серія Міжнародних стандартів ISO 22000 "Системи
менеджменту безпеки товарів продовольчого призна0
чення. Вимоги до всіх організацій у ланцюзі виробницт0
ва та споживання товарів продовольчого призначення"
призначені для застосування підприємствами, які праг0
нуть до більш зосередженої, погодженої та заверше0
ної системи управління безпекою продукції продоволь0
чого призначення, ніж це звичайно вимагається зако0
нодавчими актами країни. Відповідно до цього стандар0
ту забезпечується безпека товарів продовольчого при0
значення на основі комплексних зусиль всіх зацікавле0
них сторін, що беруть участь у харчовому ланцюжку (в
який можуть входити підприємства, що здійснюють
діяльність у сфері рослинництва, виробники кормів для
тварин, виробники харчової сировини, виробники то0
варів продовольчого призначення, підприємства гурто0
вої, роздрібної торгівлі, громадського харчування, ви0
робники обладнання, добрив, пакувальних матеріалів,
транспортні організації тощо). Цей результат досягаєть0
ся взаємним обміном важливою інформацією між заці0
кавленими сторонами. Розуміння ролі підприємств хар0
чової галузі і позиції усередині харчового ланцюжка є
важливою для забезпечення достатньою інформацією
для того, щоб дати можливість харчовому ланцюгу по0
ставляти безпечні товари продовольчого призначення
споживачу. Стандарт описує вимоги Системи управлін0
ня безпекою продукції продовольчого призначення,
постулати Політики в галузі харчової безпеки, які слід
використовувати в ході здійснення маркетингово0логі0
стичної політики товарного спрямування в сфері якості
підприємств харчової галузі.
Закон України "Про якість і безпеку товарів продо0
вольчого призначення і продовольчої сировини" з по0
силанням на міжнародний стандарт ISO 22000 перед0
бачає поетапне впровадження системи НАССР (систе0
ми забезпечення безпеки товарів продовольчого при0
значення — Hazard Analysis and Critical Control Point
— Система аналізу небезпек і управління критичними
точками) на підприємствах харчової промисловості
України. Основна мета системи НАССР — запобігання
і контроль небезпечних чинників, які загрожують без0
пеці товарів продовольчого призначення, від моменту
отримання сировини до виробництва готового продук0
ту і його реалізації споживачу. НАССР — концепція, яка
передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку й управ0
ління небезпечними факторами, що суттєво впливають
на безпеку продукції. Впровадження системи НАССР на
підприємств харчової галузях України та Українського
Причорномор'я сприяє отриманню ними наступних пе0
реваг: дозволить змінити підхід до забезпечення якості
й безпеки товарів продовольчого призначення від рет0
роспективного до превентивного; однозначно визначи0
ти відповідальність за забезпечення безпеки товарів
продовольчого призначення; надасть споживачам до0
кументально підтверджену впевненість стосовно безпе0
ки товарів продовольчого призначення; забезпечить
системний підхід, який включає всі характеристики без0
пеки товарів продовольчого призначення від сировини
до кінцевого продукту; дасть змогу економно викорис0
товувати ресурси для управління безпекою товарів про0
довольчого призначення; надасть додаткові можливості
при інтеграції зі стандартами ISO 9000 за рахунок того,
що системи мають багато загальних вимог.
Товар продовольчого призначення у реальному ви0
конанні містить у собі комплекс маркетингових еле0
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ментів, що виділяють його ще до здійснення покупки й
справляють вплив на рішучість здійснити купівлю без0
посередньо в закладі торгівлі. До них належать вдало
виконана упаковка, з нанесеним на неї маркуванням, що
включає знак для товарів і послуг та інші елементи
фірмового стилю виробника даного товару.
Результати маркетингових досліджень свідчать, що
більшість носіїв платоспроможного попиту, прийшовши
до закладу торгівлі, роблять багато незапланованої
купівлі або відмовляються від запланованих під впли0
вом візуального впливу вітрин. Особливо це стосується
закладів торгівлі товарами продовольчого призначен0
ня та супермаркетів з більшістю товарів продовольчого
призначення. Кількість ухвалених рішень щодо
здійснення покупки безпосередньо в місцях реалізації
товарів складає майже 70 %. Причому саме в цей мо0
мент на людину вже не чинить вплив рекламна підтрим0
ка, побачена або почута раніше. Остаточне рішення вона
приймає на основі свого попереднього досвіду, знань
про ту чи іншу торговельну марку й побаченого на при0
лавку, тобто упаковки. А це означає, що упаковка не0
одмінно повинна робити товар помітним. Вона повинна
допомогти йому виділитися не лише на тлі своїх прямих
суб'єктів конкурентного впливу, але й інших товарів, що
знаходяться на полиці поруч.
Упаковка — частина планування маркетингово0ло0
гістичної політики товарного спрямування, в ході якої
підприємство вивчає, розробляє й виробляє свою упа0
ковку, яка включає саму тару, в якій міститься продук0
ція, етикетку з маркуванням і вкладиші. Фактори, що зу0
мовлюють і розширюють використання упаковки: само0
обслуговування в торгівлі; зростання рівня доходів спо0
живачів; образ фірми й образ марки; можливості для
новаторства. Упаковка товару продовольчого призна0
чення покликана забезпечувати виконання наступних
функцій: вміщення й локалізації товару; захисту това0
ру; полегшення використання товару; комунікації това0
ровиробника зі споживчим ринком; захисту товару від
підробок; сегментування ринку, позиціювання й просу0
вання товару на виділених сегментах. Неповторна у ви0
конанні, зроблена при використанні складних техно0
логій, оснащена додатковими засобами захисту (голог0
рама, значок зареєстрованої товарної марки) і виділе0
на упаковка має функцію захисту товару від підробки.
Така упаковка використовується, в більшості випадків,
для високоякісних і дорогих товарів продовольчого при0
значення, носіїв відомих і високоіміджевих торгових
марок, у ціні реалізації яких вартість упаковки є неве0
ликою, а ймовірність підробки цих товарів є великою.
Крім того, упаковка захищена законодавчо.
Упаковка різної якості, оформлення й технологічності
виконання орієнтує товари на різні споживчі сегменти рин0
ку, показуючи що той самий товар, лише по0різному впа0
кований можуть придбати представники, наприклад,
різних соціальних груп з різним рівнем доходу: печиво того
самого класу й сорту продають на вагу, у паперових бар0
вистих пакетах, у бляшаних коробках. Більш складна упа0
ковка збільшує ціну реалізованого товару, але й збільшує
зручності з його використання. Цього ж принципу дотри0
мується можливість позиціювання товару на різних рин0
ках. В індустрії харчового виробництва підприємець має
змогу застосовувати такі різновиди упаковки:
а) внутрішня упаковка, в якій безпосередньо міс0
титься товар;
б) зовнішня упаковка, що захищає внутрішню упа0
ковку і знищується безпосередньо при підготовці това0
ру до використання;
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в) транспортна упаковка, яка використовується дня
зберігання, ідентифікації чи транспортування товару.
До упаковки висувається кілька вимог, які мають
бути незалежно від типу, виду, матеріалів: упаковка по0
винна бути механічно міцною (формостійкість при удар0
них і статичних навантаженнях); хімічно стійкою (спри0
яти стабільності характерних ознак матеріалу під впли0
вом середовища та запобігати втратам через стінки упа0
ковки); герметичною (запобігання обміну між продук0
цією та зовнішнім середовищем); необхідний ступінь
проникності (запобігання проникненню води, та ульт0
рафіолетових променів). Даних вимог спеціаліст з мар0
кетингу підприємства харчової галузі має дотримувати0
ся в ході формування маркетингово0логістичної політи0
ки товарного спрямування.
До окремих товарів висуваються певні специфічні
вимоги. Обов'язкова наявність гігієнічного сертифіка0
та — для продукції продовольчого призначення, які
підтверджується необхідний для упаковки рівень сані0
тарних та гігієнічних характеристик. Тобто, щодо скла0
ду матеріалу для пакування не мають входити речовини
високої токсичності, що можуть чинити специфічний
вплив на людський організм; пакувальний матеріал не
має позначатися на зміні фізіологічних та органолеп0
тичних властивостей продукції. Попри те, що окреслені
вимоги до упаковки є суто технічними, їх дотримання
напряму чинить вплив на маркетинговий характер сприй0
няття товару носіями платоспроможного попиту. Через
це спеціаліст з маркетингової діяльності, керуючий по0
літикою упаковки має бути знайомим з цими технічними
правилами і використовувати їх у процесі розробки та
просування упаковки. Матеріали для пакування, що ви0
користовуються при транспортуванні й збуті товарів
продовольчого призначення, які слід застосовувати в
процесі реалізації маркетингово0логістичної політики
товарного спрямування упаковки, є: метал (алюміній,
жерсть, фольга) — використовується як упаковка для
ласощів, слабоалкогольних напоїв, кави, чаю: скло —
упакування алкогольних напоїв, консервованих овочів
і плодової продукції, соків і продуктів плодово0овоче0
вої промисловості; полімерні матеріали (пластмаса, це0
лофан) — застосовується в упакуванні сипучих товарів
продовольчого призначення, слабоалкогольних і безал0
когольних напоїв, води, кондитерських і молочних ви0
робів; картон (папір різної щільності) — використо0
вується як упаковка кондитерських і тютюнових виробів;
тканина — має використовування в процесі транспор0
тування сипучих товарів (зерно), або як декоративна
упаковка (мішечки із цукром ТМ "Чорноморський пі0
сок"); деревина (дерев'яні ящики, стружка — викорис0
товуються для транспортування плодово0овочевої про0
дукції).
Процес планування упаковки товарів продовольчо0
го призначення, ми вважаємо, що повинен складатися з
наступних етапів: дослідження доцільності створення
упаковки; створення концепції упаковки; дизайн упаков0
ки з використанням психологічного фактора сприйнят0
тя об'єму, кольору й фактури упаковки; орієнтир на гру0
пи носіїв платоспроможного попиту, диференціація упа0
ковки в залежності від запитів визначених сегментів спо0
живання; стандартизація упаковки, можливість тиражу0
вання; розрахунок вартості розробки та використання
упаковки, а також зміни ціни реалізації залежно від
збільшення витрат на упаковку й збільшення кількості
зручностей носія попиту при придбанні упакованого то0
вару; вибір пакувальних матеріалів; обгрунтування роз0
міру, кольору, форми упаковки; вибір місця розташу0

вання, змісту, розміру етикетки; розробка множинності
упаковки залежно від способів транспортування, скла0
дування, зберігання й збуту упакованого товару; рішен0
ня про наявність ціни товару на упаковці; контроль відпо0
відності стратегії упаковки товару всієї маркетингово0
логістичної стратегії підприємства, товарної групи, сфе0
ри діяльності. Кожний пункт процесу планування упа0
ковки має бути обгрунтований результатами тематич0
них маркетингових досліджень і протестований цільо0
вим споживчим ринком.
Невід'ємними елементами упаковки є етикетка, мар0
кування упаковки або етикетки, а також усілякі вкла0
диші в упаковані товари. Етикетка ("посвідчення особи
товару й виробника") містить фірмову назву продукції,
символ компанії, склад продукту, рекламні матеріали,
коди для зберігання й інструкції для використання. У
багатьох країнах існують типові правила розміщення
обов'язкової інформації на етикетках. Маркування —
умовні позначки й дані, нанесені на упаковку або ети0
кетку товару. Серед елементів маркування товарів про0
довольчого призначення слід виділити ідентифікацію
товару, назву підприємства0виробника, місце виготов0
лення, вміст, сорт товару, порядок використання й мож0
ливі варіанти товару, харчову цінність, ціну товарної
одиниці, запобіжні заходи при використанні товару.
Причому для деяких товарів і видів маркування викори0
стовують обов'язкові відомості про цей товар. Так, в Ук0
раїні згідно із Законом "Про безпечність та якість то0
варів продовольчого призначення" забороняється реа0
лізація товарів продовольчого призначення, етикетуван0
ня яких не відповідає наступним вимогам: усі товари про0
довольчого призначення, що знаходяться в обігу в Ук0
раїні, мають етикетуватися державною мовою та місти0
ти у доступній для сприймання споживачем формі
інформацію щодо назви товару продовольчого призна0
чення; назву, повну адресу і телефон виробника, адре0
су потужностей (об'єкта) виробництва, для імпортова0
них товарів продовольчого призначення — назву, по0
вну адресу і телефон імпортера; кількість нетто товару
продовольчого призначення у встановлених одиницях
виміру (вага, об'єм або поштучно); ранжований за склад0
никами склад продукту харчового призначення, у тому
числі складових харчових добавок та ароматизаторів;
калорійність та поживну цінність із вказівкою на
кількість білка, вуглеводів та жирів у встановлених оди0
ницях виміру на 100 грамів продукту харчового призна0
чення; кінцеву дату споживання "Вжити до …" або дату
виробництва та термін придатності; номер партії вироб0
ництва; умови зберігання та використання, якщо товар
продовольчого призначення потребує певних умов збе0
рігання та використання для забезпечення його безпеч0
ності й якості; застереження щодо споживання товару
продовольчого призначення певними категоріями насе0
лення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми,
спортсменами й алергіками), якщо такий продукт може
чинити негативний вплив на їх здоров'я при його спожи0
ванні; наявність чи відсутність у товарах продовольчо0
го призначення генетично модифікованих організмів
(ГМО), що відображається на етикетці товару написом
"з ГМО" чи "без ГМО" відповідно. Для деяких категорій
товарів продовольчого призначення можуть встановлю0
ватися специфічні обов'язкові вимоги до етикетування.
Так, етикетування нефасованих товарів продовольчого
призначення здійснюється в порядку, встановленому
технічними регламентами для певних товарів продоволь0
чого призначення. Забороняється надавати на етикетці
інформацію щодо дієтичних та функціональних власти0
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востей товару продовольчого призначення без дозво0
лу центрального органу виконавчої влади у сфері охо0
рони здоров'я. Текст для етикетування дієтичних товарів
продовольчого призначення, функціональних товарів
продовольчого призначення та дієтичних добавок підля0
гає обов'язковому затвердженню центральним органом
виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
У цілому, слід припустити, що упаковка є "одягом
товару" і в цьому сенсі з погляду психології можна ви0
явити цікаві взаємозв'язки. Під поняттям "одяг" маєть0
ся на увазі те, що упаковка може багато чого сказати
про товар, як і одяг — про людину. І як недбало підібра0
ний одяг спотворює вигляд людини, так неправильно об0
рана упаковка спотворює уяву про товар, створює не0
правильну картину. Завдання маркетингово0логістичної
політики в сфері упаковки полягає в тому, щоб, виходя0
чи із сутності, створити певний образ товару, який відпо0
відав би уяві окремих цільових сегментів ринку.
Наявність фірмового стилю як комплексу таких
складових, як товарна марка й торговельний знак пози0
тивно впливають на ефективне здійснення заходів МТП
підприємства харчової галузі, сприяють одержанню до0
даткового прибутку. Але існування перелічених еле0
ментів політики товарного спрямування ще не дає впев0
неності в отриманні бажаного результату від їх викори0
стання. Виробник може розробити товарну марку, за0
реєструвати знак для товарів і послуг, які не сприймуть0
ся ринком, як йому хотілося б, з низки причин. Знижує
маркетингові ризики при застосуванні й просуванні то0
варної марки найважливіша функція маркетингової
діяльності — брендінг. Поняття "бренд" має більш ши0
рокий внутрішній зміст, ніж знак для товарів і послуг
або марка, ніж фірмовий стиль підприємства й товару
взагалі. Незважаючи на те, що термін бренд буквально
переводиться з латині, як клеймо, тавро, і в літературі з
маркетингової діяльності використовується як позна0
чення товарної марки, ми вважаємо, що бренд, як по0
няття, являє собою сполучення якісного товару й "роз0
крученої" марки.
Бренд — це товар і торговельна марка, обсяги про0
дажу якої постійно зростають протягом ряду років, коли
споживач готовий платити додаткові гроші, будучи впев0
неним, у винятковій якості даного товару. У даному кон0
тексті, якісний товар продовольчого призначення — це
товар, що має попит і задовольняє вимоги носіїв пла0
тоспроможного попиту на цільовому ринку щодо різних
характеристик цього товару, на найвищому рівні.
Тому брендінг включає також позиціювання товару
та його марки. "Розкрученість" товарної марки й усьо0
го фірмового стилю підприємства як елемент брендінгу
товару продовольчого призначення містить у собі інфор0
мованість про існування товару, його характеристики,
вигоди, які він несе; створення сприятливого іміджу то0
вару0бренду й торгової марки0бренду на цільовому рин0
ку. Цей інформаційний вплив на цільову аудиторію має
здійснюватися на основі різних заходів комунікацій мар0
кетингового типу. Тобто не може бути брендової торго0
вої марки без брендового, якісного товару; не доб'єть0
ся бажаних комерційних результатів брендовий товар
без брендінгу його товарної марки й фірмового стилю
підприємства. Сильний бренд не лише збільшує вартість
компанії, він надає можливість їй щодня знімати "верш0
ки" на ринку. По0перше, за рахунок більш високої до0
даної вартості популярного товару. По0друге, за раху0
нок збільшення кількості носіїв платоспроможного по0
питу. Відмітні риси "розкручених" товарних марок:
низькі витрати на маркетинг; широкі можливості під час
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обговорення торговельних угод; цінова надбавка; за0
хист від цінової конкурентної боротьби; нескінченне
існування [2].
ВИСНОВОК
Для економічної ефективності підвищення якості
продукції слід вивчати всі характеристики товару і всі
способи їх поліпшення. У підсумку, можна з упевнені0
стю сказати: у коротко0, середньо0 або в довгостроковій
перспективі, але підвищення якості продукції завжди
буде позитивним і економічно ефективним фактором
розвитку підприємства.
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Як ми бачимо, національна валюта девальвує, очікується прискорення інфляції та економіч
ного спаду. Саме тому, ефективне використання ресурсів тісно пов'язане з управлінням ризи
ками, зокрема валютними. Централізоване планування в масштабах всього господарства країни
в умовах ринку носить переважно індикативний, рекомендаційний характер. Прогнозне плану
вання поширюється переважним чином на об'єкти приватної власності. Переважною формою
приватного прогнозування виступає фінансове, бюджетне планування.
As we can see, national currency devalues, expected acceleration of inflation and recession.
Centralized planning across the entire economy in a market is usually indicative of recommendation
character. Projected planning extends mostly on objects of private property. The predominant form
of private forecasting is financial, budgetary planning. That is why, efficient use of resources is closely
related to risk management, including currency risk.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

конкретному експортноорієнтованому машинобудівно0
Метою наукової роботи є визначення оптимально0 му підприємстві та формулюванні шляхів удосконален0
го планування фінансових результатів діяльності маши0 ня їх мінімізації.
нобудівного підприємства під дією валютних ризиків з
Для аналізу валютного ризику банку необхідно ви0
ціллю їх мінімізації.
користовувати моніторинг позиції та метод оцінки ймо0
вірних втрат "Value at Risk", а також моніторинг нако0
МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
пичених збитків за операціями в Торговому портфелі
Методи дослідження: у процесі роботи використані Банку за операціями з валютою. Взагалі, VAR (Value0
статистично0економічні, графічні, розрахункові та сис0 at0Risk) або "вартість у зоні ризику" як методика була
темно0аналітичні методи, техніко0економічний аналіз і розроблена однією з найбільших інвестиційних ком0
економіко0математичне моделювання.
паній США — JP Morgan у рамках їх внутрішньо0корпо0
Завдання дослідження полягає у визначені сутності ративної системи Riskmetrics™. Дані, отримані із засто0
валютних ризиків, виявленні проблеми їх управління у суванням даної системи, дотепер є еталоном для оці0
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Рис. 1. Схема стратегічного планування
Джерело: [2, с. 91].

нок VAR, а сама методологія опублікована на спеціалі0
— плани організації та її підрозділів забезпечують0
зованому сайті Riskmetrics, де зібраний значний обсяг ся системою показників і фінансовими ресурсами для
інформації про саму методику, практику її застосуван0 їх реалізації [1, с.177].
ня, позитивні риси і недоліки [1].
У системі перспективного планування, залежно від
методології і цілей, розрізняють:
НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ
А. Стратегічне планування має на меті комплексне
Новизна дослідження полягає в розроблені ефек0 наукове обгрунтування проблем, з якими може зіткну0
тивної моделі управління ризиками вітчизняного експор0 тися фірма в майбутньому періоді, і на цій основі роз0
тоорієнтованого машинобудівного підприємства. Така робити показники розвитку фірми на плановий період.
модель базується на основі використання новітнього ме0 Герчикової І.Н. розроблена схема стратегічного плану0
тоду короткострокового прогнозування VAR0аналізу, вання.
інтегрованого з методом прогнозування Монте0Карло
Б. Довгострокове планування засноване на методі
та врахуванням значень волатильності курсів. Така мо0 екстраполяції, тобто використання тенденції в динаміці
дель дає можливість прийняти рішення про доцільність показників за минулий період, і, на основі постановки
використання окремого інструменту хеджування.
оптимістичних цілей, поширенні цієї тенденції з деяким
завищенням показників на майбутній період. Тут робить0
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ся розрахунок на те, що майбутнє буде краще минуло0
ДОСЛІДЖЕННЯ
го. Довгострокові плани націлені на вирішення само0
Технологія планування в умовах ринку передбачає стійних проблем стратегії фірми. Такі плани розробля0
здійснення на підприємстві наступних дій:
ються як складова частина стратегічних планів [2, с. 89—
— на основі вивчення зовнішнього і внутрішнього 90].
середовища формулюється місія організації;
Середньострокове та короткострокове планування
— виходячи з вимог ринку і можливостей органі0 охоплює п'ятирічний період як найбільш зручний для
зації, встановлюються її цілі;
оновлення виробничого апарату та асортименту про0
— виходячи з встановлених цілей організації та ста0 дукції. Середньострокові плани передбачають розроб0
ну зовнішнього і внутрішнього середовища, визначають0 ку заходів, спрямованих на досягнення цілей, наміче0
ся альтернативні стратегії;
них довгостроковою програмою розвитку.
— для реалізації стратегій в організації розробля0
Метою оперативного планування в умовах валютних
ються політика і процедури, що встановлюють стандар0 коливань є щоденне забезпечення узгоджених дій усіх
ти і норми в діях членів організації;
виробничих підрозділів підприємства, пов'язаних між
— практична робота в підрозділах будується на ос0 собою взаємної кооперацією праці і послідовністю ви0
нові поточних і оперативних планів;
конання технологічних процесів з метою організації
ритмічного виконання плану вироб0
ництва і реалізації продукції.
Взаємозв'язок цих планів на
підприємстві представлено на ри0
сунку 3.
Для зниження валютного ризи0
ку підприємство може використо0
вувати різноманітні методи і прийо0
ми.
Рис. 2. Схема довгострокового планування
Найдієвішим засобом мінімізації
валютного ризику є його страхуван0
Джерело: [7, с.76].
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Рис. 3. Склад середньострокового та поточного плану соціального та економічного розвитку
Джерело: [3].

ня, тобто хеджування. Управління валютного ризику було
досліджено нами на прикладі "Запорізький транс0
форматорний завод", який у досліджуваному пері0
оді продемонстрував міцність свого операційного
бізнесу, однак потенціал його успішного розвитку як
експортера спеціалізованого високовольтного та
трансформаторного обладнання поступово не0
вілюється в умовах погіршення економічного сере0
довища.

Аналіз показників прибутковості, рентабельності,
джерел формування капіталу та фінансової стійкості
ПАТ "Запоріжтрансформатор" свідчать про дотриман0
ня базових нормативів діяльності машинобудівного
підприємства, однак вони переважно мають негативну
тенденцію станом на кінець 2014 року.
Для аналізу валютного ризику підприємство вико0
ристовує моніторинг позиції та метод оцінки ймовірних
втрат "Value at Risk". Взагалі, VAR як методика була роз0

Рис. 4. Динаміка зміни власного та позикового капіталу, тис. грн.
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різькому трансформаторному заводу пропо0
нується використовувати комплексну модель оц0
інки ризику, засновану на застосуванні дельта0
нормального методу VAR в поєднанні зі стрес0те0
стуванням за методом Монте0Карло. Результати
даної моделі дозволять більш точно оцінювати
втрати суб'єкта господарювання на короткостро0
кових часових інтервалах як за стабільних умов,
так і за реалізації шокового сценарію [5].
Було проведено аналіз волатильностей курсів
валют за допомогою VAR у період з 2010 р. по 1
лютого 2015 р за формулою 2. Як відомо, в да0
ний період для курсу характерна "кластеризація",
тобто розподіл на періоди високої та низької во0
латильності, а метод VAR враховувати цей ефект.

Рис. 5. Динаміка дебіторської заборгованості
та грошових коштів підприємства, тис. грн.

роблена однією з найбільших інвестиційних компаній
США — JP Morgan у рамках їх внутрішньо0корпоратив0
(2),
ної системи Riskmetrics™. Проте метод історичного мо0
деs — волатильність курсу валюти;
делювання VAR не дозволяє отримувати адекватні ре0
m — коефіцієнт згладжування, що дорівнює 0,95;
зультати у випадку значних змін ситуації на ринку та по0
xi — валютний курс станом на і0й день;
требує наявність достатньо широкого базового періо0
n — кількість днів розрахунку.
ду аналізу.
У ході дослідження проаналізовано відносні зміни
При розрахунку величини ймовірних змін валютних
волатильностей
валютних курсів кожні 10 днів у період
курсів беруться до уваги історичні коливання ринкових
з
2010
р.
по
1
лютого
2015 р. Результати наведені у таб0
курсів за кожною валютою протягом звітного року та
лиці
2.
визначаються можливі зміни курсів із імовірністю 99%,
Як видно з таблиці 2, найбільша зміна волатильнос0
за наведеною формулою 1 [2, с.145].
тей курсів валют за досліджуваний період складає
VaR = m ⋅ T ± kα ⋅ σ ⋅ T
(1),
287%. Тому, для тестування обраний показник збіль0
деm— середньоденна зміна валютного курсу;
шення волатильностей курсів у 3 рази є достатнім і мак0
σ — середньоквадратичне відхилення одноденних симально забезпечує виконання умови правдоподіб0
процентних змін валютного курсу;
ності сценарію стрес0тестування.
kα — поправочний коефіцієнт, значення якого за0
Генерація випадкових чисел здійснюється з враху0
лежить від рівня надійності α (наприклад, для α=0,99 ванням основних параметрів — математичне очікуван0
kα = 2,33);
ня та середнє квадратичне відхилення. Кількість ви0
Т — часовий період.
падкових чисел, що беруться для аналізу повинна бути
Для усунення даних недоліків та вдосконалення в 5 разів більша, ніж кількість даних в кожному масиві.
існуючої системи управління валютним ризиком Запо0 Для аналізу нами обрано 300 останніх значень щоден0
Таблиця 1. Показники прибутковості і рентабельності ПАТ "Запоріжтрансформатор"
Показники
Прибутковість
активів
підприємства
Прибутковість
власного капіталу
підприємства
Норма прибутку на
капітал
Рентабельність
активів
Рентабельність
витрат

За роками

Розрахунок

Динаміка

2013

2014

0,011

0,0013

-0,0097

0,1552

0,0263

-0,1289

7,63%

2,10%

-5,53%

1,49%

0,14%

-1,35%

26,16%

2,65%

-23,51%

0,3801

0,4089

0,0288

1,3393

1,1975

-0,1418

0,4437

0,3377

-0,106

ROA =

ROЕ =
Rк=

·100%

Rа =

· 100%

Rв =

· 100%

Коефіцієнт миттєвої
ліквідності

Кмл=

Коефіцієнт загальної
ліквідності

Чзл =

Коефіцієнт
генеральної
ліквідності

Чгл =

Джерело: [3].
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них валютних курсів, а отже, для кожної валюти буде
здійснено генерацію 1500 випадкових чисел. Отже, ви0
користовуючи таку запропоновану методику, розраху0
нок VAR відкритої позиції в євро показав, що з ймовір0
ністю 95% можливі витрати підприємства від зміни ва0
лютного курсу євро [6].
Звернемося до статистичних даних щодо міжбанкі0
вського курсу.
Бачимо, що реальний та прогнозований курси ма0
ють тенденцію до зростання як за методикою звичай0
ного VAR0аналізу, так і інтегрованого з методом Мон0
те0Карло.
Проте прогнозування шляхом інтеграції з методом
Монте0Карло все ж є більш точним, бо статистична зна0
чущість моделі на 35—40% перевищує звичайний VAR0
аналіз [7].
У статті з використанням такої методики було та0
кож спрогнозовано курс російського рубля та євро.
Ми звернули особливу увагу на мінімізацію валют0
ного ризику пов'язаному з євро, бо ця валюта нарівні
з доларом активно використовується підприємством
у зв'язку з поступовим виходом на ринок високо0
вольтного обладнання ЄС протягом минулого року.
Зокрема європейські покупці використовують пре0
експортне фінансування для виконання замовлень.
У свою чергу ПАТ "Запоріжтрансформатор" закупо0
вує сировину та устаткування європейського похо0
дження.
Розрахуємо ефективність запропонованих заходів
за умови прогнозу на підвищення курсу євро на 78%.
Для хеджування своєї позиції щодо зобов'язань по
зовнішньоекономічним контрактам на купівлю сирови0
ни та устаткування підприємство може грати на валют0
них курсах, використавши наступні види деривативів
через обслуговуючий банк (у даному випадку ПАТ "Ук0
рексімбанк") з датою укладання 1 лютого 2015 р. — це
укладання форвардної угоди типу "Sell"; укладання ф'ю0
черсного контракту типу "Sell" та купівля валютного оп0
ціону "Put".

Таблиця 2. Максимальні зміни
волатильностей курсів валют в період
з 14.10.2010 р. по 01.12.2013 р.

Розрахунок форвардного диференціалу виконуєть0
ся за формулою 3 [7].
(3).
деП(Д)пр. — премія (дисконт) для форвардного кур0
су продажу певної валюти;
Кс.пр. — спот0курс продажу валюти;
Скр.в. — відсоткова ставка за кредитами для валюти
котирування;
Сд.б. — відсоткова ставка за розміщеними коштами
для базової валюти;
Т — термін угоди у днях.
У нашому прикладі для хеджування валютного ри0
зику підприємства в євро буде використано своп, що пе0
редбачає продаж доларів за євро на умовах спот та ку0
півлю гривні за євро на умовах форвард через місяць.
Після цього розрахуємо розмір форвардного диферен0
ціалу за формулою 3.
Аналогічно проводимо розрахунки для форвардів,
ф'ючерсів та опціонів.
У таблиці 3 наведено отримані результати від вико0
ристання похідних фінансових інструментів 0як банкі0
вських, так і небанківських та біржових деривативів.
Таким чином, ми можемо підвести підсумок, що
найбільш ефективним інструментом хеджування для
підприємства є купівля валютного опціону "Put", збит0
ки при якому мінімізуються до суми 9927504,4 грн., на
другому місці — використання валютних свопів, а най0

Рис. 7. Порівняння існуючої методики прогнозування з методикою VAR
інтегрованою з моделлю Монте3Карло (USD)
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Рис. 8. Порівняння існуючої методики прогнозування з методикою VAR
інтегрованою з моделлю Монте3Карло (EUR)

менш привабливими є чисті форвардні та ф'ючерсні кон0
тракти. Саме тому в Україні потрібно активізовувати
торгівлю опціонами, зважаючи на валютні коливання.
У результаті нами визначено, що найбільш вигідним
за умови підвищення курсу євро є використання опці0
онного контракту на продаж валюти. Проте, на нашу
думку, використання кожного з пропонованих дерива0
тивів є ефективним та доцільним.
Дана можливість в повній мірі реалізується за умо0
ви створення, гармонізації відповідної законодавчої
бази та розбудови повноцінного ринку валютних дери0
вативів.
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INDIRECT TAXES: ECONOMIC NATURE, TYPES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
У статті вивчається практика застосування непрямого оподаткування як одного з тих, що має
найбільше фіскальне значення в нашій країні. При цьому розкрито економічну сутність, надано
авторське визначення поняттю непряме оподаткування, систематизовано його види. В статті
проведено порівняльний аналіз оподаткування за його формами, що дозволило з'ясувати ряд
переваг та недоліків непрямого оподаткування. Здійснено аналіз впливу непрямих податків на
формування бюджетних ресурсів в Україні, а також визначено напрями удосконалення систе
ми непрямого оподаткування в контексті реформування державних фінансів України. Встанов
лено, що податкова система України значною мірою є чинником зниження рівня економічного
зростання та надходжень до бюджету держави, а чинна система адміністрування непрямих
податків не здатна повною мірою унеможливити ухилення від їх сплати.
The article examines the practice of indirect taxation as one of those that has the greatest fiscal
importance in our country. This solved the economic substance, provided the author's definition of
indirect taxation, systematized his views. The article is a comparative analysis of taxation its forms,
allowing to find out some advantages and disadvantages of indirect taxation. The analysis of the
impact of indirect taxes on the formation of budgetary resources in Ukraine, as well as directions of
improving the system of indirect taxation in the context of the reform of public finance in Ukraine. It
was established that the tax system Ukraine largely a factor reducing economic growth and revenue
of the state and the current system of administration of indirect taxes is not able to fully prevent
evasion of payment.
Ключові слова: непрямі податки, доходи бюджету, система оподаткування, податкова політика, по#
даток на додану вартість, акцизний податок, ввізне та вивізне мито.
Key words: indirect taxes, budget revenues, taxation; tax policy, value added tax, excise tax; import and export
duties.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Непрямі податки є основним джерелом формуван0
ня доходів Державного бюджету України. Саме в цьо0
му полягає їх фіскальне значення в забезпеченні фінан0
сування державних завдань і функцій. Непряме оподат0
кування в сучасних умовах повинне стимулювати еко0

номічний розвиток країни, сприяти створенню умов для
залучення інвестицій, розвитку приватного бізнесу,
сприяти зниженню податкового тягаря, отриманню ста0
лих доходів до Державного бюджету тощо. Проте на
сьогодні ці завдання не виконуються в повній мірі, саме
тому проведене дослідження є актуальним.
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Таблиця 1. Відмінності між акцизним податком та податком на додану вартість
Акцизний податок
Обкладаються тільки товари
Обкладається невелика група товарів,
які називаються підакцизними
Різні види ставок, що залежать від
групи товарів
Нараховується і сплачується один раз
при первинній реалізації виробленої
продукції або при ввезенні підакцизних
товарів на територію України
Споживачами підакцизних товарів є
більш вузькі верстви населення

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У вітчизняній науковій літературі приділяється знач0
на увага вдосконаленню податкової системи України,
податковій політиці держави, у тому числі питанням не0
прямого оподаткування та його впливу на соціально0
економічний розвиток держави. Це відображено у нау0
кових розробках Андрущенка В.Л., Азарова М.Я., Дан0
ілова О.Д., Іванова Ю. Б., Кощука Т. В., Крисоватого А.І.,
Майбурова І.А., Мельника В.М., Нікітішина А.А. та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження економічної сутності
непрямих податків, систематизація їх видів, а також ви0
значення переваг та недоліків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Непрямі податки — податки на товари і послуги, що
встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тари0
фу, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отри0
манні послуг, а в бюджет вносяться продавцями чи рідше
виробниками цих товарів та послуг.
Залежно від характеру охоплення товарів оподат0
кування акцизи поділяються на специфічні і універ0
сальні. Найбільш поширеною формою універсального
акцизу є ПДВ. Він зберігає переваги багаторівневого
податку з обороту щодо оподаткування усіх ступенів
руху товару, але одночасно ліквідує його основний не0
долік — кумулятивний ефект. Специфіка нарахування
та сплати ПДВ полягає в його нарахуванні на кожному
етапі руху товару від виробника до споживача, при цьо0
му з оподатковуваного обороту виключаються подат0
ки, сплачені на попередніх етапах, в результаті чого
об'єктом оподаткування виступає вартість, створена на
конкретному ступені руху товару [5, с. 85]. Незважаю0
чи на певну схожість податку на додану вартість і ак0
цизного податку, вони мають ряд суттєвих відміннос0
тей (табл. 1).
Сутність специфічних акцизів полягає в тому, що не
всі товари підлягають оподаткуванню, а лише окремі їх
види, причому є різні підходи до оподаткування різних
груп товарів. Специфічним акцизом є акцизний податок,
що встановлюється на окремі види товарів, які, як пра0
вило, не належать до речей першої необхідності і рівень
рентабельності яких досить високий за диференційова0
ними ставками [1, с. 96].
Другим видом непрямих податків є фіскальна мо0
нополія. На відміну від акцизів, коли держава встанов0
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Податок на додану вартість
Обкладаються не тільки товари, а й
роботи і послуги як виробничого, так і
не виробничого призначення
Обкладаються майже всі товари
Передбачає дві ставки:
нульову
20 відсотків
Нараховується і сплачується на
кожному етапі виробництва і продажу
товару
Має універсальний характер і
справляється майже з усіх споживачів

лює фіксовану надбавку до ринкової ціни, суть фіс0
кальної монополії зводиться до того, що держава зав0
дяки її монопольному становищу встановлює такий
рівень ціни (включаючи податок), який забезпечує їй
необхідний обсяг доходів. Слід зазначити, що сьогодні
фіскальна монополія (за винятком окремих країн у
дуже обмеженому вигляді) практично не застосовуєть0
ся [4, с. 43].
Третім видом непрямих податків є мито. Мито — це
вид непрямого оподаткування, яке пов'язане із зовніш0
ньоекономічною діяльністю, тобто це є податок з пере0
міщення товарів при експорті, імпорті, транзиті. Мито
на даний час не відіграє відчутної ролі у податковій си0
стемі. Це пов'язано з розвитком світової торгівлі, об0
меженням різних бар'єрів, у тому числі митних. Існуючі
на даний час міжнародні домовленості передбачають
або пільгове митне оподаткування, або взагалі безмит0
ну торгівлю. Мита як різновид податків на споживання
сьогодні встановлюються найчастіше не з метою попов0
нити доходи бюджету (хоча іноді і це має місце), а захи0
стити внутрішній ринок, національну промисловість і
сільське господарство [3, с. 253].
Переваги непрямих податків пов'язані, насамперед,
з їхньою роллю у формуванні доходів державного бюд0
жету. Однак це зовсім не означає, що вони не викону0
ють регулюючої функції. При вмілому використанні не0
прямі податки можуть бути дієвими фінансовими інстру0
ментами регулювання економіки.
Отже, можна виокремити їх наступні переваги:
1. Непрямі податки характеризуються високою
швидкістю надходження до бюджету, оскільки їх пере0
рахування відбувається відразу після реалізації товару
чи послуги.
2. Непрямі податки застраховані від ризику їх не0
сплати у разі нерентабельного виробництва, оскільки
не залежать від прибутку підприємства.
3. Непрямим податкам властива постійність надход0
жень, зважаючи на наявність постійної потреби населен0
ня у споживанні товарів і послуг.
4. Непрямі податки характеризуються відносною
рівномірністю надходжень у територіальному розрізі,
що забезпечується характером їх справляння.
5. Використовуючи непрямі податки, держава отри0
мує можливість регулювати рівень споживання населен0
ням певних груп товарів — стимулювати споживання
корисних або стримувати споживання небезпечних для
здоров'я людей груп товарів, передусім продовольчо0
го характеру [4, с. 38].

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Динаміка доходів державного бюджету України за 2011—2013 роки

Таким чином, непрямі податки мають досить багато
переваг і використання їх цілком доцільне. Але об'єктив0
ний підхід вимагає і розгляду їх недоліків. Аналізуючи
ті властивості непрямих податків, які загалом характе0
ризують їх з негативного боку, слід насамперед виділи0
ти таку: сплата непрямих податків не залежить від роз0
міру доходу їх платників. Це створює ситуацію, коли
бідніше населення несе значно більший тягар сплати
непрямих податків, ніж значно заможніші. Тобто чим
нижчий рівень доходів, тим вища в них частка непрямо0
го податку, відносну (порівняно з прямими податками)
дорожнечу їх адміністрування, недостатню ефек0
тивність у частині поліпшення структури споживання
через зменшення в ній частки шкідливих товарів, оскіль0
ки відбувається зміщення попиту в "тіньовий" сектор,
властивий інфляційно утворюючий елемент.
Податки стають основним знаряддям реалізації
державної політики з питань економіки і соціального
розвитку, за їх допомогою здійснюється перероз0
поділ валового внутрішнього продукту на адміністра0
тивно0територіальному і галузевому рівнях, а також
між різними соціальними групами. Однак податкові
надходження формують немалу частку доходів бю0
джету держави, що має свій вплив на доходи не лише
юридичних, а й фізичних осіб, зокрема у формі по0
датків на споживання.
В Україні застосовується два види непрямих по0
датків: акцизи і мито. Найбільшого поширення у вітчиз0

няній практиці набули універсальні акцизи. Поширення
універсальних акцизів зумовлене рядом чинників. Ши0
рока база оподаткування забезпечує стійкі надходжен0
ня до бюджету, які не залежать від змін в уподобаннях
споживачів та асортименті реалізованих товарів. Універ0
сальні ставки полегшують контроль податкових органів
за правильністю сплати податку.
Найбільшу частку у доходах державного бюджету
як у розрізі непрямих податків, так і в цілому по всіх
податках, займає ПДВ. Акцизний податок є другим у
структурі непрямих податків і четвертим податком по
величині всіх податкових надходжень.
Сьогодні наповнення державного бюджету непря0
мими податками суттєве, проте воно досить мінливе
впродовж досліджуваного періоду. Саме тому наше зав0
дання — дослідити фіскальну ефективність непрямих
податків у наповненні державного бюджету України і
показати динаміку їх надходжень упродовж 2011—2013
років.
За даними таблиці 2 можна прослідкувати динаміку
зміни абсолютної та відносної величини непрямих по0
датків протягом 2011—2013 років в Україні. Збільшен0
ня доходів бюджету у 2012 році порівняно з 2011 ро0
ком відбулося майже за всіма статтями, але основним
його чинником стало підвищення неподаткових надход0
жень на 39,4%. У 2013 році порівняно з 2012 роком
відбулося зменшення доходної частини бюджету Украї0
ни з 344,7 млрд грн. до 337,6 млрд грн.

Рис. 1. Динаміка щомісячних надходжень податку на додану вартість до державного бюджету
України у 2011—2013 роках
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Рис. 2. Структура надходжень податків
на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
до державного бюджету України
за 2011—2013 роки

У цілому податкові джерела у 2012 році показали
незначний приріст. У 2012 році до державного бюдже0
ту надійшло 274,7 млрд грн. податкових надходжень,
що на 13,1 млрд грн., або 5,0% більше відповідного по0
казника минулого року. Обсяги надходжень від непря0
мих податків виросли за всіма статтями: податок на до0
дану вартість — на 8,7 млрд грн., або на 6,7%; акциз0
ний податок — на 4,2 млрд грн., або на 12,7%; податки
на міжнародну торгівлю та зовнішні операції — на 1,4
млрд грн., або на 11,9%. У 2013 році до державного
бюджету надійшло 262,8 млрд грн. податкових надход0
жень, що 11,9 млрд грн., або на 4,3% менше відповід0
ного показника минулого року. Це відбулося за раху0
нок зменшення надходжень від податку на додану
вартість на 10,5 млрд грн., або 7,6%, а також акцизно0
го податку — на 1,9 млрд грн., або 5,1%. А надходжен0
ня від податків на міжнародну торгівлю і зовнішні опе0
рації не суттєво збільшилися на 0,1 млрд грн., або 0,8%.
Щомісячна динаміка надходжень податку на дода0
ну вартість представлена на рисунку 1.
Оскільки збільшення обсягів зовнішньої торгівлі у
2012 році порівняно з аналогічним періодом поперед0
нього року є незначним (імпорт виріс на 2,5%, експорт
— на 0,6%), збільшення надходжень податків на міжна0

родну торгівлю стало наслідком заходів щодо бороть0
би з застосуванням "сірих" схем під час імпорту товарів,
а також, починаючи з 2012 року, — нових правил ви0
значення митної вартості товарів, що ввозяться на те0
риторію України.
Порівняно з аналогічним показником попередньо0
го року структура податків на міжнародну торгівлю за0
знала певних змін, а саме:
— частка надходжень ввізного мита (без нафто0
продуктів) збільшилася на 9,7 в.п.;
— частка надходжень вивізного мита зменшилася
на 9,6 в.п.;
— частка мита на нафтопродукти, транспортні за0
соби та шини до них зменшилася на 0,1 в.п.
У 2013 році до державного бюджету надійшло 13,3
млрд грн. податків на міжнародну торгівлю та зовнішні
операції. Порівняно з попереднім роком надодження з
цього джерела виросли незначно на 0,1 млрд грн., або
0,8%. Фактично у 2013 році відбулося суттєве уповіль0
нення приросту надходжень з цього джерела, оскільки
у попередньому році темпи зростання податків на
міжнародну торгівлю становили майже 12%. Порівня0
но з аналогічним показником попереднього року струк0
тура податків на міжнародну торгівлю зазнала певних
змін, а саме:
— частка надходжень ввізного мита (без нафто0
продуктів) збільшилася на 2,7 в.п.;
— частка надходжень вивізного мита зменшилася
на 0,9 в.п.;
— частка мита на нафтопродукти, транспортні за0
соби та шини до них зменшилася на 1,8 в.п.
У загальному вигляді це представлено на рисунку 2.
У 2012 році порівняно з 2011 роком зростання об0
сягів надходжень акцизного податку сталося, в першу
чергу, в частині надходжень акцизного податку з на0
фтопродуктів. Крім того, збільшилися надходження
акцизів з тютюнових та алкогольних виробів. Це пояс0
нюється черговим збільшенням з 1 січня 2012 року ста0
вок акцизного податку. Зокрема специфічна ставка ак0
цизу на етиловий спирт зросла на 3,75 грн., і становить
45,87 грн. за літр 1000процентного спирту. Акциз на
натуральні й ігристі вина збільшився на 19—28 коп, і
становить 2,14—2,33 грн./літр. Оподаткування сигарет
без фільтру збільшено на 3,83 грн., і становить 46,86
грн./тис.штук, а з фільтром — на 8,56 грн., і становить

Рис. 3. Структура надходжень акцизного податку до державного бюджету України
за 2011—2013 роки
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Таблиця 3. Структура податкових надходжень бюджетів усіх рівнів
за непрямими податками за 2011—2013 роки
Вид доходу

Зведений бюджет
млрд грн.

%

Державний бюджет
млрд грн.

%

Місцеві бюджети
млрд грн.

%

2011 рік
Усього доходів, з них:

398,3

100,00

311,8

78,28

86,5

21,72

Податкові надходження, з них:

334,7

84,03

261,6

78,16

73,1

21,84

Податок на додану вартість

133,7

33,57

130,1

97,31

-

-

Акцизний податок

35,9

9,01

33,0

91,92

9,3

25,91

Мито

12,3

3,09

11,8

95,93

-

-

Непрямі податки, всього

181,9

45,67

174,9

96,15

9,3

5,11

2012 рік
Усього доходів, з них:

445,5

100,00

344,7

77,37

100,8

22,63

Податкові надходження, з них:

360,5

80,91

274,7

76,21

85,9

23,83

Податок на додану вартість

139,1

31,23

138,8

99,76

-

-

Акцизний податок

38,5

8,64

37,2

96,65

12,4

32,22

Мито

15,5

3,47

13,2

85,39

-

-

Непрямі податки, всього

193,1

43,34

189,2

97,99

12,4

6,42

2013 рік
Усього доходів, з них:

442,8

100,00

337,6

76,24

105,2

23,76

Податкові надходження, з них:

354,0

79,94

262,8

74,24

87,3

24,66

Податок на додану вартість

130,9

29,57

128,3

97,99

-

-

Акцизний податок

37,0

8,35

35,3

95,47

11,7

31,64

Мито

14,4

3,26

13,3

92,14

-

-

Непрямі податки, всього

182,3

41,18

176,9

97,01

11,7

6,42

104,77 грн./тис.штук. У цілому ставки акцизного подат0
ку на алкоголь, тютюнові вироби і моторне пальне
збільшились у 2012 році на 8,9%.
Основним чинником зменшення надходжень
акцизного податку у 2013 році порівняно з 2012 ро0
ком стало падіння обсягів надходжень акцизного по0
датку з нафтопродуктів. Це зменшення можна пояс0
нити як зниженням обсягів переробки нафти, так і
зменшенням обсягів ввезення мінерального палива за
вказаний період. Так, у 2013 році обсяг ввезеної на0
фти становив 74,8% від минулорічних обсягів. Крім
того, було зафіксовано зменшення надходжень ак0
цизного податку на спирт та алкогольні вироби, що
можна пояснити зменшенням їх виробництва. Водно0
час за вказаний період збільшилися надходження
акцизного податку на транспортні засоби та на тю0
тюн і тютюнові вироби, що можна пояснити змінами
у правилах адміністрування акцизного податку з тю0
тюну та тютюнових виробів, внесених Законом Украї0
ни від 20 листопада 2012 року №5503 "Про внесення
змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок
деяких податків і зборів". Зокрема зазначеним зако0
ном передбачена авансова сплата акцизного податку
під час придбання акцизних марок, а також збільше0
но розмір мінімального акцизного податкового зобо0
в'язання і специфічної ставки акцизу з одночасним
зменшенням адвалерної складової.

Структура акцизів представлена на рисунку 3.
Непрямі податки є вагомим джерелом наповнення
бюджету. Вони здійснюють розподіл та перерозподіл
доходів між різними соціальними групами населення.
Саме ця форма податків є важливим чинником регулю0
вання рівня цін, засобом дії на їх динаміку. Непряме
оподаткування містить податок на додану вартість, ак0
цизний податок, мито. Ці податки не залежать від до0
ходів або майна окремого платника, а безпосередньо
визначаються розміром споживання. Відтак, вони актив0
но використовуються як пріоритетний фіскальний
інструмент наповнення казни для забезпечення функц0
іонування держави в умовах трансформації економіки.
Розглянемо структуру податкових надходжень бюд0
жетів усіх рівнів у розрізі непрямих податків (табл. 3).
Як видно із таблиці 3, частка податкових надход0
жень у загальній сумі доходів Зведеного бюджету Ук0
раїни з 2011 року до 2013 року поступово зменшується,
з 84,03% до 79,94% відповідно. Спостерігається
зменшення питомої ваги податкових надходжень з
78,16% у 2011 році до 74,24% у 2013 році від загальної
суми бюджетних коштів порівняно з минулорічним зна0
ченням. Водночас абсолютна сума податкових надход0
жень до Зведеного бюджету України зростає у 2012 році
порівняно з 2011 роком збільшилася на 25,8 млрд грн.,
або на 7,71%. Лише у 2013 році порівняно з 2012 роком
сума мобілізованих податків знизилася, порівняно із по0
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переднім роком, що було наслідком посилення кризо0
вих явищ у економіці України. Спостерігаємо аналогіч0
ну ситуацію щодо зростання суми податкових надход0
жень до Державного бюджету України протягом досл0
іджуваного періоду та її зменшення у 2013 році.
Податкова компонента наповнення місцевих бюд0
жетів становить четверту частину доходів органів місце0
вого самоврядування. Як наслідок, більшість місцевих
бюджетів формуються за рахунок трансфертів з Дер0
жавного бюджету України. Місцеві податки і збори в
Україні здебільшого є неефективними. Натомість, прак0
тика розвинених країн висвітлює місцеве оподаткуван0
ня як основу фінансової самодостатності органів місце0
вого самоврядування.
Непрямі податки забезпечують значну частину надход0
жень до Зведеного бюджету України. Водночас упродовж
досліджуваного періоду (2011—2013 рр.) спостерігаєть0
ся тенденція до зменшення частки непрямих податків у сумі
податкових надходжень зведеного бюджету. Основний
бюджетотвірний непрямий податок — ПДВ — є традицій0
ним джерелом винятково Державного бюджету України.
Його частка коливається від 41% до 46% у сумі податко0
вої складової бюджетних ресурсів держави. У 2013 році
відбулося зменшення обсягів мобілізованого ПДВ, однак
його питома вага у податкових надходженнях Зведеного
бюджету України залишилась майже на рівні минулого
року. Збільшення обсягів відшкодування ПДВ у 2010 році
стало причиною недовиконання планових показників з
цього податку. А запроваджена Податковим кодексом
процедура автоматичного відшкодування мала наслідком
запобігання відчутним втратам з державної казни.
У більшості країн світу податок на додану вартість
забезпечує від 12 до 30% державних доходів, а в Україні
— 40—46%. Як бачимо, в Україні цей податок виконує
яскраво виражену фіскальну функцію, складає стійку і
широку базу формування державного бюджету. Світо0
вий досвід доводить, що податкова система, побудова0
на на базі ПДВ, забезпечує високу стабільність надход0
жень до бюджету і незначну залежність його від харак0
теру економічної кон'юнктури. Цей вид податку має такі
якості, як універсальність і абсолютна об'єктивність.
Не менш вагоме податкове джерело забезпечення
Державного бюджету України становить акцизний по0
даток. До податкового наповнення бюджетів на місце0
вому рівні належить акцизний податок з вироблених в
Україні підакцизних товарів, що сплачується платника0
ми податку; частка цього податку протягом досліджу0
ваного періоду зменшилась з 9,01% до 8,35% подат0
кових надходжень бюджету України.
Відносно мита слід зауважити позитивну динаміку
до його зростання, що є результатом активізації робо0
ти митних органів, у тому числі широкого використання
непрямих методів визначення податкової бази. Водно0
час унаслідок негативного впливу фінансово0економіч0
ної кризи України на обсяги зовнішньої торгівлі Украї0
ни відбувається переорієнтація вітчизняної економіки
на внутрішній ринок, що відповідним чином відобра0
жається на структурі наповнення бюджету.

формуванні державного бюджету країни. Вважаємо, що
порушена в даній роботі проблематика потребує по0
дальших поглиблених досліджень, результати яких не0
одмінно повинні бути враховані при виробленні науко0
во обгрунтованих підходів до реформування системи
оподаткування та адміністрування непрямих податків
зокрема, що забезпечить створення сприятливих умов
для ведення бізнесу, здійснення інновацій, зростання
споживчого попиту на внутрішньому ринку за одночас0
ного динамічного збільшення сукупних податкових над0
ходжень до усіх рівнів бюджетів та державних цільо0
вих фондів.
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF INTERNAL AND EXTERNAL
ENVIRONMENT
У статті розглянуто методологічні засади внутрішнього і зовнішнього середовища організації.
Зазначено, що оцінювання конкурентоспроможності підприємства є важливим елементом за
безпечення ефективного ведення діяльності та передумовою здобуття стійких конкурентних
переваг у довготерміновій перспективі. Здійснено систематизацію існуючих методів оцінки кон
курентоспроможності суб'єктів господарювання, виявлено їх переваги та недоліки. Побудова
но інтегральний показник рівня конкурентоспроможності на основі дослідження впливу на ньо
го різних об'єктивних складових діяльності підприємства. Розроблено методичний підхід до
визначення конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому, який базується на
оцінці конкурентоспроможності підприємств з використанням показника конкурентоспромож
ності продукції та показника інтенсивності конкуренції з урахуванням рентабельності ринку.
Даний підхід дає можливість враховувати найбільш крупні компанії, визначити конкуренто
спроможність продукції та підприємства в цілому на світовому ринку. Запропонована проце
дура кількісної оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств дає можливість ви
правити певні недоліки, притаманні багатьом існуючим методам оцінки.
The article reviews the methodological principles of internal and external the organization
environment. It's noted that the evaluation of the enterprises competitiveness is an important element
in ensuring the effective conduct of competition and a prerequisite for sustainable competitive
advantage in the long run. Systematize existing methods for evaluating the competitiveness of
businesses identified their strengths and weaknesses. Powered integral index of competitiveness
based on research impact that various the objective components of the company. The methodical
approach to determining competitiveness and the whole enterprise is based on an assessment of
the enterprises competitiveness using indicator competitiveness and competition intensity index
taking into account the profitability of the market.
This approach makes it possible to take into account most large companies determine the
competitiveness of products and the company as a whole in the global market. The proposed
procedure for quantitative assessment of the industrial enterprises competitiveness will allow to
correct some shortcomings inherent in many existing methods of evaluation.
Ключові слова: конкурентоспроможність, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, менеджмент,
підприємство, продукція, показник, рентабельність, ринок.
Key words: сompetitiveness, internal environment, external environment, management, company, products,
value, profitability, market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим атрибутом ринкової економіки є конку0
ренція. Сам ринок, механізм його дії не може нормаль0
но існувати без розвинутих форм конкуренції. Вчені
стверджують, що конкуренція — це суперництво між
учасниками ринку за найвигідніші умови виробництва,
а також за привласнення найбільших прибутків. Такий
вид економічних відносин існує тоді, коли виробники

товарів виступають як самостійні, ні від кого не залежні
суб'єкти, а їхня залежність пов'язана тільки з кон'юнк0
турою ринку, бажанням виграти у конкурентів позиції у
виробництві та реалізації своєї продукції.
Конкурентоспроможність є одним з головних вимірю0
вачів успішної діяльності підприємства. В умовах глобалі0
зації світової економіки глобалізується і конкуренція
підприємств. Практично, це завжди конкуренція з відоми0
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ми світовими виробниками. Сьогодні не можна розрахову0
вати на те, що знайдеться ринок, недоступний для світових
виробників, тому проблема забезпечення конкурентоспро0
можності власної продукції потребуватиме постійних рішу0
чих дій для свого вирішення. У зв'язку з цим, конкурентос0
проможність підприємств залежить від ефективного менед0
жменту внутрішнього і зовнішнього середовища.

АКТУАЛЬНІСТЬ
За умов динамічного розвитку ринкового середовища
України та глобалізації світової економіки з подальшим по0
силення конкуренції між суб'єктами господарювання вини0
кає проблема забезпечення їх конкурентоспроможності.
Кожне підприємство повинно максимально використовува0
ти свої можливості для того, щоб залишатись конкурентосп0
роможним, отримуючи при цьому необхідний для існування
та подальшого розвитку прибуток. Успіх підприємства в умо0
вах конкурентної боротьби обумовлюється постійним моні0
торингом позицій на ринку, дослідженням сильних і слабких
сторін власної господарської діяльності і конкурентів, здат0
ністю пристосовуватись до ринкових змін. Відтак, виникає
питання управління конкурентоспроможністю підприємства,
оскільки даний процес за існуючих на ринку умов є голов0
ною передумовою підтримання стійких позицій підприємств
на внутрішньому та міжнародному ринках.
Оцінювання конкурентоспроможності підприємства
є важливим елементом забезпечення ефективного веден0
ня діяльності та передумовою здобуття стійких конкурен0
тних переваг у довготерміновій перспективі. Сильні та
слабкі сторони діяльності підприємства, визначені у про0
цесі оцінювання конкурентоспроможності, надають змо0
гу виявити та мобілізувати приховані можливості для от0
римання вигідних позицій на ринку [5, с. 41].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
СВІДЧИТЬ ПРО РІЗНОМАНІТНІСТЬ
ТА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПІДХОДІВ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Значне місце даному напрямку наукових досліджень
приділено у роботах таких зарубіжних і вітчизняних
авторів, як Г.Л. Азоєв, А.В. Войчак, Р.А. Фатхутдінов,
Ф. Котлер, М. Портер, А.О. Старостіна, В.А. Павлова,
В. Герасимчук, В.С. Уланчук, І. Ансофф, Ж.0Ж. Ламбен,
Л.В. Баумгартен та ін. Вагомий внесок у розвиток кон0
цепції та методології бенчмаркінгу здійснили зарубіжні
і вітчизняні вчені, зокрема: Р. Кемп, М. Спендоліні,
Р. Венетуччі, С. Кук, Г. Багієв, О. Михайлова, Н. Козак,
Л. Савицька, В. Сліпенький, Л. Місюра, А. Ашуєв, Н. Ха0
нанова та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В умовах сучасної економіки необхідним є розроб0
ка методичного підходу до визначення конкуренто0
спроможності продукції та підприємства в цілому, який
би став ефективним в умовах економічної кризи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Головною метою визначення рівня конкурентоспро0
можності промислового підприємства, а також його стра0
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тегічних конкурентів, є одержання достовірної інформації
для прийняття управлінських рішень керівництвом за ре0
зультатами аналізу закономірностей розвитку досліджу0
ваного показника за певний період прогнозування тен0
денцій у його зміні на майбутнє; визначення факторів, що
негативно впливають на рівень конкурентоспроможності
виявлення резервів, які підприємство може використову0
вати для підвищення своєї конкурентоздатності [1, с. 312].
Дійсно, якщо вдасться побудувати кількісну оцінку
латентного показника, що вивчається і визначити головні
чинники його зростання, то відкривається реальна перс0
пектива розробки конкретної системи заходів щодо пол0
іпшення результатів конкурентної боротьби підприємства
на відповідному ринку або його сегменті в майбутньому.
З іншого боку, об'єктивне оцінювання конкуренто0
здатності групи підприємств певної галузі дозволяє зовнішнім
користувачам публічної інформації емітентів реалізовувати
конкретні плани щодо даних суб'єктів господарювання —
придбання, інвестування, укладання контрактів тощо.
Отже, конкурентоспроможність — це:
1) рівень компетенції відносно інших підприємств0кон0
курентів у нагромадженні та використанні виробничого по0
тенціалу певної спрямованості та його окремих складових,
що знаходить вираження в таких результуючих показниках,
як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо;
2) можливість здійснення ефективної господарсь0
кої діяльності й прибуткової її реалізації в умовах кон0
курентного ринку;
3) інтегральна властивість суб'єкта ринкових відно0
син, яка відображає його здатність формувати та утри0
мувати конкурентні переваги через нарощування та по0
кращення внутрішніх потенціалів в умовах певного кон0
курентного ринку у конкретний момент часу.
Конкурентоспроможність є агрегованим показни0
ком потенційних можливостей усіх структурних одиниць
та потенціалів підприємства, а також його здатності опе0
ративно реагувати та пристосовуватися до чинників
мінливого зовнішнього середовища [2, с. 520].
Складність проблеми оцінки конкурентоспромож0
ності підприємства полягає в тому, що воно є відкри0
тою реактивною системою, яка здійснює активний обмін
інформацією із зовнішнім середовищем: генерує і по0
ставляє власну інформацію як у внутрішнє, так і
зовнішнє середовище, а також сприймає та реагує на
зовнішню інформацію. Інакше кажучи, в моделі підприє0
мства як відкритої системи функціонують два типи
інформаційних потоків — внутрішній і зовнішній, які у
сукупності визначають міру її організованості.
Одним із важливих питань при побудові системи оцінки
є питання вибору підходу, на якому вона базуватиметься.
Автори у своїх роботах виділяють різну кількість підходів
до оцінювання конкурентоспроможності підприємства.
Підходи до оцінювання конкурентоспроможності
підприємства:
1. Системний — кожен об'єкт у процесі оцінки конку0
рентоспроможності підприємства розглядається як велика і
складна система і одночасно як частина загальної системи,
тобто конкурентоспроможність підприємства розглядаєть0
ся як цілісна система взаємодії із зовнішнім середовищем.
2. Процесний — заснований на твердженні, що кон0
курентоспроможність підприємства базується на конку0
рентоспроможності процесів, тобто що конкуренто0
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спроможність підприємства формується в процесі ство0
рення споживчої цінності.
3. Функціональний — функціональний підхід визна0
чає конкурентоспроможність підприємства на основі
оцінки сукупності видів діяльності, спрямованих на за0
безпечення конкурентних переваг на формування спо0
живчої цінності його продукції, яка найкращим чином
задовольнить потреби споживачів.
4. Логічний — полягає у встановленні набору показ0
ників оцінки конкурентоспроможності підприємства та
їх вагових коефіцієнтів на підставі логічного аналізу.
5. Ситуаційний — оцінка конкурентоспроможності
підприємства здійснюється для ряду визначених си0
туацій на підставі аналізу окремих факторів (показ0
ників), які ідентифікують конкретну ситуацію.
6. Структурний — базується на визначенні конку0
рентоспроможності підприємства виходячи з прогресив0
них норм і нормативних співвідношень, заданих най0
більш досконалими технологіями, організацією вироб0
ництва загалом і окремих структурних елементів підпри0
ємства, що використовуються в галузі.
7. Цільовий — дозволяє розглядати аналіз рівня
конкурентоспроможності підприємства як процес ви0
значення оцінок, що відображають економічні резуль0
тати роботи підприємства порівняно з відповідними
цільовими показниками конкурентів.
8. Ресурсний — базується на використанні системи
показників, що відображають ефективність використан0
ня ресурсів підприємства, їх продуктивність тощо.
9. Якісний — полягає у дослідженні конкуренто0
спроможності продукції підприємства, яка впливає на
його загальну конкурентоспроможність на ринку, посту0
пово, на основі одиничних, групових та інтегральних по0
казників [3, с. 495; 7, с. 106].
Кожен із наведених підходів у процесі аналізу кон0
курентоспроможності підприємства може застосовува0
тися як окремо, так і в поєднанні з іншими в залежності
від конкретних цілей аналізу та специфіки діяльності
досліджуваних підприємств.
Найважливішими моментами рейтингових систем
оцінювання є відбір показників результатів господарсь0
кої діяльності підприємства та визначення "ваги" того чи
іншого показника в загальній рейтинговій оцінці. Рейтин0
гові системи оцінювання конкурентоспроможності вико0
ристовуються двома конкуруючими групами дослідників
— Світовим економічним форумом, який щорічно публі0
кує Глобальний звіт про конкурентоспроможність (The
Global Competitiveness Report), та Міжнародним інсти0
тутом менеджменту та розвитку (МІМР, Лозанна), який
публікує "Щорічник світової конкуренто0спроможності"
(The World Competitiveness Report). При цьому мікрое0
кономічний рівень конкурентоспроможності дослід0
жується лише першою групою вчени. [4, с. 18; 8, с. 100].
З метою ефективного управління конкурентоспромож0
ністю підприємства, перш за все, необхідно якомога точні0
ше оцінити її рівень. У рамках проведеного автором дослі0
дження конкурентоспроможності здійснена систематиза0
ція існуючих методів оцінки конкурентоспроможності
суб'єктів господарювання, виявлені їх переваги та недоліки.
Виявлено, що, найбільш доцільною є оцінка конку0
рентоспроможності підприємства шляхом побудови
інтегрального показника рівня конкурентоспро0

можності на основі дослідження впливу на нього різних
об'єктивних складових діяльності підприємства.
При визначенні інтегрального показника рівня кон0
курентоспроможності першим кроком є формування
інформаційного простору і визначення елементів мат0
риці спостережень.
Дослідження проводилися на базі підприємств
гірничо0металургійного комплексу (далі — ГМК) Украї0
ни, більшість яких входять до Групи Метінвест — най0
більшої приватної компанії, об'єднані в єдиний вироб0
ничо0збутовий цикл, а саме: від видобутку вугілля і руди
до продажу металу.
На сьогоднішній день виробничі потужності гірни0
чорудних підприємств дозволяють виробляти 14,2 млн
тонн концентрату і 11,1 млн тонн обкотишів. Сировин0
ною базою підприємств є великі родовища залізистих
кварцитів, які розробляються Першотравневим і Ганні0
вським кар'єрами, загальні промислові запаси яких
складають 3 108 млн тонн мінеральних ресурсів.
На підприємствах впроваджуються передові техно0
логії по забезпеченню автоматизованими системами уп0
равління виробничими технологічними процесами, а та0
кож з обліку готової продукції, сировини і матеріалів на
базі інтеграційної системи обліку, планування та управл0
іння виробництвом SAP ERP. У рамках оптимізації бізнес0
процесів системою my SAP ERP впроваджено у 2009 році
система електронних тендерів SRM в мережі Інтернет і
модуль HR.
Технічне оснащення виробництва, а також застосу0
вання унікальних методів контролю, включаючи стати0
стичні методи, дозволяють підтримувати стабільність
якості на всіх етапах виробничого циклу продукції. Се0
ред споживачів продукції найбільші металургійні
підприємства України: ПАТ "Запоріжсталь", ПАТ "ДМК
ім. Дзержинського" та інші. На зовнішньому ринку спо0
живачами продукції є металургійні заводи Східної Євро0
пи і Китаю. Оскільки підприємства ГМК везуть свою про0
дукцію на зовнішній ринок, необхідно порівнювати
підприємства ГМК зі світовими лідерами.
Розроблений автором методичний підхід до визна0
чення конкурентоспроможності продукції та підприєм0
ства в цілому базується на оцінці конкурентоспромож0
ності підприємств з використанням показника конкурен0
тоспроможності продукції та показника інтенсивності
конкуренції з врахуванням рентабельності ринку.
Показник конкурентоспроможності продукції (Кі)
І.П. Голофаєва [4, с. 26]:
(1),
Kі = KПРі × а + РАКі × b + СВі × с
де КПРі — конкурентоспроможність продукції; РАКі —
ринкова активність підприємства; СВі — власні можливості
підприємства (наявність і використання ресурсів підприєм0
ства та ступінь його залежності від зовнішніх джерел фінан0
сування); і — підприємства, які аналізуються; a, b, c — важ0
ливість показників конкурентоспроможності продукції, рин0
кової активності та власних можливостей підприємства при
оцінюванні його конкурентоспроможності.
За цим методом для оцінювання ринкової активності
автор пропонує використовувати показники обсягу реалізації
продукції та прибутку і в той же час для оцінювання власних
можливостей підприємства застосовується показник наяв0
ності і використання ресурсів підприємства та ступінь його
залежності від зовнішніх джерел фінансування.
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На нашу думку, запропоновані групи показників бу0
дуть дублюватися, оскільки як у першому, так і в друго0
му варіанті оцінюється фінансовий стан підприємства.
Крім того, проблематично визначити оптимальні значен0
ня коефіцієнтів a, b, c, так, щоб розрахований показ0
ник Кі відповідав дійсності.
Показник інтенсивності конкуренції з врахуванням
рентабельності ринку:
(2),
де П — прибуток підприємства на даному ринку;
ОР — обсяг реалізації продукції підприємства.
В умовах виходу вітчизняних гірничорудних
підприємств на міжнародний ринок, основні показники
їхньої діяльності, окрема обсяги реалізації, рівень прибут0
ковості, мають порівнюватися з еталоном — масштабни0
ми всесвітньо відомими компаніями, які функціонують на
даному сегменту ринку. Для цього нами використано чо0
тирьохчастковий коефіцієнт концентрації, а саме:
ОRn = (ОР1+ОР2 + ... + ОРn)/ОР
(3),
де ОРі — обсяг реалізації продукції і0го підприєм0
ства (i=1…n);
ОР — загальний обсяг продажу на ринку.
Необхідність розрахунку рентабельності ринку визначає
другу складову методичного підходу до визначення конку0
рентоспроможності продукції та підприємства в цілому:
Up = 10(П/ОР)
(4).
Третю складову методичного підходу залишаємо
без змін (СВі — власні можливості підприємства (на0
явність і використання ресурсів підприємства та ступінь
його залежності від зовнішніх джерел фінансування); і
0підприємства, які аналізуються; a, b, c — важливість
показників конкурентоспроможності продукції, ринко0
вої активності та власних можливостей підприємства при
оцінюванні його конкурентоспроможності.
Підставимо в формулу (2) показники и отримуємо
розроблену нами формулу розрахунку конкуренто0
спроможності:
Кі = ОRnа + Upв + СВіс
(5),
де ОRn — коефіцієнт концентрації;
Up — рентабельність ринку;
СВі — власні можливості підприємства.

ВИСНОВКИ
Розроблений методичний підхід дає можливість
здійсними порівняння конкурентоспроможності вітчиз0
няних підприємств зі світовими лідерами за такими по0
казниками, як обсяг продукції, рентабельність тощо, а
також визначити конкурентоспроможність продукції та
підприємства в цілому на світовому ринку.
Запропонована процедура кількісної оцінки конкурен0
тоспроможності промислових підприємств дасть мож0
ливість виправити певні недоліки притаманні багатьом існу0
ючим методам оцінки. Її застосування дає можливість от0
римувати кількісну оцінку рівня конкуренто спроможності
промислових підприємств уникати суб'єктивізму в оцінці
досліджуваного показника, який часто породжується ви0
користанням експертних оцінок, а інформаційна база про0
цедури забезпечує доступність її широкого застосування
на практиці. Також застосування у процедурі багатовимі0
рних статистичних методів дозволяє визначити рівень оцін0
ки конкурентоспроможності не в одномірному як при тра0
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диційному підході, а багатовимірному просторі факторів,
враховуючи їх взаємодію між собою.
Література:
1. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: эко0
номика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. —
М.: ИНФРА0М, 2000. — 312 с.
2. Клименко С.М. Управління конкурентоспромож0
ністю підприємства: навч. посіб. / С.М. Клименко. —
КНЕУ. — 2008. — 520 с.
3. Портер М. Конкуренция: учеб. пособ. / М. Пор0
тер.; пер. с англ. — М.: Издательский дом"Вильямс",
2000. — 495 с.
4. Коломієць І.Ф. Підвищення рівня конкурентосп0
роможності підприємства в системі факторів інтерна0
ціоналізації / І.Ф. Коломієць / Конкуренція. — 2007.
— № 3. — С. 16—26.
5. Близнюк С.В., Остапенко А.В. Конкурентний по0
тенціал підприємництва як категорія сучасних економіч0
них досліджень / С.В. Близнюк, А.В. Остапенко / Інвес0
тиції: практика та досвід. — 2011. — № 7. — С. 41—42.
6. Должанський І.З. Конкурентоспроможність
підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. — К.:
Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.
7. Ермошкина Е.В. Повышение эффективности функци0
онирования предприятий на базе выбора рынков сырья и
сбыта продукции / Е.В. Ермошкина // Металлургическая и
горнорудная промышленность, 2001. — №5. — С. 106—109.
8. Ивашина А.Н. Система поддержки выбора мар0
кетинговых стратегий промышленного предприятия:
практические результаты / А.Н. Ивашина, К .Ф. Коваль0
чук // Металлургическая и горнорудная промышлен0
ность, 2002. — №1. — С.100—104.
References:
1. Fathutdinov, R.A. (2000), Konkurentosposobnost':
jekonomika, strategija, upravlenie [Competitiveness: economics,
strategy, management], INFRA0M, Мoscow, Russia.
2. Klymenko, S.M. (2008), Upravlinnia konkurento0
spromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enter0
prise's competitiveness] KNEU, Кyiv, Ukraine.
3. Porter, M. (2000), Konkurencija [Competition],
Izdatel'skij dom "Vil'jams", Мoscow, Russia.
4. Kolomiiets', I.F. (2007), "Improving the the compe0
titiveness of enterprises in the system factors оf inter0
nationalization", Konkurentsiia, vol. 3, pp. 16—26.
5. Blyzniuk, S.V and Ostapenko, A.V. (2011), "Com0
petitive potential of entrepreneurship as a category of
modern economic research", Investytsii: praktyka ta dos0
vid, vol. 7, pp. 41—42.
6. Dolzhans'kyj, I.Z. (2006), Konkurentospromozhnist'
pidpryiemstva [The competitiveness of enterprise], Tsentr
navchal'noi literatury, Кyiv, Ukraine.
7. Ermoshkina, E.V. (2001), "Strengthen the imple0
mentation of enterprises on the basis of the selection of
raw materials markets and sales", Metallurgicheskaja i
gornorudnaja promyshlennost', vol. 5, pp. 106—109.
8. Ivashina, A.N. (2002), "The support system of choice
marketing strategies for industrial enterprises: practical
results", Metallurgicheskaja i gornorudnaja promysh0
lennost', vol. 1, pp. 100—104.
Стаття надійшла до редакції 17.04.2015 р.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 330.341

Е. А. Байрамов,
аспірант, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
E. Bayramov,
postgraduate student, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

THE LEGAL MECHANISM OF ECONOMICAL SAFETY ASSURANCE OF THE INNOVATIVE
ENTERPRISE

У статті досліджено сучасний стан правового забезпечення економічної безпеки інновацій
ного підприємництва. Визначено основні засади функціонування правового механізму забез
печення економічної безпеки інноваційного підприємництва. Проаналізовано чинну норматив
ноправову базу, яка врегульовує питання функціонування правового механізму забезпечення
економічної безпеки підприємницьких структур у науковотехнічній та інноваційній сферах.
Зазначено, що підвищення ефективності функціонування правового механізму забезпечення
економічної безпеки інноваційного підприємництва потребує реформування правової систе
ми на основі результаторієнтованого підходу.
The modern condition of the innovative enterprise economic safety legal assurance has been
investigated in the article. The main principles of functioning of legal way of the innovative enterprise
economic safety assurance have been determined. The valid legal framework, which adjusts the
problems of functioning of enterprise economic safety assurance legal way in science, technical
and innovative spheres has been analyzed.
It has been noted, that the increase of functioning effectiveness of legal way of economic safety
assurance of the innovative enterprise needs the reforming of legal system on the basis of result
oriented approach.
Ключові слова: інноваційне підприємництва, економічна безпека, механізм, закон.
Key words: innovative entrepreneurship, economic security, mechanism, law.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Сучасний етап розвитку економіки України харак0
теризується зміною національних пріоритетів. Так,
світове співтовариство в умовах глобалізації суспіль0
них та соціально0економічних процесів визначає
відправним фактором суспільного прогресу саме роз0

виток людини, по відношенню до якого культура ви0
робництва, продуктивність праці та інші пріоритети
вважаються вторинними. На сьогодні економічний роз0
виток, який забезпечується у результаті широкомасш0
табного використання у підприємницькій діяльності
таких продуктів інтелектуальної праці, як знання, тех0
нології, науково0технічні розробки, значною мірою,
визначається ефективністю функціонування правово0
го механізму забезпечення економічної безпеки інно0
ваційного підприємництва [1].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
редумови функціонування механізму забезпечення еко0
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО номічної безпеки інноваційного підприємництва закла0
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ дено в Конституції України.
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має
Аналіз наукової літератури засвідчує, що окре0
мим питанням використання правових важелів регу0
лювання процесів забезпечення економічної безпе0
ки, у тому числі на рівні суб'єктів господарювання
було присвячено праці вчених, зокрема, В.Б. Авер'я0
нова, З.С. Варналія, P.A. Калюжного, П.Ю. Курмаєва
та інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ
Разом з тим, окремі аспекти практичного функціо0
нування правового механізму забезпечення економіч0
ної безпеки підприємницької діяльності у інноваційній
сфері є недостатньо дослідженими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучасного стану правового
забезпечення економічної безпеки інноваційного під0
приємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ефективне функціонування суб'єктів інноваційно0
го підприємництва суттєво зменшується без форму0
вання відповідного правового механізму забезпечен0
ня економічної безпеки, який повинен складатися з
елементів, здатних впливати на складові економічної
системи, основними з яких є, передусім, продуктивні
сили, до яких відносяться інновації, знання та техно0
логії.
На нашу думку, правовий механізм забезпечення
економічної безпеки підприємницької діяльності у інно0
ваційній сфері можна визначити як сукупність взаємо0
пов'язаних правових методів та інструментів, застосу0
вання яких спрямовано на врегулювання відносин, по0
в'язаних із забезпеченням економічної безпеки суб'єктів
підприємницької діяльності.
Використовуючи науковий підхід [2], доцільно ви0
значити основні засади функціонування правового ме0
ханізму забезпечення економічної безпеки інноваційно0
го підприємництва:
— розгляд підприємництва як високоризикової
діяльності;
— орієнтація на підвищення ефективності іннова0
ційної діяльності суб'єктів господарювання;
— врахування ієрархії наявних суб'єктів та об'єктів
правового врегулювання.
Чинна нормативно0правова база, яка врегульовує
питання функціонування правового механізму забезпе0
чення економічної безпеки підприємницьких структур у
науково0технічній та інноваційній сферах нараховує
близько 100 документів.
Основою побудови правової системи будь0якої краї0
ни виступає Конституція. Саме тому, вихідні правові пе0
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право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена
законом. Стаття 54 гарантує громадянам свободу нау0
кової і технічної, а також інших видів творчості, захист
інтелектуальної власності, їхніх авторських прав. У цій
же статті визначено, що держава сприяє розвитку на0
уки, встановленню наукових зв'язків України зі світо0
вим співтовариством.
Поряд із базовими нормами Основного закону, за0
конодавче врегулювання правовідносин у сфері еконо0
мічної безпеки інноваційного підприємництва містить0
ся у положеннях Господарського, Цивільного та Подат0
кового кодексів України.
Так, Господарський Кодекс України [3] визначає
підприємництво як самостійну, ініціативну, систематич0
ну, на власний ризик господарську діяльність, що
здійснюється суб'єктами господарювання (підприємця0
ми) з метою досягнення економічних і соціальних ре0
зультатів та одержання прибутку.
Норми статті 325 трактують інноваційну діяльність
у сфері господарювання як таку, що здійснюється на
основі реалізації інвестицій з метою виконання довго0
строкових науково0технічних програм з тривалими стро0
ками окупності витрат і впровадження нових науково0
технічних досягнень у виробництво та інші сфери су0
спільного життя. Дане трактування, на нашу думку, не
повною мірою враховує сучасну специфіку та динамізм
розвитку сектору інноваційного підприємництва, оскіль0
ки акцентує увагу саме на довгостроковому характері
інноваційної діяльності.
Цивільний кодекс України [4] не містить конкрет0
них положень щодо інноваційного підприємництва. Про0
те, окремі норми статей 50, 89 регламентують процес
набуття права на підприємницьку діяльність, а положен0
ня глави 75 та Книги 4 присвячено унормуванню права
інтелектуальної власності, порядку розпоряджання май0
новими правами у цій сфері.
Правові норми Податкового Кодексу врегульовують
важливі питання обліку та оподаткування підприємниць0
кої діяльності, у тому числі в інноваційній сфері. До на0
буття чинності Закону України [5] п. 15 підрозділу 10
розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодек0
су України була передбачена можливість суб'єктам
індустрії програмної продукції користуватися до 1 січня
2023 р. пільгами з оподаткування податком на прибу0
ток.
Базовими Законами підприємницької діяльності
у інноваційній сфері є наступні: "Про підприємниц0
тво" (1991), "Про наукову і науково0технічну ді0
яльність" (1991), "Про спеціальний режим інновац0
ійної діяльності технологічних парків" (1999), "Про
інноваційну діяльність" (2002), "Про пріоритетні на0
прями інноваційної діяльності в Україні" (2003),
"Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій" (2006), "Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприє0
мництва в Україні" (2012).
Вперше юридичне визначення терміну "підприє0
мництво" знайшло своє відображення у Законі Ук0
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раїни "Про підприємництво" від 7.02.91 р. № 6980ХІІ.
Нормами даного закону метою підприємницької
діяльності визначено прибуток, що значно звужує
цільову спрямованість даного виду діяльності, зали0
шаючи поза увагою соціальний та екологічний ефект.
У цілому, вищезгаданий Закон заклав правові пере0
думови легалізації та регулювання підприємницької
діяльності.
Терміни "інноваційне підприємництво", "інновацій0
на діяльність" у преамбулі Закону України "Про нау0
кову і науково0технічну діяльність" прямо не згадують0
ся. Проте норми статті 1 та 31 фактично ототожнюють
науково0технічну та інноваційну діяльність. Також да0
ним Законом вперше була зроблена спроба сформу0
вати методологічний інструментарій інноваційного
підприємництва, визначивши правовий статус суб'єктів
науково0технічної діяльності, науково0технічної про0
дукції.
Разом з тим, Закон містить суто декларативні поло0
ження. Так, наприклад, ст. 31 передбачено підтримку
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, держав0
них цільових наукових і науково0технічних програм та
концентрацію ресурсів для їх реалізації, проте інфор0
мація про принципи застосування пільгового оподатку0
вання, фінансування заходів (ст. 33) має загальний ха0
рактер.
Системний підхід до формування законодавчого
забезпечення інноваційної сфери України повинен реа0
лізовувати базовий Закон "Про інноваційну діяльність",
у якому визначено мету та принципи державної іннова0
ційної політики, а також правові, економічні та органі0
заційні засади державного регулювання інноваційної
діяльності [6, с.57].
У Законі закріплено визначення термінів "інно0
вації", "інноваційна діяльність", "інноваційний про0
дукт". Так, у ст.1 інноваційна діяльність трактуєть0
ся як така, що спрямована на використання та ко0
мерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конку0
рентоздатних товарів, послуг. Законом також виз0
начено організаційні форми інноваційного підприє0
мництва (зокрема, інноваційне підприємство, тех0
нопарк тощо) та встановлено критерії, за якими
суб'єкт господарювання набуває статусу інновацій0
ного.
Статті 17, 21, 22 даного Закону передбачали стиму0
лювання інноваційної діяльності шляхом безвідсотко0
вого кредитування, компенсації банківських відсотків,
запровадження спеціального режиму податкового та
митного регулювання.
Вищезазначені заходи державної підтримки дозво0
лили б суб'єктам інноваційного підприємництва акуму0
лювати фінансові ресурси, спрямовувати їх на забезпе0
чення інноваційної активності. Проте чинність даних
положень Закону була призупинена в 2003 році, а у
2004—2005 роках податкові пільги були скасовані [6,
с. 57].
Ключовою проблемою державної політики за0
безпечення економічної безпеки у інноваційній сфері
є формування та реалізація її пріоритетів як голов0
них та найважливіших напрямів системної діяльності
[1].

Державні пріоритети інноваційної діяльності викла0
дені в Законі України "Про пріоритетні напрями іннова0
ційної діяльності в Україні".
Відповідно до Закону, пріоритетними в Україні є
науково, економічно і соціально обгрунтовані та зако0
нодавчо визначені напрями інноваційної діяльності,
спрямовані на забезпечення потреб суспільства у висо0
котехнологічній конкурентоспроможній, екологічно
чистій продукції, високоякісних послугах і збільшення
експортного потенціалу держави.
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Ук0
раїні складаються із стратегічних та середньостроко0
вих. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяль0
ності розраховані на тривалу перспективу (не менше
десяти років), середньострокові — розраховані на ре0
алізацію протягом найближчих трьох0п'яти років (Ст. 2)
[7].
Разом з тим, із 7 визначених ст. 4 Закону стратегіч0
них пріоритетів 3 відносяться до 4 (індустріального) тех0
нологічного укладу, а заходи щодо їх реалізації не на0
ведені.
Враховуючи інтеграційний вектор розвитку нашої
країни, орієнтація на поглиблення міжнародної
співпраці знайшла своє відображення в Угоді про парт0
нерство і співробітництво з Європейськими співтовари0
ствами 14.06.1994 року, яка набула чинності 01.03.1998
року, в "Стратегії інтеграції України до Європейського
Союзу", затвердженій Указом Президента України від
11.06.1998 року № 615/1998, а також у "Стратегії еко0
номічного та соціального розвитку України "Шляхом
європейської інтеграції" на 200402015 роки", затверд0
женій Указом Президента України від 28.04.2004 року
№ 493/2004.
Вищезазначеними законодавчими та підзаконни0
ми актами, в Україні була сформована солідна норма0
тивно0правова база, якою передбачалось не тільки за0
гальна орієнтація на інноваційний розвиток економі0
ки, але й окреслювались основні механізми втілення в
життя такого курсу державою. Проте реальне функці0
онування більшості цих механізмів в Україні не відбу0
лося [8]. Більше того, наявні юридичні колізії у зако0
нодавстві, пов'язані із різним трактуванням базових
дефініцій.
Так, наприклад, якщо Закони України "Про інвес0
тиційну діяльність" та "Про інноваційну діяльність" ак0
центують увагу на комерціалізації результатів наукових
досліджень та отриманні різних видів ефекту, то норми
Господарського Кодексу визначають результатом інно0
ваційної діяльності лише впровадження нових науково0
технічних досягнень у виробництво та інші сфери сусп0
ільного життя.
Подібна ситуація й щодо визначення пріоритетів
інноваційної діяльності. Концепцією науково0техно0
логічного та інноваційного розвитку України (1999
р.) визначено 15 пріоритетних напрямів, які згрупо0
вано за трьома сферами (наука, технологічний роз0
виток, виробництво). У Законі України "Про пріори0
тетні напрямки розвитку науки і техніки" (2001) зга0
дуються шість довгострокових пріоритетів розвит0
ку науки і техніки, а у Законі України "Про пріори0
тетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
(2011 р.) їх вже сім.
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СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ШИННОГО
ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПІДВИЩЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
H. Chernysheva,
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TIRE ENTERPRISE STRATEGY AT IMPROVING THE OUTPUT COMPETITIVENESS
Стаття присвячена формуванню науковометодичних положень та практичних рекомендацій щодо ви
значення змісту складових стратегічного набору підприємства шинного виробництва при підвищенні кон
курентоспроможності продукції. Визначено стратегічні зони господарювання з урахуванням тенденцій у
виробництві і споживанні шинної продукції. Зазначено, що координати удосконаленого географічного
вектору зростання доцільно використовувати для формування напрямів конкурентоспроможного розвитку
підприємства та складових конкурентоспроможності шинної продукції. Запропоновано формувати кон
курентні переваги підприємства шинного виробництва у відповідності до складових конкурентоспромож
ності продукції — якості та вартості, а також визначено зміст типових стратегій по досягненню конкурент
них переваг у шинному виробництві. Сформовано методичні інструменти для виявлення внутрішніх си
нергетичних ефектів у шинному виробництві: структуру витрат на виробництво продукції, структуру об
ладнання та кореляційний зв'язок між обсягами виробництва окремих груп шин. Зовнішні синергетичні
ефекти запропоновано виявляти на основі кореляційного зв'язку між споживанням у групах шин. Пріори
тетні цільові орієнтири для функціональних (маркетингової та фінансової) стратегій у кожній групі шин
запропоновано формувати на основі структури витрат на виробництво продукції. Ґрунтуючись на вияв
леній наявності внутрішнього та зовнішнього синергізму у шинному виробництві, сформовано матрицю
наявності синергетичних ефектів у виробництві та споживанні продукції за групами шин, яку запропоно
вано використовувати для формування портфеля стратегічних зон господарювання у шинному вироб
ництві.
The article is devoted to elaboration of scientific methodical conceptions and practical recommendations for
determining of meaning the tire enterprise strategic set at improving the output competitiveness. Strategic
zones of economic managing considering the trends in tire output production and consumption were determined.
Coordinates of geographic growth vector were offered for forming the tire enterprise competitive development
directions and components of tire output competitiveness. It was offered to form tire enterprise competitive
advantages according to components of output competitiveness — quality and cost. The meaning of typical
strategies to achieve the competitive advantages in tire production was determined. The methodical instruments
for detection of internal synergy were formed. These instruments are: the structure of costs of production, the
structure of equipment and correlation between the volumes of production of certain tire groups. It was offered
to determine the external synergy by means of correlation between the volumes of consumption of certain tire
groups. The structure of costs of production was offered for forming the priority targets for functional strategies
(marketing and financial) in every tire group. The matrix of synergy existing in the tire production and consumption
was formed by means of detected internal and external synergy in tire production. This matrix was offered for
forming the portfolio of strategic zones of economic managing in tire production.

Ключові слова: стратегія підприємства, шинне виробництво, конкурентоспроможність продукції, кон#
курентна перевага, синергізм, портфель стратегічних зон господарювання.
Key words: enterprise strategy, tire production, output competitiveness, competitive advantages, synergy,
portfolio of strategic zones of economic managing.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВО;ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

цію між вітчизняним та зарубіжними виробниками як
на рівні продукції, так і на рівні підприємства. Зни0
ження обсягів виробництва вітчизняної шинної про0
Інтеграція України до загальноєвропейських та дукції та стрімке зростання частки імпортної про0
світових економічних структур підвищує конкурен0 дукції у споживанні шин на вітчизняному ринку про0
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тягом останніх десяти років свідчать про низький
рівень конкурентоспроможності вітчизняної про0
дукції шинного виробництва та відсутність на вітчиз0
няних підприємствах шинного виробництва науково0
методичного забезпечення стратегії як довгостроко0
вого інструменту при підвищенні конкурентоспро0
можності продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розробки стратегії підприємства присвя0
чена значна кількість робіт вітчизняних та закордонних
вчених, зокрема: І. Ансоффа, Б. Карлоффа, К. Боумена,
М. Портера, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда, Р.А. Фат0
хутдинова, Л.Є. Довгань, В.Д. Нємцова, З.Є. Шершньо0
вої та ін. Дослідження конкурентоспроможності про0
дукції проводили провідні вітчизняні та закордонні на0
уковці О.А. Бужин, Г.М. Захарчин, І.М. Ліфіц, В.А. Пав0
лова, О.А. Паршина, В.І. Саллі, Л.В. Соколова, І.В. Та0
раненко, Х.А. Фасхієв, В.А. Чувін та ін. Аналізу вироб0
ничих та стратегічних проблем розвитку шинного ви0
робництва присвячені роботи дослідників В.Н. Глухо0
ва, С.І. Корольової, тенденцій та перспектив розвитку
ринку гумових пневматичних шин в Україні — О.О. Гран0
кіна, економічним та технічним аспектам створення кон0
курентоспроможної продукції ВАТ "Дніпрошина" —
В.В. Вербаса.
На необхідність врахування організаційно0еконо0
мічного механізму управління конкурентоспроможністю
продукції при розробці стратегії підприємства наголо0
шено у роботі [6, с. 16]. Питанням розробки стратегії
підприємств шинного виробництва присвячені попередні
дослідження автора [9—12].
Однак поза увагою вчених залишаються питання
визначення змісту складових стратегії підприємства,
специфічних для шинного виробництва, при підвищенні
конкурентоспроможності продукції (КП) як головної
умови забезпечення конкурентоспроможності підприє0
мства шинного виробництва.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є розробка науково0методичних по0
ложень та практичних рекомендацій щодо змісту скла0
дових стратегічного набору при підвищенні КП підприє0
мства шинного виробництва (ПШВ).

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Особливістю дослідження КП ПШВ є одночасне
існування загальних закономірностей розвитку вироб0
ництва і споживання у групах шин та наявність у кожній
групі сегментів або підгруп, попит на які відрізняється
від загальної тенденції у групі. Тому у якості стратегіч0
них зон господарювання (СЗГ) у шинному виробництві
пропонується використовувати два об'єкти:
а) загальні СЗГ — відповідають групам шин за
призначенням — легкові, вантажні, сільськогоспо0
дарські шини та ін. Такий підхід дозволяє обгрунту0
вати рішення щодо створення оптимального портфе0
лю СЗГ, оптимально розподілити ресурси у коротко0
та довгостроков ому п еріоді, див ерсифіку ва ти
діяльність підприємства з виробництва конкурентос0
проможної продукції;
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б) спеціальні СЗГ — шини для певних умов експлуа0
тації, видів або класів автотранспорту в межах тради0
ційних СЗГ — попит та вимоги споживачів відрізняються
за підгрупами або окремими типорозмірами. Наприклад,
у групі легкових шин сегменти А, В і С відповідають кла0
сам автомобілів та мають різні вимоги споживачів до
якості, у групі вантажних шин виділяється сегмент
цільнометалокордних шин, для виробництва яких по0
трібне інше обладнання у порівнянні з традиційними
вантажними шинами, а у групі сільськогосподарських
шин виділяються шини залежно від специфіки умов
експлуатації.
Такий підхід дозволяє забезпечити конкуренто0
спроможність окремих типорозмірів, оптимізувати вит0
рати на розробку конкурентоспроможної продукції,
максимізувати прибуток у кожній СЗГ, створити страте0
гію забезпечення конкурентоспроможності на рівні кож0
ного типорозміру шинної продукції.
При виборі, обгрунтуванні і впровадженні напрямів
конкурентоспроможного розвитку ПШВ доцільно ви0
значати з урахуванням специфіки шинного виробництва
удосконалені компоненти портфельної стратегії: чоти0
ривимірну матрицю "потреба0товар0ринок0ресурси", яка
є удосконаленням географічного вектора зростання,
запропонованого І. Ансоффом (кожна з координат мат0
риці має два значення: традиційне і нове, що відповідає
сутності процесу розвитку) [13, с. 430]; конкурентну
перевагу, синергізм та стратегічну гнучкість портфелю
різних СЗГ.
Зміст компонентів портфельної стратегії з урахуван0
ням особливостей виробництва та споживання шинної
продукції, а також сучасних тенденцій розвитку шинно0
го виробництва, полягає у наступному:
А) Удосконалений географічний вектор зростання.
Специфічний для шинного виробництва зміст коорди0
нат удосконаленого географічного вектора зростання
для вітчизняних підприємств приведений у таблиці 1.
Ключовими ресурсами, які визначають КП ПШВ, є ма0
теріальні ресурси та капітал.
Поточні значення координат географічного векто0
ра зростання пропонується визначати на основі аналізу
тенденцій виробництва та споживання шин, вивчення
досвіду функціонування вітчизняних підприємств шин0
ного виробництва та оцінки КП.
Нові значення координат географічного вектора
зростання пропонується визначати з урахуванням пер0
спектив розвитку світової шинної промисловості та
перспективних вимог до виробництва, споживання та
реалізації шин на вітчизняному та зарубіжному рин0
ках.
Зазначимо, що перспективні потреби повинні стати
основою якісних та вартісних складових КП при фор0
муванні управлінських рішень з її підвищення.
В умовах шинного виробництва актуальним напря0
мом розвитку, який використовується провідними за0
рубіжними виробниками шин та може бути рекомен0
дованим для вітчизняних підприємств0виробників шин,
є вертикальна та горизонтальна інтеграція [9, с. 74; 12,
с. 475]. Отже, для вітчизняних виробників шин доціль0
ним є аналіз можливостей використання іноземного ка0
піталу у прямій вертикальній інтеграції з власниками
збутових мереж за кордоном та у зворотній верти0
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Таблиця 1. Зміст координат удосконаленого географічного вектору
зростання у шинному виробництві
Значення
Координата
Географія

поточне
(традиційне)
Україна
Експорт за
довгостроковими
контрактами

Потреба
Ресурс, надійність

Ресурс, надійність

Технологія

Ресурс, підвищена
прохідність
Зниження
матеріалоємкості,
автоматизація
виробництва

Ресурси
імпортування
натурального каучуку,
відсутність в Україні
виробництва
синтетичного каучуку
вітчизняний,
неоптимальне
співвідношення між
власним та позиковим,
основним та оборотним
капіталом

нове
(перспективне)
зростання обсягів реалізації в Україні за рахунок
конкурентоспроможної продукції
регіони за кордоном, де існує потреба, зростання
кількості зарубіжних ринків, невеликих за обсягами
споживання
Вантажні шини
підвищення надійність, можливість відновлення
протектора, швидкісні характеристики, зниження
опору руху, зниження рівня шуму, спеціалізація шин,
підвищення вантажопідйомності, зниження тиску
всередині шини
Легкові шини
безпека, комфортабельність, шум, швидкісні
характеристики, зниження опору котінню та викидів
шкідливих речовин, екологічність продукції
Сільськогосподарські шини
спеціалізація шин залежно від виду та стану грунтів,
маса шини, рівень тиску всередині шини
зниження викидів шкідливих речовин, переробка
гумовмістних відходів, шини, що самозаклеюються, та
«розумні шини», агрегування деталей шин,
прецизійність обладнання, підвищення продуктивності
обладнання, швидке переналагодження обладнання,
високий ступінь автоматизації та використання малих
ЕОМ
Сировина, матеріали
імпортозаміщення, використання екологічних
матеріалів (тонкоподрібнених гумових порошків),
нових видів сировини
Капітал
аналіз доцільності використання іноземного капіталу
та ефективних проектів прямої та зворотної
вертикальної інтеграції з зарубіжними партнерами,
оптимальна структура капіталу

Джерело: складено за даними [1, с. 2—13; 2, с. 28; 4, с. 34; 7, с. 68; 8, с. 71—74; 9, с. 74; 14] та за матеріалами друкованого та
електронного видання "Химия Украины, СНГ, мира".

кальній інтеграції з зарубіжними виробниками сиро0
вини, яка не може бути заміщена вітчизняним вироб0
ництвом.
Оцінка та аналіз можливостей використання верти0
кальної інтеграції у вітчизняному шинному виробництві
є предметом окремих наукових досліджень, однак го0
ловним критерієм впровадження напрямів вертикальної

інтеграції є підвищення КП ПВШ за рахунок комплекс0
них показників рівня якості сервісу та маркетингового
просування продукції (що розширює набір показників
комплексного оцінювання КП ПВШ) при прямій верти0
кальній інтеграції та комплексного показника вартості
виробництва та придбання продукції при зворотній вер0
тикальній інтеграції;

Таблиця 2. Зміст типових стратегій по досягненню конкурентних переваг
у шинному виробництві
Зниження витрат
Вертикальна
інтеграція
Створення
власних джерел
енергії
Використання
нових рецептур
та видів
сировини

Диференціація
Спеціалізація шин:
- за умовами експлуатації (легкові:
літні та зимові; вантажні: дорожні,
універсальні, підвищеної
прохідності);
- за видами робіт (серії
сільськогосподарських шин [2, с.
29]);
- за класами автомобілів (цінові
сегменти А, В і С одночасно
відповідають класам автомобілів);
- за колісними групами
(сільськогосподарські: для
ведучих, носійних та ведених коліс
[4, с. 23])

Сфокусована
диференціація
функціонування у
групі виробників шин
за призначенням:
легкові, вантажні,
сільськогосподарські
та ін.

Сфокусована стратегія
низьких витрат
цінові сегменти А, В і С у
групах легкових,
вантажних та
сільськогосподарських
шин

Джерело: удосконалено [11, с. 86].
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Таблиця 3. Структура витрат на виробництво шин, %
Група шин
Сільськогосподарські
Вантажні
Легкові

Матеріальні
витрати
72
73
60

Енергетичні
витрати
7
9
5

Витрати на
оплату праці
2
2
4

Інші
витрати
19
16
31

Джерело: авторська розробка.

Б) Конкурентна перевага. Існування великої кіль0
кості класифікацій конкурентних переваг за різними
ознаками [5, с. 43—57] доводить, що конкурентна пе0
ревага є складною економічною категорією. Тому, на
наш погляд, при підвищенні КП ПШВ повинен існувати
набір конкурентних переваг, який би враховував спе0
цифіку шинного виробництва та відображав складові
КП. В умовах зміни значущості між ціновими і неціно0
вими факторами попиту на ринку шин, а також доціль0
ності визначення стратегічних позицій в процесі підви0
щення КП ПШВ, у якості конкурентних переваг, які по0
винні забезпечуватися на ринку шин пропонується ви0
користовувати конкурентні переваги, засновані на ди0
ференціації (якісні), та засновані на низьких витратах
(вартісні) [5, с. 46], що одночасно відповідає складо0
вим КП та конкурентним стратегіям. Типовими страте0
гіями по досягненню конкурентних переваг, запропо0
нованими М. Портером, є: лідерство за рахунок еко0
номії на витратах, диференціація, сфокусована стра0
тегія низьких витрат, сфокусована стратегія диферен0
ціації.
Зміст типових стратегій по досягненню конкурен0
тних переваг в умовах шинного виробництва фор0
мується відповідно до напрямів конкурентоспромож0
ного розвитку ПВШ та специфіки визначення СЗГ у
шинному виробництві (табл. 2). Зазначимо, що вітчиз0
няними підприємствами використовуються переваж0
но стратегія диференціації, оскільки основною умо0
вою конкурентоспроможності підприємства на ринку
шин є забезпечення широкого асортименту продукції.
Серед стратегій диференціації найбільш поширеними
є наступні: диференціація товару, яка забезпечуєть0
ся диференційованим асортиментом шин за умовами
експлуатації, видами робіт та колісними групами; ди0
ференціація ринків, яка виражається у розширенні
географії зарубіжних ринків. Аналіз структури вироб0
ництва шинної продукції на вітчизняних підприємствах
ПрАТ "ІнтерМікро Дельта" (ВАТ "Дніпрошина") при0
тримується стратегії широкої диференціації в усіх
трьох групах шин, а ПрАТ "Росава" прагне перейти
від стратегії сфокусованої диференціації у групі лег0
кових шин до стратегії широкої диференціації в усіх
трьох групах.
Ціни на продукцію вітчизняних підприємств зна0

ходяться на рівні середньоринкових, що не дозволяє
їм бути лідерами на основі низьких витрат на вітчиз0
няному ринку, а відсутність достатнього рівня прибут0
ковості продукції вказує на неможливість наявних
стратегій підприємств шинного виробництва забезпе0
чити досягнення конкурентних переваг у диференці0
ації товару. Відсутність чітко визначених конкурент0
них стратегій не дозволяє підприємствам мати стійкі
конкурентні переваги, і значить і високий рівень КП.
Усунення вказаного недоліку можливе шляхом зас0
тос ув ання при уп ра влінні ва ртіс тю продук ції
внутрішніх нормативів вартості, які б дозволяли по0
зиціонувати продукцію залежно від рівня її ціни та
визначати на цій основі конкурентні переваги та кон0
курентну стратегію.
В) Синергізм. Специфічно для шинного виробницт0
ва пропонується виділяти синергізм внутрішній та
зовнішній, незважаючи на присутність досить розвину0
тих класифікацій синергізму. Такий поділ синергізму
доцільно використовувати для виявлення додаткових
ефектів від сумісного виробництва різних груп шин
(внутрішній синергізм) та від використання зв'язків у їх
споживанні (зовнішній синергізм).
Внутрішній синергізм у шинному виробництві в умо0
вах наявної інформаційної бази про техніко0економіч0
ний стан підприємств шинного виробництва пропонуєть0
ся визначати за наступними складовими:
— структурою витрат на виробництво продукції
(табл. 3), яка відображає одночасно особливості та
ступінь подібності технології і технологічних рішень з
виготовлення окремих груп шин, а також можливість ви0
користання спільних ефектів від сумісного виробницт0
ва різних груп шин у вигляді використання гумових су0
мішей, придатних для виготовлення іншої групи шин,
складу та структури персоналу, задіяного для виробниц0
тва інших груп шин, потреби у оборотних коштах для
виробництва кожної групи шин;
— структурою обладнання, зокрема, нечутливі0
стю частини обладнання до змін асортименту (наприк0
лад, гумозмішувачів [10, с. 589—590]), що дозволяє
використовувати його для виробництва різних груп
шин;
— кореляційним зв'язком між обсягами виробниц0
тва окремих груп шин, що дозволить виявити наявність

Таблиця 4. Значення коефіцієнтів парної кореляції між стратегічними зонами
господарювання у виробництві та споживанні шин
СЗГ
Показник
Виробництво шин в Україні
(2002-2013 рр.)
Споживання шин в Україні
(2003-2013 рр.)

Легкові та
вантажні

Вантажні та
сільськогосподарські

Легкові та
сільськогосподарські

0,69

0,68

0,41

0,61

0,34

0,13

Джерело: авторська розробка.
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Таблиця 5. Пріоритетні цільові орієнтири для функціональних стратегій
Група шин
легкові
вантажні та
сільськогосподарські

Пріоритетні цільові орієнтири для
функціональних стратегій
підвищення оборотності оборотних коштів за
рахунок зростання обсягів реалізації та
забезпечення ефекту масштабу
управління джерелами фінансування активів
для підвищення прибутковості власних коштів

Джерело: розробка автора.

спільних ефектів від використання потужностей підприє0
мства для забезпечення потреби у шинній продукції
(табл. 4) та отримання додаткових переваг від ефекту
масштабу, а також визначити способи завантаження об0
ладнання залежно від знаку коефіцієнту кореляції.
Як видно з таблиці 3, виробництво легкових шин є
найменш матеріало0 та енергоємним, але має найбіль0
шу частку постійних витрат у собівартості продукції, ніж
виробництво вантажних та сільськогосподарських шин.
Тому виробництво легкових шин, незважаючи на мен0
шу потребу у оборотних коштах, повинно супроводжу0
ватися заходами з підвищення їх оборотності на ринку
для покриття постійних витрат на виробництво та забез0
печення ефекту масштабу. Виробництво вантажних і
сільськогосподарських шин потребує більше оборотних
коштів для забезпечення їх виробництва, тому повинно
супроводжуватися ефективним управлінням джерела0
ми фінансування активів для запобігання втрати фінан0
сової стійкості підприємства.
Ґрунтуючись на структурі витрат на виробництво
шин за групами, можуть бути сформовані пріоритетні
цільові орієнтири для функціональних стратегій під0
приємств у кожній групі шин (табл. 5), які показують,
що у групі легкових шин пріоритетним повинно стати
забезпечення низьких витрат за рахунок ефекту масш0
табу, що є орієнтиром для маркетингової стратегії, а у
групі вантажних та сільськогосподарських шин — за0
безпечення прибутковості власних коштів за рахунок
управління джерелами фінансування активів, що є орієн0
тиром для фінансової стратегії.
Майже однакова структура витрат на виробницт0
во вантажних та сільськогосподарських шин вказує
на подібність технологій та доцільність їх сумісного
виробництва з метою використання ефекту оператив0
ного синергізму. Сумісне виробництво легкових шин
з вантажними та сільськогосподарськими, у т.ч. з од0
нією з цих груп, можливе за умови рівня рентабель0
ності або оборотності легкових шин вищого, ніж у
вказаних групах, для запобігання утворенню негатив0
них ефектів від виробництва продукції з різними тех0
нологічними рішеннями та зниження темпів розвитку
підприємства.

Отже, ПШВ може використовувати спільні ефекти
або досягти оперативного синергізму від виробництва
одночасно вантажних та сільськогосподарських шин, а
легкові шини доцільно виготовляти окремо від інших
груп.
Зазначимо, що стратегія диверсифікації, обрана
ВАТ "Дніпрошина" у останні 5 років не використовува0
ла можливості оперативного синергізму, що позбавило
підприємства додаткових конкурентних переваг у вироб0
ництві шин, а збільшення спеціалізації ПрАТ "Росава"
на виробництві легкових шин дозволило скоротити збит0
ки підприємства за рахунок зниження негативного ефек0
ту від виробництва продукції, яка має відмінності в тех0
нології.
Наявність сильного зв'язку у виробництві шин
вказує на доцільність сумісного виробництва легко0
вих і вантажних шин та вантажних і сільськогоспо0
дарських, а сумісне виробництво легкових і сільсько0
господарських шин не створить підприємствам до0
даткового позитивного ефекту (табл. 4). Варто зау0
важити, що за період з 2004 р. кореляційний зв'язок
між виробництвом окремих груп шин посилився [10,
с. 588].
Дослідження зовнішнього синергізму у шинному
виробництві в умовах наявної інформаційної бази про
стан частково керованих та некерованих з боку підприє0
мства факторів, що впливають на КП ПШВ, пропонуєть0
ся проводити на основі кореляційного зв'язку між спо0
живанням різних груп шин (табл. 4). Наявність сильного
зв'язку у споживанні шин різних груп створює для
підприємств можливість використання спільних інстру0
ментів управління розподілом та реалізацією товарів та
отримання на цій основі додаткових позитивних ефектів.
Як показує таблиця 4, у споживанні шин в Україні існує
сильний зв'язок між групами легкових і вантажних шин,
а споживання сільськогосподарських шин не пов'язане
з споживанням у жодній з досліджуваних груп шин. При0
чому з 2004 р. кореляційний зв'язок між споживанням
легкових і вантажних шин посилився, вантажних та
сільськогосподарських не змінився за абсолютною ве0
личиною, а легкових та сільськогосподарських — зни0
зився.

Таблиця 6. Матриця наявності синергетичних ефектів у виробництві та споживанні шин
Джерело ефекту
Технологія
виробництва
Обсяги
виробництва
Обсяги споживання
в Україні

легкові та
вантажні
-

Наявність ефекту
вантажні та
легкові та
сільськогосподарські
сільськогосподарські
+
-

+

+

-

+

-

-

Джерело: розробка автора.
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Таблиця 7. Рекомендації по формуванню портфеля СЗГ у шинному виробництві
Мета формування портфеля
збільшення прибутковості на основі
використання спільних ефектів у
виробництві та споживанні шин
зниження ризику від коливань у попиті

Склад портфеля СЗГ
легкові та вантажні; вантажні та
сільськогосподарські
вантажні та сільськогосподарські;
легкові та сільськогосподарські

Джерело: авторська розробка.

Визначення кореляційних зв'язків між виробницт0
вом і споживанням окремих груп шин дозволяє забез0
печити зв'язок між внутрішнім і зовнішнім синергізмом
та створити портфель СЗГ, у якому структура виробниц0
тва шинної продукції відповідає структурі споживання
шин.
Ґрунтуючись на результатах дослідження внутріш0
нього та зовнішнього синергізму у шинному вироб0
ництві, пропонується сформувати матрицю наявності си0
нергетичних ефектів у виробництві та споживанні шин
(табл. 6).
Отже, на вітчизняному ринку шинної продукції до0
цільно використовувати сумісне виробництво легкових
та вантажних шин, використання позитивних ефектів від
спільного виготовлення вантажних та сільськогоспо0
дарських шин можливе лише за рахунок зарубіжних
ринків, де попит у групах шин змінюється у протилеж0
ному напрямі, ніж в Україні, а сумісне виробництво лег0
кових та сільськогосподарських шин є недоцільним з
точки зору наявності спільних ефектів від їх виробниц0
тва та споживання.
Таким чином, особливістю стратегії ПШВ при підви0
щенні КП є протиріччя між внутрішнім синергетичним
потенціалом у виробництві шин та відсутністю спільних
ефектів між СЗГ у споживанні шин за виключенням су0
місного виробництва та споживання легкових та вантаж0
них шин.
Серед способів досягнення синергізму у шинному
виробництві виділені наступні: інноваційний — спеціа0
лізація на окремих СЗГ підприємств, що входять до скла0
ду вертикально інтегрованих холдингів; традиційний —
можливість підприємств працювати на різні, незалежні
між собою, ринки, розподіляти продажі на внутрішні та
зовнішні, створити структури для їх здійснення та вико0
ристати внутрішній синергізм, досягти інвестиційного
синергізму та оперативного синергізму [10, с. 588—
589];
Г) Стратегічна гнучкість портфелю різних СЗГ. Вва0
жаємо, що зовнішня гнучкість ПШВ полягає у вироб0
ництві гнучкого асортименту конкурентоспроможної
продукції з високими показниками ширини, глибини та
насиченості, а внутрішня гнучкість ПШВ повинна забез0
печувати можливість переналагодження обладнання для
випуску невеликих партій шин різних типорозмірів. Стра0
тегічна гнучкість ПШВ полягає у забезпеченні диферен0
ційованого асортименту шин у кожній групі за рахунок
швидкого переналагодження обладнання.
Результати аналізу спільних ефектів у виробництві
і споживанні шин можуть бути використані при форму0
ванні портфеля СЗГ ПШВ. При цьому зазначимо, що
основними характеристиками портфеля СЗГ є прибут0
ковість та ризикованість. Для зменшення рівня ризику
інвестиційного портфеля автор [3, с. 209—210] реко0
мендує складати його з виробництв, які мають від'ємну
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кореляцію, що може бути використане також і при фор0
муванні портфеля СЗГ. Особливістю шинного виробниц0
тва є відсутність СЗГ, попит у яких змінюється у проти0
лежному напрямі та наявність СЗГ, попит у яких не по0
в'язаний між собою. Отже, рекомендації щодо складу
портфеля СЗГ полягатимуть у визначенні комбінації СЗГ
для використання спільних ефектів і збільшення прибут0
ковості та для зниження рівня ризику від коливань у по0
питі на шинну продукцію різних груп (табл. 7).

ВИСНОВОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сформовано науково0методичні положення та прак0
тичні рекомендації щодо змісту складових стратегічно0
го набору підприємства шинного виробництва, який доз0
воляє визначити напрями конкурентоспроможного роз0
витку підприємства, конкурентні переваги та стратегії
їх досягнення при підвищенні конкурентоспроможності
продукції, спільні ефекти у шинному виробництві при ви0
готовленні конкурентоспроможної продукції, а також
шляхи забезпечення стратегічної гнучкості підприємств
шинного виробництва.
Наступними заходами з підвищення КП повинні ста0
ти: формування методичного підходу до управління вар0
тістю нової та модернізованої продукції; розробка за0
ходів з управління виробництвом конкурентоспромож0
ної продукції, які б узгодили набір ринкових можливо0
стей з виробничим потенціалом підприємства за кри0
терієм максимізації економічного результату та сприя0
ли прийняттю управлінських рішень з виробництва кон0
курентоспроможної продукції з урахуванням ризиків,
що існують на ринку шин.
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PROBLEMS OF VALUATION OF PRODUCTION SUPPLIES WITH A BUSINESS ENTITY
IN TERMS OF INFLATION

У статті досліджено окремі підходи науковців до сутності оцінки як методу бухгалтерського
обліку. Розглянуто порядок та особливості оцінки виробничих запасів при їх оприбуткуванні,
витрачанні та при відображенні у фінансовій звітності. На основі системного аналізу обгрунто
вано переваги та недоліки методів оцінки виробничих запасів при їх вибутті. Автором доведе
но, що вибір методу оцінки вибуття запасів впливає на фінансовий результат діяльності підприє
мства, особливо в умовах інфляції.
This article suggests views of some scientists on the valuation as a method of accounting. It has
been investigated the order and the peculiarities of evaluation of production supplies while coming,
spending and displaying in the financial statements. It has been described the advantages and
disadvantages of evaluation procedure of production supplies based on systems analysis. The author
proved that the choice of evaluation procedure of spending production supplies has got direct
influence on the financial result of enterprise, especially in terms of inflation.
Ключові слова: виробничі запаси, оцінка виробничих запасів, собівартість виробничих запасів, методи
оцінки, фінансовий результат.
Key words: production supplies, valuation of production supplies, cost of production supplies, evaluation
procedure, financial result.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В основі розвитку людського суспільство лежить
матеріальне виробництво, створення матеріальних благ.
У свою чергу здійснення процесу виробництва немож0
ливе без використання виробничих запасів, які є однією
із найважливіших складових активів підприємства, їм
належить особливе місце у складі його майна та до того
ж вони мають значну питому вагу в структурі витрат
діяльності. Зважаючи на таку виняткову роль запасів та
враховуючи сучасні умови господарювання, коли рин0
кові ціни постійно змінюються, очевидно, що особли0
вої актуальності набувають проблеми вибору методики
оцінювання виробничих запасів суб'єктами господарю0
вання.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх наукових розробок і публікацій по0
казав, що проблемам оцінки виробничих запасів при0
діляли і приділяють значну увагу такі науковці, як Без0
руких П.С., Бутинць Ф.Ф., Домбровська Н.Р., Єрофеє0
ва В.А., Лега О.В., Ловінська Л.Г., Малюга Н.М., Мель0
ник Н.Б., Михалевич С.Г., Плахтій Т.Ф., Посилаєва К.І.,
Пушкар М.С., Сопко В.В., Степаненко О.І., Чабанюк О.А.
та інші. Враховуючи значний внесок науковців, очевидно,
що дана проблематика все ж таки залишається бути акту0
альною та потребує подальшого наукового опрацювання,
так як від обраного методу оцінки виробничих запасів за0
лежить кінцевий результат діяльності підприємства.
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Таблиця 1. Ключові підходи до оцінювання виробничих запасів
№
з/п

Автор

Визначення
Невід’ємним питанням раціональної організації обліку, яке в значній мірі
визначає точність калькулювання собівартості продукції, є правильна
оцінка матеріалів, а також облік і розподіл транспортно-заготівельних
витрат
Визначає оцінку як передумову обліку (бо вона забезпечує можливість
узагальнювати різнорідні об’єкти при їх відображенні в синтетичному
обліку і фінансовій звітності) і як мету, і результат обліку (бо оцінка
виступає в калькулюванні собівартості виробленої продукції, виконаних
робіт, наданих послуг)
Оцінка є невід’ємним елементом методу бухгалтерського обліку, адже в
обліку знаходять відображення лише ті факти, які одержали грошову
оцінку
Оцінка вартості запасів в бухгалтерському обліку дуже важлива, бо від неї
залежить собівартість реалізованих товарів і, як результат, прибуток за
звітний період
Оцінка – це спосіб виразу кругообігу капіталу у єдиній валюті, що
дозволяє контролювати збереженість капіталу на всіх стадіях його
кругообігу, отримувати інформацію про собівартість та прибуток
компанії, вартість його активів, зобов’язань, розмір капіталу
Оцінювання трактує як спосіб вартісного визначення господарських
фактів – явищ і процесів, за допомогою якого натуральні (речові і трудові)
характеристики перетворюються на вартісні

1

Єрофеєва В.А.
[2, c. 133]

2

Ловінська Л.Г.
[5, c. 109]

3

Малюга Н.М.
[6, c. 9]

4

Міддлтон Д.
[8, с. 115]

5

Палій В.Ф. [9]

6

Сопко В.В.
[13, с. 137]

7

Хендриксен Є.С.,
Ван Бреда М.Ф.
[15, с. 327]

Оцінка – це процес присвоєння грошових показників об’єктам обліку або
елементам діяльності фірми

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є системне дослідження методики
оцінки виробничих запасів при їх оприбуткуванні, ви0
бутті та при відображенні у фінансовій звітності, а та0
кож визначення впливу оцінки запасів на фінансовий ре0
зультат діяльності господарюючого суб'єкта.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою умовою правильної організації обліку
виробничих запасів та відображення інформації про
них у фінансовій звітності є їх точна та достовірна оц0
інка. Як зазначає Козак В.Г., "оцінка завжди пов'я0
зується з грошовим вимірником, і оскільки від оцінки
фінансово0господарської діяльності, майна підприєм0
ства залежить результат його господарювання, завж0

ди було й залишаються актуальними питання вибору
способу оцінки майна і зобов'язань підприємства" [4,
с. 116]. Загалом аналіз літературних джерел дає підста0
ви стверджувати про те, що фахівці в галузі економіки
та бухгалтерського обліку надають особливого значен0
ня оцінці активів в цілому та виробничих запасів зок0
рема (табл. 1).
В Україні порядок оцінки виробничих запасів рег0
ламентується П(С)БО 9 "Запаси" та Методичними реко0
мендаціями з бухгалтерського обліку запасів. Проте не0
обхідно зазначити, що залежно від того, яку управлі0
нську мету переслідує підприємство виділяють три на0
прями оцінки виробничих запасів: при їх оприбуткуванні,
при їх вибутті (списанні), при відображенні у фінансовій
звітності, зокрема балансі.

Придбані в результаті обміну на подібні активи
БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ ПЕРЕДАНИХ ЗАПАСІВ

Придбані за
грошові кошти у
постачальників
або через
підзвітних осіб
ПЕРВИННА
(ІСТОРИЧНА)
ВАРТІСТЬ

Внесок до
статутного капіталу

ВИДИ ОЦІНОК
ВИРОБНИЧИХ
ЗАПАСІВ У
ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД ДЖЕРЕЛА
НАДХОДЖЕННЯ

Придбані в результаті
обміну на неподібні активи

Виготовлені
власними силами
СОБІВАРТІСТЬ
ВИГОТОВЛЕННЯ

Безкоштовне
отримання

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ

Рис. 1. Оцінювання виробничих запасів в залежності від джерела надходження
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Рис. 2. Нормативно регламентовані методи оцінки запасів
при їх вибутті

Виробничі запаси можуть надходити на підприєм0
ство в результаті їх придбання у постачальників відпов0
ідно до укладених договорів або через підзвітних осіб,
виготовлення власними силами, внеску засновників
підприємства до статутного капіталу, безкоштовного
отримання, обміну на подібні активи та обміну на не0
подібні активи. Відповідно порядок та особливості оці0
нювання запасів при надходженні залежить від джере0
ла їх надходження (рис. 1).
Запаси, що надійшли від постачальника і не відпо0
відають критеріям визнання активу у зв'язку з невідпові0
дністю стандартам, умовам угод, технічним умовам тощо,
відображаються на позабалансових рахунках до узгод0
ження ціни з постачальником за справедливою вартістю
або ціною, вказаною в документах постачальника.

Не менш важливого значення має й оцінка запасів
при їх вибутті, бо це впливає на фінансовий результат
діяльності суб'єкта господарювання. Зокрема, відпові0
дно до вимог П(С)БО 9 "Запаси", підприємство можна
обрати один із нормативно визначених методів оцінки
запасів при їх вибутті або декілька одночасно, проте не0
обхідно враховувати, що для виробничих запасів, які ма0
ють однакове призначення та однакові умови викорис0
тання, застосовується тільки один із наведених методів
(рис. 2).
Виробничі запаси, що відпускаються для виконан0
ня спеціальних замовлень та проектів, а також ті, які
мають унікальну характеристику та не є взаємозамін0
ними, оцінюються за ідентифікованою собівартістю.
Цей метод доцільно застосовувати за наявності незнач0

Рис. 3. Переваги та недоліки методу ідентифікованої собівартості
відповідної одиниці запасів
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Рис. 4. Зіставлення методу ФІФО та середньозваженої вартості

ної номенклатури запасів на підприємстві. Також
особливістю методу ідентифікованої собівартості відпо0
відної одиниці запасів є те, що визначення собівартості
запасів, які витрачаються відбувається за фактичними
даними, в той час як при застосування інших методів —
на певних припущеннях. Також суб'єкт господарюван0
ня, застосовуючи даний метод у своїй практичній діяль0
ності, має можливість регулювати свій прибуток шля0
хом відпуску найдорожчих або найдешевших одиниць
запасів.
Необхідно зазначити, що обліково0економічній
літературі існують різні підходи щодо переваг та не0
доліків методу ідентифікованої собівартості відпові0
дної одиниці запасів. Зокрема Домбровська Н.Р. вва0
жає, що позитивною характеристикою даного мето0
ду є той факт, що це єдиний спосіб при якому сумі0
щаються фізичні та вартісні обороти матеріально0ви0
робничих запасів. Поряд з цим автор вважає, що ме0
тод ідентифікованої собівартості має обмежене зас0
тосування по причині розмаїття номенклатури та ве0
ликої кількості однакових запасів, а також для
більшості підприємств цей метод неприйнятний через
складність і непрактичність відслідковування прид0
бання та використання конкретних одиниць кожного
найменування запасів [1].
Посилаєва К.І. стверджує, що метод ідентифікова0
ної собівартості є незамінним, якщо на підприємстві
використовуються виробничі запаси великої вартості
або такі, що не можуть бути взаємозамінні. Водночас
автор звертає увагу на те, що даний метод недоцільно
використовувати при наявності на підприємстві великої
кількості запасів та значній різноманітності їх номенк0
латури [12].
Лега О.В. наполягає на тому, що при застосуванні
методу ідентифікованої собівартості, його перевагою є
те, що для кожної одиниці запасів використовується
спеціальне маркування, що в свою чергу дозволяє ви0
значити її собівартість, і, таким чином, суб'єкт господа0
рювання може регулювати прибуток шляхом реалізації

більш дорогих або більш дешевих запасів [10, с. 192 ].
З такою позицією автора можна дещо не погодитися,
оскільки за такою перевагою криється суттєвий недолік,
а саме: наявність можливості маніпулювати сумою при0
бутку, роблячи суб'єктивний вибір, який запас викорис0
товувати в певний період часу.
Зіставлення переваг та недоліків методу ідентифі0
кованої собівартості відповідної одиниці запасів пред0
ставлено на рисунку 3.
Оцінка запасів за методом ФІФО базується на
припущені, що виробничі запаси використовуються у
тій послідовності, в якій вони надходили на підприє0
мство і відображені в бухгалтерському обліку, тобто
запаси, які першими відпускаються у виробництво
(продаж та інше вибуття), оцінюються за собіварті0
стю перших за часом надходження запасів. При цьо0
му вартість залишку виробничих запасів на кінець
звітного періоду визначається за собівартістю ос0
танніх за часом надходження запасів. Звідси випли0
ває, що в результаті застосування методу ФІФО,
вартість запасів на кінець звітного періоду є набли0
женою до їх поточної ринкової вартості, а со0
бівартість реалізованої продукції при цьому зни0
жується, що в кінцевому підсумку призводить до мак0
симального зростання фінансового результату.
Також варто зауважити, що метод ФІФО є найбільш
придатним (зручним) для складання Балансу, оскільки
собівартість запасів на кінець звітного періоду є
найбільш близькою до поточних цін, а тому найбільш
повно та достовірно відображає вартість активів
підприємства.
Оцінка вибуття за середньозваженою собівартістю
характерна для виробничих запасів, що обліковуються
на підприємстві за окремими партіями, кожна з яких
може відрізнятися ціною придбання чи собівартістю
виготовлення. Цей метод передбачає, що списання про0
водиться за кожною одиницею однорідних запасів
діленням сумарної вартості залишку таких запасів на
початок звітного періоду і вартості отриманих у звітно0
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Таблиця 2. Розрахунок собівартості виробничих запасів

Дата
1
Залишок на
01.03.2015р.

МЕТОД ІДЕНТИФІКОВАНОЇ СОБІВАРТОСТІ
Придбано
Витрачено
Залишок
Кількість, Ціна,
Сума,
Кількість, Ціна,
Сума,
Кількість, Ціна,
кг
грн.
грн.
кг
грн.
грн.
кг
грн.
2
3
4
5
6
7
8
9
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Надходження
05.03.2015р.

290

28,00

8120,00

Х

Х

Х

Витрачання
10.03.2015р.*

Х

Х

Х

200
240

25,00
28,00

5000,00
6720,00

Надходження
20. 03.2015р.

380

34,00

12920,00

Х

Х

Х

Витрачання
25.03.2015р.**

ВСЬОГО

Дата
Залишок на
01.03.2015р.

100
25,00
360
34,00
670
Х
21040,00
900
Х
МЕТОД ФІФО
Придбано
Витрачено
Кількість, Ціна,
Сума,
Кількість, Ціна,
кг
грн.
грн.
кг
грн.
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2500,00
12240,00
26460,00

Сума,
грн.
Х

Надходження
05.03.2015р.

290

28,00

8120,00

Х

Х

Х

Витрачання
10.03.2015р.

Х

Х

Х

320
120

25,00
28,00

8000,00
3360,00

Надходження
20. 03.2015р.

380

34,00

12920,00

Х

Х

Х

Витрачання
25.03.2015р.

ВСЬОГО

Дата
Залишок на
01.03.2015р.
Надходження
05.03.2015р.
Витрачання
10.03.2015р.
Надходження
20. 03.2015р.
Витрачання
25.03.2015р.

ВСЬОГО

Сума,
грн.
10

320

25,00

8000,00

320
290
120
50
120
50
380
20
50
20
90

25,00
28,00
25,00
28,00
25,00
28,00
34,00
25,00
28,00
34,00
Х

8000,00
8120,00
3000,00
1400,00
3000,00
1400,00
12920,00
500,00
1400,00
680,00
2580,00

Залишок
Кількість, Ціна,
кг
грн.

Сума,
грн.

320

25,00

8000,00

320
290
170
170

25,00
28,00
28,00
28,00

380

34,00

8000,00
8120,00
4760,00
4760,00
12920,0
0
3060,00
3060,00

Х
Х
Х
170
28,00 4760,00
290
34,00 9860,00
90
34,00
670
Х
21040,00
900
Х
25980,00
90
34,00
МЕТОД СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ СОБІВАРТОСТІ
Придбано
Витрачено
Залишок
Кількість, Ціна,
Сума,
Кількість, Ціна,
Сума,
Кількість, Ціна,
кг
грн.
грн.
кг
грн.
грн.
кг
грн.

Сума,
грн.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

320

25,00

8000,00

290

28,00

8120,00

Х

Х

Х

610

Х

16120,00

Х

Х

Х

440

26,43

11629,20

170

26,43

4493,10

380

34,00

12920,00

Х

Х

Х

550

Х

17413,10

Х

Х

Х

460

31,66

14563,60

90

31,66

2849,40

670

Х

21040,00

900

Х

26192,80

90

31,66

2849,40

Примітка:
* витрачання 10.03.2015 р.: 200 кг. із залишку; 240 кг. із надходження 05.03.2015 р.;
** витрачання 25.03.2015 р.: 100 кг. із залишку; 360 кг. із надходження 20.03.2015 р.

му періоді запасів на сумарну кількість запасів на поча0
ток звітного періоду і отриманих у звітному періоді за0
пасів.
На думку Степаненко О.І., метод середньозваженої
собівартості доцільно застосовувати у разі застосуван0
ня періодичної системи обліку виробничих запасів, при
якій даний метод є простим у застосуванні та досить дію0
чим для надання інформації в управлінських цілях, а
саме: одержання інформації у момент безпосередньо0
го здійснення операції [14, c. 209]. З таким підходом вар0
то погодитися та необхідно доповнити, що при викори0
станні методу середньозваженої собівартості чистий
прибуток суб'єкта господарювання набуває середньо0
го значення в порівнянні з вище розглянутими метода0
ми. При цьому в умовах зростання цін собівартість ви0
робничих запасів на кінець звітного періоду є нижчою
за ринкову вартість.
З вищезазначеного очевидно, що при застосу0
ванні методу середньозваженої собівартості отри0

92

мується більш об'єктивна оцінка наявності та руху
виробничих запасів, проте не забезпечується дос0
татній контроль за правильністю їх списання на вит0
рати діяльності. При цьому варто мати на увазі, що
використання даного методу за умов щоденного над0
ходження та використання виробничих запасів у ве0
ликих обсягах може бути дещо неефективним та до0
сить трудомістким.
Варто зауважити, що метод ФІФО за умови неста0
більної економічної ситуації через інфляційні процеси
дає змогу зберегти рівень рентабельності продажу та
рентабельність виробництва, лише якщо ціна реалізації
продукції (робіт, послуг) зростає пропорційно зростан0
ня ціни придбання виробничих запасів.
Зіставлення методу ФІФО та середньозваженої вар0
тості представлено на рисунку 4.
Відповідно до вимог П(С)БО 9 "Запаси", оцінка за0
пасів за нормативними затратами полягає у застосу0
ванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг),
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Собівартість виробничих запасів в березні 2015р.
30000,00
25000,00
20000,00

14740,00

14620,00

14563,60

11720,00

11360,00

11629,20

Метод ідентифікованої
собівартсоті

Метод ФІФО

Метод середньозваженої
собівартості

15000,00
10000,00
5000,00
0,00

Витрачання 10.03.2015р.

Витрачання 25.03.2015р.

Рис. 5. Порівняння собівартості виробничих запасів в березні 2015 р. за методом
ідентифікованої собівартості, ФІФО та середньозваженої собівартості

які встановлені підприємством з урахуванням нормаль0
них рівнів використання запасів, праці, виробничих по0
тужностей і діючих цін. Для забезпечення максималь0
ного наближення нормативних затрат до фактичних
норми затрат і ціни повинні регулярно у нормативній
базі перевірятися і переглядатися. Оцінка продукції за
нормативними затратами коригується до фактичної ви0
робничої собівартості [11]. Тобто оцінка запасів за
методом нормативних витрат здійснюється лише за
умови використання нормативного обліку витрат і
калькулювання собівартості, а тому необхідно зазна0
чити, що на промислових підприємствах застосування
даного методу є складним процесом, недоцільним та
невиправданим.
Оцінка запасів за цінами продажу заснована на за0
стосуванні підприємствами роздрібної торгівлі серед0
нього проценту торговельної націнки товарів. Відповід0
но до вимог П(С)БО цей метод можуть застосовувати
(якщо інші методи оцінки вибуття запасів не виправдані)
підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру
товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної
націнки [11]. Такий метод оцінки виробничих запасів
промислові підприємства також не можуть застосову0
вати.
Таким чином, для промислових підприємств при оц0
інюванні виробничих запасів, які витрачаються найоп0
тимальнішими є такі методи як ідентифікованої собівар0
тості, ФІФО та середньозваженої собівартості. В таб0
лиці 2 наведено розрахунок собівартості при застосу0
ванні цих трьох методів на прикладі списання матері0
алів на виробництво у березні 2015 р.
На рисунку 5 представлено, яким чином змінювати0
меться величина собівартості виробничих запасів залеж0
но від обраного методу оцінки при їх вибутті за умови
зміни рівня цін.
З вищенаведених розрахунків очевидно, що за ме0
тодом ФІФО собівартість виробничих запасів на кінець
звітного періоду є найменшою та найбільш близькою
до поточних цін, що в кінцевому підсумку найбільш по0
вно та достовірно відображає вартість активів підприє0
мства. Поряд з цим, метод середньозваженої собівар0
тості зазнає меншого впливу коливання цін та забезпе0

чує рівномірну величину прибутку, проте застосування
даного методу передбачає здійснення більш складних
розрахунків.
З метою відображення виробничих запасів у фінан0
совій звітності вітчизняним законодавством передбаче0
но оцінювати їх за найменшою з двох оцінок, а саме:
первинною вартістю або чистою вартістю реалізації.
В умовах стабільної економіки, виробничі запаси в
балансі доцільно відображати за вартістю їх придбан0
ня, тоді як за відчутних коливань цін (в умовах збільшен0
ня рівня інфляції), відображення запасів за вартістю
придбання не забезпечує інформацією про їхню реаль0
ну вартість на звітну дату. В такому разі оцінка вироб0
ничих запасів здійснюється за чистою вартістю реалі0
зації. Це в свою чергу пов'язано із застосуванням прин0
ципу обачності, відповідно до якого активи або доходи
не можуть бути завищеними, а витрати чи зобов'язання
— заниженими.
Чиста вартість реалізації визначається за кожною
одиницею виробничих запасів та розраховується як
різниця між очікуваною ціною реалізації запасів в умо0
вах звичайної господарської діяльності та очікуваними
витратами на завершення виробництва запасів та їх
реалізацію [7]. Практичне застосування оцінки вироб0
ничих запасів за чистою вартістю реалізації доцільне у
разі зниження ціни на запаси або коли запаси втратили
первинну очікувану економічну вигоду через те, що вони
застаріли, зіпнулися чи в них закінчився термін збері0
гання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, кінцевий результат діяльності
підприємства значною мірою залежить від раціональ0
ної організації обліку в частині виробничих запасів. При
цьому особливе значення має вибір методу оцінки за0
пасів, що залежить від того, яку управлінську мету пе0
реслідує підприємство. Також необхідно пам'ятати, що
усі методи оцінки виробничих запасів при їх вибутті
мають як свої переваги, так і недоліки, а тому не існує
найкращого методу, який можна було б застосувати в
усіх випадках. Зважаючи на це, вибір методу оцінки
виробничих запасів при їх використанні має бути вива0
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женим і продуманим рішення, з врахуванням діючої си0
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CONDITIONS OF ENTERPRISES SOLVENCY ENSURING IN THE CONTEXT OF FINANCIAL
SECURITY
У статті на основі дослідження теоретичних та методичних базисів фінансового менеджменту щодо
умов забезпечення платоспроможності підприємства як одного із важливих індикаторів фінансової без
пеки виробничоекономічної системи виявлено відсутність чіткого та єдиного підходу до градації та кла
сифікації зазначених умов. Враховуючи проблематику даного дослідження, доведено наявність потреби
у виборі оптимальних умов, які мають найбільш значний вплив на процес забезпечення платоспромож
ності підприємств та підвищують ефективність фінансовогосподарської діяльності суб'єктів господа
рювання, а також рівень їх фінансової безпеки в сучасних умовах розвитку економіки. Результати дослід
ження дозволили запропонувати власне бачення основних умов забезпечення платоспроможності
підприємства з позиції фінансової безпеки. Визначено, що основними такими умовами для підприєм
ства є: наявність та забезпечення ліквідності активів та задовільної структури балансу; збалансована струк
тура джерел формування капіталу підприємства; ефективне управління дебіторською та кредиторською
заборгованістю; раціональне та збалансоване управління грошовими потоками; вибір та застосування
ефективних форм розрахунків. Доведено, що дотримання вказаних умов забезпечення платоспромож
ності підприємства дозволить уникнути загрози погіршення рівня його фінансової безпеки.
In the article on the basis of financial management theoretical and methodological bases research as for the
conditions of enterprise solvency ensuring as one of the important indicators of the economic and production
system financial security was revealed the absence of clear and unified approach to the gradation and
classification of mentioned conditions. Taking into account the problems of this study it was proved presence of
the needs to choose the optimal conditions that have the most significant impact on the process of the enterprise
solvency ensuring and improve the efficiency financial and economic activities of entities, and their level of
financial security in modern conditions of economic development. Results of the study allowed offering own
vision of the basic conditions for the enterprise solvency ensuring from the position of financial security. It was
determined that such basic conditions for the enterprise are: availability and provision of assets liquidity and
satisfactory balance sheet structure; balanced enterprise capital formation sources structure; effective
receivable and payable accounts management; rational and sustainable cash flow management; selecting and
applying of effective payment methods. It was proved that compliance with these conditions of enterprise
solvency provision will allow avoiding the threat of its financial security level worsening.

Ключові слова: платоспроможність, фінансова безпека підприємств, банкрутство, неплатоспро#
можність, дебіторська та кредиторська заборгованість, грошові потоки, фінансові ресурси, ліквідні ак#
тиви, ефективні форми розрахунків.
Key words: solvency, financial security, bankruptcy, insolvency, receivables and payables, cash flow, financial
resources, liquid assets, effective forms of payment.

ВСТУП

керівним складом підприємства питання щодо прийняття
Сучасний стан розвитку вітчизняних суб'єктів гос0 виважених рішень у сфері забезпечення оптимального
подарювання, які функціонують в умовах невизначе0 рівня фінансової безпеки, постійний моніторинг за яким
ності та під впливом різного роду загроз, ставить перед забезпечує стабільність функціонування та дотриман0
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ня основних стратегічних цілей підприємства. У зв'язку
з тим, що одним з основних індикаторів фінансової без0
пеки підприємств є платоспроможність, виникає потре0
ба у визначенні та характеристиці основних умов, які
забезпечують здатність до трансформації фінансових
ресурсів в готові засоби платежу для підтримки опти0
мального рівня стійкості розвитку підприємств.
Аналізу умов щодо забезпечення платоспромож0
ності підприємства у сфері реалізації фінансової без0
пеки приділяли увагу такі вчені, як: І. Бланк, Ф. Бути0
нець, В. Галасюк, Ю. Журавльова, А. Поддєрьогін, І. По0
номарьов, Д. Солодух, М. Рибченко, Ю. Тютюнник,
А. Шеремет та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичного та мето0
дичного підгрунтя забезпечення платоспроможності
підприємств у розрізі їх фінансової безпеки.

МЕТОДОЛОГІЯ
Теоретико0методологічним базисом роботи є нау0
кові праці вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері
оцінювання платоспроможності підприємств в системі
їх фінансової безпеки. Для досягнення поставленої мети
використано загальнонаукові та спеціальні методи до0
слідження, такі як: системний підхід, методи аналізу та
синтезу, прийоми логічного узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відомо, що ефективність діяльності будь0якого
підприємства насамперед залежить від швидкості та
якості здійснення ним розрахунків за своїми зобов'я0
заннями перед контрагентами. Необхідність підтримки
її на високому рівні в короткостроковій та довгостро0
ковій перспективі забезпечують нормальний ритм фінан0
сово0господарської діяльності підприємства. Врахову0
ючи вищевикладене, платоспроможність є складною
економічною категорією як у понятійному так і у мето0
дичних аспектах.
У результаті дослідження еволюції поглядів щодо
сутності категорії "платоспроможність" науковці наво0
дять різні підходи щодо її трактування.
Перший підхід — системний, полягає в тому, що під
платоспроможністю вважають спроможність підприєм0
ства виконувати свої зобов'язання в цілому, незважаю0
чи на строки і за рахунок активів, що були сформовані
та оцінені на певну дату. В контексті даного погляду,
констатують, що фінансова стійкість являється переду0
мовою платоспроможності. Другий підхід — коротко0
строково0орієнтований визначає платоспроможність як
можливість підприємства погашати свої термінові та
поточні зобов'язання. В даній трактовці вже плато0
спроможність є передумовою фінансової стійкості.
Залежно від резидентності дослідників виділяють
такі підходи, як західний, російський та вітчизняний.
Відповідно до західного підходу платоспроможність
характеризується як здатність суб'єкта господарюван0
ня покривати свої збитки та мати в наявності власні обо0
ротні кошти. Саме поняття "збитки" трактується як пла0
тежі, що підлягають оплаті або погашенню. Крім того,
підприємство повинно мати відповідний резерв, який
надавав би можливість в разі отримання ним негатив0
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ного фінансового результату, покривати вказані збит0
ки [4, с. 117].
Російський підхід визначає платоспроможність як
здатність підприємства виконувати свої зобов'язання.
Така інтерпретація вказує на те, що підприємство в своє0
му розпорядженні повинно мати відповідну суму гро0
шових коштів, яку воно може спрямувати на погашення
свої короткострокових зобов'язань у будь0який момент
часу. Постає дискусійне питання стосовно того, що су0
б'єкту господарювання недостатньо погашати лише ко0
роткострокову заборгованість, адже значна частина
підприємств має і довгострокову заборгованість, яку
також необхідно погашати з часом. Тому вже у визна0
ченні А.Д. Шеремета вказано, що платоспроможність
необхідно розглядати з позиції здатності покривати усі
свої зобов'язання (короткострокові та довгострокові)
за рахунок загальної вартості активів [6, с. 34,15 ].
Відповідно до вітчизняного підходу платоспро0
можність представляють як важливий показник фінан0
сової стійкості і взагалі фінансового стану підприємства
[12, с.117]. Виходячи з такого твердження, визначено,
що підприємство повинно мати достатній обсяг
ліквідних коштів, для погашення необхідних зобов'язань
та платежів.
Проведений аналіз підходів щодо трактування по0
няття "платоспроможність" дає змогу зазначити, що
відмінність виділених підходів полягає не тільки в рівні
охоплення зобов'язань, але і у взаємозв'язку з іншими
категоріями такими, як фінансова стійкість та ліквідність.
Розглядаючи сутність платоспроможності, виникає
необхідність у дослідженні основних умов забезпечен0
ня платоспроможності як однієї з складових фінансо0
вої безпеки підприємства.
Під забезпеченням платоспроможності підприєм0
ства визначають систему організаційно0економічних
заходів, які спрямовані на ефективне управління пла0
тоспроможністю підприємства, оперативне виявлення
ознак неспроможності виконання обов'язкових пла0
тежів у встановлений термін, формування передумов до
зниження ризику неплатежів з метою нормального фун0
кціонування підприємства в результаті здійснення опе0
раційної, фінансової та інвестиційної діяльності [5, с.4].
Забезпеченість платоспроможності у часі є проце0
сом, який пов'язаний зі зміцненням фінансового стану
підприємства, а його стійкість залежить від результатів
діяльності виробничо0економічної системи.
Досліджуючи сутність платоспроможності, деякі ав0
тори визначають її як спроможність погашати свої зо0
бов'язання, при цьому умовою даної спроможності ви0
значають наявність у підприємства активів, які мають
різний рівень ліквідності. Тому логічним є твердження,
за яким необхідною умовою забезпечення платоспро0
можності є наявність та забезпечення ліквідності активів
підприємства.
Ліквідність активів трактується як здатність їх транс0
формуватися в грошові кошти, при цьому ступінь
ліквідності визначається як тривалість періоду, протя0
гом якого така трансформація може бути здійснена.
Тобто, чим менше необхідно часу для інкасації певного
активу, тим вищий його рівень ліквідності. В даному
контексті розглядати ліквідність необхідно з позиції
того, який час необхідно для продажу активів та яка
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сума буде одержана в результаті такого продажу [13,
с. 301].
Розкриваючи сутність ліквідності активів варто зо0
середити свою увагу на ліквідності балансу тому, що
дана категорія розкриває ступінь покриття боргових зо0
бов'язань підприємства його платіжними засобами,
строк перетворення яких на грошові кошти відповідає
строку погашення платіжних зобов'язань. Як відомо, в
процесі дослідження ліквідності балансу проводять гру0
пування за ознакою ліквідності активів та терміновістю
оплати пасивів балансу, порівнюють їх величини між
собою та формують висновки стосовно характеру їх
ліквідності.
Для забезпечення умови платоспроможності
підприємства в розрізі ліквідності балансу варто, щоб
баланс був абсолютно ліквідним (А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3
≥ П3, А4 ≤ П4) або задовільний, тобто не виконується
одна або дві з наведених вимог нерівності. Якщо не ви0
конується жодна з умов, баланс є неліквідним, тобто у
підприємства не вистачає високоліквідних засобів для
погашення термінових зобов'язань, що в свою чергу
відобразиться на рівні його фінансової безпеки.
У залежності від того, якими видами оборотних ак0
тивів підприємство погашає свої зобов'язання виділя0
ють три рівні платоспроможності:
1) грошова платоспроможність, яка характеризуєть0
ся коефіцієнтом абсолютної платоспроможності, що
визначає миттєву платоспроможність і вказує на те, яку
частину поточних зобов'язань підприємство може по0
гасити негайно високоліквідними оборотними актива0
ми. Крім того, даний показник є найбільш жорстким кри0
терієм у процесі оцінювання платоспроможності. Нор0
мативне значення даного коефіцієнта повинно бути > 0,2,
яке означає, що підприємство є грошово платоспромож0
ним і високоліквідні оборотні активи покривають по0
точні зобов'язання не менше ніж на 20%;
2) розрахункова платоспроможність або коефіцієнт
проміжної платоспроможності визначає потенційну пла0
тоспроможність підприємства з урахуванням майбутніх
надходжень від дебіторів. Показник вказує на те, яку
частину поточних зобов'язань підприємство може по0
гасити за рахунок високо та середньоліквідних активів.
Коефіцієнт дає змогу визначити рівень платоспромож0
ності підприємства за період, який дорівнює середній
тривалості одного обороту поточної дебіторської за0
боргованості за умови повного та своєчасного її пога0
шення і значення якого повинно перебувати в діапазоні
0,7—0,8;
3) майнова платоспроможність або коефіцієнт за0
гальної платоспроможності являється комплексним по0
казником оцінювання платоспроможності підприємства,
що відображає відношення всієї суми оборотних активів
до величини поточних зобов'язань. Даний показник вка0
зує на прогнозні платіжні можливості на відносно відда0
лену перспективу. Теоретичне значення показника ста0
новить 1,5—2 [13, с. 280].
Важливого значення в контексті дослідження умов
забезпечення платоспроможності з точки зору ліквід0
ності коштів набуває наявність у підприємства задовіль0
ної структури балансу, визначення якої пов'язано з роз0
рахунком двох показників: коефіцієнта загальної
ліквідності та коефіцієнта забезпеченості оборотних

активів власними оборотними коштами. Вказані показ0
ники є критеріями оцінювання структури балансу
підприємства.
Якщо показник загальної ліквідності більше або
дорівнює 1,5, а коефіцієнт забезпеченості оборотних
активів власними оборотними коштами більше або до0
рівнює 0,1 така структура балансу є задовільною, а під0
приємство — платоспроможним.
У тому разі, коли дані критерії не виконуються, це
свідчить про незадовільну структуру балансу і, як на0
слідок неплатоспроможність підприємства та знижен0
ня рівня його фінансової безпеки.
На основі визначених критеріїв структури балансу
підприємства сформовано ряд таких рекомендацій:
1) темпи росту оборотних активів повинні бути вищими
у порівнянні з темпами росту поточних зобов'язань;
2) збільшення обсягів оборотних активів повинно суп0
роводжуватися одночасним зменшенням на цю саму ве0
личину вартості необоротних активів (переведення час0
тини їх в оборотні кошти шляхом застосування методів
прискореної амортизації); 3) максимальне обмеження
вкладень капіталу у важколіквідні оборотні активи та
недопущення вкладень у неліквідні; 4) потребу у збіль0
шенні величини власного капіталу підприємства можли0
во забезпечити за рахунок зростання нерозподіленого
прибутку та статутного капіталу.
У процесі дослідження забезпечення платоспро0
можності необхідно враховувати особливості та три0
валість операційного та фінансового циклів підприєм0
ства в розрізі окремих видів діяльності. Важливим є та0
кож визначення напряму зміни активів чи пасивів
підприємства таким чином, щоб сума його грошових
коштів збільшилась. Чим менша тривалість фінансово0
го циклу, тим менше фінансових ресурсів потрібно для
фінансування виробничих потреб підприємства [7].
Отже, наявність та забезпечення ліквідності активів
сприяє мінімізації ризику несплати за зобов'язаннями,
що в свою чергу підвищує рівень фінансової безпеки
підприємства.
Збалансована структура джерел формування капі0
талу є беззаперечною запорукою забезпечення довго0
строкової платоспроможності виробничо0економічної
системи. Формування достатньої частки власного капі0
талу у складі джерел фінансування є гарантом постійної
можливості підприємства погашати свої зобов'язання.
Такий рівень можливо досягнути застосовуючи тради0
ційний чи функціональний підходи до фінансування.
Характеризуючи традиційний підхід до фінансуван0
ня, варто зазначити, що він спирається на виконання та0
ких правил:
1) правило мінімальної фінансової переваги — на0
явність обов'язкової позитивної ліквідності, що визна0
чається шляхом формування відповідного резерву за0
безпечення платоспроможності, який можливо викори0
стовувати для покриття можливого ризику виникнення
невідповідності в обсязі, періоді та швидкості обороту
короткострокових активів та пасивів балансу. В якості
такого резерву можливо використовувати робочий ка0
пітал підприємства, що характеризується перевищенням
поточних активів над поточними зобов'язаннями;
2) правило максимальної заборгованості визначає,
що довго0 та середньострокові зобов'язання не повинні
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перевищувати половини постійного капіталу підприєм0
ства, який включає власний капітал і прирівняні до ньо0
го довгострокові джерела.
У свою чергу функціональний підхід включає в себе
такі правила та вимоги, як:
1) скориговане правило фінансової рівноваги —
власний і прирівняні до нього капітал повинні повністю
покривати стабільно розміщені активи (необоротні ак0
тиви), тобто резерв ліквідності оцінюється за величи0
ною власних оборотних коштів;
2) обсяг потреби в оборотних коштах (власних обо0
ротних коштах) змінюється протягом всього звітного
періоду. Такі зміни призводять, з одного боку, до над0
лишкового обсягу оборотних активів, при якому части0
на коштів вивільняється, тобто з'являються вільні дже0
рела власних оборотних коштів, а, з іншого боку, до не0
задоволення потреби в оборотних коштах, що призво0
дить до залучення позикових ресурсів;
3) питома вага короткострокових зобов'язань у
складі джерел фінансування не може перевищувати ча0
стку ліквідних активів (грошові кошти і фінансові інвес0
тиції, поточна дебіторська заборгованість і запаси, при0
значені для продажу). Решта активів повинна бути про0
фінансована за рахунок власного капіталу або довго0
строкових зобов'язань. З врахуванням цього, необхід0
на (достатня) частка власного капіталу у складі джерел
фінансування є вже індивідуальною для кожного
підприємства і на кожну звітну дату.
Якщо мова йде про забезпечення необхідного при0
росту активів джерелами фінансування то найбільш
сприятлива для підприємства складається ситуація, коли
приріст нерозподіленого прибутку, амортизаційних
відрахувань, інших власних джерел фінансування дорі0
внює приросту необоротних активів і необхідних за0
пасів. Приріст решти елементів активів може бути за0
безпечений збільшенням поточних зобов'язань підприє0
мства. Що стосується додаткового залучення коротко0
строкових позикових коштів, то її доцільність визна0
чається можливим приростом рентабельності власного
капіталу.
Враховуючи підходи щодо фінансування активів
підприємства за рахунок власних джерел формування
капіталу та для забезпечення перспективної платоспро0
можності, обсяги власних оборотних коштів підприєм0
ства повинні відповідати розміру робочого капіталу.
Водночас залучення позикового капіталу в опти0
мальних обсягах та ефективне їх використання також
має значний вплив на платоспроможність підприємства.
Пропорційне підвищення частки власного капіталу в
загальній структурі капіталу призводить до підвищення
ризику та зниження платоспроможності підприємства
На структуру джерел формування капіталу безпо0
середньо впливає тривалість обороту коштів. Підприє0
мство у якого період обороту коштів менший, може мати
більшу частку позикового капіталу без загрози для влас0
ної платоспроможності. Також важливо зазначити, що
чим менша частка постійних витрат у собівартості про0
дукції підприємства, тим менший ризик втрати плато0
спроможності.
Ліквідність оборотних активів підприємства напря0
му поєднана з поточними пасивами, оскільки від їх
узгодженості залежить формування та можливість на0
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рощення чистого оборотного (робочого) капіталу. При
цьому важливого значення набуває вибір оптимальної
моделі фінансування оборотних активів.
Відомо, що в теорії фінансового менеджменту ви0
діляють чотири моделі фінансування оборотних активів:
ідеальну, агресивну, консервативну та компромісну.
Ідеальна модель полягає у тому, що довгострокові
пасиви встановлюються на рівні необоротних активів, а
короткострокові зобов'язання — оборотних активів. У
таких умовах у підприємства відсутні як власні оборотні
кошти, так і робочий капітал. У реальному житті ідеаль0
на модель практично не застосовується через те, що
вона є досить ризиковою, оскільки не передбачає фор0
мування резерву платоспроможності.
Агресивна модель фінансування оборотних активів
полягає в тому, що довгострокові пасиви є джерелом
покриття необоротних активів та постійної частини обо0
ротних, тобто їх мінімуму, який необхідний для здійснен0
ня господарської діяльності, визначеного на основі нор0
мування без врахування страхових запасів. У цьому разі
змінна частина оборотних активів у повному обсязі за0
безпечує погашення короткострокових зобов'язань.
Робочий капітал дорівнює постійній частині оборотних
активів.
З позиції ліквідності і поточної платоспроможності
ця стратегія також є ризикованою, оскільки обмежува0
тися лише мінімумом поточних активів досить складно.
Таку стратегію фінансування оборотних активів може
дозволити собі підприємство, яке не має проблем з
отриманням короткострокових кредитів або комерцій0
них кредитів постачальників. Крім того, агресивна по0
літика здатна знизити ризик неплатоспроможності, але
не може забезпечити високої рентабельності активів.
Консервативна модель фінансування оборотних
активів передбачає, що змінна частина поточних активів
також покривається довгостроковими пасивами. Як пра0
вило, така модель застосовується на початкових стадіях
діяльності підприємства за умови достатньої величини
капіталу власників підприємства і доступності довгост0
рокових кредитів для фінансування. Запорукою висо0
кого рівня платоспроможності є відсутність у підприєм0
ства короткострокової заборгованості.
Компромісна модель фінансування оборотних ак0
тивів найбільш реальна. Сутність її полягає в тому, що
необоротні активи, постійна частина оборотних активів
і приблизно 0,5 змінної частини поточних активів по0
криваються довгостроковими пасивами. При цьому ро0
бочий капітал визначається як різниця між довгостро0
ковими пасивами і необоротними активами. Зауважи0
мо, що при її використанні в окремі періоди господарсь0
кої діяльності підприємство може мати надмірний об0
сяг оборотних активів, що негативно впливає на розмір
прибутку [14].
Отже, вибираючи стратегію фінансування оборот0
них активів, варто орієнтуватися на бажане співвідно0
шення між рівнем рентабельності та рівнем ризику втра0
ти платоспроможності підприємства, яке оцінюється
необхідною величиною робочого капіталу. Характер
заходів, що спрямований на досягнення цільового рівня
платоспроможності залежить від того, який з показників
фінансового стану у підприємства має незадовільне зна0
чення.
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Наступною важливою запорукою забезпечення пла0
тоспроможності підприємства є уміння планомірно та
раціонально керувати кредиторською та дебіторською
заборгованістю. Така умова полягає у регулярному мо0
ніторингу за обсягом та співвідношенням дебіторської
та кредиторської заборгованості, показниками їх обо0
ротності і періодом погашення. Управління кредиторсь0
кою та дебіторською заборгованістю ототожнюють з
управлінням оборотними активами та джерелами обо0
ротних коштів, які є вкрай важливими для забезпечен0
ня платоспроможності підприємства.
Взагалі дебіторська заборгованість є оборотними
активами, які вилучені на певний момент, саме тому, чим
швидше підприємство отримає кошти за надані товари,
роботи та послуги, тим кращим є його фінансовий стан.
Саме зростання вартості дебіторської заборгованості
свідчить про надання підприємством позик у товарній
формі своїм споживачам. Взагалі величина дебіторсь0
кої заборгованості залежить від обсягів продажу, умов
розрахунку з покупцями, періоду відстрочки платежу,
платіжної дисципліни покупців, організації контролю за
станом розрахунків з дебіторами, претензійної роботи
на підприємстві.
Як правило, зменшення обсягів дебіторської забор0
гованості розцінюється позитивно, але якщо дебіторсь0
ка заборгованість зменшується за рахунок скорочення
обсягів відвантаженої продукції, то це призводить до
зниження ділової активності підприємства. Також ба0
жано, щоб структура дебіторської заборгованості не
містила простроченої, безнадійної, віднесеної до резер0
ву сумнівних боргів заборгованості. У разі виникнення
таких статей варто провести аналіз дебіторської забор0
гованості в позиції строків неплатежу. Суть даного до0
слідження полягає у градації заборгованості відповід0
но за строками (до 3 місяців, від 3 до 6 місяців, від 6 до
12 місяців), порівнянні її в динаміці та визначенні при0
чин збільшення тривалості перебування коштів у дебі0
торській заборгованості.
Якість дебіторської заборгованості варто оцінюва0
ти через показники оборотності, які характеризують
швидкість та час її повернення. Підвищення вказаних
коефіцієнтів можливо за рахунок аналізу фінансового
стану потенційних дебіторів та їх платоспроможність,
репутації, термінів існування, кон'юнктурної стадії в га0
лузі, де партнери здійснюють свою діяльність; дивер0
сифікації клієнтури; визначення максимальної суми бор0
гу в цілому та на одного клієнта (лімітування дебіторсь0
кої заборгованості); використання різних форм забез0
печення повернення боргу (застава, страхування, га0
рантії банків або третіх осіб, оформлення забезпече0
ним векселем тощо); підвищення дієвості штрафних
санкцій щодо боржників.
У процесі роботи з дебіторами варто прискорити
розрахунки з ними використовуючи різноманітні фор0
ми рефінансування, або іншими словами переведення
дебіторської заборгованості в інші ліквідні форми обо0
ротних активів. Така процедура надасть можливість
збільшити суму ліквідних активів. Основними формами
рефінансування визначено: факторинг, форфейтинг,
облік векселів, спонтанне фінансування та інші. Всі вони
базуються на тому, що витрати, які спрямовані на рефі0
нансування не повинні перевищувати очікуваний прибу0

ток від використання вивільнених коштів, збільшувати
вартість короткострокових кредитів для підтримки пла0
тоспроможності та інфляційних витрат, що виникають
у випадку затримки платежів.
Поряд з дебіторською заборгованістю підприємства
варто розглядати і кредиторську, яка інтерпретується
як залучення деякої частики оборотних коштів у госпо0
дарську діяльності. Знову ж таки в процесі досліджен0
ня кредиторської заборгованості з позиції платоспро0
можності звертають увагу на склад, структуру, якість
та співвідношення її з дебіторською заборгованістю.
Якщо вартість кредиторської заборгованості зрос0
тає і при цьому темп її приросту менший від темпів при0
росту оборотних активів (особливо високоліквідних) то
це свідчить про підвищення рівня платоспроможності
підприємства. Також позитивною характеристикою вва0
жається скорочення в динаміці суми кредиторської за0
боргованості за видами та в цілому, зниження її частки
у джерелах формування капіталу та зобов'язаннях.
Успішне управління кредиторською заборгованістю
постійно пов'язане з контролем за співвідношенням де0
біторської та кредиторської заборгованості та моніторин0
гом стану розрахунків за простроченою заборгованістю.
Вважають, що ідеальним для будь0якого підприємства
є таке співвідношення, коли кредиторська заборгованість
перевищує дебіторську на 10—20%. Але як показують
досліджень на деяких підприємствах кредиторська забор0
гованість перевищує дебіторську в десятки разів. При цьо0
му варто зазначити, що значні обсяги дебіторської забор0
гованості можуть бути ознаками раннього банкрутства. З
огляду на такі обставини, підприємству варто контролю0
вати інформацію про стан рахунків з дебіторами та кре0
диторами так як вони є індикаторами потенційних загроз
погіршення його фінансової безпеки.
Підвищення швидкості оборотності дебіторської
заборгованості порівняно з кредиторською дає змогу
підприємству отримувати грошові ресурси від дебіторів
та спрямовувати їх на погашення боргів кредиторам.
Таким чином, протягом певного періоду у розпоряд0
женні підприємства знаходяться вільні кошти, які мож0
ливо вкладати в прибуткові активи. Такий вектор пове0
дінки підприємства свідчить про його виважену кредит0
ну політику. Ознаками нераціональної кредитної по0
літики є збільшення обсягів дебіторської заборгова0
ності. В такому разі необхідно звернути увагу на умови
надання кредиту під час реалізації, строк та гарантії, що
надаються під кредит.
Вважаємо, що перевищення кредиторської забор0
гованості над дебіторською, з одного боку, може трак0
туватися як раціональне використання фінансових ре0
сурсів, оскільки підприємство залучає у господарську
діяльність більше коштів, ніж відволікає в оборот, а з
іншого — підприємство змушене повертати свої зобо0
в'язання перед кредиторами не залежно від стану дебі0
торської заборгованості.
Забезпечення та управління платоспроможністю
підприємства значною мірою залежить від раціональ0
ного та збалансованого управління грошовими потока0
ми. Основними засадами такого управління визначе0
но:1) забезпечення мінімального необхідного обсягу
грошових ресурсів для постійного проведення поточних
розрахунків; 2) постійний моніторинг за вхідними та ви0
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хідними грошовими потоками, а також за сезонними
змінами залишку грошових коштів; 3) формування ре0
зерву тимчасово вільних грошових коштів, які можливо
спрямувати на розширення діяльності підприємства;
4) оптимізація системи розрахунків із постачальниками
і покупцями, тобто обгрунтування політики надання
комерційних кредитів і отримання відстрочки платежів;
5) мобілізація резервів грошових ресурсів для відшко0
дування непередбачених витрат та можливих втрат у
процесі фінансово0господарської діяльності; 6) транс0
формація вільних грошових коштів у високоліквідні ак0
тиви, а також зворотна їх конвертація для поповнення
залишку грошових коштів [8].
Сутність забезпечення грошових потоків полягає в
збалансованості позитивних та негативних грошових
потоків у часі та за центрами відповідальності. Дефіцит
грошового потоку породжує зниження ліквідності ак0
тивів та рівня платоспроможності підприємства, зрос0
тання обсягів кредиторської заборгованості та виник0
нення затримок платежів за кредитним ресурсам. Над0
лишковий грошовий потік характеризується уповільнен0
ням оборотності капіталу, втратою реальної вартості
тимчасово вивільнених коштів та частини потенційного
доходу, який пов'язаний з розміщенням коштів в опе0
раційному та інвестиційному процесах.
Досягнення збалансованості дефіцитного грошово0
го потоків у короткостроковій перспективі напряму по0
в'язане з системою заходів, які спрямовані на приско0
рення залучення коштів та на уповільнення видатків. До
основних заходів щодо прискорення залучення коштів
варто віднести рефінансування дебіторської забор0
гованості, застосування цінових знижок на продукцію ре0
алізовану за готівкові кошти, скорочення строків креди0
ту, та застосування механізму передоплати за розрахун0
ками. Уповільнення видатків можливе за рахунок транс0
формації короткострокових кредитів у довгострокові,
зростання строків кредитів, використання лізингу. Зас0
тосування вищенаведених заходів сприятимуть підвищен0
ню рівня платоспроможності підприємства в короткост0
роковому періоді, але також можуть призвести і до ви0
никнення дефіцитного грошового потоку в майбутньому.
В якості оптимізації грошових потоків в часі вико0
ристовують їх вирівнювання та синхронізацію. Вирівню0
вання полягає в згладжуванні обсягів грошових потоків
за окремими часовими інтервалами і як наслідок зни0
ження коефіцієнта коваріації. Синхронізація вказує на
спроможність підприємства генерувати грошові потоки
від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Основним бажаним результатом такого методу оптимі0
зації є те, щоб у кожний момент часу чистий грошовий
потік повинен бути позитивним.
Досліджуючи забезпеченість платоспроможності з
позиції синхронізації формування грошових потоків роз0
раховують коефіцієнт ліквідності грошового потоку
підприємства. Він слугує для оцінювання можливих об0
сягів окремих джерел надходження та використання гро0
шових потоків, визначення прогнозного рівня платосп0
роможності підприємства на основі динамічної тенденції.
Для забезпечення необхідної ліквідності значення дано0
го коефіцієнта має бути не нижчим від 1 [13, с. 278].
Останнім етапом у процесі оптимізації грошових
коштів підприємства є максимізація чистого грошового
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потоку, яка забезпечує підвищення рівня самофінансу0
вання та зниження залежності від зовнішніх джерел
фінансування. Оскільки платоспроможність визначають
як здатність підприємства сплачувати кошти за зобо0
в'язаннями, що настали і потребують термінового пога0
шення, необхідно об'єктивно підходити до планування
грошових потоків. Вважаємо, що у підприємства має
бути залишок грошових коштів, який дорівнює різниці
між кредиторською заборгованістю всіх видів, строки
сплати якої настають найближчим часом, і поточною
дебіторською заборгованістю на користь підприємства,
платежі за якою очікуються у той самий час.
В умовах, коли підприємство прагне до економії ви0
трат на оплату коштів та страхування ризиків від факту
несплати за поставлену продукцію, товар чи послугу
актуальним постає питання вибору та застосування
різноманітних форм ефективних розрахунків. В основу
їх ефективності покладено ряд критеріїв, які також є
важелями управління платоспроможністю підприємства
в контексті фінансової безпеки.
Важливим у процесі проведення розрахунків є фак0
тор порівняння часу, який необхідний для одержання
відповідного платежу з тривалістю виробничого проце0
су. Крім того, ефективність форм розрахунків напряму
залежить від швидкості зарахування коштів на рахунок
постачальника [10 c. 60]. Зміна структури розрахунків
підприємства напряму впливає на швидкість обороту
товарно0матеріальних цінностей та на оборотність
коштів в його розрахунках з партнерами. Таке приско0
рення можливо забезпечити за рахунок максимально0
го зближення строків оплати товару та їх надходження
до покупців та за рахунок використання найбільш ра0
ціональних форм розрахунків. Змінюючи форму роз0
рахунків, логічно змінюється і час між оплатою про0
дукції та її надходженням до покупців. Іншими словами
така ситуація призводить до коливання обсягів товар0
но0матеріальних запасів, дебіторської та кредиторської
заборгованості, величина яких відповідає структурі роз0
рахунків. Враховуючи такі умови визначено, що у разі
заміщення однієї форми розрахунку на іншу змінюють0
ся і статті балансу. А, як відомо, зміна статей звіту про
фінансовий стан підприємства призводить до зміни
фінансових показників його діяльності. Спираючись на
окреслені умови, підприємство може використовувати
ряд сучасних різноманітних форм розрахунків, до яких
можливо віднести авансову форму розрахунків, інкасо,
банківський переказ, акредитив та інші.
Отже, вважаємо, що прискорення обороту розра0
хунків залежить від ефективності і швидкості руху про0
дукції від постачальника до покупця, а також від швид0
кості перерахування коштів із рахунку платника на ра0
хунок одержувача коштів. Ці величини і можна визна0
чити як основні критерії ефективності форм розра0
хунків. Таким чином, платоспроможність підприємства
напряму залежить від рівня ефективності використан0
ня тієї чи іншої форми безготівкових розрахунків.

ВИСНОВКИ
Таким чином, визначення підходів щодо досліджен0
ня фінансової безпеки підприємства з точки зору уник0
нення загрози неплатоспроможності підтверджує потре0
бу вибору оптимальних умов забезпечення платоспро0
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можності виробничо0економічних систем, які впливають
на ефективність ведення їх фінансово0господарської
діяльності. Це дозволило запропонувати власне бачен0
ня основних умов забезпечення платоспроможності
підприємства. Такими умовами визначено: наявність та
забезпечення ліквідності активів та задовільної струк0
тури балансу; збалансована структура джерел форму0
вання капіталу підприємства; ефективне управління де0
біторською та кредиторською заборгованістю; раціо0
нальне та збалансоване управління грошовими потока0
ми; вибір та застосування ефективних форм розра0
хунків.
На основі отриманих результатів доведено, що ви0
щевикладенні умови забезпечення платоспроможності
мінімізують ризик загрози погіршення рівня фінансо0
вої безпеки підприємства. Тому для подальшого до0
слідження, у цьому напрямі необхідно зосередити
свою увагу на механізмі забезпечення платоспромож0
ності у точки зору зміцнення фінансової безпеки
підприємства.
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THE USE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE CONTROL SYSTEM IN THE AREA
OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS
Предметом дослідження цієї статті є аналіз існуючої адміністративної відповідальності за пра
вопорушення в сфері благоустрою населених пунктів. Під час розгляду Кодексу України про адмі
ністративні правопорушення було виявлено колізії з іншими законодавчими актами та розбіжності
у розмірах штрафних санкцій, що застосовуються за схожі правопорушення із забруднення тери
торій відходами, стоками та іншими речовинами. За результатом розгляду запропоновано удос
коналити положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються бла
гоустрою територій.
The research object of this article is analyzing the existing administrative responsibility for violations
in the area of beautification of human settlements. There were founded conflicts in reviewing the Code
of Ukraine on Administrative Offences with other laws and differences in the amount of penalties applied
for similar offenses areas of pollution of waste, wastewater and other substances. Following it was
proposed upgrade the Code of Ukraine on Administrative Offences relating to beautification of territories.
Ключові слова: державне регулювання, сфера благоустрою населених пунктів, благоустрій, житлово#
комунальне господарство, державна політика, державне управління, нормативно#правове регулювання.
Key words: government regulation, area of beautification of human settlements, beautification of human settlements,
housing & municipal economy, public policy, public management, legal regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідальність у загальносоціологічному значенні
виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної не0
обхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і ціннос0
тей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значен0
ня діяльності, її наслідків для суспільства і соціального
розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або
певної групи. Соціальна функція відповідальності розкри0
вається у понятті соціальної відповідальності, державно0
обумовленим прикладанням якої є юридична відпові0
дальність. Соціальна відповідальність, з однієї сторони, це
дотримання суб'єктами суспільних відносин вимог соціаль0
них норм, з іншої, (у випадках безвідповідальної поведін0
ки, що не відповідає вимогам норм чи порушує суспільний
порядок) соціальна відповідальність особи полягає в тому,
що вона зобов'язується нести доповнюючий обов'язок
особистого чи майнового характеру [1].
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Юридична відповідальність є різновидом соціаль0
ної відповідальності, який закріплений у законодавстві
і забезпечуваний державою юридичний обов'язок пра0
вопорушника пізнати примусового позбавлення певних
цінностей, що йому належать [2]. Іншими словами, це
застосування до винної особи примусових заходів за
вчинене правопорушення. Цілі юридичної відповідаль0
ності передбачають: забезпечення прав та свобод
суб'єктів шляхом їх гарантування, охорони та віднов0
лення; охорона та захист суспільного порядку шляхом
запобігання правопорушенням та перевиховання пра0
вопорушників; захист правопорядку та виховання гро0
мадян шляхом створення умов для покарання винних
осіб та їх перевиховання; здійснення правової пропа0
ганди та визначення переваг правомірної поведінки;
компенсація спричиненої порушенням шкоди та віднов0
лення порушених суб'єктивних прав.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження аспектів відповідальності за правопо0
рушення в житлово0комунальному господарстві
здійснювали О.Є.Кущ, О.М.Буханевич, О.О.Кравчук,
О.М.Соколовська та І.В.Чеховська. У дослідженнях
було розглянуто відповідальність у житлово0комуналь0
ному господарстві та висловлені окремі пропозиції
щодо удосконалення цього напряму. Однак ці дослід0
ження розглядались без врахування специфіки функ0
ціонування в сфері благоустрою населених пунктів.
Окремі дослідження щодо питань відповідаль0
ності в сфері благоустрою здійснювали дослідники
Є.В. Пряхін [3] та Щербина Є.М. [4].
Зокрема Є.В.Пряхін [3] досліджував підстави адмін0
істративної відповідальності за порушення місцевих Пра0
вил благоустрою території населеного пункту. В його
роботі отримали подальший розвиток поняття адмініст0
ративної відповідальності за порушення місцевих Правил
благоустрою території населених пунктів та особливості
провадження в справах про адміністративні правопору0
шення у сфері благоустрою території населених пунктів.
Більш широкого дослідження питання адміністра0
тивної відповідальності в сфері благоустрою населених
пунктів були розглянуті в роботі Щербини Є.М. [4], де
було опрацьовано теоретико0правові засади та харак0
теристика адміністративної відповідальності за пору0
шення державних стандартів, норм і правил у сфері бла0
гоустрою населених пунктів.
Адміністративна відповідальність за порушення дер0
жавних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою на0
селених пунктів Щербина Є.М. [4] розглядає як примусову,
з додержанням встановленої процедури застосування пра0
вомочним суб'єктом адміністративних стягнень до грома0
дян та посадових осіб за порушення встановлених органа0
ми державної влади та органами місцевого самоврядуван0
ня стандартів, норм і правил, спрямованих на створення
умов, що сприяють нормальній життєдіяльності людини на
території населеного пункту. Серед практичних пропозицій
з удосконалення законодавства можна виокремити такі:
— обгрунтовано необхідність доповнити статтю 16
Закону України "Про благоустрій населених пунктів" [5]
щодо доповнення до обмежень при використанні
об'єктів благоустрою, яким заборонено на об'єктах бла0
гоустрою населених пунктів здійснювати інші діяння, що
передбачені місцевими правилами благоустрою тери0
торій населених пунктів";
— запропоновано викласти в новій редакції статтю
152 Кодексу України про адміністративні правопору0
шення [6], де передбачити відповідальність за повтор0
не порушення законодавства в сфері благоустрою на0
селених пунктів.
Водночас, пропозиції автора щодо запровадження
громадських робіт у вигляді покарання можуть призве0
сти до неякісного виконання робіт в сфері благоустрою
населених пунктів, оскільки саме на такі громадські ро0
боти направляють винних осіб.

штрафних санкцій щодо адміністративної відповідаль0
ності в сфері благоустрою населених пунктів.

МЕТА СТАТТІ
Тому мета статті полягає у аналізі штрафних санкцій
у Кодексу України про адміністративні правопорушен0
ня [6] за порушення законодавства в сфері благоуст0
рою населених пунктів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перші кроки формування відповідальності на території
сучасної України здійснювались за часи існування Київсь0
кої Русі при Ярославі Мудрому, де в кодексі законів "Русь0
ка правда" запроваджувались штрафи, які заміняли кров0
ну помсту, і встановлювалися князем чи його намісниками.
Штрафи, що збирались, а також плата за судочинство увій0
шли до джерел княжих доходів і складали важливе джере0
ло прибутків, оскільки київські закони щодо покарання за
злочин віддавали перевагу грошовим виплатам [7].
У сучасному соціально0економічному розвитку Укра0
їни відповідно до статті 42 Закону України "Про благо0
устрій населених пунктів" [5] до відповідальності за по0
рушення законодавства у сфері благоустрою населених
пунктів притягаються особи, винні у:
1) порушенні встановлених державних стандартів,
норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;
2) проектуванні об'єктів благоустрою населених
пунктів з порушенням затвердженої в установленому
законодавством порядку містобудівної документації та
державних будівельних норм;
3) порушенні встановлених законодавством еколо0
гічних, санітарно0гігієнічних вимог та санітарних норм
під час проектування, розміщення, будівництва та експ0
луатації об'єктів благоустрою;
4) порушенні правил благоустрою територій насе0
лених пунктів;
5) порушенні режиму використання і охорони тери0
торій та об'єктів рекреаційного призначення;
6) самовільному зайнятті території (частини тери0
торії) об'єкта благоустрою населеного пункту;
7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично0
дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою населе0
них пунктів;
8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень
чи інших об'єктів озеленення населених пунктів, крім
випадків, передбачених статтею 28 Закону України "Про
благоустрій населених пунктів" [5];
9) забрудненні (засміченні) території населеного
пункту;
10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою,
зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій
населених пунктів тощо.
Законом може бути встановлена відповідальність і
за інші види правопорушень у сфері благоустрою насе0
лених пунктів.
Законом України "Про благоустрій населених пунк0
тів" [5] передбачено, що притягнення осіб, винних у по0
НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
рушенні законодавства у сфері благоустрою населених
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не
Серед питань, що не розглядалися і потребують ок0 звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завда0
ремого дослідження, є розгляд достатності існуючих ної внаслідок порушення вимог цього законодавства.
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Шкода, завдана внаслідок порушення законодав0
ства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає
компенсації, як правило, в повному обсязі без застосу0
вання норм зниження розміру стягнення незалежно від
сплати збору за забруднення навколишнього природ0
ного середовища та погіршення якості природних ре0
сурсів у розмірах, які визначаються на підставі затвер0
джених у встановленому порядку такс, методик, розра0
хунків щодо обрахування шкоди.
Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може
бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У
такому разі шкода компенсується за фактичними витра0
тами, затвердженими в установленому порядку рішенням
органу місцевого самоврядування, на облаштування од0
ного квадратного метра території міста або базової вар0
тості одного квадратного метра землі на відновлення
порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.
Об'єктом порушення державних стандартів, норм і
правил у сфері благоустрою населених пунктів є
суспільні відносини у цій сфері.
Об'єктивна сторона порушення державних стандартів,
норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів по0
лягає у порушенні законодавства у цій сфері, правил бла0
гоустрою територій міст та інших населених пунктів, а та0
кож недодержанні правил щодо забезпечення чистоти і
порядку в містах та інших населених пунктах.
Суб'єктивна сторона порушення державних стан0
дартів, норм і правил у сфері благоустрою населених
пунктів характеризується наявністю вини як у формі
умислу, так і у формі необережності.
Суб'єктами порушення державних стандартів, норм
і правил у сфері благоустрою населених пунктів можуть
бути як посадові особи, так і громадяни.
Відповідно до статті 9 Кодексу України про адміні0
стративні правопорушення [6], адміністративним право0
порушенням (проступком) визнається протиправна, вин0
на дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський по0
рядок, власність, права і свободи громадян, на встанов0
лений порядок управління і за яку законом передбаче0
но адміністративну відповідальність. Адміністративна
відповідальність за правопорушення, передбачені цим
Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм харак0
тером не тягнуть за собою кримінальної відповідаль0
ності.
Щербина Є.М. [4] пропонує визначати адміністра0
тивний проступок у сфері додержання державних стан0
дартів, норм і правил, що стосуються забезпечення бла0
гоустрою населених пунктів, як суспільно шкідливу, про0
типравну, винну (умисну або необережну) дію чи без0
діяльність, що посягає на здоров'я та безпеку грома0
дян, збереження архітектурної спадщини, екологічну
безпеку, встановлений порядок діяльності органів дер0
жавної влади у цій сфері, і за яке законодавством пе0
редбачені заходи адміністративної відповідальності.
Правопорушення, що триває, може припинятися як
фактично, так і юридично. Фактичне припинення відбу0
вається або шляхом виконання обов'язку, або в резуль0
таті зміни обстановки. Юридичне ж припинення озна0
чає, що винний притягнутий до відповідальності за своє
діяння, а обов'язок ще не виконав. Наприклад, за за0
смічення території винного оштрафовано за статтею 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення
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[6]. У день винесення постанови про застосування
санкції правопорушення, що триває, вважається закін0
ченим. У разі якщо винна особа не здійснить прибиран0
ня території, з наступного дня починається нове анало0
гічне правопорушення.
Поряд із включеними до складу адміністративного
правопорушення загальними і спеціальними ознаками,
в Загальній частині Кодексу України про адміністративні
правопорушення [6] і ряді інших правових актів назва0
на значна кількість обставин, що характеризують суб'єк0
та правопорушення, але до складу не входять. Це стан
особи на військовій службі (стаття 15), відсутність в осо0
би громадянства України (стаття 16), стан вагітності і
сильного душевного хвилювання (стаття 34) тощо. Вони
ніяк не впливають на кваліфікацію вчиненого, проте
впливають на вид, розмір та інші характеристики стяг0
нення.
Ці ознаки нерідко зараховують до розряду спеціаль0
них і за аналогією до спеціальних відносять суб'єктів,
що їх мають. Вважається, що це дещо спрощений підхід.
Спеціальна ознака, як уже відзначалося, включається
до складу і є або конструктивною, або такою, що ква0
ліфікує (аналогічно дане питання вирішується в карному
праві). Ознаки ж, про які йдеться, таких характеристик
не мають. На підставі цього їх доцільно позначити як
особливі ознаки, а суб'єктів з цими ознаками — особ0
ливими суб'єктами.
Аналіз чинного законодавства показує, що до особ0
ливих суб'єктів належать: неповнолітні; інваліди; жінки,
що мають дітей у віці до 12 років і вагітні; військово0
службовці, призвані на збори військовозобов'язані; ря0
довий і начальницький склад органів внутрішніх справ;
студенти й учні; особи, на яких поширюється дія дис0
циплінарних статутів або спеціальних положень про
дисципліну, що передбачають застосування дисциплі0
нарних санкцій за адміністративні проступки; депутати;
іноземні громадяни; особи, які повторно протягом року
здійснили однорідне правопорушення, за яке вони вже
піддавалися адміністративному стягненню; осуджені за
злочин.
Наявність особливих ознак може мати для суб'єкта
такі юридичні наслідки:
— по0перше, вони можуть бути обставинами, що по0
м'якшують або обтяжують відповідальність;
— по0друге, особливі суб'єкти не піддаються деяким
стягненням. Так, адміністративний арешт не може засто0
совуватися до військових, неповнолітніх, вагітних жінок і
жінок, що мають дітей у віці до 12 років, інвалідів 1 і 2 груп;
— по0третє, цілий ряд суб'єктів з особливими озна0
ками за адміністративні проступки можуть бути піддані
не адміністративним, а дисциплінарним стягненням.
Та сама ознака може використовуватися як спе0
ціальна (така, що має статус конструктивного або така,
що кваліфікує) і як особлива.
Адміністративне правопорушення (стаття 10 Кодек0
су України про адміністративні правопорушення [6])
визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчи0
нила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії
чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і ба0
жала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.
Адміністративна відповідальність за порушення дер0
жавних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою на0
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селених пунктів обумовлена необхідністю комплексного
забезпечення належного функціонування сфери благоуст0
рою населених пунктів відповідно до вимог, що передба0
чені державними стандартами, нормами і правилами.
З 16.02.2010 року було внесено зміни до статті 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення
[6] щодо порушення правил благоустрою територій міст
та інших населених пунктів.
Нова редакція вказаної статті посилила відпові0
дальність за порушення державних стандартів, норм і
правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил
благоустрою територій населених пунктів, в частині
збільшення розміру штрафу, скасування попередження
та розширення діянь, що вважаються правопорушенням.
Відповідно до статті 152 Кодексу України про ад0
міністративні правопорушення [6] до адміністративної
відповідальності притягуються винні особи за порушен0
ня державних стандартів, норм і правил у сфері благо0
устрою населених пунктів, правил благоустрою тери0
торій населених пунктів.
Встановлені наступні штрафні санкції: для громадян
від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних міні0
мумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн.) і для по0
садових осіб, громадян — суб'єктів підприємницької
діяльності — від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.).
Слід зазначити, штраф є грошовим стягненням, що
накладається на громадян і посадових осіб за адмініст0
ративне правопорушення у випадках і розмірі, встанов0
лених Кодексом України про адміністративні правопо0
рушення та іншими законами України.
У розрахунку до середньої заробітної плати грома0
дянина України, що складала станом за жовтень 2014
року — 3509 грн. [8], розмір штрафу складає для гро0
мадян 9—39%, а для посадових осіб, громадян —
суб'єктів підприємницької діяльності — 24—48%.
Наприклад, у Німеччині система притягнення до
відповідальності, де за чистоту тротуарів відповідають
власники прилеглих до них будинків або орендарі,
штраф за нерозчищені дороги складає 10 тисяч євро.
Якщо хтось травмується на обледенілому тротуарі, всі
витрати, в тому числі й медичні, відшкодовуватимуться
власником будинку, а муніципальні служби відповідаль0
ності в даному випадку не несуть [9]. Це майже 350%
від середньої заробітної плати громадянина Німеччини,
що складала у 2014 році — 2900 Євро [10].
Таким чином, штрафи в Україні для забезпечення їх
дієвості, за прикладом однієї з розвиненої європейсь0
кої країни, можуть складати близько 12240 грн. або 720
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Слід зазначити, що Кодекс України про адміністра0
тивні правопорушення [6] містить ще деякі статті, які
стосуються об'єктів благоустрою населених пунктів.
По0перше, це стаття 150 "Порушення правил користу0
вання жилими будинками і жилими приміщеннями" щодо
утримання прибудинкових територій. Зокрема, серед іншо0
го передбачена відповідальність за порушення правил сан0
ітарного утримання придомових територій, псування жилих
будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів бла0
гоустрою — тягнуть за собою попередження або накладен0
ня штрафу на громадян від одного до трьох неоподаткову0
ваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.) і попе0

редження або накладення штрафу на посадових осіб — від
трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів гро0
мадян (від 51 до 119 грн.).
Водночас у цій статті термінологія об'єктів благо0
устрою, щодо яких здійснюються правопорушення за
цією статтею, не відповідає базовому Закону України
"Про благоустрій населених пунктів" [5]. Зокрема за0
стосовується визначення "придомові території", в той
час як у базовому законі це — "прибудинкові території",
які і є об'єктами благоустрою. Також , у статті застосо0
вуються слова "псування жилих будинків, жилих при0
міщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою", в той
час як на прибудинкових територіях як на об'єкті бла0
гоустрою знаходяться елементи благоустрою.
Санкції за правопорушення за цією статтею, а фак0
тично за правопорушення щодо утримання прибудин0
кових територій та елементів благоустрою на них знач0
но нижче ніж санкції, що визначені у статті 152 цього
Кодексу, а саме за порушення законодавства щодо всіх
об'єктів благоустрою населених пунктів.
Враховуючи викладене, доцільним є виключення із цієї
статті норм щодо правопорушень з утримання прибудин0
кових територій та елементів благоустрою на них, оскіль0
ки це врегульовано у статті 152 зазначеного Кодексу.
По0друге стаття 15201 "Порушення правил паркуван0
ня транспортних засобів" передбачає відповідальність за
порушення посадовими особами суб'єктів господарюван0
ня, які утримують майданчики для паркування транспорт0
них засобів, визначених правилами паркування транспор0
тних засобів вимог щодо розміщення та функціонування
майданчиків для паркування — тягне за собою накладен0
ня штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 грн.).
Також, необладнання майданчиків для платного
паркування транспортних засобів паркувальними авто0
матами, автоматичними в'їзними та виїзними термінала0
ми або іншими засобами контролю за оплатою послуг
паркування — тягне за собою накладення штрафу на
посадових осіб суб'єктів господарювання, які утриму0
ють майданчики для платного паркування транспортних
засобів, від тридцяти до сорока неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від 510 до 680 грн.).
Передбачена санкція за повторне протягом року вчи0
нення порушення, передбаченого частиною четвертою
цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністратив0
ному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу
на посадових осіб суб'єктів господарювання, які утриму0
ють майданчики для платного паркування транспортних
засобів, від шістдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.).
По0третє, стаття 153 "Знищення або пошкодження
зелених насаджень або інших об'єктів озеленення насе0
лених пунктів" передбачає відповідальність за знищення
або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев,
чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленен0
ня в населених пунктах, невжиття заходів для їх охоро0
ни, а також самовільне перенесення в інші місця під час
забудови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленен0
ня, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян
від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів до0
ходів громадян (від 170 до 510 грн.) і на посадових осіб
або фізичних осіб — підприємців — від тридцяти до п'ят0
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десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(від 510 до 850 грн.). Ці штрафні санкції також є занизькі
у порівнянні із статтею 152 цього Кодексу.
Водночас у Кодексі України про адміністративні
правопорушення [6] залишаються статті, які стосують0
ся забруднення відходами інших територій, де також
продовжують застосовуватись низькі штрафні санкції
за схожі правопорушення, які були визначені у статтях
52, 82 та 152 цього Кодексу, і стосуються адміністра0
тивної відповідальності за псування і забруднення
сільськогосподарських та інших земель, порушення ви0
мог щодо поводження з відходами під час їх збирання,
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знеш0
кодження, видалення або захоронення, порушення дер0
жавних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою
населених пунктів, правил благоустрою територій насе0
лених пунктів.
За аналогією розмірів штрафних санкцій у зазначе0
них статтях Кодексу необхідно підняти їх межі у стат0
тях 59, 72, 73, 141, 142 цього Кодексу, які стосуються
забруднення територій навколо водних ресурсів, лісів,
смуг відведення автомобільних доріг, і які також є в
населених пунктах.
Також у Кодекс України про адміністративні право0
порушення [6] необхідно увести адміністративну відпо0
відальність за звалювання або розміщення снігу в не0
санкціонованих місцях із визначенням штрафних санк0
ціями за аналогією статті 152 цього Кодексу.
Крім того, у статті 73, 141 та 142 цього Кодексу не0
обхідно внести зміни, що стосуються застосованої тер0
мінології у відповідності до їх визначень у інших зако0
нодавчих актах. А саме: замінити слова "покидьки" на
"відходи", "засміченість" на "забруднення", "авто0
мобільні шляхи" на "автомобільні дороги".

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Реалізація зазначених удосконалень дозволить по0
ліпшити стан законності у сфері благоустрою територій,
у тому числі в населених пунктах, а також ліквідувати
існуючі колізії у Кодексі України про адміністративні
правопорушення [6] у цій сфері.
У подальших розвідках доцільно проаналізувати
застосування інших механізмів відповідальності в сфері
благоустрою населених пунктів таких, як такси, віднов0
на вартість.
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THE STRATEGY AND METHODS SELECTION MECHANISM FOR REALIZATION OF THE FIRE
SAFETY SPHERE STATE MANAGEMENT

Дослідженню наукових підходів до визначення сукупності методів державного управління
сферою пожежної безпеки та їх можливої конфігурації на даний час приділено недостатньо
уваги. Доведено, що такі підходи мають базуватися на формуванні сукупності принципів, вико
ристання яких дозволяє робити такий відбір об'єктивним і спрямованим на досягнення постав
леної мети. Зроблено висновок, що визначення сукупності принципів відбору методів для
здійснення державного управління сферою пожежної безпеки не можна вважати достатньою
умовою для такого відбору, необхідно визначити, насамперед, стратегію та механізм здійснен
ня відбору методів.
У статті досліджено питання стратегії відбору методів для здійснення державного управлін
ня сферою пожежної безпеки і визначено механізм цього відбору з урахуванням принципів, які
є базовими для його здійснення. При визначенні механізму відбору методів висвітлено особ
ливості різних варіантів, у яких однією з ланок є людина, а також визначено необхідність забез
печення зворотного зв'язку.
Research scientific approaches to determining the aggregate governance methods for fire safety
and their possible configurations currently paid insufficient attention. It is proved that such
approaches should be based on the principles of aggregate formation, which allows the use of a
selection objective and aimed at achieving this goal. It is concluded that the definition of aggregate
principles of selection methods for state management in the sphere of fire safety can not be
considered sufficient for this selection, it is necessary to determine, first, strategy and mechanism
of selection methods.
The article deals with the issues of methods selection strategy for state management of the fire
safety sphere and the mechanism of such a selection is defined on the basis of core principles
necessary for its implementation. While defining the methods selection mechanism, there are
highlighted peculiarities of different variants with a person being one of the components. The need
for feedback provision is also specified.
Ключові слова: пожежна безпека, державне управління, метод, стратегія, механізм.
Key words: fire safety, state administration, method, strategy, mechanism.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ляє державним органам здійснювати управлінську
Ефективність державного управління сферою по0 діяльність, реалізуючи регулюючі, організуючі та коор0
жежної безпеки в Україні залежить від сукупності та об0 динуючі впливи на всі складові сфери пожежної безпе0
раної конфігурації методів, використання яких дозво0 ки (далі — ПБ) і суспільні відносини шляхом вироблен0
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ня, ухвалення та реалізації найбільш ефективних управ0
лінських рішень [1].
Науковим підходом до визначення сукупності ме0
тодів державного управління сферою ПБ та їх можли0
вої конфігурації є підхід, що базується на формуванні
сукупності принципів, використання яких дозволить
робить такий відбір об'єктивним і спрямованим на до0
сягнення поставленої мети.
Визначення сукупності принципів відбору методів
для здійснення державного управління сферою ПБ не
можна вважати достатньою умовою для такого відбо0
ру. Необхідно визначити, насамперед, стратегію та ме0
ханізм здійснення відбору методів.
На значимості наукових досліджень щодо обгрун0
тування стратегії та механізму здійснення відбору ме0
тодів організаційного та державного управління у різних
сферах діяльності, у тому числі й у сфері ПБ, акцен0
тували увагу вітчизняні й іноземні науковці та фахівці:
В.Б. Авер'янов, О.С. Анісімов, Г.В. Атаманчук, Ю.П. Би0
тяк, П.Б. Волянський, Б. Гурне, В.А. Доманський,
С.О. Доннел, В.П. Зосімов, Л. Йохансен, Б.Е. Касимов,
Є. Квейд, С.Д. Коваленко, Г. Кунц, Б.П. Курашвілі,
Н.Р. Нижник, С.Л. Оптнер, Л. Планкетт, Я.Ф. Радиш,
Г. Райт, А.П. Рожков, А.Е. Саак, В.П. Садковий, Ю.Г. Учи0
тель, Г. Хейл, В.В. Цветков, Ф. Шамхалов, М.Г. Шува0
лов, Г.П. Щедровицький та ін.
Незважаючи на це, результати проведеного дослі0
дження наявної джерельної бази дозволяють стверд0
жувати, що питання визначення стратегії та механізму
здійснення відбору методів для державного управлін0
ня в різних сферах людської діяльності, у тому числі ПБ,
ще залишаються досить проблематичними і недостат0
ньо дослідженими.
Крім того, на даний час склалася ситуація, коли з
одного боку державне управління сферою ПБ перебу0
ває у стані реформування, а з іншого — наукові підхо0
ди щодо визначення стратегії та механізму здійснення
відбору методів при реалізації державного управління
сферою ПБ потребують більш ретельного досліджен0
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На підставі результатів попередніх наукових праць
визначити стратегію та механізм здійснення відбору ме0
тодів при реалізації державного управління сферою ПБ
в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основну ідею стратегії, як такої, правильно підмітив
Л. Йохансен, який вважав, що вона полягає в розробці
правил, у відповідності з якими застосовуються
відповідні дії [2]. На аналогічних позиціях знаходилися
Г. Кунц і С.О. Доннел, розуміючи під стратегією загаль0
ну програму дій [3].
Визначення стратегії в нашому випадку пов'язане
із знаходженням набору правил застосування сукуп0
ності принципів відбору методів, якими слід керувати0
ся державним органам при здійсненні державного уп0
равління сферою ПБ в інтересах забезпечення досяг0
нення поставлених цілей. Такими принципами в статті
вважаються: принцип "практичної застосовності мето0
ду"; принцип "вартості застосування методу"; принцип
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"ефективності знайденого рішення"; принцип "досто0
вірності методу"; принцип "стабільності рішення";
принцип "збалансованості методів"; принцип "необхі0
дності методу" та принцип "зовнішнього доповнення"
[4].
З урахуванням бачення відомого американського
фахівця з питань стратегічного управління І. Ансоффа
[5] до особливостей стратегії можна віднести таке: ви0
роблення стратегії закінчується встановленням загаль0
них напрямів, просування якими має забезпечити до0
сягнення мети; роль стратегії в пошуку полягає в тому,
щоб, по0перше, допомогти зосередити увагу на певних
ділянках і можливостях, а по0друге, відкинути всі інші
можливості як несумісні зі стратегією; при формулю0
ванні стратегії доводиться користуватися досить уза0
гальненою, неповною і не завжди точною інформацією
про різні альтернативи; успішне використання стратегії
неможливо без зворотного зв'язку; стратегія, яка ви0
правдана при одному наборі пріоритетів, не буде, як
правило, такою, якщо пріоритети організації змінять0
ся.
Ураховуючи це, в основу стратегії відбору ме0
тодів пропонується покласти компроміс між вимога0
ми визначених вище принципів для здійснення відбо0
ру методів для державного управління сферою ПБ,
тому що отримати ідеальний варіант правил відбо0
ру, який повністю задовольняв би вимогам усіх прин0
ципів одночасно практично не можливо. Так, наприк0
лад, щоб забезпечити, досить високу достовірність
управлінського рішення в сфері ПБ, треба буде по0
годжуватися і з більш високими витратами ресурсів
(інформаційних, фінансових, матеріальних) на отри0
мання такого рішення. Разом з тим, вимоги практич0
ної застосовності та збалансованості методів мають
бути виконаними ще до того, як будуть розглянуті
інші принципи [6; 7]. Це можна пояснити тим, що заз0
начені вимоги є фактично обмеженнями по відно0
шенню до інших принципів. Таким чином, забезпе0
чення застосовності та збалансованості слід вважа0
ти необхідною умовою для переходу до розгляду
інших шести принципів.
Природно, що при цьому потрібно враховувати
багато таких важливих факторів, як: зміст і значен0
ня наслідків виниклої (існуючої) проблеми, розв'я0
зання якої здійснюється в сфері ПБ; ступінь доступ0
ності необхідних даних; можливі витрати часу кері0
вників (управлінців) на розв'язання проблеми;
ступінь автоматизації управлінських процедур щодо
вироблення та ухвалення рішень; допустимі ризики;
існуючі обмеження. Більш того, з часом у процесі
розробки та ухвалення управлінського рішення
відносна значимість (вага) зазначених факторів із
зміною вихідних умов може змінюватися. Наприк0
лад, спочатку з боку керівництва ДСНС може бути
обраний спрощений набір методів для здійснення
державного управління сферою ПБ, а внаслідок по0
гіршення ситуації та загострення проблеми (наприк0
лад, зростання динаміки розповсюдження вогню за
рахунок збільшення швидкості вітру під час лісової
пожежі, пожежі на речовому ринку, пожежі на про0
мисловому підприємстві з можливістю виникнення
техногенної небезпеки), коли значимість отримання

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
позитивного результату може значно зрости, над0
важливою може стати вимога забезпечення достов0
ірності очікуваного результату (динаміка гасіння
пожежі, швидкість звільнення небезпечних при0
міщень від вогню тощо).
Виходячи з цього, можна впевнено зробити вис0
новок про відсутність існування універсальної стра0
тегії відбору методів для здійснення державного уп0
равління сферою ПБ на підставі обгрунтованої сукуп0
ності принципів. Разом з тим, слід наголосити, що ви0
користання експертних методів може дозволити знай0
ти приємну для ситуації, що склалася або що скла0
дається, стратегію відбору методів з числа існуючих
на підставі запропонованої сукупності з восьми прин0
ципів.
Одним з таких методів вважається, наприклад, відо0
мий експертний метод Дельфі, суть якого полягає у вста0
новленні експертних суджень на умовах анонімності
експертів та їх фізичного розділення, а також наявності
керованого зворотного зв'язку. Забезпечення підтри0
мання анонімності та фізичного розділення обумовле0
но необхідністю уникнення деяких потенційних "пасток"
групового прийняття рішення. При цьому призначення
зворотного зв'язку полягає в наданні можливості кож0
ному експерту ознайомитися з усередненою думкою
інших експертів [8].
Разом із позитивними сторонами метод Дельфі має
також і деякі недоліки. До першого слід віднести те,
що фізичне розділення експертів практично виключає
появу нових підходів до вирішення поставленого зав0
дання чи розв'язання проблеми, які можуть бути ви0
роблені та перевірені в процесі можливих дискусій,
наприклад, шляхом "мозкового штурму". Інший не0
долік пов'язаний із способом побудови анкет, за до0
помогою яких здійснюється безпосереднє опитування
експертів. За умов, якщо анкети побудовані не досить
об'єктивно, то і сформовані висновки експертів по ре0
зультатам відповідей на питання також не будуть відпо0
відати вимогам об'єктивності внаслідок того, що вис0
новки визначаються лише тими питаннями, що зада0
ються.
Ще одним з відомих експертних методів для
з дійс не ння в ідбору вв а жа є ть с я м е тод S AS T
(Strategic Assumption Surfacing and Testing), в ос0
нову якого покладено попереднє "шліфування" при0
пущень (усунення суперечливості), що в подальшо0
му використовуються для вирішення завдань, і їх
ранжирування. Метод добре пристосований до ана0
лізу слабоструктурованих проблемних завдань, у
яких вироблення рішення спирається на гостро кон0
фліктуючі час від часу припущення. Разом з цим, він
вимагає залучення професійного арбітра, який доб0
ре володіє мистецтвом міжособистісного діалогу, а
також є досвідченим у теорії групової динаміки. В
іншому випадку застосування методу SAST може
бути не ефективним. Більш того, використання ме0
тоду вимагає залучення значної кількості досвідче0
них експертів [9].
Важливим і найбільш практичним, на нашу думку,
можна вважати експертний метод відбору — метод
аналізу ієрархії (далі — МАІ). Цей метод полягає в де0
композиції завдання оцінки та добору на прості скла0

дові, а потім здійснюється подальша обробка метода0
ми матричної алгебри послідовності суджень екс0
пертів, які здійснюють оцінювання при попарних по0
рівняннях, починаючи від вихідних елементів і перехо0
дячи до верху від рівня до рівня, поки не буде отрима0
на кінцева оцінка рішення завдання оцінки та відбору
[10].
На відміну від методу Дельфі в рамках МАІ підтри0
мується групова взаємодія та дискусії. Таким чином, у
процесі дослідження припущень, що покладені в осно0
ву індивідуальних рішень, з'являються нові й важливі
знання. Доцільність такого підходу підтверджується
досвідом проведення в період існування СРСР ділових
ігор [11]. При розбіжності суджень МАІ не накладає
штучний консенсус, бо в ньому не вилучаються, а вра0
ховуються думки, що випадають із загального русла при
обчисленнях (значення величини неузгодженості, що
припускається).
Проведене порівняння МАІ із SAST дозволяє зро0
бити висновок про їх схожість на етапі структурування
завдання, яке необхідно вирішувати. При цьому не ви0
магається добре підготованого координатора і реаль0
ною виявляється відсутність можливості зриву вирішен0
ня завдання внаслідок зміни психологічної обстановки
в середовищі експертів.
Таким чином, з проведеного аналізу слід зробити
висновок про те, що МАІ виявляється найбільш прий0
нятним експертним методом, можливості якого слід
використовувати для відбору методів для здійснення
державного управління сферою ПБ на підставі восьми
принципів такого відбору.
Реалізація стратегії пов'язана з необхідністю
конкретизації процедур відбору методів шляхом виз0
начення відповідного організаційного механізму.
Існує декілька можливостей щодо безпосередньої
організації процесу відбору методів. Це можна зро0
бити, наприклад, за допомогою структурного підроз0
ділу або підсистеми, які забезпечує процес вирішен0
ня питань ПБ у ДСНС, безпосереднього керівника
середньої ланки (директор департаменту, начальник
управління ДСНС), чи цього керівника разом із заз0
наченим підрозділом або в межах відповідної підси0
стеми. Розглянемо варіант із структурним підрозді0
лом.
Структурний підрозділ із вирішення питань ПБ
у ДСНС з урахуванням наведених вище принципів
має обрати ті методи, які доцільно використовува0
ти для ефективного вирішення поставленого зав0
дання чи розв'язання проблеми в сфері ПБ з ураху0
ванням кожного етапу формування рішення. Таким
чином, цей структурний підрозділ з питань ПБ має
сформувати документ (програму, план тощо), у яко0
му будуть відображені графік і алгоритм вирішен0
ня завдання чи розв'язання проблеми, а для кож0
ного етапу вирішення — результати оцінки його
можливої тривалості та метод чи набір методів для
кожного етапу вирішення завдання (розв'язання
проблеми).
При цьому слід зазначити, що методи, раніше
відібрані для кожного етапу вирішення завдання в сфері
ПБ, не можна вважати догмою. Це обумовлено, у пер0
шу чергу, різноманітними змінами зовнішнього й внутр0
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ішнього середовищ сфери ПБ, що відбуваються чи мо0
жуть відбуватися із часом. Врахування таких змін може
призвести до заміни обраного спочатку методу для
відповідного етапу вирішення завдання чи розв'язання
проблеми на більш ефективний з урахуванням умов, що
склалися.
Заміна метода на кращій під час розв'язання про0
блеми в сфері ПБ чи вирішення завдання вимагає обо0
в'язкового встановлення зворотного зв'язку, завдяки
якому можна своєчасно виявляти менш ефективний
метод, що не вважався таким до моменту появи непе0
редбачених змін чи обставин, наприклад, складових
зовнішнього середовища: політичні події, військові дії,
зростання вартості енергоресурсів, економічна криза
тощо [12; 13].
Подібний організаційний елемент зворотного зв'яз0
ку має застосовуватися керівництвом ДСНС не тільки
за умов, якщо вибір методів здійснюється структурним
підрозділом із питань ПБ, але і за умов, коли такий відбір
доручено здійснити безпосередньо керівнику середньої
ланки.
Керівник середньої ланки повинен готувати та
представляти обгрунтування для обраного ним
підходу до формування рішення завдання (пробле0
ми) у сфері ПБ із обов'язковим урахуванням запро0
понованих вище принципів відбору методів для сис0
теми державного управління сферою ПБ, тобто, він
пов инен обгрунту вати потребу , зас тосовніс ть,
вартість, результат, достовірність, стабільність і зба0
лансованість запропонованого ним плану чи проек0
ту стосовно завдання чи проблеми, що вирішують0
ся.
У зазначених варіантах механізму відбору ме0
тодів у системі державного управління сферою ПБ
унаслідок особистісних характеристик людей, як
завідомо не досить надійних ланок управлінського
процесу, є недоліки. Вони притаманні різним механ0
ізмам із числа розглянутих щодо вибору методів.
Так, якщо право відбору методів нормативно буде
закріплене тільки за структурним підрозділом з пи0
тань ПБ, то цей підрозділ може, наприклад, пропо0
нувати керівнику не зовсім корисні методи та підхо0
ди, тому що фахівці цього підрозділу можуть лише
частково володіти специфікою його сфери діяль0
ності.
Зовсім інша ситуація може мати місце, якщо
вибір методів покласти повністю на розуміння
тільки керівника. При цьому може виникнути реаль0
на небезпека, пов'язана з тим, що керівник може
щоразу використовувати лише відомі йому методи.
Передбачуваним наслідком таких дій може стати
ситуація, коли керівник буде підганяти завдання чи
проблему під відомі та зрозумілі йому методи, а не
навпаки, методи під завдання чи проблему, які тре0
ба вирішувати. Керівник може, як показує сучасний
український досвід, підміняти проблеми, які не
піддаються розв'язанню відомими йому методами,
або застосовувати не зовсім ефективні методи на
тій лише підставі, що він краще з ними знайомий.
Якщо керівник не володіє, наприклад, потрібними
для його діяльності навіть нескладними експертни0
ми, статистичними або математичними методами, то
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при вирішенні завдання чи розв'язанні проблеми він
завжди буде покладатися лише на свій особистий
досвід чи інтуїцію, тобто на особисте мистецтво уп0
равління.
Варіантом реальної управлінської небезпеки
може стати ситуація, коли витонченість вирішення
завдання чи розв'язання проблеми в сфері ПБ може
діями керівника перетворитися на самоціль, демон0
страцію віртуозності фахівця, що вирішує завдання
чи розв'язує проблему. У цьому випадку завдання
(проблема) може піддатися не потрібному, але досить
детальному дослідженню, пов'язаному зі збором ве0
ликої кількості непріоритетних даних і значними до0
датковими фінансовими та матеріальними витратами
на їхній збір.
Іншим варіантом може стати необгрунтована побу0
дова складних і чутливих математичних чи статистичних
моделей, а також використання тривалого часу на по0
шук оптимального рішення з використанням імітаційних
моделей. У результаті таких дій вклад усього зазначе0
ного у вирішення завдання чи розв'язання проблеми в
сфері ПБ може бути незначним і дуже витратним, хоча
побудова та застосування більш простої моделі допо0
могли би знайти своєчасне й і не менш приємне за ефек0
тивністю рішення у межах забезпечення Парето0опти0
мальності.
На нашу думку, кращим варіантом механізму ви0
бору методів має стати такий. Керівники середньої
ланки повинні складати свої пропозиції у вигляді до0
кумента за затвердженою формою щодо вибору ме0
тодів для вирішення завдання чи розв'язання про0
блеми в сфері ПБ і представляти їх у зазначений
вище структурний підрозділ із питань ПБ для пере0
вірки і затвердження. У цьому випадку керівництво
ДСНС зможе бути впевнено в тому, що використо0
вуються потрібні методи формування рішень. У
зв'язку з цим, структурний підрозділ з питань ПБ має
бути сформований із висококваліфікованих фахів0
ців, які добре володіють сучасними методами управ0
ління та дослідження операцій і мають значний
досвід у застосуванні таких методів. Тільки за таких
умов вони будуть здатні рецензувати пропозиції та
пропонувати, за необхідністю, бажанні зміни до них,
а також кваліфіковано підходити до затвердження
чи відхилення пропозицій.
Саме на таких організаційних засадах з'явиться
реальна можливість своєчасного виявлення керівників,
які не мають достатньої кваліфікації або не бажають са0
мостійно підвищувати свій професійний рівень. Таких
керівників треба або відправляти на перепідготовку, або
звільняти їх з посади та замінювати на більш підготов0
лених фахівців.
Існування зворотного зв'язку дозволить керівницт0
ву ДСНС періодично перевіряти діяльність структурно0
го підрозділу з питань ПБ і керівників середньої ланки
управління з позиції правильності відбору ними методів
на підставі тих критеріїв, які були їм задані з боку кері0
вництва ДСНС.
Важливим моментом вибору методів у системі дер0
жавного управління сферою ПБ є етап, коли керівницт0
во ДСНС має нормативно описати умови, за якими слід
використовувати ті чи інші методи, а також механізм їх
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відбору. Тим самим керівництво ДСНС може ефектив0
10. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа
но управляти відбором методів формування рішень і иерархий / Т. Саати; пер. с англ. — М.: Радио и связь,
бути впевненим у тому, що будуть вироблені такі рішен0 1993. — 320с.
ня, реалізація яких дозволить отримати максимальну
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ефективність.
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THE COMPETENCE APPROACH AS A MODERN INSTRUMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION
OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE
Компетентніснозорієнтований підхід — один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів
розвитку змісту освіти в Україні. Цей підхід до організації навчальновиховного процесу спря
мовано на набуття студентами знань, які дозволяють робити власні висновки, переконливо ви
ражати оригінальні думки, адекватним чином діяти у різних ситуаціях. Проаналізовано інтерп
ретації терміну "компетентність" в довідковій літературі. Зроблено акцент на основних видах
компетенції: корпоративні компетенції, управлінські компетенції, функціональні компетенції.
Доведено, що модель компетентності має набір ключових компетенцій, необхідних для праці
вників для успішного досягнення стратегічних цілей компанії. Виділено інноваційні види освітніх
технологій: лекції, дискусії, тематичні дослідження, семінари, ігри, обговорення наукових ста
тей; проектна робота та багато іншого. Доведено необхідність впровадження передових інно
ваційних ідей, пов'язаних з переорієнтацією всього освітнього процесу, використання сучас
ного дизайну та інформаційнокомунікаційних технологій та використання мультимедіа і їх вплив
на формування вмінь і навичок студентів. Стаття визначає основні освітні компетенції: самоос
вітню компетенцію, інформаційну компетенцію, комунікативну компетенцію, соціальну компе
тенцію, полікультурну компетенцію, соціокультурну компетенцію, діяльнісну компетенцію,
мовленнєву компетенцію, мовну компетенцію.
The competence approach is one of the new conceptual guidelines, directions curriculum
development in Ukraine. This approach to the organization of the educational process aimed at the
acquisition of knowledge by students, which allow you to make your own conclusions convincingly
express original thoughts, adequately act in different situations. Article analyzes the in the
interpretation of the term "competence" in reference literature. The article emphasis on the main
types of competence: corporate competence, managerial competence, functional competence. It
is proved that the model of competence is a set of core competencies required for employees to
successfully achieve the strategic goals of the company. Allocated an innovative types of educational
technology: lectures, discussions, case studies, workshops, games, discussion of scientific articles;
project work, workshops and more. The implementation of leading innovative ideas connected with
the reorientation of the whole educational process of reproductive activity in the productive type,
the use of modern design and information and communication technologies and use of multimedia
on the skills and abilities of selfeducation aimed at selfimprovement and expansion of knowledge,
including using the Internet. The article defines the key educational competencies: selfeducational
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competence, Information competence, communicative competence, social competence,
multicultural competence, sociocultural competence, activity competence, speech competence,
language competence.
Ключові слова: сучасний підхід, компетенції, модель, інструмент державного управління освітою, інно#
ваційні компоненти, навчально#виховний процес, технології навчання.
Keywords: modern approach, an instrument of government education, competence model, innovative
components, the educational process, learning technologies.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Більшість вищих навчальних закладів працюють сьо0
годні в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх
послуг, при цьому в рамках своєї діяльності вони зму0
шені не тільки задовольняти освітні потреби, але й фор0
мувати нові, вгадувати особливості громадської думки;
інформаційні, виховні, компетентнісні потреби вітчиз0
няного та зарубіжного суспільства. Навчання у вищій
школі повинне орієнтувати студентів на придбання кон0
кретних навичок, знань і умінь, необхідних у майбутній
професійній діяльності. Завдання української вищої
школи сьогодні — створювати умови для розвитку і са0
морозвитку особистості студента. Нині основним кри0
терієм педагогічної майстерності повинно стати не те,
який обсяг навчального матеріалу подав викладач, а те,
як навчити студента самостійно опановувати зміст дис0
ципліни, зустрічати життєві ситуації, користуючись со0
ціальним досвідом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз наукових досліджень свідчить про наявність
значної кількості праць вітчизняних і зарубіжних
авторів, що стосуються державної освітньої політики
й управління освітою, зокрема праці В. Андрущен0
ко,В. Астахової, О. Бабкіної, Т. Боголіб, В. Вікторова,
Н. Внукової, С. Жарая, В. Журавського, М. Згуровсь0
кого, І. Каленюка, С. Кіндзерського, В. Кремня, Н. Ниж0
ника, С. Ніколаєнка, В. Огаренка, О. Скідіна, П. Скотта,
Т. Фінікова, К. Яреська, а також деякий власний нагро0
маджений досвід з досліджуваного питання.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження використання компетен0
тнісного підходу як сучасного інструменту державного
управління розвитком вищої освіти в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Компетентісний підхід в сфері освіти активно увій0
шов у країнах Європи та США на початку 800х років.
Безперечно, серед науковців немає єдиного підходу у
визначенні цього поняття і є певні розбіжності у підхо0
дах та розумінні зазначеного терміну. Компетентнісно0
зорієнтований підхід — один із нових концептуальних
орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та
розвинених країнах світу. Це підхід до організації на0
вчально0виховного процесу, який спрямований на набут0
тя особистістю певної суми знань і досвіду, що дозво0
ляють їй робити висновки про щось, переконливо вира0
жати власні думки, діяти адекватним чином у різних си0
туаціях.

На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво
важливих компетентностей може дати людині можли0
вості орієнтуватись у сучасному суспільстві, сприяє
формуванню в особистості здатності швидко реагува0
ти на запити часу. Під поняттям "компетентнісний підхід"
розуміється спрямованість освітнього процесу на фор0
мування та розвиток ключових і предметних компетен0
тностей особистості. Результатом такого процесу буде
формування загальної компетентності людини, що є
сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою
характеристикою особистості. Така характеристика має
сформуватися у процесі навчання і містити знання, умі0
ння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі
особистості.
Аналіз тлумачення поняття "компетентність" у до0
відковій літературі означає: у перекладі з латинської —
"оволодіння знаннями, що дозволяють міркувати над
чимось"; знаючий, авторитетний в певній галузі [2]; у Ве0
ликому словнику німецької мови як іноземної термін
"компетентність" характеризується як здатність до дії,
як уміння використовувати знання у практичній діяль0
ності [5].
За визначенням експертів країн Європейського
Союзу поняття "компетентність" слід розглядати як
здатність застосовувати знання та вміння ефективно
й творчо в міжособистісних стосунках — ситуаціях,
що передбачають взаємодію з іншими людьми в соц0
іальному контексті так само, як і в професійних ситу0
аціях. Компетентність — поняття, що логічно похо0
дить від ставлень до цінностей та від знань до умінь
[1].
Поняття компетентності відповідно до Міжнарод0
ного департаменту стандартів для навчання, досяг0
нення та освіти визначається як спроможність квалі0
фіковано проводити діяльність, виконувати завдан0
ня або роботу. При цьому поняття компетентності
містить в собі знання, вміння та навички і ставлення,
що дають змогу особистості ефективно діяти або ви0
конувати певні функції, спрямовані на досягнення
певних стандартів у професійній галузі або певній
діяльності.
Компетентнісно0зорієнтований підхід до формуван0
ня змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром
сучасних вищих навчальних закладів України. Але перш
ніж розкривати необхідність формування певної моделі
компетенцій майбутнього спеціаліста у вищій школі,
пропонуємо розглянути досвід бізнес0структур щодо
впровадження компетентнісного підходу завдяки роботі
певних інноваційних освітніх структур.
Виділимо три основні типи компетенцій. Корпора0
тивні компетенції, що задають корпоративні вимоги
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до всіх співробітників компанії; визначають потенці0
ал співробітника до кар'єрного росту в даній компанії;
описують особистісні установки та мотивацію співро0
бітника. До менеджерських компетенцій відносяться
компетенції, що визначають готовність співробітни0
ка виконувати менеджерські функції; описують ме0
неджерські навички і вміння, необхідні для ефектив0
ного керівника. І треті — функціональні компетенції,
що визначають готовність співробітника ефективно
працювати в даній функції; описують навички та
вміння, необхідні для ефективної роботи в даній
функції.
Модель компетенцій: а) виступає основою для по0
будови комплексної системи навчання в компанії і
дозволяє точніше відстежувати успішність її реалі0
зації; б) визначає критерії формування групи управл0
інського резерву та пріоритети подальшого розвитку
резервістів; в) допомагає виділяти найбільш талано0
витих людей, інвестиції в розвиток яких принесуть
максимальну віддачу. Таким чином, модель компе0
тенцій — це набір ключових компетенцій, необхідних
співробітникам для успішного досягнення стратегіч0
них цілей компанії. Проектування моделі компетенцій
під певну бізнес0структуру дає можливість залучати
менеджерів, потенціал яких максимально відповідає
потребам розвитку даної організації, також виділяє
узгоджені зі стратегією критерії атестації працюючих
менеджерів. Це фокусує менеджерів на розвитку
пріоритетних для компанії якостей і підвищує обгрун0
тованість прийнятих вищим керівництвом кадрових
рішень. Одночасно, така модель є засобом управлін0
ня корпоративною культурою компанії. На сьо0
годнішній день, компанія, яка створила будь0яку інно0
ваційну навчальну структуру для підвищення рівня
бізнес0освіти отримує еталон поведінки співробіт0
ників, трансляція якої дозволяє створити єдиний кор0
поративний образ.
Вітчизняні дослідники зазначають "компетентність",
як:
а) здатність розв'язувати проблеми, що забезпе0
чується не лише володінням готовою інформацією, а
й інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібно0
стей особистості. З цього витікає, що компетентність,
на відміну від простого знання, існує у формі діяль0
ності;
б) індивідуальну характеристику ступеня відповід0
ності вимогам професії. Зрозуміло, що основний акцент
переноситься тут на професійну складову компетент0
ності;
в) специфічну здатність, яка необхідна для ефектив0
ного виконання конкретної дії у певній галузі і включає
вузькоспеціальні знання, уміння, способи мислення, а
також відповідальність за свої дії;
г) загальну здатність, що грунтується на знаннях,
досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню;
д) інтегральна якість особистості, що виявляється в
загальній здатності та готовності її до діяльності.
Вибір технологій навчання визначається набором
формованих компетенцій. Всього автором було виділе0
но деякі види навчальних технологій, з наступних: лекції0
дискусії, кейс0стаді, тренінги, ігри, обговорення науко0
вих статей; проектна робота, майстер0класи тощо. Май0
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стер0класи є інноваційною формою організації навчаль0
них занять, яка вводиться в цілях підвищення рівня ос0
вітнього процесу, створення його гнучкіших форм, зміц0
нення зв'язків освіти з практикою, досягнення більшої
відповідності формованих компетенцій і навичок вимо0
гам сучасного ринку праці. Реалізація провідних інно0
ваційних ідей пов'язана з переорієнтацією всього осві0
тнього процесу з репродуктивного типу діяльності на
продуктивний, на використання сучасних проектних й
інформаційно0комунікаційних технологій з використан0
ням мультимедійних засобів, на формування навичок й
вмінь самоосвіти, направленої на самостійне поглиблен0
ня і розширення знань, зокрема з використанням Інтер0
нету.
Компетентність у дослідженнях Татур Ю.Г. є якістю,
характеристикою особистості, що надає їй право вирі0
шувати, висловлювати судження в певній області. Ос0
новою цієї якості є знання, досвід соціально0професій0
ної діяльності людини. Тим самим автор підкреслює
збиральний, інтегративний характер поняття "компе0
тентність". Так, Краєвський В.В. розмежовує терміни
"компетентність" і "компетенція", пояснюючи, що ком0
петенція — у перекладі з латинської — це коло питань,
щодо яких людина обізнана добре, пізнала їх і має
досвід. Компетентність — це поєднання відповідних
знань у визначеній галузі, здібностей, що дозволяють
обгрунтовано судити про цю сферу й активно діяти в
ній [3; 4].
Отже, компетентність необхідно розглядати як
інтегровану, комплексну характеристику, що по0
єднує знання, уміння та навички, здібності й риси
особистості, показники загальної культури, вміння
виконувати обов'язки. Основні групи компетентнос0
те й, я кі в изначає Ком ісія з пита нь куль турної
співпраці при Раді Європи: соціальні, полікультурні,
комунікативні, інформаційні, діяльнісно0творчі, са0
морозвитку і самоосвіти. У формуванні компетент0
ності як загальної здібності беруть участь усі групи
і всі вони є вирішальними: за умови несформован0
ності однієї з них неможливо досягти компетент0
ності. Тоді як ключові групи компетентностей такі:
соціальні, мотиваційні, функціональні. Наголосимо,
що ключові освітні компетенції:
1) самоосвітня компетенція — пов'язана з потребою
та готовністю постійно навчатися як у професійній діяль0
ності, так і в особистісному та суспільному житті;
2) інформаційна компетенція — зв'язана з фор0
муванням уміння самостійно шукати, аналізувати і
відбирати необхідну інформацію з використанням су0
часних інформаційних технологій, а також організо0
вувати, перетворювати, зберігати і передавати цю
інформацію;
3) комунікативна компетенція — включає знання не0
обхідних мов і способів взаємодії з людьми та подіями,
навички роботи в групі, володіння різними соціальними
ролями в колективі;
4) соціальна компетенція — а) означає оволодіння
мінімально необхідними для життя в сучасному
суспільстві навичками соціальної активності і функціо0
нальної грамотності; б) соціальні навички, що дозволя0
ють людині адекватно виконувати норми і правила жит0
тя у суспільстві;
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5) полікультурна компетенція — стосується розу0
міння несхожості людей та взаємоповаги до їхньої мови,
релігії, культури тощо;
6) соціокультурна компетенція — забезпечує зас0
воєння культурних і духовних цінностей свого та інших
народів, норм, які регулюють стосунки між покоління0
ми, статями, націями, сприяють естетичному і мораль0
но0етичному розвитку;
7) діяльнісна компетенція — забезпечує формуван0
ня загально0навчальних умінь і навичок, опанування
стратегій, спрямованих на розв'язання навчальних зав0
дань і життєвих проблем;
8) мовленнєва компетенція — забезпечує вироблен0
ня і вдосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовлен0
нєвої діяльності;
9) мовна компетенція — забезпечує засвоєння си0
стемних знань про мову як засіб вираження думок і
почуттів людини й формування мовних умінь і нави0
чок.
Для забезпечення реалізації компетентнісного
підходу в змісті вищої освіти важливо, щоб на кожно0
му рівні формування змісту, починаючи з вимог у Дер0
жавному стандарті до освіченості студентів і випуск0
ників вищих навчальних закладів, головне місце зай0
мали вимоги до рівня компетентності студентів. Зок0
рема в характеристиці освітніх галузей має зосеред0
жуватися увага на пріоритетних компетентностях сту0
дентів, що їх вони повинні формувати. Далі, детальні0
шу їх характеристику з вимогами до рівня сформова0
ності компетентності мають містити галузеві предмети
та їх основні змістові лінії. Компетентності мають впли0
вати на встановлення набору системних характерис0
тик змісту вищої освіти для проектування освітніх стан0
дартів, навчальної та методичної літератури і, відпові0
дно, відбиватись у критеріях оцінювання студентів та
їх загальноосвітнього підготування. Компетентнісний
підхід в освіті розуміють як спрямованість навчально0
го процесу на формування і розвиток основних ком0
петентностей особистості. Це вимагає відходу від
інформаційної спрямованості навчання і перенесення
акценту із засвоєння нормативно визначених знань,
умінь і навичок на формування і розвиток у студентів
здатності самостійно практично діяти, застосовувати
індивідуальний досвід та досягнення у нестандартних,
творчих, життєвих ситуаціях. На жаль, роботодавці не
завжди розуміють сутність дефініції "компетенція",
аналіз запитів на певних спеціалістів показав, що до
розділу ключових компетенцій в такому неофіційному
документі, як "резюме", пропонують включати й фун0
кціональні обов'язки; й освіту як базову, так і додат0
кові професійні знання та навички; досвід професій0
ної діяльності.
ВИСНОВКИ
Для забезпечення більш високого рівня профе0
сійної підготовки майбутніх фахівців, в тому числі в
сфері культури, які мають бути затребувані на ринку
праці, необхідно виконання наступних умов: посилен0
ня прикладної і професійної спрямованості навчан0
ня, в тому числі за допомогою зміни співвідношення
теоретичної та практичної підготовки; збільшення
частки курсів за вибором студентів, більш повно доз0

воляють познайомити їх з особливостями професій0
ної діяльності; збільшення частки самостійної позаа0
удиторної роботи і використання сучасних методів і
засобів її контролю; застосування сучасних педагог0
ічних та інформаційних технологій, психолого0дидак0
тичних концепцій, що забезпечують наближення на0
вчальної діяльності до професійної; проектування
нових професійно0значущих навчальних курсів та їх
навчально0методичного забезпечення, невід'ємним
компонентом якого повинні стати електронні енцик0
лопедії, електронні підручники, освітні портали; мо0
дернізація методичних систем навчання основних
професійно0значущих курсів на основі компетентніс0
ного підходу. Ці завдання можна вирішити лише че0
рез впровадження у навчальний процес компетентні0
сного підходу, який включає в себе запровадження
інноваційних педагогічних технологій, нетрадиційних
ігрових форм і методів навчання, які допомагають сту0
дентам реалізувати потреби в змаганні, самовира0
женні, успіху, повазі тощо.
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У статті охарактеризовано специфіку корпоративної інформаційної системи в управлінні за
рубіжними лікувальнопрофілактичними закладами.
Розкрито поняття "інформаційна структура", а також визначено її складові.
Підтверджено, що в концептуальній моделі інтегрованої корпоративної інформаційної сис
теми (КІС) виділяється три класи програмних підсистем, які умовно називають "організацій
ною", "виконавчою" та "аналітичною". Підсистеми в свою чергу розділяються на модулі, які
функціонують незалежно один від одного. Вказано на важливу роль використання Інтернет
ресурсу, а також на створення інтернетсайту.
The article describes the specific of corporate information system in foreign health care facilities'
management.
The "information architecture" concept is articulated and its components are identified.
It is confirmed that the conceptual model of integrated corporate information system (CIS) is
composed of three classes of software subsystems that are conventionally called as
"organizational", "executive" and "analytical". The subsystems are divided into modules that operate
independently. The importance of Internet resources use and website development is specified.
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ВСТУП

виробничих завдань. Автоматизована інформаційна си0
стема — це окремий приклад інформаційної системи. В
даному варіанті — це комплекс засобів автоматизації і
зв'язку, що використовується апаратом для вирішення
функціональних і виробничих завдань, а також правила
та процедури роботи персоналу з даним комплексом.
Однак, як наголошують автори використаних нами
літературних джерел, не завжди окремо придбані чи
спеціально розроблені системи можуть вирішувати про0
блеми автоматизації. Саме тому, на їх переконання, до0
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Коли мова йде про інформаційні системи, мається на цільно визначитися з питанням: що ж входить у поняття
увазі комплекс засобів і технологій, які використовують0 "інформаційна структура?". У найзагальнішому вигляді
ся апаратом управління для вирішення функціональних і — це [3, с. 160]:
Автор повністю поділяє думку зарубіжних авторів
про те, що сьогодні упровадження сучасних інформа0
ційних технологій стає важливою і необхідною части0
ною розвитку будь0якої організації.
Інформаційні системи для медицини вже давно ви0
користовуються як приватними закладами, так і держав0
ними лікувально0профілактичними закладами.
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— операційні системи — системи базового рівня,
які визначають стратегію вибору і розвитку інформа0
ційних технологій організації;
— системи управління базами даних;
— мережеві рішення — організація єдиного інфор0
маційного простору для всіх користувачів комп'ютерів,
включаючи віддалений зв'язок між філіалами;
— системи захисту інформації;
— прикладні програми — редактори текстів, зобра0
жень, програми складського та бухгалтерського обліку,
програми реєстрації пацієнтів, електронних карток тощо;
— апаратна частина — комп'ютери, оргтехніка
(принтери, сканери, ксерокси), спеціальне обладнання
(рентгенівські комп'ютерні системи, цифрове обладнан0
ня реєстрації зображень);
— включення в інформаційну мережу Internet —
отримання інформації з всесвітньої мережі, створення
свого інформаційного вузла, можливість запропонува0
ти своїм партнерам нові Інтернет0сервіси;
— Інтернет0сайт — елемент внутрішньої інформа0
ційної системи лікувально0профілактичного закладу, по0
будований на основі Інтернет0технологій і спеціально
розроблений для управління і роботи з інформацією,
організації доступу до документів і додатків, пов'яза0
них з діяльністю лікувально0профілактичного закладу.
Російські дослідники стверджують, що в концеп0
туальній моделі інтегрованої корпоративної інформа0
ційної системи (КІС) можна виділити три класи програм0
них підсистем, які умовно називають "організаційною",
"виконавчою" та "аналітичною".
Основу організаційної інформаційної підсистеми
(ОІС) створюють бізнес0модель лікувально0профілактич0
ного закладу, з однієї сторони, що виступає як структу0
руюча надбудова, що задає регламенти діяльності, а з
другої — як така, що використовує інформацію від підси0
стем, як основу для прийняття організаційних рішень.
Виконавча інформаційна підсистема (ВІС) має мо0
дульну структуру. Це означає, що система складається з
модулів, які здатні функціонувати незалежно один від
іншого, але які поєднані на різних рівнях інтеграції: від
повної інтеграції до рівня узгодження форматів передачі
данних. Основними модулями даної підсистеми є [2]:
— модуль управління клінікою (програма запису та
обліку пацієнтів, програма генерації прайс0листів, розрахун0
ки з пацієнтами, електронні картки, облік матеріалів тощо);
— модуль управління функціональними підрозділами
(маркетингова інформаційна система (МІС), фінансово0
економічна система, бухгалтерія, центральний склад,
склад віддаленої клініки, склад зуботехнічної лабораторії).
Аналітична інформаційна підсистема (АІС), або си0
стема контролю та прийняття рішень, — це інформа0
ційна надбудова, що представляє собою систему звітів,
необхідних для прийняття рішень.
Система управління якістю як провесно0рольова
модель об'єднує організаційно0функціональну модель
і функціонально0технологічну модель.
Важливим інтегративним інструментом для корпо0
ративної інформаційної системи виступає система Інтер0
нет, яка є віртуальною надбудовою над ОІС. Саме вона
надає можливість об"єднувати різні модулі в єдину си0
стему. Інтеранет0сайт дає можливість співробітникам
лікувально0профілактичного закладу ефективно вико0

ристовувати накопичені корпоративні знання, оператив0
но реагувати на події, що відбуваються, організовувати
ефективний процес групової роботи [1].

ВИСНОВКИ
Комплексний аналіз літературних джерел зарубіж0
них авторів за темою дослідження дав можливість зро0
бити наступні висновки:
1. Медицина — одна з небагатьох галузей, в якій
від якості людської праці та обсягу знань залежить жит0
тя людей. Саме тому, державне регулювання якості на0
дання медичної допомоги як важлива складова держав0
ного управління системою охорони здоров'я — є перс0
пективним напрямом підвищення ефективності як дер0
жавного, так і недержавного секторів медичної галузі.
2. Ефективна діяльність медичних організацій зале0
жить не тільки від особистих якостей керівника та його
досвіду, але й від рівня його поінформованості у царині
правових аспектів бізнесу, питаннях маркетингу, фінан0
сово0господарської діяльності, а також уміння здійсню0
вати керівництво колективом і виробничими процесами
з найменшими фінансовими витратами та з використан0
ням в управлінні корпоративної інформаційної системи.
Література:
1. Бутова В.Г., Ковальский В.Л., Манашеров Т.О. Пред0
принимательская деятельность медицинских организаций.
— М.: Издательский Дом "STBOOK", 2006. — 239 с.
2. Мчедлидзе Т.Ш. Коммерческая стоматологичес0
кая организация в условиях перехода к рыночной эко0
номике. — СПб.: Санкт0Петербургский институт стома0
тологии, 2001. — 250 с.
3. Янченко В.М., Касумова М.К., Мчедлидзе Т.Ш.
Управление медицинским бизнесом: Система управле0
ния стоматологической организацией. — СПб.: ООО
"МЕДИ издательство", 2005. — 272 с.
4. Иванов В.В., Богаченко П.В. Медицинский менед0
жмент. — М.: ИНФА0М, 2007. — 256 с.
5. Сартан Г. Командообразование: боязнь глубины
// ЖУК. — 2005. — № 1 (44). — С. 38 — 41.
References:
1. Butova, V.G. Koval'skij, V.L. and Manasherov, T.O.
(2006), Predprinimatel'skaja dejatel'nost' medicinskih
organizacij [Business activity of medical organisations],
Izdatel'skij Dom "STBOOK", Moskow, Russian Federation.
2. Mchedlidze, T.Sh. (2001), Kommercheskaja
stomatologicheskaja organizacija v uslovijah perehoda k
rynochnoj jekonomike [Commercial dental organization in
transition to market economy], SPb.: Sankt0Peterburgskij
institut stomatologii, Sankt0Peterburg, Russian Federation.
3. Janchenko, V.M. Kasumova, M.K. and Mchedlidze,
T.Sh. (2005), Upravlenie medicinskim biznesom: Sistema
upravlenija stomatologicheskoj organizaciej [Medical
business management: Dental organization management
system], OOO "MEDI izdatel'stvo", Kiev, Ukraine.
4. Ivanov, V.V. and Bogachenko, P.V. (2007), Medicin0
skij menedzhment [Medical management], INFA0M,
Moskow, Russian Federation.
5. Sartan, G. (2005), "Team building: fear of depth",
Zhurnal Upravlenie Kompaniej, vol. 1 (44), pp. 38—41.
Стаття надійшла до редакції 10.04.2015 р.

117

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 351.822

Д. В. Нехайчук,
докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНО;
ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЗАДЛЯ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО;ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
D. Nekhaychuk,
the doctoral of ОRISM NASM of President Ukraine

THE INSTRUMENTS OF STATE;PRIVATE PARTNERSHIP TO FINANCIAL PROVISION
OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

У науковій статті досліджено законодавче підгрунтя механізму державноприватного парт
нерства. Запропоновано авторську схематику основних переваг запровадження механізмів
державноприватного партнерства. Визначено сфери економічної діяльності що мають мож
ливість впровадження державноприватного партнерства. Зроблено висновки щодо необхід
ності визначення єдиного підходу до розроблення механізму ефективної взаємодії між орга
нами державної влади, органами місцевого самоврядування, приватним сектором та інститу
тами громадянського суспільства.
It examines the legal framework of publicprivate partnerships in the scientific article. The author's
schematics main advantages of the introduction of publicprivate partnership. There are identified
areas of economic activity with the possibility of introducing publicprivate partnership. The author
conclusions about the need to define a common approach to the development of a mechanism for
effective cooperation between public authorities, local authorities, private sector and civil society
institutions.
Ключові слова: державно#приватне партнерство, фінансове забезпечення, соціально#економічний роз#
виток, взаємодія, підтримка, інвестиції.
Key words: public#private partnership, financial security, socio#economic development, cooperation, support,
and investments.

ВСТУП
В умовах загострення глобальної економічної кризи
приватний сектор набуває статусу рівноправного партнера
держави у виконанні стратегічних завдань соціально0еко0
номічного розвитку країни.
Плани антикризових дій та посткризового відновлення
економіки, запроваджені в багатьох країнах, передбачають
розширення співробітництва між державою, приватним сек0
тором та інститутами громадянського суспільства, що мож0
ливо лише за умови формування відносин державно0при0
ватного партнерства. Значне поширення принципів держав0
но0приватного партнерства у світі пов'язане не лише з праг0
ненням держави залучити фінансові ресурси приватного
сектору до виконання суспільно значущих завдань соціаль0
но0економічного розвитку, а і з необхідністю використання
складних організаційних, управлінських та виробничих тех0
нологій.
В умовах посткризового відновлення національної еко0
номіки і забезпечення конкурентоспроможного соціально0
економічного розвитку держави упровадження такого про0
гресивного механізму співробітництва між органами дер0
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жавної влади, органами місцевого самоврядування, приват0
ним сектором та інститутами громадянського суспільства як
державно0приватне партнерство сприятиме виконанню по0
ставлених завдань.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження викладеного у науковій статті є
доведення необхідності та доцільності використання ін0
струментів державно0приватного партнерства з метою які0
сного фінансового забезпечення соціально0економічного
розвитку держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державно0приватне партнерство є відносно новим ме0
ханізмом для України (Закон України "Про державно0при0
ватне партнерство" від 01.07.2010 № 24040VI), метою впро0
вадження якого є розвиток партнерських відносин держа0
ви та бізнесу, що дозволить залучити в державний сектор
економіки додаткові інвестиційні ресурси.
Відповідно до Закону України "Про державно0приват0
не партнерство" державно0приватне партнерство — це

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015
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співробітництво між державою Україна,
Переваги державно-приватного партнерства
Автономною Республікою Крим, територі0
альними громадами в особі відповідних
державних органів та органів місцевого са0
для держави
для приватного бізнесу
моврядування (державними партнерами) та
юридичними особами, крім державних та
Скорочення витрат на надання
Залучення бюджетних коштів до
комунальних підприємств, або фізичними
послуг
проекту
особами — підприємцями (приватними
партнерами), що здійснюється на основі
Активізація інвестиційної
Доступ до раніше закритих сфер
договору в порядку, встановленому цим За0
діяльності
економіки (ЖКГ, інфраструктура тощо)
коном та іншими законодавчими актами.
До ознак державно0приватного парт0
нерства належать:
Ефективне управління майном
Розширення можливостей отримання
пільгових кредитів під державні гарантії
— забезпечення вищих техніко0еконо0
від вітчизняних та міжнародних
мічних показників ефективності діяльності,
Економія фінансових ресурсів
фінансових установ на тривалий термін
ніж у разі здійснення такої діяльності дер0
держави
жавним партнером без залучення приват0
Поліпшення робот з державними
ного партнера;
Використання досвіду приватних
дозвільними органами
— довготривалість відносин (від 5 до
компаній
50 років);
— передача приватному партнеру час0
Підвищення статусу проектів через участь
Оптимізація розподілу ризиків
у приватно-державному партнерстві
тини ризиків у процесі здійснення держав0
но0приватного партнерства;
— внесення приватним партнером інве0
Підвищення ефективності
Позитивний імідж у суспільстві
інфраструктури
стицій в об'єкти партнерства із джерел, не
заборонених законодавством.
Оптимізація розподілу ризиків проекту
Об'єктами державно0приватного парт0
Розвиток форм проектного
нерства є об'єкти, що перебувають у дер0
фінансування
жавній або комунальній власності чи нале0
жать Автономній Республіці Крим.
Стимулювання підприємницького
Державно0приватне партнерство зас0
мислення
тосовується в таких сферах:
— пошук, розвідка родовищ корисних
Рівний діалог між владою і
копалин та їх видобування, крім таких, що
бізнесом
здійснюються на умовах угод про розподіл
продукції;
Збереження та створення нових
— виробництво, транспортування і по0
робочих місць
стачання тепла та розподіл і постачання
природного газу;
Рис. 1. Схематика основних переваг запровадження
— будівництво та/або експлуатація
механізмів державно3приватного партнерства
автострад, доріг, залізниць, злітно0посад0
Джерело: визначено та складено за особистими баченнями автора.
кових смуг на аеродромах, мостів, шляхо0
вих естакад, тунелів і метрополітенів,
давчі акти України, а також міжнародні договори України,
морських і річкових портів та їх інфраструктури;
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою Ук0
— машинобудування;
раїни.
— збір, очищення та розподілення води;
Низка інших Законів України у сфері державно0приват0
— охорона здоров'я;
ного партнерства (далі — ДПП) створює законодавче
— туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;
— забезпечення функціонування зрошувальних і осу0 підгрунтя для здійснення ДПП.
Для іноземних приватних партнерів, які реалізують про0
шувальних систем;
екти в рамках державно0приватного партнерства на тери0
— оброблення відходів;
— виробництво, розподілення та постачання електрич0 торії України, встановлюється національний режим інвес0
тиційної та іншої господарської діяльності.
ної енергії;
Порядок подання пропозиції про здійснення державно0
— управління нерухомістю.
Державно0приватне партнерство може застосовувати0 приватного партнерства, проведення аналізу ефективності
ся в інших сферах діяльності, крім видів господарської діяль0 здійснення державно0приватного партнерства, виявлення
ності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати ризиків, пов'язаних з державно0приватним партнерством,
виключно державним підприємствам, установам та органі0 підготовки та проведення конкурсу з визначення приватного
партнера визначаються підзаконними актами, затверджени0
заціям.
У рамках здійснення державно0приватного партнерства ми Кабінетом Міністрів України та Мінекономрозвитку.
При підготовці проекту ДПП в залежності від обраного
можуть укладатися договори про концесію, спільну
виду майбутнього договору застосовуються також відповідні
діяльність, інші договори.
В Україні створено необхідне правове поле для співро0 процедури та методики, що стосуються особливостей укла0
бітництва державного та приватного секторів з метою залу0 дення концесійних договорів, договорів про спільну
чення інвестицій в економіку України на засадах державно0 діяльність та інших договорів.
Переваги державно0приватного партнерства представ0
приватного партнерства. Правовими засадами державно0
приватного партнерства є Конституція України, Цивільний лено на рисунку 1.
Механізм державно0приватного партнерства може розг0
кодекс України, Господарський кодекс України, Закон Ук0
раїни "Про державно0приватне партнерство", інші законо0 лядатись як альтернатива приватизації, оскільки об'єкти дер0
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жавно0приватного партнерства не передаються у власність
приватному партнеру, існує розподіл ризиків між приватним
партнером і державою стосовно функціонування відповідного
об'єкта інфраструктури та послуг, що надаються, при цьому
досягається суттєве покращення об'єкта за рахунок залучен0
ня приватних інвестицій і спільного (за участю державного та
приватного партнерів) управління. Частиною третьою статті
7 Закону України "Про державно0приватне партнерство" пе0
редбачено, що передача об'єктів, що перебувають у дер0
жавній або комунальній власності чи належать Автономній
Республіці Крим, приватному партнеру для виконання умов
договору, укладеного в рамках державно0приватного парт0
нерства, не зумовлює перехід права власності на ці об'єкти
до приватного партнера. Такі об'єкти підлягають повернен0
ню державному партнеру після припинення дії договору, ук0
ладеного в рамках державно0приватного партнерства.
Частиною третьою статті 7 Закону України "Про держав0
но0приватне партнерство" передбачено, що передача об'єктів,
що перебувають у державній або комунальній власності чи
належать Автономній Республіці Крим, приватному партне0
ру для виконання умов договору, укладеного в рамках дер0
жавно0приватного партнерства, не зумовлює перехід права
власності на ці об'єкти до приватного партнера. Такі об'єкти
підлягають поверненню державному партнеру після припи0
нення дії договору, укладеного в рамках державно0приват0
ного партнерства.
Право власності на об'єкти, що добудовані, перебудо0
вані, реконструйовані в рамках державно0приватного парт0
нерства, належить державному партнеру.
При цьому умовами договору, укладеного в рамках дер0
жавно0приватного партнерства, може бути передбачене на0
буття приватним партнером права на новозбудовані об'єкти.
Об'єкти державно0приватного партнерства не можуть
бути приватизовані протягом усього строку здійснення дер0
жавно0приватного партнерства.
Об'єктами державно0приватного партнерства не можуть
бути об'єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.
За даними центральних та місцевих органів виконавчої
влади в Україні станом на кінець 2014 року на засадах дер0
жавно0приватного партнерства реалізується 243 проекти
(210 договорів концесії, 33 договори про спільну діяльність).
Отже, найпоширенішою формою співробітництва між дер0
жавним та приватним секторами залишається концесія.
Зазначені проекти реалізуються в наступних сферах
господарської діяльності:
— оброблення відходів (116 проектів, що становлять
47,7% від укладених угод);
— збір, очищення та розподілення води (79 проектів,
що становлять 32,5% від укладених угод);
— будівництво та/або експлуатація автострад, доріг,
залізниць, злітно0посадкових смуг на аеродромах, мостів,
шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і
річкових портів та їх інфраструктури (17 проектів, що ста0
новлять 7 % від укладених угод);
— виробництво, транспортування і постачання тепла (7
проектів, що становлять 3% від укладених угод);
— виробництво, розподілення та постачання електрич0
ної енергії (5 проектів, що становлять 2,1% від укладених
угод);
— пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх
видобування (3 проекти, що становлять 1,2% від укладених
угод);
— управління нерухомістю (2 проекти, що становлять
0,8% від укладених угод);
— туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт (1
проектів, що становлять 0,4% від укладених угод);
— забезпечення функціонування зрошувальних і осу0
шувальних систем (1 проект, що становить 0,4% від укладе0
них угод);
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— інші (12 проектів, що становлять 4,9% від укладених
угод).
Щодо об'єктів державної власності укладено 7 дого0
ворів концесії та 15 договорів про спільну діяльність, зок0
рема:
Міненерговугілля укладено 3 договори концесії термі0
ном на 49 років, а саме:
— управління цілісним майновим комплексом ДП "Свер0
дловантрацит" (до настання обставин непереборної сили
виконувався в повному обсязі, з 13.04.2014 початок дії об0
ставин форс0мажору (обставини непереборної сили), що
засвідчено Сертифікатом Торгово0промислової палати Ук0
раїни);
— управління цілісним майновим комплексом ДП "Ро0
венькиантрацит" (до настання обставин непереборної сили
виконувався в повному обсязі, з 13.04.2014 початок дії об0
ставин форс0мажору (обставини непереборної сили), що
засвідчено Сертифікатом Торгово0промислової палати Ук0
раїни);
— виробництво електричної та теплової енергії (ціліс0
ний майновий комплекс ДП "Теплоелектроценталь02 "Ес0
хар").
Донецькою облдержадміністрацією укладено договір
концесії щодо об'єкту незавершеного будівництва Ново0
азовська вітрова електростанція терміном на 50 років.
Херсонською облдержадміністрацією укладено договір
концесії щодо об'єкту незавершеного будівництва Сивась0
ка вітрова електростанція терміном на 49 років.
Львівською облдержадміністрацією укладено 2 догово0
ри концесії на 49 років, зокрема:
— реставраційно0відновлювальні роботи палацу ХІХ ст.
у с. Тартаків Сокальського району;
— реставраційно0відновлювальні роботи замку ХVІІ ст.
у с. Старе Село Пустомитівського району.
Щодо об'єктів комунальної власності укладено 203
договори концесії та 18 договорів про спільну діяльність,
в основному у сфері надання житлово0комунальних послуг,
таких як забезпечення водопостачання жителів селищ, ви0
робництва та постачання тепла й електроенергії, забезпе0
чення послуг зі збору і вивозу сміття, надання послуг у
житлово0експлуатаційній сфері.
Слід зазначити, що значна частина укладених договорів
концесії реалізується на території Автономної Республіки
Крим. Станом на 01.01.2014 на території Автономної Рес0
публіки Крим реалізовувалося 63 проекти на умовах кон0
цесії щодо об'єктів комунальної власності. В основному це
проекти у сфері надання житлово0комунальних послуг, та0
ких як збір, очищення та розподілення води, забезпечення
послуг зі збору і вивозу сміття.
На сьогодні за процедурою, передбаченою Законом
України "Про державно0приватне партнерство", укладено
один договір про спільну діяльність між територіальною
громадою м. Малин та товариством з обмеженою відпові0
дальністю "Енергія тепла". Об'єктом державно0приватного
партнерства є котельня по вулиці Кримського, м. Малин,
Житомирської області, що перебуває у комунальній влас0
ності і забезпечує теплом об'єкти бюджетної сфери.
Крім того, на запит Мінекономрозвитку місцевими орга0
нами виконавчої влади визначено 321 об'єкт комунальної
власності, щодо яких планується реалізовувати проекти із
застосуванням механізму ДПП в таких сферах господарсь0
кої діяльності:
— збір, очищення та розподілення води — 103;
— виробництво, транспортування і постачання тепла та
розподіл і постачання природного газу — 47;
— туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт —
32;
— оброблення відходів — 32;
— управління нерухомістю — 10;
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— будівництво та/або експлуатація автострад, доріг,
залізниць, злітно0посадкових смуг на аеродромах, мостів,
шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і
річкових портів та їх інфраструктури — 8;
— пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх
видобування, крім таких, що здійснюються на умовах угод
про розподіл продукції — 8;
— охорона здоров'я — 4;
— виробництво, розподілення та постачання електрич0
ної енергії — 4;
— забезпечення функціонування зрошувальних і осу0
шувальних систем — 2;
— інші — 71.
Міністерством інфраструктури України здійснюється
підготовка до проведення конкурсу та розробка конкурс0
ної документації щодо надання у концесію майна ДП
"Морський торговельний порт "Южний".
У сфері дорожнього господарства здійснюється підго0
товка до впровадження першого пілотного проекту на умо0
вах державно0приватного партнерства, зокрема ведеться
підготовка до проведення концесійного конкурсу на буді0
вництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів
— Краковець протяжністю 84,4 км.
У сфері будівництва та/або експлуатації аеропортів,
злітно0посадкових смуг на аеродромах та їх інфраструктури
планується реалізувати масштабні проекти на базі ОКП "Міжна0
родний аеропорт Рівне" та КП "Аеропорт0Хмельницький".
У Львівській області вирішується питання щодо пере0
дачі в концесію об'єктів та мережі водопостачання та водо0
відведення підприємства житлово0комунального господар0
ства Моршинської міської ради.
У Закарпатській області розглядається питання щодо
передачі в концесію нерухомого майна комунальної влас0
ності територіальної громади міста Мукачево, яке знахо0
диться в користуванні Мукачівського спортивно0оздоровчо0
го комплексу дитячої юнацької спортивної школи Мукачі0
вської міської ради.
Рівень залучення приватного сектору до реалізації
інфраструктурних проектів в Україні є незадовільним [406].
Основними причинами уповільнення розвитку держав0
но0приватного партнерства є:
— недостатній рівень уваги держави до реалізації пол0
ітики у сфері державно0приватного партнерства і недоско0
налість системи управління розвитком такого партнерства;
— відсутність у сфері державно0приватного партнер0
ства дієвих заходів із створення умов для його розвитку,
а також чіткого розмежування повноважень між органа0
ми державної влади та координації їх діяльності;
— наявність галузевих особливостей провадження гос0
подарської діяльності і складність умов довгострокового та
взаємовигідного співробітництва між державою і приватни0
ми партнерами;
— низький рівень інституційної спроможності органів
державної влади і приватного сектору до впровадження
державно0приватного партнерства;
— низький рівень довіри громадян до органів держав0
ної влади та обізнаності з питань переваг реалізації інвести0
ційних проектів на засадах державно0приватного партнер0
ства, недостатній рівень поінформованості населення про
переваги і ризики застосування механізмів такого партнер0
ства, неналежне кадрове забезпечення органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування фахівцями у
сфері державно0приватного партнерства, недостатній
обсяг фінансування реального сектору економіки;
— несприятливий інвестиційний клімат і складність
умов провадження підприємницької діяльності під час
реалізації проектів державно0приватного партнерства;
— наявність проблем у відносинах між органами дер0
жавної влади і приватним сектором під час проведення по0

годжувальних процедур, захисту прав власності інвесторів,
розв'язання господарських спорів;
— складність механізму надання державної підтримки
для реалізації довгострокових інвестиційних проектів за
участю приватних партнерів;
— відсутність ефективного механізму надання держав0
ної підтримки у сфері державно0приватного партнерства;
— неузгодженість нормативно0правової бази з питань
державно0приватного партнерства;
— недосконалість механізму тарифного регулювання
та економічна необгрунтованість тарифів.
Механізм формування та перегляду тарифів є важливим
для забезпечення успішної реалізації проектів державно0при0
ватного партнерства, оскільки безпосередньо впливає на рівень
прогнозованості та обсяги повернення залучених приватних
інвестицій. В окремих сферах національної економіки фактич0
но відсутні ринкові відносини, отже, тариф не виконує функції
економічного регулятора. Тарифи на комунальні послуги в
більшості регіонів не покривають економічно обгрунтованих
витрат та інвестиційної складової. Відсутність у приватного
партнера можливості впливати в рамках реалізації проекту
державно0приватного партнерства на формування тарифів
значно ускладнює повернення вкладених інвестиційних коштів.
Наявність зазначених проблем, а також відсутність дієвого
компенсаційного механізму відшкодування різниці в тарифах
не дають змоги підприємствам здійснювати заходи з модерні0
зації обладнання та мереж.
Відповідно до законодавства, державно0приватне
партнерство є співробітництвом між державою Україна,
Автономною Республікою Крим, територіальними грома0
дами в особі відповідних державних органів та органів
місцевого самоврядування (державними партнерами) та
юридичними особами, крім державних і комунальних
підприємств, або фізичними особами — підприємцями
(приватними партнерами), що здійснюється на основі до0
говору в порядку, встановленому Законом та іншими за0
конодавчими актами. Законом також визначено перелік
сфер застосування державно0приватного партнерства,
проте не встановлено чіткого їх розмежування з ураху0
ванням доцільності застосування такого партнерства.
Крім того, передбачено принципи здійснення держав0
но0приватного партнерства, обов'язковість проведення по0
переднього аналізу ефективності його здійснення, а також
особливості надання державної підтримки для реалізації
проектів державно0приватного партнерства.
Наявність різних форм договірних відносин у рамках
державно0приватного партнерства, регулюються окреми0
ми законами, ускладнює формування єдиного підходу до
розроблення механізму інституційного забезпечення роз0
витку державно0приватного партнерства. Норми Закону
не узгоджені з іншими законами, що регулюють відноси0
ни, пов'язані із здійсненням державно0приватного парт0
нерства. Так, Закон дає можливість державному партне0
рові приймати рішення щодо доцільності застосування
Закону під час реалізації певного проекту. У разі коли
державний партнер не прийняв відповідне рішення, про0
екти, які формально відповідають ознакам державно0при0
ватного партнерства, можуть реалізовуватися без засто0
сування встановлених Законом принципів. У такому разі
застосовують, зокрема, Закон України "Про концесії".
Також не чітко визначені суб'єкти, які мають право бути
державними партнерами у проектах, що реалізуються за
участю центральних органів виконавчої влади, не перед0
бачене застосування механізму інституційного партнер0
ства, можливості для двох і більше органів державної вла0
ди або органів місцевого самоврядування бути одночасно
державними партнерами, заборонена участь державних та
комунальних підприємств у реалізації проектів державно0
приватного партнерства.

121

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
На виконання базового закону, прийнято підзаконні
акти, що з урахуванням викладеного мають недостатню
дієвість.
Міжнародний досвід свідчить, що для стрімкого еконо0
мічного розвитку, крім прийняття актів національного зако0
нодавства у сфері державно0приватного партнерства, необ0
хідне застосування механізму державної підтримки з метою
залучення приватних інвестицій на засадах такого партнер0
ства [1—3].
Основними проблемами надання державної підтримки
у сфері державно0приватного партнерства є:
— дефіцит бюджетних коштів та складність механізму
надання державної підтримки;
— відсутність щорічного фінансування довгострокових
проектів державно0приватного партнерства;
— невизначеність методології надання державної
підтримки в рамках реалізації проектів державно0приватно0
го партнерства;
— невідповідність принципів і підходів у сфері держав0
но0приватного партнерства міжнародним принципам;
— обмежені можливості отримання державних гарантій
для реалізації проектів державно0приватного партнерства
на місцевому рівні.
ВИСНОВКИ
Таким чином, ураховуючи відсутність позитивних ре0
зультатів у сфері реалізації проектів державно0приватного
партнерства на національному та місцевому рівні, необхід0
но розробити проект Закону України "Про Стратегію роз0
витку державно0приватного партнерства в Україні".
Необхідно визначити єдиний підхід до розроблен0
ня механізму ефективної взаємодії між органами дер0
жавної влади, органами місцевого самоврядування,
приватним сектором та інститутами громадянського су0
спільства на засадах державно0приватного партнерства
для забезпечення успішної реалізації проектів, спрямо0
ваних на поліпшення показників національної економі0
ки, якості життя населення і стану навколишнього при0
родного середовища.
Для цього потрібно:
— розроблення з метою підвищення конкуренто0
спроможності економіки єдиного підходу до розвитку
державно0приватного партнерства, визначення пріоритет0
них сфер застосування і поширення такого партнерства
та особливостей його розвитку в окремих сферах;
— удосконалення нормативно0правової бази з питань
державно0приватного партнерства;
— здійснення чіткого розподілу повноважень між орга0
нами виконавчої влади у системі державного управління
щодо державно0приватного партнерства;
— визначення напрямів удосконалення механізму на0
дання державної підтримки, зокрема шляхом надання дер0
жавних гарантій;
— визначення напрямів підвищення ефективності взає0
модії держави та приватного сектору щодо ініціювання та
реалізації проектів державно0приватного партнерства;
— підвищення інституційної спроможності органів дер0
жавної влади та органів місцевого самоврядування щодо
використання сучасних механізмів державно0приватного
партнерства;
— створення умов для залучення громадських об'єднань
до формування інституційного середовища та реалізації про0
ектів державно0приватного партнерства.
Розв'язання проблеми повинне здійснюватися шляхом:
— визначення пріоритетних сфер застосування держав0
но0приватного партнерства з урахуванням міжнародного
досвіду та наявності:
— соціально0економічного потенціалу у відповідній
сфері;
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— суспільної значущості проекту, пріоритетності сфе0
ри застосування державно0приватного партнерства у забез0
печенні економічної, фінансової і гуманітарної безпеки дер0
жави;
— методичного та організаційного забезпечення дер0
жавно0приватного партнерства;
— кваліфікованих кадрів і досвіду залучення приват0
ного сектору до реалізації інфраструктурних інвестиційних
проектів;
— прозорості та відносної простоти реалізації пілотних
проектів.
Ураховуючи зазначене, а також недоцільність при0
ватизації окремих об'єктів державної та комунальної
форми власності, які потребують залучення ресурсів
приватного сектору для модернізації, пріоритетними
сферами застосування державно0приватного партнер0
ства є:
— виробнича інфраструктура і високотехнологічне
виробництво (транспорт і зв'язок, транспортна інфра0
структура, енергетичний сектор, машинобудування);
— агропромисловий комплекс (ринкова та виробнича
інфраструктура);
— будівництво і житлово0комунальне господарство (ре0
алізація соціально значущих інфраструктурних проектів,
будівництво, реконструкція та технічне переоснащення у
сферах теплопостачання, централізованого водопостачан0
ня і водовідведення, підвищення ресурсо0 та енергоефек0
тивності, поводження з побутовими відходами, упоряджен0
ня територій тощо);
— соціальний захист населення (охорона здоров'я, ос0
віта, культура, туризм і спорт);
— наукова, науково0технічна, інноваційна та інформа0
ційна;
— розвиток природно0заповідного фонду;
— поліпшення інвестиційного клімату і конкурентного
середовища з метою розвитку державно0приватного парт0
нерства та створення сприятливих умов для провадження
підприємницької діяльності шляхом:
а) забезпечення прозорості дозвільної системи та усу0
нення бюрократичних перешкод;
б) удосконалення процедури здійснення нагляду і кон0
тролю, технічного регулювання у сфері стандартизації та
сертифікації;
в) створення сприятливих умов для користування зе0
мельними ділянками під час реалізації проектів державно0
приватного партнерства;
г) забезпечення прозорості у відносинах між приватним
і державним партнерами у рамках підготовки і реалізації
проектів державно0приватного партнерства;
д) зосередження зусиль держави на реалізації проектів
державно0приватного партнерства і забезпеченні дієвого
зв'язку у відносинах із приватним сектором;
— посилення ролі спеціально уповноваженого органу
з питань державно0приватного партнерства, яким згідно з
Положенням про Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, затвердженим Указом Президента Украї0
ни від 31 травня 2011 р. № 634, визначено Мінекономроз0
витку, з метою забезпечення ним:
а) визначення стратегічних напрямів розвитку держав0
но0приватного партнерства, що передбачає розроблення
відповідної стратегії, нормативно0правового та організа0
ційного забезпечення;
б) методичного та консультативного супроводження
проектів, що передбачає ведення обліку договорів держав0
но0приватного партнерства, погодження висновку про ре0
зультати проведення аналізу ефективності реалізації про0
ектів державно0приватного партнерства;
в) проведення моніторингу проектів державно0приват0
ного партнерства та контролю за їх виконанням;
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г) визначення механізму координації діяльності цент0
ральних органів виконавчої влади під час реалізації проектів
державно0приватного партнерства на національному рівні;
д) посилення ролі органів місцевого самоврядування у
сфері державно0приватного партнерства шляхом розроб0
лення та використання єдиного управлінського механізму
здійснення відбору, експертизи, погодження та реалізації
проекту державно0приватного партнерства із залученням
фахівців відповідної кваліфікації.
Реалізація проектів державно0приватного партнерства
на місцевому рівні повинна здійснюватися із залученням
фінансових ресурсів місцевих бюджетів, передбачати на0
явність в органів місцевого самоврядування можливості у
межах повноважень самостійно приймати рішення про
доцільність реалізації проектів державно0приватного парт0
нерства, отримувати консультативну та методичну допомо0
гу та в разі реалізації проектів державно0приватного парт0
нерства, що передбачають надання державної підтримки,
за обов'язковим погодженням органами місцевого самовря0
дування діяльності у цій сфері з відповідними центральни0
ми органами виконавчої влади. Удосконалення механізму
фінансування проектів державно0приватного партнерства,
що передбачає:
— підвищення ефективності використання бюджетних
коштів;
— активізацію залучення інститутів розвитку до реа0
лізації зазначених проектів;
— розширення можливостей програмно0цільового
фінансування;
— участь держави у реалізації проектів державно0при0
ватного партнерства на принципах середньо0 та довгостро0
кового програмно0цільового фінансування.
Державна фінансова підтримка державно0приватного
партнерства повинна передбачати:
— надання прямої фінансової підтримки;
— відшкодування з державного бюджету витрат при0
ватного партнера за надані споживачам послуги в порядку,
встановленому законодавством;
— надання державних гарантій з метою забезпечення
виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання
та кредитування за рахунок державного і місцевих бюджетів;
— удосконалення нормативно0правової бази з питань
забезпечення розвитку державно0приватного партнерства і
його адаптацію до законодавства ЄС шляхом:
— внесення змін до законодавства з метою чіткого виз0
начення повноважень органів державної влади, що залуча0
ються на всіх стадіях до реалізації проектів державно0при0
ватного партнерства на національному і місцевому рівні;
— уточнення переліку пріоритетних сфер застосування
державно0приватного партнерства;
— надання державним та комунальним підприємствам,
державним та комунальним навчальним закладам права бути
учасниками договорів державно0приватного партнерства на
стороні державного партнера;
— узгодження положень базового закону з положен0
нями інших законів, якими регулюються відносини держав0
них і приватних партнерів за договорами концесії, спільної
діяльності;
— запровадження механізму надання методологічної
підтримки у реалізації проектів державно0приватного партнер0
ства за окремими формами, що розробляється уповноваже0
ним органом і має рекомендаційний характер;
— нормативно0правового врегулювання питання щодо
прав власності на активи в рамках реалізації проекту дер0
жавно0приватного партнерства;
— удосконалення механізму розв'язання спорів, що
виникають під час виконання договору, укладеного в рам0
ках державно0приватного партнерства з нерезидентом або
підприємством з іноземними інвестиціями, який повинен

передбачати можливість передачі спорів на розгляд міжна0
родного комерційного арбітражу;
— удосконалення бюджетного та податкового законо0
давства з метою поліпшення інвестиційного клімату і роз0
роблення ефективного механізму надання державної
підтримки державно0приватного партнерства, а також за0
конодавства з питань впровадження стимулюючого тариф0
ного регулювання;
— удосконалення механізму взаємодії органів держав0
ної влади з інститутами громадянського суспільства щодо
реалізації проектів державно0приватного партнерства в ре0
зультаті активізації участі зазначених інститутів у підготовці
та реалізації таких проектів на національному і місцевому
рівні, залучення їх на постійній основі до обговорення, про0
ведення експертизи і моніторингу реалізації проектів дер0
жавно0приватного партнерства.
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DEVELOPMENT OF EFFECTIVE STATE MECHANISM OF CRISIS MANAGEMENT
Розглянуто сучасний стан та визначено існуючі методичні положення, які розвивають підхо
ди до оцінки і аналізу існуючих механізмів державного антикризового управління. Визначено
суть антикризового управління, як такого, в якому встановлено певним чином передбачення
небезпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів по зниженню негативних наслідків кризи та вико
ристання її факторів для наступного розвитку.
The restoration of independence gave Ukraine a chance to become quickly one of the most
developed countries of Central and Eastern Europe. It required a clearly defined strategy for
innovative changes, public realistic action plan, a long time and a lot of resources. But the peculiarities
of government and state of the economy has not been taken into account in real transformations and
therefore the effects of measures imposed were often conflicting expectations.
In a crisis, major in public administration is the development of anticrisis program response,
implementation of the optimal and coordinated procedures for decisionmaking at all levels, in
anticipation of the real possibilities of correction procedures pomylok.v major crisis in governance
is the development of anticrisis program of operational Reaction implementation of the optimal and
coordinated procedures for decisionmaking at all levels, in anticipation of the real possibilities of
correction procedures errors.
The main objective of crisis management — is the early recognition features of crisis. The essence
of crisis management see in the following: crisis could provide speed, ahead, push back, to soften;
the crisis can and must be prepared; managing a crisis requires special approaches, expertise,
experience, art; crises can be controlled to some point; Crisis Management processes can accelerate
and minimize their impact.
Ключові слова: антикризове управління, криза, нестабільність, інвестування, зростання, інновації, ан#
тикризова програма.
Key words: crisis management, crisis, instability, investment, growth, innovation, anti#crisis program.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан світової економіки характеризується мас0
штабними процесами соціально0економічної нестабільності,
які призвели до глибокої глобальної системної кризи, еле0
менти якої впливають на всі сторони суспільного життя, ма0
ють соціальні, економічні наслідки і сприяють розвитку
конфліктів.
3 відновленням незалежності Україна отримала шанс
досить швидко перетворитися в одну з найрозвиненіших
країн Центральної та Східної Європи. Водночас ризики
швидкої втрати своїх переваг (такі, як достатньо розвинена
промисловість, зокрема такі сучасні виробництва, як авіа0 і
ракетобудування, і навіть наявність 30го ядерного потенціа0
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лу в світі, системи космічного управління, високий рівень
освіченості населення, можливості для динамічного розвит0
ку сільського господарства тощо) були значними. Україна
більше ніж інші колишні республіки була інтегрована в єди0
ний народногосподарський комплекс СРСР, значна части0
на її економіки працювала на військово0промисловий потен0
ціал, а основні фонди мали великий ступінь зносу, деякі з
них були двічі чи навіть тричі амортизованими. Тому ство0
рення збалансованого господарського комплексу на рин0
кових засадах передбачало не тільки зміну функціональних
зв'язків, а й кардинальну реструктуризацію економіки, інше
розміщення продуктивних сил. Це вимагало чітко окресле0
ної стратегії інноваційних перетворень, реалістичного дер0

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
жавного плану дій, тривалого часу та значних ресурсів. Але
всі особливості державного устрою не було враховано в
реальних перетвореннях, тому наслідки запроваджуваних
заходів часто були протилежними очікуванням.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням антикризового управлінню, управління ризи0
ками, дослідженню кризових явищ присвячені праці вітчиз0
няних вчених: В. Дзюндзюк, О. Кілієвича, В. Князєва, Н.
Нижник, О. Оболенського, В. Цвєткова , Г. Ситника, А. Мель0
ника та зарубіжних вчених, а саме: Владимирова В.А., Во0
робьева Ю.Л., Малинецкого Г.Г., Посашкова А.С., Коротко0
ва Э.М., Шепеленко Т.И., Самуельсона П. Аналіз науково0
теоретичних праць згаданих вище вчених дав змогу дійти
висновку, що існуючі вітчизняні та іноземні наукові дослід0
ження в даній сфері державного управління висвітлюють
лише окремі проблемні питання.. Сьогодні більшість завдань
в умовах гострої кризи органами державного управління ви0
рішується спонтанно, без існування ефективного налагод0
женого механізму та стратегії антикризового державного
управління. Тому виникає необхідність у таких досліджен0
нях, які націлені на розробку ефективного механізму дер0
жавного антикризового управління.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити існуючі методичні положення,
які розвивають підходи до оцінки і аналізу існуючих ме0
ханізмів державного антикризового управління.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На тлі економічної, політичної, фінансової неста0
більності, недосконалості ринку товарів і послуг, системи
інвестування, зростання кількості банкрутств вітчизняних
підприємств характерним є зростання інтересу до проблем
дослідження кризових явищ, природи їх виникнення, ме0
ханізмів попередження та ліквідації наслідків.
Поняття "криза" найтісніше пов'язано з поняттям "ри0
зик", а це певною мірою впливає на розробку будь0якого
управлінського рішення. Соціально0економічна система має
дві тенденцій свого існування: функціонування і розвиток.
Загальновизнаною головною метою державного управлін0
ня є розвиток, а не просто зростання. Так, П. Самуельсон
писав про те. що не "можна прагнути лише до простого
кількісного зростання виробництва (хай навіть в розрахун0
ку на душу населення). Необхідний також внутрішній роз0
виток всієї соціально0економічної структури суспільства" [1].
На нашу думку, переважання нестабільності спричиняє
виникнення суперечностей, протиріч, кризи і, навпаки,
відсутність збурень (флуктуацій) свідчить про оптимальне
функціонування системи. Розвиток системи, у т.ч. й держав0
ного управління, не можливий без вирішення суперечнос0
тей, зумовлених зіткненням старого, нового та ультраново0
го. Наука управління на різних етапах еволюції вбачала у
протиріччях, що виникають, загрозу як для системи в ціло0
му, так і для окремих її елементів.
Таким чином, кризу можна розглядати як переломний
момент у розвитку суспільства, що дає простір новому вит0
ку соціальних, економічних, політичних та інших змін. Ви0
користовуючи системну методологію, можна вважати, що
криза змінює тенденції життєдіяльності системи, тобто по0
рушує її стійкість, радикальним чином оновлюючи її. Тому
очисна сила кризи потрібна системі не менше, ніж стабіль0
не функціонування і розвиток. Це дві сторони однієї медалі,
одне не може існувати без іншого, це свого роду закон
єдності і боротьби протилежностей. Без боротьби немає
розвитку.
Фактично сьогодні відбувається не тривіальна іпотечна,
фінансова або циклічна криза, а криза цивілізаційного мас0

штабу, яка залишить по собі помітний історичний слід, спро0
вокує тектонічний цивілізаційний зсув, наслідком якого най0
вірогідніше може стати модифікація системи міжнародного
поділу праці, прискорення зміни планетарних лідерів, фор0
мування структур і систем інформаційної економіки [2].
Криза виявляє приховані конфлікти і диспропорції. Яск0
равий приклад кризи — революція. Може розглядатися як
феномен, економічний фактор, політична, соціологічна та еко0
номічна категорія. Економічна криза проявляється в порушенні
рівноваги між попитом та пропозицією на товари і послуги. У
побудованій на конкуренції економіці за допомогою кризи
відбувається масова селекція ефективних власників.
Криза може оновити ідеологічні, політичні умови, еліти
та ін. Криза повинна розглядатися як складне комплексне
явище, що охоплює соціальну систему. Вона представляє
собою поліструктурне і поліфункціональне утворення. Його
найважливішими характеристиками є: сфера прояву; масш0
таби; ступінь охоплення об'єкта або процесу; фактори пород0
ження; характер ураження системи; наслідки для суспільства.
Таким чином, категорія "криза" відображає той момент
розвитку соціальної системи, коли з'являється можливість
її стрибка в нову якість, а така можливість — результат до0
сягнення протиріччями системи певною мірою зрілості та
гостроти. У рамках такого розуміння сутності "криза" — це:
1) вищий ступінь загострення протиріч між складом еле0
ментів системи та її структурою, 2) ступінь за якого структу0
ра перетворюється на гальмо розвитку системи вцілому й
одночасно виникає можливість стрибка в новий якісний стан
шляхом перебудови структури.
Політико0економічним інститутом держави є державна
влада, яка реалізується через систему органів державного
управління. У органів державної влади і управління різна
природа і функції, але при цьому вони мають аналогічні ета0
пи життєвих циклів це: формування, розвиток, виконання,
старіння або розпад. Проте їх життєві цикли не збігаються у
своєму розвитку — цикли державного управління відстають
від циклів державної влади. Це і лежить в основі криз дер0
жавного управління. Криза державного управління — особ0
ливий переломний стан у розвитку і функціонуванні політич0
ної системи суспільства, державно0владних структур, який
характеризується нестабільністю, розбалансованістю діяль0
ності політичних інститутів, зниженням рівня керованості
соціально0економічними процесами, загостренням політич0
них конфліктів.
В умовах кризи основним у державному управлінні є
розробка антикризової програми оперативного реагування,
впровадження в життя оптимальних процедур пошуку і уз0
годженого прийняття управлінських рішень на всіх рівнях,
передбачення у цих процедурах реальних можливостей ко0
регування помилок.
Головним завданням антикризового управління — є
раннє розпізнавання ознак кризових ситуацій.
В умовах України основою зміцнення національної еко0
номіки, боротьби з кризовими явищами, підвищення рівня
життя і добробуту населення є розвинені економічно стійкі
регіони і території. Соціально0економічна система регіонів
і територій має свою закономірність організації суспільства
із взаємозалежними цілями і завданнями, потребами окре0
мих соціальних груп населення, суб'єктів господарської
діяльності й системою державного управління.
Сукупність суттєвих внутрішніх територіальних відмінно0
стей в природних, економічних, соціальних, історичних умо0
вах різних регіонів, своєрідність спеціалізації і структури їх
господарств складають об'єктивну основу прояву законо0
мірностей територіальної організації суспільства із набором
взаємопов'язаних цілей і задач, визначених потребами ок0
ремих соціальних груп населення, суб'єктів господарчої
діяльності та держави, і вимагають розглядати певні тери0
торії як соціально0економічну єдність, цілісну систему.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
На наш погляд, державне управління — поняття наба0
гато ширше, ніж економічний механізм, оскільки воно вклю0
чає також і неекономічні адміністративні механізми, та і по0
няття "державне управління" і "економічний механізм" в
цілому не однопорядкові. оскільки механізм показує завж0
ди методи і форми управління.
Таким чином, державне управлінняння антикризовим
розвитком слід розуміти як спеціально розроблені держа0
вою програмні заходи системного характеру по забезпечен0
ню стійкого і збалансованого функціонування регіональних
систем, що має головним цільовим орієнтиром поліпшення
якості і підвищення рівня життя. Оскільки територіальні ут0
ворення є складними системами, державне регулювання по
суті є корекцією складних систем. М. Сурніна серед основ0
них параметрів, що характеризують якість економічного
простору, виділяє "плотність, розміщення, зв'язаність і
відстань". Перераховані параметри є основою просторових
моделей функціонування економіки, які базуються на теор0
іях регіонального зростання і теоріях розміщення [3].
Державне управління як унікальна інституція виконує
складний комплекс функцій, дій, що пов'язані з адміністра0
тивно0правовими, політичними, ідеологічними, соціокуль0
турними, технічними, природоохоронними, виробничими,
фінансовими та іншими аспектами життєдіяльності суспіль0
ства.
Складність державного управління підсилюється завдя0
ки динамічним процесам, що відбуваються у світі. Держав0
не управління не може нехтувати стосунками з іншими краї0
нами та є, в цьому сенсі, відкритою динамічною соціально0
економічною системою. Існування будь0якої соціально0еко0
номічної системи пов'язано з наявністю певного співвідно0
шення між упорядкованістю та хаосом, визначеністю та не0
визначеністю, консерватизмом та інноваційністю.
Без формування державних антикризових стратегічних
орієнтирів розвитку національної економіки не обійшлась
жодна розвинута країна. Світ не знав би таких понять, як
"шведська модель економіки", "німецька модель економі0
ки", "індійська модель економіки", "канадська модель еко0
номіки", "китайська модель економічного дива" тощо. Будь0
яка розвинута економіка має, по0перше, ознаки національ0
ного походження; по0друге, історію успішності або неуспі0
шності, що залежить від політики урядів та їх лідерів; по0
третє, розроблені стратегії розвитку. Економічний досвід
розвинутих країн дозволяє сформулювати основну форму0
лу економічної успішності при формуванні антикризових
стратегічних орієнтирів розвитку національної економіки:
високорозвинута національна економіка — сильнокерова0
на країна. Доводиться констатувати, [4] що проблема мо0
делювання високорозвинутої української національної еко0
номіки залишається на стадії "добрих намірів від представ0
ників влади. Прикладний аспект вітчизняної економіки ще й
досі не грунтується на наукових основах. Розробка держав0
ної антикризової стратегії розвитку України українськими
урядами досі не мала особливих позитивних результатів. Її
формування сучасним урядом теж набуває несистемних оз0
нак, про що зокрема свідчать назви інституцій або програм
розвитку: "Національна Стратегічна Асамблея"; "Хай живе
прорив!"; "Національна стратегічна надія"; "Зажиточное
общество, конкурентоспособная экономика, эффективное
государство (2010—2014 гг.)"; "Україна — 2015: Національ0
на стратегія розвитку. Економіка"; "Стратегія від "Українсь0
кого форуму" та ін. [ 5].
Сумбурність і хаотичність пропонованих в рамках цих
стратегій заходів заздалегідь прогнозує їх нереалістичність
та недієздатність; навіть якщо якийсь пункт і буде реалізо0
вано "на замовлення" певних осіб або груп, то це, очевид0
но, не стосуватиметься суспільства у цілому. Основні стра0
тегічні орієнтири розвитку національної економіки у гло0
бальному середовищі повинні вибудовуватися за двома на0
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прямами: перщий стратегічний орієнтир — це створення
інститутів економіки знань; другий стратегічний орієнтир —
перехід від експортно0сировинного до інвестиційно0іннова0
ційного типу економічного розвитку.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ
Таким чином, можно визначити, що в умовах кризи ос0
новним у державному управлінні є розробка антикризової
програми оперативного реагування, впровадження в життя
оптимальних процедур пошуку і узгодженого прийняття уп0
равлінських рішень на всіх рівнях, передбачення у цих про0
цедурах реальних можливостей корегування помилок. Го0
ловним завданням антикризового управління — є раннє
розпізнавання ознак кризових ситуацій. Суть антикризово0
го управління вбачаємо в такому:
— кризи можна передбачати, прискорювати, виперед0
жати, відсувати, пом'якшувати;
— до криз можна та необхідно готуватися;
— управління в умовах кризи потребує особливих
підходів, спеціальних знань, досвіду, мистецтва;
— кризові ситуації можуть бути до деякого моменту
керованими; управління кризовими процесами здатне при0
скорювати їх та мінімізувати наслідки.
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ВСТУП
Земельні відносини, в тому числі, проблеми земель0
ної власності є ключовими в системі виробничих відно0
син, а земля як природний ресурс залишається не тільки
природним та економічним базисом розміщення та фун0
кціонування виробничих сил галузі, а й джерелом до0
ходу, в тому числі, рентного. Складність системи земель0
них відносин обумовлена не тільки складом їх елементів,
але і їх високою динамічністю. Державне регулювання
земельних відносин (пряме та непряме) постійно вдос0
коналюється під впливом вимог ринкових відносин (са0
морегулювання земельних відносин), для чого є необх0
ідним постійне функціонування робочого органу, що
регулює розвиток земельних відносин окремих суб'єктів
та координує їх дії, а також постійно має законодавчу
ініціативу виконавчих органів щодо коригування чинних
законів, а також нормативних актів.

Роль державного регулювання земельними відно0
синами особливо зростає із реалізацією завдань нині0
шньої земельної реформи, основною метою якої є пе0
рерозподіл земель, з передачею їх одночасно у влас0
ність (у більшості випадків у приватну), наданням у орен0
ду та тимчасове користування, а також створення необ0
хідних умов для розвитку різних форм господарюван0
ня з одночасним забезпеченням раціонального викори0
стання та охорони земельних ресурсів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Правовий режим використання землі зумовлює роз0
виток всієї системи земельних відносин. Сам же право0
вий режим — продукт реалізації земельної політики, в
свою чергу є похідною від загальної соціально0еконо0
мічної політики країни конкретного історичного періо0
ду.

127

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Земельна політика в конкретний історичний пері0
од залежить від національних інтересів, окремих соц0
іальних груп, індивідів і виражається в правах розпо0
рядження, володіння та використання земель (в інте0
ресах усіх перерахованих суб'єктів), а також в обме0
женнях певних їх прав і систем реалізації інтересів (на
основі використання законів, підзаконних актів, еле0
ментів нормування, систематизування). Ефективність
політики залежить від рівня узгодження дій всіх рівнів
влади.
Рівень раціональності земельних відносин зале0
жить від рівня компетентності осіб, що визначають
земельну політику (усвідомлення ними особливостей
землі, як головного чинника виробництва, інтересів
усіх суб'єктів господарювання, виявлення протиріч,
об'єктивних законів розвитку земельних відносин на
шляху соціально0економічного прогресу, і тієї ролі, яку
відіграють земельні відносини в системі фундаменталь0
них соціально0економічних відносин), і як наслідок —
рівня об'єктивності прийнятих нормативно0правових
актів, а також рішень владних структур. Тому в роботі
ставиться завдання обгрунтувати наукові засади реа0
лізації системи державного регулювання земельних
відносин.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічна теорія визначає земельні відносини як
одну зі специфічних форм виробничих відносин, що ви0
никають між різними соціальними групами людей і ок0
ремими людьми в сфері розпорядження, володіння та
користування землею як загальною умовою праці та за0
собом виробництва. Саме земля, є основним засобом
виробництва в сільському господарстві, що стає об'єк0
том привласнення і використання [1, с. 75].
Земля одночасно є природним ресурсом та голов0
ним засобом виробництва, що має ряд істотних особ0
ливостей, які безпосередньо впливають на характер
відносин і на процес виробництва, що складаються в
процесі розвитку земельних відносин.
По0перше, земля є природним благом, а також, на
відміну від інших основних засобів виробництва, є про0
дуктом праці людини, та продуктом самої природи. У
процесі виробничої діяльності людини земля є засо0
бом виробництва, а також виступає як предмет праці.
Земля, в першу чергу її верхній шар (грунт), забезпе0
чує отримання певного обсягу продукції та доходу,
зростання прибутку та продуктивності праці. Але зро0
стання рівня продуктивності праці, а також підвищен0
ня прибутковості при одночасному збереженні родю0
чості грунту можливо тільки при раціональному зем0
лекористуванні.
По0друге, земля є якісно диференційованим за0
собом виробництва. Окремі ділянки землі розрізня0
ються за рівнем родючості. Проте якість земельних
ділянок може бути значно покращена, завдяки цілес0
прямованому впливу людини на землю, або погірше0
на, залежно від того, яким чином землю використо0
вують.
По0третє, на відміну від інших факторів виробницт0
ва земля обмежена в запасах. Земельні ресурси, на
відміну від трудових, матеріальних і фінансових ре0
сурсів, практично не збільшуються. Враховуючи, що
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якісних земель порівняно мало, виникає необхідність
більш раціонального використання наявного земельно0
го потенціалу. Від того наскільки раціонально людина
використовує землю, залежить не тільки результат її
діяльності сьогодні, в даний час, а й результати в на0
ступні періоди, тобто залежить стійкість розвитку ви0
робництва.
По0четверте, використання землі пов'язане з по0
стійністю місця. Землю як засіб виробництва неможли0
во практично перенести з одного місця на інше, наприк0
лад, у кращі кліматичні умови або густонаселену міс0
цевість, або наблизити її до місця виробництва матері0
альних ресурсів, або до місця споживання виробленої
на землі продукції. Тому при обробці землі максималь0
но враховуються її природні якості і створюються певні
економічні умови для раціонального використання, на0
явного в певному місці (країні, регіоні області, районі)
її потенціалу.
По0п'яте, всі кошти в процесі господарського вико0
ристання зношуються, змінюють свої корисні власти0
вості, і в кінцевому підсумку, вибувають з процесу ви0
робництва. Земля, на відміну від інших засобів, при ра0
ціональному та ефективному її поліпшенні (відтворенні)
може підвищувати свою продуктивність.
В умовах сучасного інноваційного розвитку зміни0
лося уявлення про асимілятивні кордони, що обмежу0
ють зростання родючості грунту. Сьогодні на тих же
земельних площах можна подвоювати і потроювати
обсяги виробництва. При цьому збільшення обсягів ви0
робництва на основі технічної та технологічної модер0
нізації можливо при одночасному відтворенні грунто0
вої родючості землі. Стримуючими сьогоднішніми чин0
никами зростання родючості грунту є, як правило, об0
меженість фінансових ресурсів для здійснення комп0
лексної меліорації, а також нераціональне використан0
ня землі її власниками. Вирішення цих проблем вима0
гає втручання з боку держави, бо неврегульованість
питань раціонального землекористування, несвоєчас0
не прийняття необхідних заходів, призводять не тільки
до зниження ефективності розвитку національної еко0
номіки, а й виникненню соціальних та екологічних про0
блем.
По0шосте, земля за певних умов виступає в якості
товару. З функціонуванням землі тісно пов'язана на0
явність земельної ренти як специфічної форми доходу
і, виникаючих економічних відносин з приводу її
фіксації, розподілу та привласнення. Питання фіксації
земельної ренти та її розподілу стали найбільш диску0
сійними серед учених різних сфер в умовах ліквідації
державної монополії на землю та розвитку приватного
землекористування. Це пов'язано з тим, що оцінка землі
з оціночно0аналітичного інструмента ефективності зем0
лекористування перетворюється в аналітично0розрахун0
ковий інструмент ціноутворення, роль якого значно зро0
стає в умовах розвитку ринкового обігу землі. Ретель0
ного аналізу і коригування вимагають методики оцінки
землі та їх використання в ціноутворенні при ринково0
му обігу землі та виконанні фіскальної функції держа0
ви.
У процесі державного регулювання земельних
відносин необхідно враховувати всі ці особливості, при0
чому не окремо, а в комплексі, що значно підвищить

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
раціональність розвитку земельних
Земельні відносини
відносин.
Використання природних власти0
востей землі і трансформація їх в
Державне регулювання
Форми розпорядження,
процесі перетворення на матеріальні Відносини власності
землеволодіння,
на землю
земельних відносин
блага складає сутність землекорис0
землекористування
тування. Система земельних відносин
включає в себе відносини з реалізації
прав власності на землю, виробничо0
го використання для отримання про0
Саморегулювання земельних відносин
дукту праці, і відтворення грунтової
родючості у виробничому процесі, а
Рис. 1. Основні елементи системи земельних відносин
також відносини в рамках екологіч0
Джерело:
[4, с. 130].
ної інфраструктури з приводу охоро0
ни та відтворення земельних ресурсів
— форми розпорядження, землеволодіння, земле0
[2, с. 255].
користування, що утворюють організаційно0економіч0
Земельні відносини займають особливе місце серед ну сторону державного регулювання земельних відно0
фундаментальних соціально0економічних категорій. син;
Пояснити це можна трьома причинами:
— державне регулювання ринкових відносин у сис0
1) земля як універсальний фактор виробництва ви0 темі землерозпорядження, землеволодіння та землеко0
конує одночасно ряд найважливіших функцій:
ристування [4, с. 130].
— життєзабезпечення;
На наш погляд, необхідно не тільки розглянути
— просторового базису життєдіяльності кожної лю0 склад відносин у кожній з цих груп, але й вивчити
дини;
взаємозв'язок і взаємозалежність між власністю на
— розміщення виробництва та інфраструктурних землю і формами її використання. Саме на цій ос0
рівнів;
нові можливо більш точно встановити засади роз0
— носія природних ресурсів, корисних копалин і витку системи державного регулювання земельних
природних технологій;
відносин. Використання системного підходу в досл0
— територіальної основи державності, а також на0 ідженні земельних відносин дозволить не тільки вив0
ціонального самовизначення.
чити особливості розвитку кожного елемента систе0
Тому до земельних відносин залучені (і в прямій, і в ми земельних відносин, а й встановити взаємозв'я0
опосередкованій формі) всі члени людського співтова0 зок і взаємозалежність між ними, а також з іншими
риства у всьому різноманітті взаємопов'язаних, взаємо0 елементами господарювання, що є неодмінною умо0
доповнюючих і взаємовиключних потреб, інтересів, вою збереження стійкості і цілісності в динамічно0
ціннісних установок, орієнтації та мотивації;
му розвитку всієї цієї складної системи. Причому в
2) економічний характер земельних відносин про0 основі всієї системи земельних відносин, і в кожно0
являється через вилучення ренти через земельне опо0 му її елементі лежить теорія земельної ренти яка ви0
даткування і перетворення земельного засобу в елемент магає ретельного вивчення і переосмислення в су0
сфери виробництва, розподілу, обігу та присвоєння часних умовах.
(споживання). Просторово0географічні властивості
Земельні відносини, що входять до складу вироб0
землі впливають на напрями, інтенсивність і швидкість ничих відносин, можуть бути стимулювальним, а також
руху сукупного суспільного продукту, тобто на сфери стримувальним чинником розвитку та розміщення про0
обігу та споживання;
дуктивних сил країни.
3) жорстке закріплення земельних ресурсів у гео0
Земельні відносини є самостійним видом суспільних
графічному просторі, не здатність їх до передисло0 відносин, що характеризуються певними особливостя0
кації, характеризує землю як специфічний об'єкт ми, що зумовлені предметом врегулювання, а саме: охо0
власності, фізично не відчужується від нього. При роною та використанням земельних ресурсів у країні [1,
строгому громадському контролі за дотриманням тех0 с. 75].
нологічних та екологічних вимог та обмежень, земля
Характерною сучасною ознакою для трансфор0
не руйнується, зберігає свої корисні споживчі влас0 мації розвитку земельних відносин є приватизація
тивості, а головне, земля не амортизується, тобто не землі, тобто визначення для кожного члена колекти0
"розчиняється" в виготовленій на її основі продукції ву частини, що знаходиться у спільній власності. Обо0
[3, с. 223].
в'язково всі земельні відносини врегульовуються зе0
Виходячи з економічної природи земельних відно0 мельним законодавством, яке завжди встановлює
син, їх конкретних форм прояву і, насамперед, форм, правовідносини між суб'єктами щодо землі як основ0
пов'язаних з використанням землі, побудова їх схема0 ного об'єкта земельних відносин, що виникають у
тичних моделей дозволить представити логіку методо0 процесі виробництва.
логії дослідження земельних відносин. Все різномані0
Об'єктами земельних відносин, які існують у сіль0
ття земельних відносин можна поділити на три групи ськогосподарській сфері є землі сільськогосподарсь0
(рис. 1):
кого призначення (а саме землі під багаторічними на0
— відносини власності на землю, утворюють їх со0 садженнями, рілля, пасовища, сіножаття) всіх форм гос0
ціально0економічну і правову основу;
подарювання та власності.
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Суб'єктами земельних відносин є окремі громадя0
ни, тобто фізичні особи, юридичні особи, а також їх об'єд0
нання (організації та установи, сільськогосподарські
підприємства певних організаційно0правових форм,
органи виконавчої влади). Суб'єкти правовідносин щодо
питань землі також повинні діяти тільки у межах чинно0
го законодавства.
Розвиток реалізації земельної політики сьогодні
передбачає обов'язкову перебудову існуючих земель0
них відносин, що спрямована на обов'язкове роздер0
жавлення земель, а також зміну форм господарювання
та землевласників.
Тривалий час влада нашої країни відмовлялася від
належного рівня державного регулювання земельних
відносин, але в останній час вони стали все більш ви0
знавати доцільність державного контролю в процесі ви0
користання землі. Так, для результативної діяльності в
сфері земельних відносин в нашій країні здійснює свою
діяльність Державна служба України з питань геодезії,
картографії та кадастру, що має багату історію. Основ0
ними завданнями Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру є:
— реалізація державної політики у сфері топогра0
фо0геодезичної і картографічної діяльності та земель0
них відносин, а також у сфері Державного земельного
кадастру;
— надання адміністративних послуг згідно із зако0
ном у відповідній сфері;
— внесення на розгляд віце0прем'єр0міністра Украї0
ни — міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово0комунального господарства пропозицій щодо
забезпечення формування державної політики у зазна0
ченій сфері, крім пропозицій щодо формування держав0
ної політики з використання і охорони земель сільсько0
господарського призначення, які вносяться на розгляд
міністра аграрної політики та продовольства [5].
Слід наголосити, що необхідними передумовами
результативності заходів державної земельної політи0
ки є наявність сильної політичної волі, соціально0по0
літичної стабільності, солідарності політичних сил і су0
спільства, ефективної протидії корупції, радикальних
змін у формах і якості державного управління з дотри0
манням демократичних норм і обов'язкових принципів
ринкової економіки. Земельна реформа має стати не0
від'ємною складовою реформування адміністративної
та економічної систем України.
Удосконалення розвитку земельних відносин у рин0
кових умовах лише за рахунок самого ринку як еконо0
мічного механізму практично неможливе через властиві
ринковому механізму відомі недоліки суспільно0соці0
ального характеру, тому об'єктивно потрібною є систе0
ма законодавчо установлених регуляторів, застосуван0
ня яких дасть змогу оптимально поєднати ринкові та
адміністративні важелі регулювання земельних відно0
син з реалізацією мети максимально можливого задо0
волення державних і територіально0громадських інте0
ресів.

лення земель, підвищення рівня ефективності при їх
використанні. Потрібним є уточнення процесу розподі0
лу сфери державного управління, розробки для цього
належних критеріїв, та обов'язкової схеми цільового
витрачання всіх коштів: земельного податку, зборів за
всі види операцій по обігу земельних ділянок, орендної
плати за землю. Без вирішення зазначених питань, без
належного державного регулювання обігу землі вирі0
шити проблему оздоровлення, а також збереження
землі як найголовнішого ресурсу України — неможли0
во.
Отже, ефективність державного регулювання зе0
мельних відносин визначається характером функціо0
нування об'єктивних суперечностей та механізмів їх
розв'язання. Основною суперечністю земельних відно0
син в Україні є суперечність між природою функціону0
вання землі та формами її використання людиною.
Введення приватної власності на землі сільськогоспо0
дарського призначення зумовлює різну тривалість
циклів: природного та ринкового. Різниця у тривалості
природного циклу функціонування землі та виробни0
чих циклів зумовлених ринковою системою господа0
рювання складає суть об'єктивної суперечності у три0
валості циклів.
Література:
1. Гладкова Є.О. Адміністративно0правове регулю0
вання земельних відносин в Україні: стан та перспекти0
ви розвитку / Є.О. Гладкова // Європейські перспек0
тиви . — 2014. — № 6. — С. 74—80.
2. Дуліна О.В. Спеціальний суб'єкт адміністративно0
го проступку в сфері земельних відносин / О.В. Дуліна
// Митна справа. — 2014. — № 5 (2.2). — С. 255—261.
3. Ільчак О.В. Облікові аспекти земельних відносин
в умовах інтеграційних процесів / О.В. Ільчак // Бізнес
Інформ. — 2014. — № 8. — С. 223—228.
4. Красюк Н.І. Адміністративна відповідальність за
службові правопорушення у сфері земельних відносин
в Україні / Н.І. Красюк // Європейські перспективи.
— 2014. — № 9. — С. 128—135.
5. Офіційний веб0сайт Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://land.gov.ua

References:
1. Gladkova, E.O. (2014), "Administrative and legal
regulation of land relations in Ukraine: state and prospects
of development", Evropeyskі perspektivi, vol. 6, pp. 74—
80.
2. Dulіna, O.V. (2014), "Special subject of administ0
rative offense in the sphere of land relations", Mitna
sprava, vol. 5, pp. 255—261.
3. Ilchak, O.V. (2014), "Accounting aspects of land
relations in the conditions of integration processes",
Bіznes Inform, vol. 8, pp. 223—228.
4. Krasyuk, N. I. (2014), "Administrative responsibility
for offenses in the service area of land relations in Ukra0
ine", Evropeyskі perspektivi, vol. 9, pp. 128—135.
5. The official site of State Service of Ukraine on
ВИСНОВКИ
Обгрунтовано, що своєчасне та доречне втручання Geodesy, Cartography and Cadastre, available at: http:/
держави у процес землекористування та землеволодінні /land.gov.ua (Accessed 04 April 2014).
— неодмінна та обов'язкова умова для розвитку віднов0 Стаття надійшла до редакції 05.04.2015 р.

130

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 351.84

І. М. Лопатченко,
аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики,
ХРІ НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ ПРОФІЛАКТИКИ
СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА
I. Lopatchenko,
Post graduate student of Social and humanitarian policy Department,
KRI NAPA, Kharkiv

MECHANISMS OF PUBLIC POLICY PREVENTION OF SOCIAL ORPHANHOOD
Робота присвячена вивченню механізмів реалізації державної політики профілактики со
ціального сирітства. Запропоновано концептуальну модель, що передбачає підвищення ефек
тивності профілактики соціального сирітства шляхом оптимізації організаційноправового та
соціальнопсихологічного механізмів. Організаційноправовий механізм охоплює використання
та вдосконалення існуючої нормативнозаконодавчої бази, яка забезпечує структурні, функ
ціональні та інші ресурсні компоненти механізмів реалізації державної політики профілактики
соціального сирітства. Базою соціальнопсихологічного механізму реалізації державної по
літики профілактики соціального сирітства є сучасні соціальні технології та психологічна ком
петентність суб'єктів взаємодії (представники органів влади, громадськість, батьки, діти тощо)
щодо процесу профілактики. Комплексне використання об'єктивних (організаційноправово
го) і суб'єктивних (соціальнопсихологічного) факторів профілактичної діяльності має сприяти
подальшому вирішенню актуальних і соціально значущих завдань, що стоять перед українсь
кою державою сьогодні, а саме: пошуку шляхів зниження зростання соціального сирітства й
підвищення ефективності його профілактики.
The work is devoted to learn the mechanisms of implementation of the state policy of prevention of
social orphanhood. The conceptual model is proposed, it provides for increasing the effectiveness
of prevention of social orphanhood due to optimization of organizationallegal and socio
psychological mechanisms. Organizationallegal framework covers the use and improvement of
legislative framework, which provides the structural, functional, and other resource components of
mechanisms for the implementation of state policy for the prevention of child abandonment. The
basis of sociopsychological mechanism for the implementation of state policy for the prevention of
child abandonment are the modern social technologies and psychological competence of subjects
interaction (representatives of the authorities, the public, parents, children, etc.) on the process of
prevention. Integrated use of objective (organizational and legal) and subjective (social and
psychological) factors prevention activities should contribute to further address current and socially
important problems that exist today in front of the Ukrainian state, namely the search for ways to
reduce the growth of social orphanhood and improve the effectiveness of prevention of this
phenomenon.
Ключові слова: профілактика соціального сирітства, соціально#психологічний механізм, організаційно#
правовий механізм, концептуальна модель.
Key words: prevention of social orphanhood, social#psychological mechanism, organizational#legal framework
conceptual model.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
Актуальність теми обумовлена тим, що стабільність і
розвиток держави, яка спирається на засади демократії,
неможливі без комплексного подолання проблем, які ви0

никають у найдраматичніші періоди становлення країни.
Одним з актуальних і соціально значущих завдань, що
стоять перед українською державою сьогодні, є пошук
шляхів зниження зростання соціального сирітства й підви0
щення ефективності його профілактики. Профілактика є
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одним з перспективних і важливих напрямів діяльності з
розв'язання проблеми соціального сирітства. Саме тому
розробка дієвих механізмів реалізації державної політи0
ки профілактики соціального сирітства в управлінських
проектах на всіх рівнях (від місцевого до загальнодер0
жавного) і на всіх етапах (від підготовки рішень до їх ви0
конання) дозволяє підвищити ефективність здійснення
владних функцій в цілому. Отже, визначення механізмів
реалізації державної політики профілактики соціально0
го сирітства, шляхів її вдосконалення та впливу на демок0
ратичні процеси сучасної України є актуальним для на0
уки державного управління. Вирішенню даної проблеми
і присвячена наша робота.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень та публікацій з цієї про0
блеми показує, що проблема профілактики соціального
сирітства є предметом міждисциплінарних досліджень.
Вона знаходить своє відображення в цілому ряді пси0
хологічних (Є. Волянська, Н. Іванова, Л. Оліференко),
соціально0педагогічних (Л. Буніна, О. Кочерова, Ж. Пет0
рочко, О.Фількіна, Т. Шанина,), соціологічних (О. Ба0
лакірєва, А. Бобришева, Л. Волинець, О. Гєтта, І. Пєша,
Т.Сіротченко, О. Топоркова), економічних (Є. Ри0
бинський, В. Бочарова, М. Лазутова), правових (Л. Пірог,
С. Бандура), соціологічних (Г. Осадча, Є. Проніна) дос0
лідженнях. Різні аспекти соціального сирітства як суспі0
льної проблеми охарактеризовано у працях науковців
І. Братусь, І. Демент'єва, І. Дубровіна, І. Звєрєвої, Н. Кома0
рова, Л. Кривачук, Г. Лактіонової, В.Оржеховської, І. Оси0
пової, В. Смирнова, П. Селяніна, С. Толстоухової, І. Ша0
тилова, О. Яременка тощо. Проте з позицій науки дер0
жавного управління дане явище вивчене недостатньо.
Питання зміни ролі владних структур у суспільстві та
характеру їх взаємозв'язку з громадськістю з вирішення
проблем соціального сирітства не було розглянуто ком0
плексно, без урахування регіональних особливостей та
соціально0політичної ситуації в Україні. Негативним на0
слідком минулих реформ є те, що реорганізація держав0
ної системи соціального захисту дітей проводиться без0
системно, на рівні державних органів влади не окресле0
но концепції реформування соціальної галузі в питаннях
роботи із сім'ями та захисту прав дітей. Важливим еле0
ментом соціальної політики держави є розробка та впро0
вадження програм профілактики соціального сирітства.
Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності
владних установ в Україні, вимагає урахування регіональ0
них особливостей соціально0економічної та соціально0
політичної ситуації, характеру відносин між владними
установами та громадськості. Для обгрунтованості по0
дальших пропозицій і було проведено наше досліджен0
ня.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою нашого дослідження є обгрунтування теоре0
тичних засад та розробка механізмів реалізації держав0
ної політики профілактики соціального сирітства як ос0
нови демократизації державного управління.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Профілактика є одним з перспективних і важливих
напрямів діяльності з розв'язання проблеми соціально0
го сирітства. Термін "профілактика" (від грецького "за0
побіжний") звичайно асоціюється із запланованим попе0
редженням якої0небудь несприятливої події, тобто усу0
ненням причин, здатних викликати ті або інші небажані
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наслідки [2]. З вищесказаного випливає, що профілак0
тика це запланована послідовність або комплекс дій,
які спрямовані на досягнення визначеного результату.
Часто профілактика вимагає комплексного підходу,
який приводить у дію системи й структури, здатні запоб0
ігти можливим проблемам або розв'язати поставлені зав0
дання. Профілактична діяльність, здійснювана на рівні
держави через систему заходів підвищення якості жит0
тя, мінімізацію факторів соціального ризику, створення
умов для реалізації принципу соціальної справедливості,
називається соціальною профілактикою. Соціальна
профілактика створює те необхідне тло, на якому більш
успішно здійснюються всі інші види профілактики: пси0
хологічна, педагогічна, медична й соціально0педагогіч0
на.
Виділяють кілька рівнів профілактичної діяльності
відносно соціального сирітства:
— загально0соціальний рівень (загальна профілак0
тика) передбачає діяльність держави, суспільства, їх
інститутів, спрямовану на вирішення протиріч у галузі еко0
номіки, соціальному життя, у морально0духовній сфері;
— спеціальний рівень (соціально0педагогічна, со0
ціально0психологічна) полягає в цілеспрямованому впливі
на негативні фактори, пов'язані з окремими видами відхи0
лень або проблем;
— індивідуальний рівень (індивідуальна профілакти0
ка) є профілактичною діяльністю відносно конкретних
осіб, поведінка яких має риси відхилень або проблем0
ності.
Крім рівнів, автори виділяють різні види профілак0
тичної діяльності: первинна, вторинна та третинна [2]. Го0
ловною метою первинної профілактичної діяльності є
створення умов, які зменшують ризик раннього со0
ціального сирітства. Цільовою групою є підлітки та мо0
лодь, яка не перебуває в шлюбі. Вторинна профілактика
спрямована на попередження відмов від дітей. Цільовою
групою є самотні матері, сім'ї групи ризику на етапі вагі0
тності жінки та після народження дитини, сім'ї у склад0
них життєвих обставинах. Третинна профілактика спря0
мована на попередження відтворення соціального сиріт0
ства.
Під профілактикою соціального сирітства розуміють
комплексний і цілеспрямований процес створення опти0
мальних умов, що сприяють формуванню таких особист0
існих якостей дитини0сироти, як самостійність, уміння ви0
рішувати складні життєві проблеми, адекватно оцінюва0
ти себе, свої дії й вчинки, дії та вчинки інших людей, кон0
структивно, безконфліктно спілкуватися й вибудовувати
рівноправні взаємостосунки з навколишніми, контролю0
вати свої емоційні прояви та імпульсивну поведінку [2].
Основною метою профілактики відтворення соціально0
го сирітства є відновлення у дитини порушених мораль0
них, культурних, соціальних і міжособистісних зв'язків,
формування у дітей0сиріт досвіду вирішення життєвих
проблем і відповідальної поведінки в питаннях плануван0
ня й створення сім'ї.
Механізм профілактики соціального сирітства охоп0
лює систему параметрів, що характеризують учасників
процесу профілактичної діяльності, сукупність проявів са0
мого процесу профілактики, нормативно0правовий та
організаційний простір (ресурси та можливості учасників
профілактичної діяльності), а також інформаційні пото0
ки та зворотній зв'язок в системі взаємодії органів влади
і громадськості. Розробка концепції механізму профілак0
тики соціального сирітства в державному управлінні по0
требує таке розуміння форм, параметрів, функцій, харак0
теристик як суб'єктів, так і самого процесу взаємодії, коли
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кінцевою метою є побудова стратегії співробітниц0
Таблиця 1. Характеристика моделі профілактики
тва органів влади і громадськості.
соціального сирітства
Стосовно нашого дослідження, під механіз0
Характеристики
Фактори
Механізми
База
мом профілактики соціального сирітства в дер0 Блоки
жавному управлінні ми будемо розуміти систему
І
Об’єктивний
ОрганізаційноНормативноправовий
законодавча
послідовних дій (порядок дій), комплекс методів
П
Суб’єктивний
СоціальноТехнологічна.
та заходів (як організаційно0правового характе0
психологічний
ру, так і соціально0психологічного), що грунтують0
ся на принципах державного управління і спрямо0
вані на подолання суперечливості інтересів держави та
Крім цього, на територіальному рівні необхідно на0
громадськості з вирішення проблеми зниження рівня со0 лагодити взаємодію між службами у справах дітей об0
ціального сирітства й підвищення ефективності його ласної державної адміністрації, іншими органами дер0
профілактики.
жавної влади регіону з благодійними фондами, громадсь0
Концептуальна модель, запропонована нами, харак0 кими організаціями та громадськістю. Позитивним є ство0
теристика структури якої надана в таблиці, передбачає рення обласних центрів матері та дитини та єдиної інфор0
підвищення ефективності механізму профілактики со0 маційно0аналітичної системи. Крім того, конструктивним
ціального сирітства шляхом оптимізації організаційно0 кроком є інформаційна робота серед мешканців терито0
правового та соціально0психологічного механізмів. Наші ріальних громад з питань щодо підвищення ролі відпові0
пропозиції стосуються, використання та вдосконалення дальності громади у долі дітей0сиріт та дітей, позбавле0
існуючої нормативно0законодавчої бази, яка забезпечує них батьківського піклування.
структурні, функціональні та інші організаційно0правові
Стосовно нормативно0законодавчої бази профі0
ресурсні компоненти профілактичної діяльності. Базою лактики соціального сирітства необхідно відмітити, що
соціально0психологічного механізму є сучасні соціальні упродовж останніх років відбулися значні зміни в зако0
технології вдосконалення процесу взаємодії представ0 нодавстві України щодо дітей та сімейної політики. Пи0
ників органів влади, сімей, дітей та громадськості, а та0 тання покращення правового та соціального захисту
кож відповідних соціально0психологічних компетенцій дітей0сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван0
суб'єктів профілактичної діяльності (табл. 1).
ня, а також осіб з їх числа, регламентується цілим рядом
Стосовно організаційно0правового механізму — законодавчих актів, а саме: Конституцією України [1],
можна сказати наступне. Органи влади вже здійснюють Сімейним кодексом України [10], Законами України "Про
певну роботу. Проблема полягає в наданні вже наявній охорону дитинства" [6], "Про забезпечення організацій0
профілактиці дієвого характеру. В системі органів дер0 но0правових умов соціального захисту дітей0сиріт та
жавної влади України існують окремі підрозділи та, дітей, позбавлених батьківського піклування" [3], "Про
навіть, цілі органи, чиїм головним (а іноді і єдиним) зав0 соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" [9], "Про
данням є організація здійснення профілактики соціаль0 органи і служби у справах дітей та спеціальні установи
ного сирітства. На загальнонаціональному рівні такими для дітей" [4], "Про освіту" [5], "Про соціальні послуги"
органами є, перш за все, Міністерство соціальної по0 [8], а також багатьма нормативно0правовими актами.
літики України, яке є центральним органом виконавчої
Одним із напрямів подальшого вирішення пробле0
влади з формування та реалізації державної політики у ми профілактики соціального сирітства в Україні є впро0
сфері надання соціальних послуг сім'ям, що перебува0 вадження інших інституцій сімейного влаштування дітей0
ють у складних життєвих обставинах. Профілактика соц0 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
іального сирітства виділена в окремий значущий напрям саме: прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
діяльності міністерства, з основними засадами, якого типу як повноцінних альтернативних сімейних форм ви0
можна ознайомитися безпосередньо на сайті міністер0 ховання. Ці альтернативні форми виховання відрізня0
ства mlsp.gov.ua. На територіальному рівні органами ються від попередніх перш за все тим, що держава га0
профілактики є центри соціальних служб для сім'ї, дітей рантує цим формам сімейного виховання дітей з груп
та молоді, що здійснюють роботу з дітьми0сиротами й соціального ризику постійну матеріальну та соціальну
дітьми, позбавленими батьківського піклування, служ0 підтримку [12]. Державна соціальна підтримка та мате0
би у справах дітей обласної державної адміністрації та ріальне забезпечення, що отримують батьки0вихователі,
інші органи державної влади регіону, обласні центри в 70,9 % (за даними соціальних опитувань) стає ваго0
матері та дитини, в яких надаються послуги з реабілі0 мим аргументом з боку прийомних батьків щодо ство0
тації та соціальної адаптації жінок, що опинилися у рення прийомних сімей або дитячих будинків сімейно0
складних життєвих обставинах, центри соціально0пси0 го типу.
Юридично інституція прийомних сімей та дитячих бу0
хологічної реабілітації дітей та державні дитячі виховні
динків сімейного типу в Україні була закріплена Законом
установи.
Детальний аналіз діяльності цих установ змушує пе0 України № 24010ІІІ "Про охорону дитинства" (від
реоцінити їх роль у забезпеченні організації профілак0 26.04.2001 р.) та Сімейним кодексом України № 29470III
тики соціального сирітства. Наявна організаційна струк0 (від 10.01.2002 р. у редакції від 04.06.2009 р.), але пріо0
тура на центральному рівні, не забезпечує участі всіх за0 ритетного значення ця проблема набула після прийняття
цікавлених сторін (представників влади та громадсь0 Закону України "Про забезпечення організаційно0право0
кості), оскільки її діяльність зосереджена переважно на вих умов соціального захисту дітей0сиріт та дітей, поз0
вирішенні окремих проблем, а не комплексного підходу. бавлених батьківського піклування" (зі змінами та до0
В той же час, сучасні органи цілком спроможні (за умов повненнями, внесеними законами України від 5.10.2006 р.
незначної трансформації) забезпечити достатньо успіш0 № 2300V та від 7.02.2007 р. № 6090V), що визначив пра0
ну взаємодію влади та громадськості з проблем про0 вові, організаційні, соціальні засади та гарантії держав0
філактики соціального сирітства. Так, це забезпечить ної підтримки дітей0сиріт та дітей, позбавлених батькі0
дійсно дієвий характер державної політики щодо про0 вського піклування, а також осіб із їх числа, і є складо0
філактики соціального сирітства.
вою частиною законодавства про охорону дитинства.
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Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення про дитячий будинок
сімейного типу" від 26.04.2002 р. № 564, "Про затверд0
ження Положення про прийомну сім'ю" від 26.04.2002 р.
№ 565 та "Питання діяльності органів опіки та піклуван0
ня, пов'язаної із захистом прав дитини" від 24.09.2008 р.
№ 866, основними напрямами вирішення проблеми соц0
іального сирітства в Україні є пріоритетна підтримка
сімейних форм виховання та проживання дітей груп соц0
іального ризику як альтернативних форм виховання,
згідно зі світовим стандартом [11].
Водночас Міністерством соціальної політики Украї0
ни, визначено три категорії дітей як такі, що перебува0
ють в складних життєвих обставинах: діти, які зазнали
насильства; діти, які проживають у сім'ях, у яких батьки
ухиляються від виконання своїх обов'язків; діти, які сис0
тематично залишають місце постійного проживання. За
даними Міністерство соціальної політики (на кінець 2013
р.), в Україні налічується біля 30 тис. таких дітей. В той
же час у нашій країні існує 275 державних дитячих ви0
ховних установ, з них: 53 школи0інтернату; 115 дитячих
будинків; 48 будинків малютки; 56 будинків0інтернатів.
Закінчивши ці установи, з них: тільки 25% випускників
інтернатів постійно працевлаштовані; тільки 1% випуск0
ників інтернатів отримують вищу освіту; кожний п'ятий
вихованець стає "бомжем"; кожний сьомий намагається
покінчити життя самогубством; 50% дітей попадають на
лаву підсудних; 76% дітей бояться виходу з дитячої ви0
ховної установи; 70% вважають, що не зможуть отрима0
ти гарну освіту й професію, про яку мріють.
Системна криза в Україні, яка виникла після подій на
майдані, вносить суттєві зміни в дану картину і потребує
змін у системі профілактики сирітства як з точки зору
організаційних, правових, так соціально0психологічних
його механізмів.
Виходячи з якнайкращого забезпечення інтересів
дітей0сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван0
ня, органами влади найбільше уваги приділяється їх пе0
редачі на виховання саме до сімейних форм улаштуван0
ня (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї, ди0
тячі будинки сімейного типу). У цілому, за результатами
2013 року, в сімейних формах виховання перебувало 76,4
% від загальної кількості дітей0сиріт та дітей, позбавле0
них батьківського піклування).
Усиновлення дитини є пріоритетною формою влаш0
тування дітей0сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, оскільки лише завдяки усиновленню дитина
втрачає статус сироти і стає повноцінним членом нової
родини. Однак із майже 96 тис. дітей0сиріт та дітей, поз0
бавлених батьківського піклування, які потребують захи0
сту й підтримки, законодавчі підстави для всиновлення ма0
ють лише близько 30 % дітей. Отже, це підкреслює не0
обхідність комплексного підходу до профілактичної ро0
боти з дітьми0сиротами та дітьми, позбавлених батьківсь0
кого піклування, які потребують захисту й підтримки і збе0
реження різних форм виховання, інтернат них у тому числі.
У зв'язку з розвитком сімейних форм виховання
дітей0сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван0
ня, зі зменшенням загальної кількості дітей цієї категорії
та дотриманням пріоритетності їх улаштування в сім'ї гро0
мадян, продовжилась позитивна тенденція щодо змен0
шення як чисельності вихованців інтернатних закладів
загалом, так і дітей0сиріт та дітей, позбавлених батькі0
вського піклування, що в них виховуються.
За даними Міністерства охорони здоров'я України,
на кінець 2013 року функціонувало 47 будинків дитини,
у яких на кінець року перебувало біля двох тисяч осіб
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дітей0сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван0
ня, було діючими 19 соціальних центрів матері та дити0
ни, в яких надаються послуги з реабілітації та соціальної
адаптації жінок, які через складні життєві обставини ма0
ють намір відмовитись від новонароджених дітей. У 2014
році за рахунок місцевих бюджетів було заплановано
відкриття соціальних центрів матері у Дніпропетровській,
Житомирській, Запорізькій та Одеській областях, однак
на сьогодні ситуація є невизначеною.
Поруч із позитивною тенденцією зі зменшення
кількості вихованців інтернатних закладів трапляються
випадки негативної практики стимулювання батьків до
влаштування дітей у ці заклади як спосіб подолання
бідності. Особливо це стосується малозабезпечених
сімей, де батьки за заявою з огляду на неспроможність
задовольнити потреби дітей через бідність чи безробіття
можуть улаштовувати їх до інтернатних закладів. У цих
випадках перебування дітей у спеціалізованих закладах
розглядається батьками як єдина можливість для їх ди0
тини отримати належну медичну допомогу та освіту. Крім
того, існує зацікавленість керівництва інтернатних зак0
ладів у постійному поповненні вихованців, оскільки фінан0
сування закладу залежить саме від чисельності останніх.
Це створює перепони заходам, спрямованим на реорга0
нізацію чи перепрофілювання таких закладів.
З огляду на це необхідним є обмеження і зведення
до мінімуму шляхів потрапляння нових контингентів ви0
хованців (зокрема підвищення якості соціальних послуг
із підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах, збереження їх виховного потенці0
алу), стимулювання зацікавленості працівників закладів
до внутрішнього реформування їх установ, посилення
роботи над розширенням мережі закладів нового типу
та альтернативних форм улаштування дітей.
Однак найбільшим недоліком системи інтернатних
закладів є те, що вона сприяє ізоляції дітей від суспіль0
ства, чим обмежує їх можливості. У більшості випускників
цих закладів існують проблеми адаптації в суспільстві.
Тому центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та мо0
лоді здійснюється робота з дітьми0сиротами й дітьми,
позбавленими батьківського піклування, особливо із чис0
ла випускників інтернатних закладів, спрямована на їх
соціальну і психологічну адаптацію, підготовку до само0
стійного життя шляхом надання їм юридичної, психолог0
ічної та соціальної допомоги.
Є ще декілька напрямів профілактики соціального си0
рітства. Так попередження випадків відмов матерів від
новонароджених дітей є одним з таких заходів. Про0
філактична робота з бездоглядними та безпритульними
дітьми — ще один напрям у запобіганні соціальному си0
рітству. З метою попередження дитячої бездоглядності,
запобігання правопорушенням серед дітей, вжиття відпо0
відних заходів щодо соціального захисту дітей, які опи0
нилися у складних життєвих обставинах, службами у
справах дітей спільно зі спеціалістами органів внутрішніх
справ, освіти, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді систематично проводяться профілактичні за0
ходи.
З огляду на вищезазначене актуальним залишається
питання забезпечення ефективності діяльності суб'єктів
соціальної роботи щодо раннього виявлення сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм
соціальних послуг, попередження вилучення дитини із
сім'ї, зокрема розроблення комплексних соціальних по0
слуг для цієї категорії сімей та впровадження нових тех0
нологій соціальної роботи з ними. Це підкреслює не0
обхідність психологічної підготовки учасників соціальної
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роботи та робить актуальним вдосконалення соціально0
психологічного механізму профілактики соціального си0
рітства.
За результатами нашого дослідження, основою со0
ціально0психологічного механізму є, по0перше, характе0
ристики та психологічна компетентність учасників про0
цесу реалізації державної політики профілактики со0
ціального сирітства (представників влади, батьків, дітей
та громадськості), по0друге, сукупність проявів самого
процесу підтримки дітей, що спрямований на їх соціаль0
ну і психологічну адаптацію, підготовку до самостійного
життя шляхом надання їм юридичної, психологічної та
соціальної допомоги (соціальні та психологічні техно0
логії). Характеристики суб'єктів взаємодії і компоненти
самого процесу профілактичної діяльності мають стати
предметом цілеспрямованого формування для забезпе0
чення повноцінного функціонування організаційно0пра0
вового механізму. Саме вказані ідеї і лягли в основу ав0
торської розвивальної програми.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, концептуальна модель, запропонована нами,
передбачає підвищення ефективності механізму про0
філактики соціального сирітства шляхом оптимізації
організаційно0правового та соціально0психологічного ме0
ханізмів. Наші пропозиції стосуються, використання та
вдосконалення існуючої нормативно0законодавчої бази,
яка забезпечує структурні, функціональні та інші ресурсні
компоненти механізмів реалізації державної політики
профілактики соціального сирітства. Базою соціально0
психологічного механізму реалізації державної політики
профілактики соціального сирітства є сучасні соціальні
технології та психологічна компетентність суб'єктів взає0
модії щодо процесу профілактики. Використання об'єк0
тивних і суб'єктивних факторів має сприяти подальшому
вдосконаленню державної політики профілактики со0
ціального сирітства.
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ADJUST WITH THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RETAIL ELECTRICITY MARKET
OF UKRAINE

У статті висвітлено діяльність роздрібного ринку електричної енергії як системи відносин,
які виникають у процесі продажу і купівлі електричної енергії між постачальниками електрич
ної енергії та кінцевими споживачами.
З метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі — НКРЕ), здійснює постійний моні
торинг стану виконання суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії вимог законодав
ства, зокрема в частині:
— стану виконання суб'єктами господарювання вимог ПКЕЕ, в частині влаштування локаль
ного устаткування збору та обробки даних;
— стану функціонування Інформаційноконсультаційних центрів (ІКЦ);
— обліку укладених договорів про приєднання до електричних мереж та виданих технічних
умов;
— форм оплати за спожиту електричну енергію побутовими споживачами;
— якості послуг з енергопостачання.
На сьогодні існує проблема щодо здійснення роботи з удосконалення регуляторної бази в
частині моніторингу якості послуг на роздрібному ринку електричної енергії.
Як результат, з метою вдосконалення системи моніторингу показників якості послуг, запро
поновано НКРЕ визначити основні показники надійності електропостачання, зокрема, цільові
показники надійності електропостачання та комерційної якості послуг для ліцензіатів з пере
дачі електроенергії місцевими (локальними) мережами.
Також запропоновано НКРЕ посилити захист прав та інтересів споживачів на роздрібному
ринку електричної енергії, що може бути забезпечено, зокрема, встановленням додаткових
вимог щодо моніторингу та регулювання якості послуг з електропостачання.
In the article the activities of retail electricity market as a system of relations that arise in the sale
and purchase of electricity between electricity suppliers and end users
In order to protect economic competition and consumer rights NERC continuously monitors the
status of the subjects of the retail electricity market with the law, in particular with regard to:
— status of the entities PKEE requirements, the placement of local equipment acquisition and data
processing;
— state operation Information Resource Center (ICC);
— accounting contracts concluded accession to power grids and published technical specifications;
— forms of payment for the consumed electricity household consumers;
— quality of the power supply.
Today, there is a problem regarding the implementation work to improve the regulatory framework
of the monitoring of the quality of services in the retail electricity market.
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As a result, in order to improve system performance monitoring quality of services offered
to id entify the main NERC reliability of power supply , includin g targets reliabili ty of
electricity supply and quality of services for commercial licensees рower transmission
(local) networks.
Also proposed NERC to strengthen the protection of rights and interests of consumers in
the retail electricity market that can be achieved, in particular, the establishment of
additional requirements for monitoring and regulating the quality of the power supply.
Ключові слова: роздрібний ринок електричної енергії, якість послуг, інформаційно#консультаційні цен#
три,облік електричної енергії, оплата за спожиту електричну енергію.
Key words: retail electricity market, quality of services, information and counseling centers, calculation of electric
energy, payment for the consumed electricity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На виконання Закону України "Про природні моно0
полії" Указом Президента України від 23 листопада 2011
№1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює дер0
жавне регулювання у сфері енергетики" було утворено
Національну комісію, що здійснює державне регулюван0
ня у сфері енергетики (далі — НКРЕ, Комісія), на яку по0
кладено завдання і функції, які виконувала Національна
комісія регулювання електроенергетики України (утворе0
на згідно з Указом Президента України від 8 грудня 1994
року № 738 та ліквідована Указом Президента України від
23 листопада 2011 року № 1057/2011) [4].
НКРЕ є органом державного регулювання діяльності
в енергетиці, державним колегіальним органом, підпоряд0
кованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді
України.
У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією Ук0
раїни, Законами України "Про природні монополії", "Про
електроенергетику", "Про ліцензування певних видів гос0
подарської діяльності", "Про нафту і газ", "Про теплопос0
тачання", "Про комбіноване виробництво теплової та елек0
тричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу", "Про засади функціонування ринку
природного газу" та іншими нормативно0правовими акта0
ми.
Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних
завдань, визначених Положенням про Національну комі0
сію, що здійснює державне регулювання у сфері енерге0
тики, затвердженим Указом Президента України від 23 ли0
стопада 2011 № 1059/2011, зокрема:
— державне регулювання діяльності суб'єктів природ0
них монополій та суб'єктів господарювання, що провадять
діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенерге0
тики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектро0
станціях, атомних електростанціях і когенераційних уста0
новках та установках із використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії (далі — сфера теплопоста0
чання), на ринках природного газу, нафтового (попутно0
го) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланце0
вих товщ (далі — природний газ), нафти та нафтопродуктів;
— здійснення ліцензування господарської діяльності;
— забезпечення контролю здійснення ліцензійної
діяльності;
— забезпечення проведення цінової і тарифної по0
літики;
— сприяння розвитку конкуренції у сфері виробницт0
ва і постачання електричної енергії, на ринку природного
газу, а також створенню конкурентного середовища у
сфері теплопостачання;

— сприяння ефективному функціонуванню товарних
ринків на основі збалансування інтересів держави,
суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (по0
слуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природ0
них монополій;
— захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку,
що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних
ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та
нафтогазовому комплексі [4].
Комісія здійснює державне регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій на основі таких принципів:
— гласності та відкритості процедур регулювання;
— адресності регулювання, його спрямованості на
конкретний суб'єкт природної монополії;
— самоокупності суб'єктів природних монополій;
— стимулювання підвищення якості товарів і задово0
лення попиту на них;
— забезпечення захисту прав споживачів;
— підвищення ефективності функціонування суб'єктів
природних монополій та суб'єктів господарювання на су0
міжних ринках у сфері комбінованого виробництва елект0
ричної та теплової енергії шляхом застосування стимулю0
ючого регулювання.
Роздрібний ринок електричної енергії є системою
відносин, які виникають у процесі продажу і купівлі елект0
ричної енергії між постачальниками електричної енергії та
кінцевими споживачами. На мою думку, роздрібний ринок
електричної енергії є дуже складною інституцією і потре0
бує застосування ефективних важелів регулювання з боку
держави з метою недопущення зловживання монопольним
становищем з боку ліцензіатів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Законом України "Про електроенергетику" визначено
основні засади функціонування роздрібного ринку елект0
ричної енергії, зокрема:
— взаємні відповідальність, права та обов'язки енерго0
постачальників та споживачів у процесі купівлі0продажу
електричної енергії;
— забезпечення доступу до електричних мереж.
Одним з основних принципів, на яких базується дер0
жавна політика в електроенергетиці, є принцип державно0
го регулювання діяльності в електроенергетиці [1].
Органом державного регулювання діяльності в елект0
роенергетиці є НКРЕ.
Реалізація державної політики у сфері нагляду (конт0
ролю) в галузі електроенергетики здійснюється Держав0
ною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами спо0
живання електричної та теплової енергії, функції якої по0
лягають у здійсненні контролю щодо дотримання учасни0
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ками роздрібного ринку вимог нормативно0правових актів,
нормативних документів з питань технічної експлуатації,
енергетичного обладнання споживачів енергії та суб'єктів
електроенергетики, випробування та ремонту енергоуста0
новок і мереж, режимів постачання та споживання елект0
ричної енергії, виконання робіт з проектування енергоус0
тановок і мереж та підтвердження їх готовності до робо0
ти.
Керуючись наданими Законом України "Про електро0
енергетику" повноваженнями, НКРЕ було розроблено Пра0
вила користування електричною енергією для населення
та Правила користування електричною енергією.
Правила користування електричною енергією для на0
селення, згідно з вимогами Закону України "Про електро0
енергетику", затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 26.07.99 № 1357 (далі — ПКЕЕН) та Правила
користування електричною енергією, затверджені поста0
новою НКРЕ від 31.07.96 № 28 та зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (далі
— ПКЕЕ) [6; 7].
Цими документами затверджено також типові форми
договорів про постачання електричної енергії та про корис0
тування електричною енергією, про технічне забезпечення
електропостачання споживача, про спільне використання
технологічних електричних мереж, про тимчасове постачан0
ня електричної енергії без засобів обліку та типова форма
Акта0претензії, який складається побутовими споживачами
у разі порушення їх прав з боку енергопостачальників.
На сьогодні існує проблема щодо здійснення роботи з
удосконалення регуляторної бази на роздрібному ринку
електричної енергії, зокрема з урахуванням пропозицій та
зауважень учасників роздрібного ринку до ПКЕЕН та ПКЕЕ.

Розрахунки споживачів з енергопостачальними
компаніями
Споживачам України за 2013 рік енергопостачальни0
ми компаніями була відпущена електрична енергія в об0
сязі 145 443 млн кВт.год, у тому числі 124 086 млн кВт.год,
або 85,3% від загального обсягу вартістю 99 261,3 млн грн.
постачальниками за регульованим тарифом (далі — ПРТ),
та 21 357 млн кВт.год, або 14,7% від загального обсягу
постачальниками за нерегульованим тарифом.
Порівняно з 2012 роком, обсяг електричної енергії,
відпущеної споживачам від ПРТ, зменшився на 5 412 млн
кВт.год.
Оплата споживачами електричної енергії енергопос0
тачальникам за регульованим тарифом дорівнює 96 831,1
млн грн., що становить 97,6 % від вартості проданої спо0
живачам електричної енергії, що на 2,2% менше, ніж у 2012
році (99,8 %).
За спожиту у 2013 році електричну енергію повністю
розрахувались споживачі з 15 енергопостачальними ком0
паніями. Не виконали своїх зобов'язань щодо розрахунків
з постачальниками електричної енергії споживачі 26 енер0
гокомпаній.
Промисловим підприємствам у 2013 році була відпу0
щена електрична енергія в обсязі 67 194 млн кВт.год, у тому
числі від ПРТ — 51 071 млн кВт.год (76,0%) вартістю 51
289,0 млн грн., та 16 123 млн кВт.год (24,0%) — від ПНТ.
Порівняно з 2012 роком, обсяг відпущеної електроенергії
від ПРТ зменшився на 6 892 млн кВт.год, або на 11,9 %.
Рівень розрахунків промислових підприємств з ПРТ у 2013
році порівняно з 2012 роком (96,6%) збільшився на 0,7
в.п. і становить 49 897,9 млн грн., або 97,3%. Повну опла0
ту електричної енергії забезпечили споживачі 21 енерго0
постачальної компанії. З рештою енергокомпаній промис0
лові споживачі розрахувалися в межах 79,0—99,9 %.
Сільськогосподарські підприємства у 2013 році отри0
мали електричну енергію в обсязі 2 749 млн кВт.год варті0
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стю 3 122,0 млн грн. Рівень розрахунків становить 3 123,5
млн грн., або 100,0 % від вартості поставленої електрое0
нергії. У 2012 році рівень сплати становив 100,2 %. У по0
вному обсязі розрахувались споживачі з 20 енергопоста0
чальними компаніями, з іншими — в межах 93,2 — 99,9%.
Установи та організації, що фінансуються з держав0
ного бюджету, за спожиту електричну енергію у 2013 році
розрахувалися на 100,7%, що на 0,4 в.п. менше, ніж у 2012
році (2012 рік — 101,1 %). Обсяг спожитої електроенергії
склав 3 376 млн кВт.год вартістю 3 130,3 млн грн., оплата
— 3 153,6 млн грн. В межах 96,5 — 99,9 % розрахувались
споживачі з 14 енергопостачальними компаніями, з усіма
іншими — більше, ніж 100 %.
Установи та організації, що фінансуються з місцевого
бюджету, оплатили електроенергію на 99,7% у 2013 році
(99,0% — у 2012 році), отримавши 2 917 млн кВт.год елек0
троенергії вартістю 3 026,0 млн грн. та сплативши 3 017,5
млн грн. Повністю розрахувалися споживачі з 15 енерго0
постачальними компаніями, з рештою — в межах 96,0 —
99,9 %.
Порівняно з 2012 роком на 32,8 % погіршили розра0
хунки за спожиту електричну енергію житлово0комунальні
господарства. Рівень розрахунків цієї категорії споживачів
у 2013 році склав 87,4 % (120,2 % у 2012 році). Обсяг спо0
житої електроенергії склав 9 812 млн кВт.год електрое0
нергії вартістю 8 668,1 млн грн., оплата — 7 573,1 млн грн.
Повністю розрахувалися споживачі 8 енергопостачальних
компаній, решта — в межах 40,0 — 99,9%.
Рівень розрахунків населення за спожиту електричну
енергію у 2013 році становив 100,1 %, що на 1,2 % більше
рівня 2012 року (98,9 %). Відпущено населенню 37 206 млн
кВт.год електроенергії вартістю 11 066,6 млн грн., оплата
— 11 080,1 млн грн. Повну оплату за електроенергію за0
безпечили споживачі 24 енергопостачальних компаній.
Решта споживачів розрахувалася в межах 81,6 — 99,9 %.
Залізниці за спожиту електричну енергію у 2013 році
розрахувалися на 99,9 % (100,2 % — у 2012 році). Обсяг
спожитої електроенергії склав 625 млн кВт.год вартістю
620,3 млн грн., оплата — 620,1 млн грн. Споживачі заліз0
ниці розрахувались з енергокомпаніями в межах 98,8 —
100,0 %.
Розрахунки інших споживачів — 100,1% (100,4% за
2012 рік). Обсяг спожитої електроенергії склав 16 329 млн
кВт.год електроенергії вартістю 18 339,0 млн грн., оплата
— 18 365,4 млн грн.
У цілому за 2013 рік загальна заборгованість за спо0
житу електроенергію збільшилась на 2 351,8 млн грн., та
станом на 01.01.2014 становить 15 095,6 млн грн.

Моніторинг роздрібного ринку електричної енергії
З метою захисту економічної конкуренції та прав спо0
живачів НКРЕ здійснює постійний моніторинг стану вико0
нання суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії
вимог законодавства, зокрема в частині:
— стану виконання суб'єктами господарювання вимог
ПКЕЕ, в частині влаштування локального устаткування збо0
ру та обробки даних;
— стану функціонування Інформаційно0консультацій0
них центрів (ІКЦ).
— обліку укладених договорів про приєднання до
електричних мереж та виданих технічних умов;
— форм оплати за спожиту електричну енергію побу0
товими споживачами;
— якості послуг з енергопостачання [8].
Локальне устаткування збору та обробки даних (далі —
ЛУЗОД) — це улаштована з метою розрахунків за спожиту
електричну енергію сукупність засобів обліку (або один засіб
обліку), які забезпечують вимірювання, збір, накопичення,
оброблення результатів вимірювань за відповідними періо0
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дами часу (формування первинної вимірювальної інформації)
про обсяги і параметри потоків електричної енергії та зна0
чення споживаної потужності на окремій площадці вимірю0
вання та мають інтерфейс дистанційного зчитування даних
для роботи в складі автоматизованої системи комерційного
обліку електричної енергії (далі — АСКОЕ).
Постановою НКРЕ від 17.10.2005 № 910 (із змінами)
передбачено, що суб'єкти господарювання — споживачі
електричної енергії мають привести комерційний облік на
належних їм електроустановках:
— до 29.10.2010 — з приєднаною потужністю елект0
роустановок 550 кВт та більше;
— до 29.10.2011 — з приєднаною потужністю елект0
роустановок від 150 кВт до 550 кВт.
Відповідно до даних звітності від загальної кількості
суб'єктів господарювання, які мали встановити ЛУЗОД,
станом на 01.12.2013 ЛУЗОД встановлено в 68,8 % таких
суб'єктів.
Основним чинником затримки виконання суб'єктами
господарювання вимог зазначеної вище постанови є їх
складне фінансове становище, пов'язане з наслідками
фінансово0економічної кризи в Україні.

Щодо роботи Інформаційно#консультаційних
центрів енергопостачальників
З метою формування між енергопостачальниками та спо0
живачами електричної енергії прозорого середовища з пи0
тань енергопостачання, розв'язання енергопостачальниками
суперечностей та конфліктних ситуацій, надання ними роз'0
яснень з питань, які виникають у споживачів при виконанні
вимог договорів про користування електричною енергією,
чинних нормативно0правових актів та нормативно0технічних
документів, що діють в електроенергетиці, постановою НКРЕ
від 12.03.2009 № 299 затверджено "Положення про Інфор0
маційно0консультаційний центр по роботі зі споживачами
електричної енергії" (із змінами) (далі — Положення).
Положенням встановлюється чітка процедура щодо
надання енергопостачальними компаніями споживачам до0
ступної, своєчасної, достовірної інформації, забезпечен0
ня рівних умов для кожного заявника (споживача) з отри0
мання відповідної інформації, об'єктивності розгляду звер0
нень (заяв, скарг) [8].
Згідно із звітними даними енергопостачальних ком0
паній та електропередавальних організацій щодо реєст0
рації звернень заявників, які є споживачами електричної
енергії або мають намір ними стати та звернулись до Інфор0
маційно0консультаційних центрів (далі — ІКЦ), у період з
червня до грудня 2009 року до енергопостачальних ком0
паній та електропередавальних організацій надійшло 155
940 звернень, в 2010 році — 184 823 звернень, 2011 році
— 446 254 звернень, 2012 — 458 476 звернень, у 2013 —
378 683 звернень.
Слід зазначити, що впродовж 2013 року спостерігалась
тенденція щодо зменшення кількості звернень до ІКЦ. Це
пов'язано із запровадженням енергопостачальними ком0
паніями Call0центрів.
Так, за підсумками 2013 року до ІКЦ щодо надання
інформаційних довідок звернулось 365 547 споживачів, що
становить 80,7 % від 2012 р.
Натомість, у 2013 на відміну від 2012 року збільшилось
кількість звернень споживачів зі спірних питань, а саме, у
2012 році звернулись — 5 525 споживачів, а у 2013 — 13
136, що становить 238,8 % від попереднього року.
Крім того, із загальної кількості звернень на розгляд
до центральних органів виконавчої влади та організацій,
які здійснюють регулювання та нагляд в електроенерге0
тиці, були направлені 75 звернень, з них до НКРЕ — 38, до
Держенергонагляду — 31, до інших організацій та уста0
нов — 6.

Слід звернути увагу, що за 13 136 зверненнями за0
явників щодо спірних ситуацій, які склались між ними та
енергопостачальниками, 10 466 звернення вирішено на ко0
ристь заявників, а 2 595 — на користь енергопостачаль0
них компаній (електропередавальних організацій).
Найбільше споживачі звертались до ІКЦ з таких питань:
1) розрахунки за спожиту електричну енергію, засто0
сування тарифів та надання пільг за спожиту електричну
енергію для населення — 236 351;
2) отримання, узгодження та виконання технічних умов
приєднання до електричних мереж нових або реконструй0
ованих електроустановок — 23 796;
3) надійність та якість електропостачання — 22 172;
4) переоформлення договору про користування елек0
тричною енергією або постачання електричної енергії при
зміні власника — 7 638;
5) становлення, ремонт або заміна приладів обліку —
7 272;
6) технічний стан електромереж — 5 389;
7) проведення заміни приладів обліку електричної
енергії у населення та їх технічної перевірки і експертизи
— 4 632;
8) відновлення енергопостачання після відключення
електроустановок споживача у зв'язку з несплатою забор0
гованості за спожиту електроенергію — 3 811;
9) перехід на розрахунки за тарифом, диференційо0
ваним за періодами часу — 2 379;
10) установлення договірних величин споживання
електричної енергії та потужності, коригування та стягнен0
ня плати за перевищення договірних величин споживання
— 1 792;
11) проведення проектних, будівельно0монтажних та
налагоджувальних робіт, пов'язаних з виконанням техніч0
них умов — 1 012;
12) скарги на роботу персоналу енергопостачальної
компанії — 864;
13) взаєморозрахунки між сторонами під час при0
єднання електроустановок до електричних мереж елект0
ропередавальної організації або основного споживача —
683.
Звернення, які розглядаються НКРЕ, зокрема, стосу0
ються спірних питань, які виникли між суб'єктами роздрі0
бного ринку електричної енергії в результаті недотриман0
ня одним із них нормативно0правових актів, або через не0
врегульованість чинним законодавством спірного питан0
ня.

Щодо обліку укладених договорів про приєднан#
ня до електричних мереж та виданих технічних умов
на приєднання
Упродовж 2009 — 2012 років спостерігалась тенден0
ція поступового помірного збільшення величини приєдна0
ної потужності за укладеними договорами про приєднан0
ня та виданими технічними умовами в цілому по країні. При
цьому до 01.01.2013 питання приєднання електроустано0
вок споживачів до електричних мереж не було врегульо0
ване на законодавчому рівні.
У зв'язку з законодавчим врегулюванням питань при0
єднання електроустановок споживачів до електричних ме0
реж згідно із Законом України "Про внесення змін до дея0
ких законів України щодо плати за приєднання до мереж
суб'єктів природних монополій" № 50210VI, у 2013 році
НКРЕ очікувала активізацію замовників щодо вирішення
питань приєднання електроустановок до електричних ме0
реж [2].
Так, за результатами моніторингу та аналізу статистич0
них даних, наданих НКРЕ електропередавальними органі0
заціями, виявлено, що у першому кварталі 2013 р. величи0
на приєднаної потужності становить 524,8 МВт, що в се0
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редньому відповідає аналогічним величинам у перших
кварталах трьох попередніх років.
Разом з тим, у другому та третьому кварталах 2013 р.
спостерігається незначне зменшення величин приєднаної
потужності до рівня аналогічної величини у першому квар0
талі 2009 року.
На мою думку, цей факт пов'язаний із перехідним пе0
ріодом та неквапливим і обережним застосуванням замов0
никами з приєднань нової законодавчої бази з цього пи0
тання.
Водночас необхідно зауважити, що у четвертому квар0
талі 2013 року величина приєднаної потужності за укладе0
ними договорами про приєднання та виданими технічними
умовами становить 599,3 МВт, що в середньому лише на
20,22 % менше, порівняно з відповідними величинами чет0
вертих кварталів попередніх чотирьох років.
Таким чином, вищенаведена динаміка, яка спостері0
гається у четвертому кварталі 2013 року, свідчить про ак0
тивізацію замовників щодо вирішення питань приєднання
електроустановок до електричних мереж та позитивне
сприйняття нової законодавчої бази з питань приєднання
як замовниками, так і електропередавальними організаці0
ями.
Додатково та окремо необхідно зазначити, що впро0
довж 2013 р. електропередавальними організаціями надані
послуги зі стандартних приєднань першого ступеня потуж0
ності (до 16 кВт включно) на загальну величину приєдна0
ної потужності 127,8 МВт
У структурі наданих у 2013 р. послуг з приєднання за
приєднаною потужністю стандартні приєднання займають
6% (в основному, це побутові споживачі електричної
енергії (населення)) від загальної приєднаної потужності.
Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до поло0
жень статті 1 Закону України "Про електроенергетику",
стандартне приєднання — це приєднання електроустанов0
ки (крім електроустановок, призначених для виробництва
електричної енергії) замовника до діючих мереж електро0
передавальної організації на відстань, що не перевищує
300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потуж0
ності до місця приєднання, яке диференціюється за ступе0
нями потужності: перший ступінь — до 16 кВт включно;
другий ступінь — від 16 кВт до 50 кВт включно; третій
ступінь — від 50 кВт до 160 кВт включно.
Враховуючи вищенаведене, а також з урахуванням на0
явних проблемних питань розвитку малого і середнього
бізнесу в Україні та ідучи на зустріч даним категоріям
суб'єктів господарювання (замовники послуг з приєднан0
ня об'єктів з приєднаною потужністю від 20 до 100 кВт),
НКРЕ опрацьовує питання впровадження та введення в дію
другого та третього ступенів стандартного приєднання та
подальшого спрощення процедури приєднання електроу0
становок.

Щодо форми оплати за спожиту електричну енер#
гію побутовими споживачами
На сьогодні, положеннями Правил користування елек0
тричною енергією для населення, затвердженими поста0
новою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (із
змінами) (далі — ПКЕЕН), визначено, що розрахунки на0
селення за спожиту електричну енергію здійснюються на
підставі показань приладів обліку, зняття яких має прова0
дитись споживачами щомісяця.
Право знімати показання приладів обліку у споживачів
мають також енергопостачальники, зокрема ПКЕЕН зобо0
в'язано енергопостачальника здійснювати зняття показ0
ників приладів обліку не рідше одного разу на 6 місяців
[6].
Оплата спожитої електричної енергії відповідно до
ПКЕЕН може здійснюватися:

140

— за розрахунковими книжками;
— за платіжними документами, які виписує енергопо0
стачальник;
— за карткою попередньої оплати.
Так, у 2013 р. побутові споживачі розраховувались з
енергопостачальниками за обсяг, спожитий протягом роз0
рахункового періоду:
— за розрахунковими книжками у 28 енергопостачаль0
них компаніях;
— за платіжними документами, які виписуються енер0
гопостачальником — у 31 енергопостачальних компаніях;
— за карткою попередньої оплати на сьогодні розра0
ховуються 12 побутових споживачів з ПАТ "Черкасиобле0
нерго".
У таких енергопостачальних компаніях, як: ПАТ "Киї0
венерго"; ПАТ "Миколаївобленерго"; ДП "Донецька залі0
зниця"; ДП "Придніпровська залізниця", ДП "Південна за0
лізниця"; ПАТ "ДТЕК ПЕМ0Енерговугілля"; ДП "Регіональні
електричні мережі" та ТОВ "Енергія — Новий Розділ" пе0
редбачена лише форма розрахунку за спожиту електрич0
ну енергію за розрахунковими книжками.

Щодо стану обліку електричної енергії у побуто#
вих споживачів електричної енергії (населення)
Впродовж 2013 р. енергопостачальні компанії продов0
жували активну роботу щодо заміни морально застарілих
індукційних лічильників класу точності 2,5 та встановлен0
ня електронних засобів обліку електричної енергії, які
відповідають українським та європейським стандартам.
Сучасні електронні засоби обліку електричної енергії
мають наступні переваги:
— підвищений клас точності;
— підвищену чутливість та більш точний облік спожи0
тої електроенергії;
— розширений температурний діапазон експлуатації
(можуть працювати при мінусових температурах без спец0
іального підігріву);
— збільшений гарантійний термін та термін експ0
луатації;
— збільшений міжповірочний інтервал та менші експ0
луатаційні витрати.
Згідно з даними на 31 грудня 2013 р., за 2013 рік енер0
гопостачальними компаніями придбані та замінені у побу0
тових споживачів 1,4 млн одиниць однофазних приладів
обліку.
Згідно з даними на 31 грудня 2013 р., енергопостачаль0
ним компаніям залишилось замінити близько 4,3 млн оди0
ниць індукційних лічильників класу 2,5.
Також, впродовж 2013 року енергопостачальники про0
довжували активну роботу щодо встановлення інтелекту0
альних приладів обліку електричної енергії.
Інтелектуальні прилади обліку мають наступні перева0
ги:
— високий клас точності;
— збереження високого класу точності в умовах низь0
ких і швидкозмінних навантажень;
— підвищену чутливість та точний облік спожитої елек0
троенергії;
— багатотарифність;
— доступність обліку різних видів енергії одним при0
ладом;
— дистанційне знімання показників різними цифрови0
ми інтерфейсами;
— створення на базі інтелектуальних лічильників АС0
КОЕ.
Згідно з даними на 31 грудня 2013 р., за 2013 рік енер0
гопостачальниками придбані та встановлені у побутових
споживачів 115 тис. одиниць інтелектуальних приладів об0
ліку.

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ВИСНОВКИ
Одним із пріоритетних завдань НКРЕ в подальшо0
му повинен стати посилений захист прав та інтересів
споживачів, що забезпечується, зокрема, встановлен0
ням додаткових вимог щодо моніторингу та регулюван0
ня якості послуг з електропостачання.
Регулювання якості послуг в електроенергетиці повин0
не має три основні напрями:
— регулювання надійності (безперервності) електро0
постачання, яке характеризується тривалістю і кількістю
перерв в електропостачанні;
— регулювання комерційної якості послуг, яке харак0
теризується якістю взаємовідносин між постачальником і
споживачем;
— регулювання якості електроенергії, яке характери0
зується рівнем напруги електроенергії, частоти, перенап0
руги та інше у відповідності до ДСТУ 13109097 "Норми
якості електричної енергії в системах електропостачання
загального призначення" [10].
Так, з метою вдосконалення системи моніторин0
гу показників якості послуг, НКРЕ необхідно визна0
чити основні показники надійності електропостачан0
ня:
— індекс середньої тривалості довгих перерв в елект0
ропостачанні в системі — SAIDI;
— індекс середньої частоти довгих перерв в електро0
постачанні в системі — SAIFI;
— розрахунковий обсяг недовідпущеної електрое0
нергії — ENS.
Крім того, необхідно визначити процедуру збору
первинної інформації, її обробки та надання звітності,
змінити порядок реєстрації інформації, необхідної для
розрахунку показників надійності електропостачання,
зокрема, за новою методикою реєструвати фактичну
кількість відключених споживачів по кожній перерві в
електропостачанні, врегулювати питання реєстрації
відключень субспоживачів та споживачів, приєднаних до
мереж інших ліцензіатів, що дозволить точніше оцінити
надійність електропостачання, скоротити термін подачі
звітності щодо показників надійності електропостачан0
ня до НКРЕ з 500ти до 200ти днів після завершення звітно0
го кварталу.
Також з метою вдосконалення системи моніторингу
показників якості послуг НКРЕ необхідно затвердити
цільові показники надійності електропостачання та ко0
мерційної якості послуг для ліцензіатів з передачі елект0
роенергії місцевими (локальними) мережами, а саме:
цільові значення індексів SAIDI (з вини компаній — пла0
нових без попереджень переривань та переривань, пов'я0
заних з технологічними порушеннями в електропоста0
чанні) й граничний відсоток послуг та відповідей на звер0
нення громадян, наданих з перевищенням встановлено0
го терміну виконання.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF PUBLIC COUNCILS IN UKRAINE TODAY
У статті розглядається діяльність громадських рад як консультативнодорадчих органів, які
були створені з метою залучення громадян до формування та реалізації державної політики в
Україні.
Автором проаналізовано основні нормативноправові акти, які регламентують діяльність гро
мадських рад, зокрема Постанову КМУ № 1378, Постанову КМУ №1302 та Постанову №996, та
встановлено їх певні недоліки.
Досліджено основні проблеми, з якими стикалися громадські ради під час їх формування та
функціонування, проведено порівняльний аналіз цих проблем, які були відмічені у 2008, 2010,
2011 та 2013 роках.
Обгрунтовано необхідність вдосконалення законодавчої бази, що регламентує діяльність
громадських рад, подальших наукових розробок з метою забезпечення громадськості профе
сійними інформаційнометодичними працями та науковими дослідженнями щодо підвищення
ефективності діяльності громадських рад. Доведено необхідність популяризації можливостей
громадян брати участь у формуванні й реалізації державної політики та сприяння встановлен
ню двостороннього діалогу між владою і громадою з метою розвитку громадянського суспіль
ства в Україні.
The article describes the activities of public councils as advisory bodies set up to involve citizens
in the formulation and implementation of public policy in Ukraine.
The author analyzes the main regulatory acts of public councils activities, namely Resolution of
the Cabinet of Ministers №1378, Resolution of the Cabinet of Ministers №1302 and Resolution of
the Cabinet of Ministers №996, defines their certain disadvantages.
The main problems which public councils face at the time of their formation and operation are
studied, the comparative analysis of the problems occured in 2008, 2010, 2011 and 2013 is recorded
The author proves the necessity of improving the legal framework that regulates public councils,
further scientific research providing the public with professional information and methodological
publications and research to improve the efficiency of the public councils. The article presents the
necessity of promotion of opportunities for citizens to participate in the formation and implementation
of public policies and the promotion of bilateral dialogue between the government and society to
develop civil society in Ukraine.
Ключові слова: консультативно#дорадчі органи, громадські ради, формування та реалізація держав#
ної політики, залучення громадян до участі в управлінні державними справами.
Key words: consultative#advisory bodies, public councils, formulation and implementation of public policy, citizen
participation in public affairs.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Урядом за останнє десятиліття було зроблено певні
кроки у розбудові громадянського суспільства через за0
лучення громадян до управління державними справами.
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Одним із кроків було створення громадських рад (далі
— ГР) як консультативно0дорадчих органів при міністер0
ствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Київській та Севастопольській міських, районних, рай0
онних у мм. Києві та Севастополі державних адміністра0
ціях.
Вперше громадські ради з'явилися у 2004 році, коли
вступила в дію Постанова КМУ від 15.10.2004 р. № 1378
"Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики" [5]. З
того часу відбулося ряд змін, як в правову полі, так і в
суспільно0політичному. Після Постанови КМУ № 1378,
було затверджено Постанову КМУ від 26.09.2009 р. №
1302 "Про додаткові заходи щодо забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної пол0
ітики" [7], яка також згодом втратила чинність на користь
Постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 "Про забезпечен0
ня участі громадськості у формуванні та реалізації дер0
жавної політики" [8].
За цей період було створено приблизно 600 гро0
мадських рад [4, с. 12], діяльність та ефективність яких
досліджували вітчизняні науковці з державного управл0
іння, незалежні аналітичні центри, політичні експерти,
громадськість тощо.
З 6 грудня 2014 року діяльність ГР виходить на но0
вий рівень — вступає в дію Постанова КМУ від 26 листо0
пада 2014 року № 688 "Про внесення зміни до постано0
ви Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №
996". Рішення Уряду прийнято з метою ефективної реа0
лізації положень Закону України "Про очищення влади",
забезпечення відкритості, прозорості та публічності у
діяльності органів виконавчої влади, здійснення гро0
мадського контролю за їх діяльністю, оновлення гро0
мадських рад, утворених при органах виконавчої влади
до 22 лютого 2014 р. [6].
Органи виконавчої влади, при яких діяли такі гро0
мадські ради, мають створити нові органи. Формування
нового складу громадських рад відбуватиметься відпо0
відно до Типового положення про громадську раду, зат0
вердженого постановою КМУ від 3 листопада 2010 р. №
996 [6].
На новому етапі створення ГР пропонується дослі0
дити діяльність у різні періоди їх існування відповідно
до чинності вищезазначених постанов; визначити про0
блеми, з якими стикалися інститути громадянського су0
спільства (далі — ІГС) й органи виконавчої влади (далі
— органи влади) під час спільної діяльності та проана0
лізувати чи були вони вирішені на етапах створення но0
вих нормативно0правових актів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Діяльність таких консультативно0дорадчих органів,
як громадські ради широко вивчалися та обговорюва0
лися серед науковців з державного управління: питан0
ням діалогової взаємодії влади і громадськості через
діяльність громадських рад займались Крутій О. [10],
Шайгородський Ю. та Андрійчук Т. [2]; шляхи удоско0
налення діалогу органів влади і громадськості дослід0
жувала Висоцька О. [1]; Латишева В. вивчала громадські
ради як механізм суспільного контролю за діяльністю
публічної влади тощо [11].
Також було проведено низку незалежних дослід0
жень діяльності громадських рад в Україні, так науковці
Українського незалежного центру політичних дослід0
жень Лациба М. та Волошина О. розробили методичні
рекомендації щодо організації роботи ініціативних груп
із підготовки установчих зборів для формування гро0
мадських рад при органах виконавчої влади та налагод0
ження їх діяльності, методичні рекомендації з ефектив0

ної організації роботи громадської ради, провели загаль0
нонаціональний моніторинг формування громадських
рад при центральних та місцевих органах виконавчої
влади тощо [16].
На підтримку рішення Уряду про утворення на де0
мократичних засадах громадських рад при органах ви0
конавчої влади при Секретаріаті Кабінету Міністрів Ук0
раїни було опубліковано 4 видання інформаційного бю0
летеню "Вісник громадських рад" у період з 2011 р. до
2013 р., який висвітлював актуальні проблеми форму0
вання, організації та функціонування громадських рад.
[13]
У результаті досліджень був проведений аналіз
діяльності та ефективності використання інститутами
громадянського суспільства права на формування й ре0
алізацію державної політики, визначено стан сучасного
розвитку діалогу між органами влади та громадою, виз0
начено низку проблем, що перешкоджають ефективно0
му функціонуванню громадських рад та розроблені ре0
комендації щодо їх подолання.
Мета статті: дослідити діяльність громадських рад як
консультативно0дорадчих органів з 2004 р. й дотепер,
визначити основні проблеми, що впливали на їх ефек0
тивність за періоди діяльності Постанови № 1378, По0
станови № 1302 та Постанови № 996 та проаналізувати,
чи були проблеми, які виникали у часи чинності попе0
редніх постанов, вирішені із виходом наступних.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Громадські ради вперше з'явилися в Україні у ре0
зультаті прийняття Постанови КМУ від 15.10.2004 р. №
1378 "Деякі питання щодо забезпечення участі громадсь0
кості у формуванні та реалізації державної політики",
згідно з якою було встановлено порядок проведення кон0
сультацій з громадськістю з питань формування та реа0
лізації державної політики. Постанова передбачала обо0
в'язковість створення громадських рад при органах ви0
конавчої влади всіх рівнів. Громадські ради мали діяти
як консультативно0дорадчі органи, їх діяльність мала
консультативно0рекомендаційний характер [5].
Консультації з громадськістю мали проводитися з
метою залучення громадян до участі в управлінні дер0
жавними справами, надання можливості для їх вільного
доступу до інформації про діяльність органів виконав0
чої влади, а також забезпечення гласності, відкритості
та прозорості в діяльності цих органів [1]. Проте прак0
тика показала, що у переважній більшості громадські
ради, утворені за Постановою № 1378, виявилися мало0
ефективними. Головною причиною цього стала сама
процедура формування громадських рад: їх члени фак0
тично призначалися за рішенням керівника органів вла0
ди, при яких такі ради утворювалися [4, с.12].
Наступним нормативно0правовим актом стала Поста0
нова № 1302 від 26.09.2009 р. "Про додаткові заходи
щодо забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики", що вийшла через 5
років діяльності громадських рад. Ця постанова частко0
во вирішила проблему залучення ІГС до громадських
рад, зобов'язавши ОВВ утворювати громадські ради як
виборні колегіальні органи. Постанова № 1302 перед0
бачала формування громадських рад шляхом рейтин0
гового голосування під час щорічних зборів за канди0
датів представників не менше ніж однієї четвертої від
кількості зареєстрованих у відповідному регіоні ІГС [1].
Проте на практиці виконати такі умови вдавалося не
всім ОВВ. Так, наприклад, у Кіровоградській області збо0
ри по формуванню громадської ради проводили тричі,
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проте необхідного кворуму у щонайменше 126 з понад
600 зареєстрованих громадських організацій зібрати
жодного разу не вдалося [4, с. 12].
З листопада 2011 року Кабінет Міністрів України ух0
валив нову Постанову про діяльність громадських рад
№ 996 "Про забезпечення участі громадськості у фор0
муванні та реалізації державної політики", згідно з якою
органи влади у тримісячний термін мали створити нові
громадські ради як виборні консультативно0дорадчі
органи [8].
Постанова врахувала більшість недоліків обох попе0
редніх систем творення громадських рад та запропону0
вала ІГС вільно делегувати кандидатів до громадських
рад, самостійно визначати кількісний склад рад та оби0
рати їх особистий склад. [4, с.12].
Останні зміни відбулися, коли вступила в дію Поста0
нова КМУ від 26.11.2014 р. № 688 "Про внесення зміни
до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопа0
да 2010 р. № 996". У Постанові № 688 йдеться про при0
пинення повноважень громадських рад при міністер0
ствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київській та Севастопольській міських, районних, рай0
онних у мм. Києві та Севастополі державних адміністра0
ціях, утворених до 22 лютого 2014 року. Натомість орга0
нам виконавчої влади всіх рівнів необхідно вжити заходів
щодо формування нового складу громадських рад відпо0
відно до Типового положення про громадську раду, зат0
вердженого постановою № 996, хоча строк формуван0
ня нових громадських рад не зазначено, що може бути
приводом для затягування процесу створення громадсь0
ких рад нового складу [6].
Науковці впродовж десятиріччя діяльності громадсь0
ких рад на арені суспільно0політичного життя суспільства
проводили аналіз ефективності їх діяльності та надава0
ли певні рекомендації. Пропонуємо проаналізувати ге0
незис розвитку громадських рад, зокрема результати
досліджень деяких науковців, представників громадсь0
кості та експертів; розглянути перелік проблем, з якими
стикалися громадські ради рад впродовж десятиріччя,
зробити загальні висновки та рекомендації.
Питання ефективності діалогової взаємодії влади і
громадськості у розрізі діяльності громадських рад було
досліджено провідним науковцем з цієї тематики Крутій
О.М.
Соціологічне опитування науковця, яке проводило0
ся у 2007 році встановило, що:
— одним з найдієвіших засобів реалізації громадя0
нами своїх прав щодо управління територію є їхня участь
у діяльності громадських рад при органах виконавчої
влади та місцевого самоврядування (опитування прохо0
дило у 20х областях: Львівській та Харківській; 52 % опи0
таних вказали цей спосіб у Львівській області та 54 % —
у Харківській);
— участь у діяльності громадських організацій як
спосіб відстоювання громадянами своїх прав щодо уп0
равління розвитком територією в обох областях вважа0
ють ефективним менш ніж третина опитаних (28 і 25 %
відповідно);
— значна частина визнає доцільність існування
офіційно зареєстрованих об'єднань громадян для забез0
печення захисту інтересів окремих груп населення [10].
За результатами наукових досліджень проведених
у 2008 р. була дана характеристика діяльності громадсь0
ких рад та визначено низку проблем.
Аналіз керівного складу громадських рад централь0
них органів виконавчої влади показав, що представники
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громадського сектору надмірно завантажені, як представ0
ники політичної, бізнесової та наукової еліти суспільства.
Водночас на регіональному рівні спостерігалась непідго0
товленість членів відповідних рад до здійснення покла0
дених на них функцій. Відсутність необхідних знань щодо
здійснення покладених на ІГС повноважень призводила
до зниження рівня ефективності діяльності громадських
рад, а в деяких випадках до їх бездіяльності, що виявля0
лося у перетворенні засідань ГР на презентації діяльності
її членів та ОВВ, при яких вони були створені [11].
Факт створення громадської ради у якості консуль0
тативно0дорадчого органу продемонстрував обмежені
можливості впливу на прийняття рішень і діяльність
органів влади, але часто її діяльність знаходилася під тис0
ком відповідних органів влади, "працюючи на її потреби
та вимоги". Латишева В. називає такі ради "кишенькови0
ми радниками", оскільки в основі діяльності цих рад —
рішення керівника органу державної влади про їх ство0
рення й, відповідно, існування, продиктоване через кер0
івний склад ради, який хоч і був обраним як представ0
ник громадськості, проте голови таких організацій мали
безпосередні зв'язки з органами виконавчої влади. Така
ситуація призвела до втрати прозорості діяльності ради
й до того, що дорадчі рекомендації громадських рад ста0
ли виражати думку не суспільства, а керівника органі0
зації, при якій створено громадську раду.
Існуюче Типове положення не було таким, яке б охоп0
лювало ряд процедур, що фундаментально визначали
діяльність громадських рад, хоча у вищезгаданому по0
ложенні зазначено, що діяльність рад затверджується
рішеннями виконавчих комітетів, розпорядженнями
голів обласних та районних державних адміністрацій.
Відповідно до Типового положення про громадську
раду п. 17, у якому зазначено, що забезпечення секре0
таріату громадської ради приміщенням, засобами зв'яз0
ку, створення умов для роботи ради та проведення її за0
сідань здійснює орган виконавчої влади та п. 5.5, за яким
члени громадської ради мають право доступу в установ0
леному порядку до приміщень, в яких розміщений орган,
є єдиними пунктами, що характеризують матеріальне за0
безпечення ради, яке в вочевидь не є достатнім.
Проте в жодному пункті Типового положення не
йдеться про фінансове забезпечення, а саме: про зобо0
в'язання органів влади виділяти з бюджету кошти для
утримання громадської ради та надання їй можливості
повноцінно функціонувати.
Латишева В. Визначає такі варіанти вирішення цієї
проблеми: перший — громадська рада утримується за ра0
хунок органу, який її створив, що не сприяє наявності влас0
ної думки в діяльності ради; другий — утримання
здійснюється за рахунок підприємницьких структур, гро0
мадських та інших організацій, що не гарантує стабільності
фінансування. Проте будь0який з вказаних варіантів мав
бути реалізований централізовано й на законодавчому
рівні із чітко прописаною процедурою виконання [11].
Отже, за Латишевою В. діяльність громадських рад
станом на 2008 рік мала формальний характер, процес
становлення відбувався занадто повільно, рівень участі
громадян залишався низьким, основні проблеми, що по0
трібно було вирішити на різних рівнях, були такі:
— недостатнє кадрове забезпечення;
— відсутність прозорості діяльності ради;
— залежність громадської ради від владних струк0
тур, при яких вона створена;
— недостатня законодавча база;
— нерегламентоване фінансове і матеріальне забез0
печення.
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У допомогу на вирішення проблеми недостатньої
підготовленості членів громадських рад, з липня 2011
року Департамент інформатизації та комунікацій з гро0
мадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України за
підтримки Відділу демократії і врядування Місії USAID в
Україні, Молдові та Білорусі (Програма сприяння Пар0
ламенту II: Програма розвитку законотворчої політики)
розпочав видавництво інформаційного бюлетеня "Вісник
громадських рад" (далі — Вісник), метою якого є надан0
ня інформаційної допомоги членам громадських рад при
органах виконавчої влади з актуальних питань, а саме:
— висвітлення документів з питань участі громадсь0
кості у формуванні та реалізації державної політики;
— ознайомлення з практиками діяльності громадсь0
ких рад на різних рівнях виконавчої ради та адміністра0
тивно0територіальних одиниць;
— надання інформації про досвід роботи громадсь0
ких консультативно0дорадчих органів закордоном;
— забезпечення інформацією про мережу пунктів
доступу громадян до інформації органів державної вла0
ди у бібліотеках України [12; 13].
У другому номері "Вісника" заступник голови гро0
мадської ради при Київській міській державній адміні0
страції Черненко М. Звертає увагу на недостатню осві0
ченість громадян у питанні формування та функціону0
вання громадських рад. Він пропонує створити умови для
самоосвіти громадян, які мають бажання брати участь у
формуванні та реалізації державної політики через гро0
мадські ради, тому що ті, що існували на той час, були
недостатніми. А саме: методичні рекомендації та комен0
тарі до нормативно0правової бази діяльності громадсь0
ких рад надавали веб0сайт "Громадянське суспільство і
влада" та Інтернет0портал "Громадських рад України",
проте портал з однойменною назвою на цей час в Інтер0
нет0просторі не знайдено.
Також автори статей інформаційного бюлетеня
"Вісник" пропонують розширити його методичними та ос0
вітніми матеріалами, коментарями правників, роз'яснен0
нями фахівців та порадами досвідчених посадовців, а та0
кож зробити видання щомісячним, а його електронну
версію надсилати безпосередньо громадським радам
[13].
Станом на сьогодні це питання є невирішеним, тому
що з того часу в друк вийшло всього 4 номери: 2 в 2011
році і по 1 в 2012 та в 2013 роках, знайти видання можна
також на сайті "Громадянське суспільство і влада" у
розділі "Громадські ради при органах виконавчої вла0
ди" [9].
Більш того вірним шляхом до вирішення цього пи0
тання Черненко М. бачить постійне і системне навчання
членів новостворених громадських рад через заплано0
ване проведення семінарів, конференцій, навчальних
тренінгів щоквартально, використання Інтернет просто0
ру як потужного інструменту оснащення знаннями гро0
мадськості та здійснення дистанційного навчання членів
громадських рад [13].
Питання про матеріальне та фінансове забезпечен0
ня громадських рад було актуальне і в 2011 р., про що
свідчить приклад діяльності громадської ради Київської
міської держадміністрації. Заступник голови цієї гро0
мадської ради зазначає, що навіть столична рада не має
ані свого приміщення, ані засобів зв'язку, що мають га0
рантувати органи влади згідно з п. 17 Типового положен0
ня про громадські ради. Тому постає риторичне питан0
ня, чи може міська громадська рада, до складу якої вхо0
дить 222 члени та 29 постійно діючі комісії працювати
без штабу [13, с. 26].

Звідси можна зробити висновок, що, якщо у столиці
умови для функціонування громадської ради створені не
та що неналежним чином, а взагалі відсутні, то рівень
забезпечення діяльністю подібних органів на регіональ0
ному рівні є або подібними, або не набагато кращим.
Отже, в 2010 році існували такі головні проблеми гро0
мадських рад: недостатня освіченість громадян щодо
формування та функціонування громадських рад та не0
достатнє матеріальне та фінансове забезпечення.
Крім того, науковці, досліджуючи діяльність громад0
ських рад на регіональному рівні, відмітили, що існує не0
обхідність у створенні системи зворотного зв'язку і за0
лучення громадських організацій та активних громадян
до активного діалогу з органами влади. Вирішенням та0
кого завдання науковці вбачають можливим через зап0
ровадження спільних проектів з метою запровадження
постійного спілкування представників органів влади з
громадськістю через громадську раду. Таким став про0
ект "Влада і суспільство: діалог через громадськість", що
було розпочато у 2011 р. у рамках обласної програми
сприяння розвитку громадянського суспільства [2; 3].
Науковці незалежного центру політичних дослід0
жень провели загальнонаціональний моніторинг фор0
мування громадських рад при центральних та місцевих
ОВВ станом на 1 жовтня 2011 р. Було проаналізовано
загальний досвід України щодо формування громадсь0
ких рад при органах виконавчої влади різного рівня та
проведено оцінювання потенціалу громадських рад Ук0
раїни [4].
У результаті дійшли висновку, що Постанова № 996
працює, дотримання її процедурних вимог дає мож0
ливість плідно співпрацювати тим ОВВ та ІГС, де обидві
сторони зацікавлені у співробітництві та є добросовіс0
ними й відповідальними. Проте у випадках, коли гро0
мадські ради сформовані в умовах недоброчесних прак0
тик та з порушенням демократичних процедур, питання
відкритого та конструктивного діалогу влади і громадсь0
кості залишалося відкритим [4, с. 5].
Було виявлено низку порушень, що зумовили не0
ефективність формування та функціонування громадсь0
ких рад.
Згідно із Постановою № 996 ІГС можуть самостійно
визначати кількість майбутніх членів громадської ради
та обирати найбільш гідних представників [4, с. 4].
Таким чином, загальною тенденцією щодо кількісно0
го складу ГР стало включення всіх учасників установчих
зборів, лише в окремих випадках число членів ГР було
менше числа учасників зборів (наприклад, Кіровоградсь0
ка, Київська ОДА). В середньому, кількість членів ГР при
ЦОВВ складає 40 осіб, а при ОДА, РМ АРК, КМДА та
СМДА — 79 осіб.
Проте лідером з максимальним кількісним складом
стала ГР при КМДА із 222 представниками ІГС, в той час
як громадська рада при Державній службі автомобіль0
них доріг мала склад із 9 осіб [4, с. 14].
Можна зробити висновок, що причиною такого
кількісного складу ГР є проблема невизначеної проце0
дури обрання членів ГР серед тих, хто надав заяви до
участі в установчих зборах, та відсутності кількісних і
якісних критеріїв відбору (хто і чому має бути в складі
громадської ради).
ІГС виявилися не готовими до належної самооргані0
зації та кооперації. Моніторинг показав, що переважна
кількість порушень вимог Постанови № 996 були
здійснені представниками громадськості, які були у
складі ініціативних груп із підготовки установчих зборів,
а саме:
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— встановлення не передбачених Постановою №
996 критеріїв для участі делегатів ІГС в установчих збо0
рах (наприклад, невідповідність територіального стату0
су ІГС рівню органу виконавчої влади, строк діяльності
ІГС менший ніж два роки);
— самостійне встановлення вимог щодо подання до0
даткових документів ІГС (копії статутів ІГС, довідки про
державну реєстрацію юридичних осіб тощо).
Науковці пояснюють створення таких штучних умов
для відбору ІГС до складу громадських рад тим, що пред0
ставники громадськості не розуміють основного їх при0
значення та функцій, внаслідок чого надають їм міфічно0
го значення [4, с. 6].
Можна зробити висновок, що така поведінка є ре0
зультатом недостатньої інформованості та необізнаності
громади щодо повноважень та функції ГР, де її значен0
ня або недооцінюється, або переоцінюється.
Науковцями також було відмічено ряд порушень, які
були здійснені і представниками ОВВ, це зокрема:
— спроби представників влади забезпечити перева0
гу лояльних до себе організацій у складі ГР або силами
таких організацій обмежити доступ інших ІГС до уста0
новчих зборів (Хмельницька ОДА, Сумська ОДА);
— захоплення лідерства у ГР представниками по0
літичних партій та діючими депутатами від більшості у
відповідних місцевих радах (наприклад, Сумська ОДА)
[4, с. 6].
Така ситуація є показником того, що не всі ОВВ спря0
мовані на співпрацю з громадськістю, і намагаються
підлаштувати діяльність ГР виключно під вимоги свого
керівництва. У такому випадку ГР такого формату бу0
дуть недемократичними, а їх діяльність зводитиметься
до просування вузьких інтересів певної людини, кола
людей.
Під час формування складу ГР також виникали про0
блеми, пов'язані із комунікацією між ОВВ та ІГС. Наприк0
лад, неодноразово виникала потреба у запровадженні
способів ознайомлення з інформацією про кандидатів
ІГС, що подавали документи до складу ГР, в оприлюд0
ненні складу, поточних документів та прийнятих рішень
на офіційному сайті ОВВ або через забезпечення фізич0
ного доступу до каталогів даних тощо [4, с. 7].
Усе вищезазначене свідчить про проблему недостат0
ньої відкритості та прозорості роботи ініціативних груп
у підготовці формування та діяльності ГР, а саме опри0
люднення протоколів проведення зборів та прийнятих
рішень. Також мають бути оприлюднені ті рішення ОВВ,
які попередньо обговорювалися на засіданнях ГР, із заз0
наченням того, були враховані рекомендації ГР чи ні. У
разі, якщо рекомендації не булі взяті до уваги, ОВВ має
публічно обгрунтувати свої дії.
Також спостерігалась тенденція, що одні й ті самі
представники деяких організацій були членами у п'яти
або навіть семи ГР при різних (переважно центральних)
органах виконавчої влади, що викликало сумніви у їх ор0
ієнтації на системну та професійну роботу в цих радах
[4, с. 29].
Цей факт демонструє необхідність регламентуван0
ня на нормативно0правовому рівні ІГС якого галузевого
спрямування можуть брати участь у формуванні та реа0
лізації державної політики в ГР при певному ОВВ.
Звіт про формування і діяльність громадських рад при
органах виконавчої влади та їх взаємодію з Урядом, підго0
товлений у 2013 році Секретаріатом Кабінету Міністрів для
Координаційної ради з питань розвитку громадянського
суспільства свідчить про те, що проблеми, які були у 2008
та 2011 роках залишились невирішеними:
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1. Питання фахової підготовки, а саме: факт невра0
хування фахових критеріїв кандидатів на членство в раді
призвів до того, що до складу громадських рад обира0
ються усі бажаючі. Також трапляються випадки, коли не0
професійні діячі, які пов'язані між собою, за домовлен0
істю потрапляють до складу рад і тим самим складають
більшість. Це призводить до конфліктів при ухваленні
рішень, тому що оцінки експертів, які також є членами
ради, не враховуються, адже вони у меншості.
2. Неврегульований і необмежений кількісний склад
громадських рад відповідно до того, що Типовим поло0
женням про громадські ради питання кількісного скла0
ду визначається учасниками установчих зборів. Третина
громадських рад, сформованих у 2010—2012 рр., має
більш ніж 50 членів, 10 % — від 100 до 222 членів. Ця ж
тенденція характерна для близько 60 % громадських
рад, які нещодавно оновили свій склад. Разом з цим, як
уже зазначалось, у більшості випадків приймається
рішення про включення до складу рад усіх учасників
зборів.
3. Відсутність інструментів контролю за діяльністю
ініціативних груп, які відповідають за підготовку та про0
ведення установчих зборів через порушення процедур
подання заявок на членство в раді, підготовки та прове0
дення зборів. Ця проблема виникла через відсутність
можливостей здійснювати контроль та оскаржувати
рішення ініціативних груп у разі порушення ними зако0
нодавства або виникнення конфлікту інтересів.
4. Недостатня ефективність роботи громадських
рад, яка виражається у не змозі дотримання вимог Ти0
пового положення щодо регулярності проведення засі0
дань та незначному об'ємі розглянутих питань. Наприк0
лад, у 2012 році лише третина громадських рад обгово0
рила 1—3 проекти нормативно0правових актів, 10 % гро0
мадських рад не обговорили жодного проекту акта. І
лише 4 громадські ради (при Міністерстві екології та при0
родних ресурсів України, Держслужбі з питань інвалідів
та ветеранів, ДСКН, Херсонській обласній держадміні0
страції) відзначились тим, що протягом року розгляну0
ли понад 20 проектів нормативно0правових актів.
Одиниці громадських рад провели громадські екс0
пертизи діяльності органів виконавчої влади та гро0
мадські антикорупційні експертизи проектів норматив0
но0правових актів.
5. Відсутність можливості переобрати склад гро0
мадської ради у разі, якщо вона не може налагодити свою
роботу. Так, на прикладі громадських рад при Міністерстві
внутрішніх справ України та Міністерстві екології та при0
родних ресурсів України, діяльність яких була припинена
через несистематичне проведення її засідань, призвело
до негативного інциденту серед громадськості. Така си0
туація склалася через брак чітко визначених підстав і по0
рядку припинення діяльності громадських рад у Типово0
му положенні про громадські ради.
6. Недостатня увага органів виконавчої влади до взає0
модії з громадськими радами через відсутність належної
комунікації між працівниками ОВВ та громадською ра0
дою, не включення голови ради до складу колегії органу
виконавчої влади, незалучення ради до процесу органі0
зації та проведення консультацій з громадськістю [9].
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Пропонуємо перелік усіх проблемних питань, ви0
світлених у даній науковій розвідці, які були відмічені на
різних етапах формування та функціонування громадсь0
ких рад у період дії Постанов № 1378, № 1302 та № 996

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Перелік проблемних питань формування і функціонування громадських рад
у період з 2004 р. й дотепер
Як довго триває
(рік), пункт

Проблеми формування та функціонування громадських рад
Станом на 2008
1. Неефективне кадрове забезпечення:
1.1. Перевантаженість - на центральному рівні.
1.2. Непідготовленість - на регіональному рівні)
2. Залежність громадської ради від ОВВ
3. Недостатня законодавча база щодо діяльності ГР
4. Недостатнє фінансове та матеріального забезпечення
5. Відсутність прозорості діяльності громадської ради
Станом на 2010
1. Недостатня обізнаність громадян щодо формування та функціонування громадських
рад
2. Недостатнє фінансове та матеріальне забезпечення
Станом на 2011
1. Невизначена процедура обрання членів ГР, відсутність кількісних та якісних
критеріїв відбору
2. Неготовність ІГС до належної самоорганізації та кооперації
3. Недостатня інформованість та необізнаність громадян щодо повноважень та функції
ГР
4. Відсутність націленості ОВВ на співпрацю з громадськістю, бажання підлаштувати
діяльність ГР під потреби або вимоги власного керівництва
5. Недосконалість нормативно-правової бази щодо визначення галузевого спрямування
ІГС, які можуть брати участь у формуванні та реалізації державної політики в ГР при
певному ОВВ
6. Недостатня відкритість та прозорість роботи ініціативних груп у підготовці
формування ГР, діяльності ГР (протоколи проведення зборів, оприлюднення рішень) та
ОВВ (звітування перед ГР та громадськістю в цілому)
7. Слабка система зворотного зв’язку і залучення громадян до активного діалогу
Станом на 2013 рік
1. Недостатня фахова підготовка (неврахування фахових критеріїв кандидатів на
членство в раді)
2. Неврегульований і необмежений кількісний склад громадських рад (на
законодавчому рівні)
3. Відсутність інструментів контролю за діяльністю ініціативних груп, які відповідають
за підготовку та проведення установчих зборів через порушення процедур подання
заявок на членство в раді, підготовки та проведення зборів
4. Недостатня ефективність роботи громадських рад, яка виражається у недотриманні
вимог Типового положення щодо регулярності проведення засідань та незначному
об’сязі розглянутих питань
5. Відсутність можливості переобрати склад громадської ради у разі, якщо вона не
може налагодити свою роботу
6. Недостатня увага органів виконавчої влади до взаємодії з громадськими радами через
відсутність належної комунікації між працівниками ОВВ та громадською радою

(з 2004 р. й дотепер) із зазначенням терміну як довго не
вирішується проблема та яким пунктом вона відмічена,
коли була вперше зафіксована (табл. 1).
Як ми бачимо, проблемні питання, що піднімали0
ся у 2008, 2010, 2011 та 2013 роках є такими, що до0
повнюють одне одного. Деякі питання не повторюва0
лися у пізніші роки, проте це не свідчить про їх вирі0
шення. Інші проблеми повторювалися з року в рік,
проте спостерігається розширення їх спектру та дета0
лізація.
Проаналізувавши проблеми, з якими стикаються як
представники влади, так і представники громади, мож0
на зробити висновок, що обидві сторони потребують до0
даткових інструментів та механізмів, які б спрощували
та чітко регламентували процедуру побудови стосунків
та ефективної взаємодії.
Базуючись на вищевикладеному матеріалі, до реко0
мендацій для вдосконалення взаємодії влади з громадсь0
кістю з питань залучення громадян до управління дер0
жавними справами через проведення консультацій з гро0
мадськістю, зокрема через діяльність громадських рад
як консультативно0дорадчих органів, можна віднести
такі:

з 2008, п. 1.2
з 2008, п. 4
з 2010, п. 1
з 2008,
п. 3 (частково)
з 2008, п. 5
з 2010, п. 1
з 2008, п. 1
з 2011, п. 1
з 2011, п. 5
Недоліки на
законодавчому
рівні
обговорювалися
з 2008 р.
з 2011, п. 4

— внесення змін на законодавчому полі, а саме: че0
рез внесення змін до Типових положень про громадські
ради більш детально регламентуючи діяльність ради, на0
даючи відповіді на всі вищезазначені проблемні питан0
ня (кадрове, матеріальне, фінансове, організаційно0пра0
вове, матеріально0інформаційне забезпечення тощо);
— розробку інформаційно0методичних матеріалів,
які б максимально висвітлювали теоретичний матеріал
та практичні здобутки фахівців, науковців та практиків з
проведення консультацій з громадськістю в цілому, при
цьому відводячи особливу увагу діяльності громадських
рад, процедури та методів проведення громадських ек0
спертиз, громадських антикорупційних експертиз і гро0
мадського контролю;
— проведення спільних організаційно0комунікативних
заходів між ОВВ та громадськістю з метою побудови ефек0
тивної взаємодії та встановлення діалогу (круглі столи, кон0
ференції, спільні проекти тощо), заснованих на принципах
прозорості, довіри, відкритості та взаємоповаги;
— популяризація можливостей, які надає уряд щодо
участі громадян у формуванні та реалізації державної
політики як шляху розбудови громадянського суспіль0
ства через ЗМІ та інші способи комунікації з населенням.
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