
ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 22 листопад 2015 р.
Журнал засновано у січні 2002 року.

Виходить 2 рази на місяць.

ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Головний редактор:

Клименко Л. П.,
ректор Чорноморського державного

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

України

Заступники головного редактора:
Федоренко В. Г.,

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

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

тету імені Петра Могили

Відповідальний секретар:
Кучеренко Г. Б.

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

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

Передплатний індекс: 23892

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

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

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

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

Засновники:
Чорноморський державний університет імені

Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

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

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

рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  31,8.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №2611/5.

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

Тел. (044) 537(14(34

Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
державного університету імені Петра Могили 26.11.15 р.

Підписано до друку 26.11.15 р.

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

ЕКОНОМІКИ
(наказ Міністерства освіти і науки України № 747

від 13.07.2015)



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

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 22 листопад 2015 р.
ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Головний редактор:
Клименко Л. П.,

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

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

України

Заступники головного редактора:
Федоренко В. Г.,

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

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

тету імені Петра Могили
Бистряков І. К.,

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

НАН України»

Відповідальний секретар:
Кучеренко Г. Б.

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

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

Передплатний індекс: 23892

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

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

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

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

Засновники:
Чорноморський державний університет імені

Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

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

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

рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  31,8.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №2611/5.

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

Тел. (044) 537(14(34

Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
державного університету імені Петра Могили 26.11.15 р.

Підписано до друку 26.11.15 р.

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

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(наказ Міністерства освіти і науки України № 1528

від 29.12.2014 )



У НОМЕРІ:

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
№ 22 листопад 2015 р.

Економічна наука
Момотюк Л. Є., Шкуліпа Л. В.
Принципи підготовки та подання фінансової звітності за МСФЗ: синтез теорії та практики ........................................ 7

Шевчук О. А.
Стан формування системи державного фінансового контролю в Україні .......................................................................... 13

Старостенко Г. Г., Козар В. В.
Використання трудового потенціалу в умовах глобалізації світового ринку праці ......................................................... 21

Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С.
Динаміка діяльності агрохолдингів у постреформеному сільськогосподарському виробництві ................................. 28

Вініченко І. І., Сорока Ю. О.
Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств ........................................... 34

Жигірь А. А.
Формування кластерів, як світова тенденція, пошуку шляхів підвищення ефективності підприємницької
діяльності ................................................................................................................................................................................................. 38

Ханин И. Г.
Теоретико(методологические основы информационной безопасности научно(технологического развития
корпоративной экономики ................................................................................................................................................................. 42

Будько О. В.
Удосконалення екологічного оподаткування як складова сталого розвитку підприємства .......................................... 46

Бабіченко В. В.
GR(менеджмент як складова корпоративної стратегії в інформаційній економіці .......................................................... 51

Андрющенко К. А.
Конкурентна стратегія функціонування інтелектуального капіталу на підприємстві .................................................... 54

Гусєв Ю. В.
Поняття спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку .................................................. 59

Кулінська А. В.
Особливості державного регламентування фондової політики України ............................................................................ 66

Бірдус Л. В.
Економічні аспекти демографічної ситуації в Україні ............................................................................................................... 69

Камбур О. Л., Костенок Я. О.
Особливості стимулювання заходів з енергозбереження на державних та комунальних підприємствах ................ 71

Радзівіло І. В.
Управління механізмом функціонування ПДВ на рівні підприємства .................................................................................. 75

Тимощук О. М., Мельник О. В.
Інформаційно(логістичні системи в сучасних транспортних технологіях .......................................................................... 79

Коробова Н. М.
Здобуття конкурентних переваг птахівничими підприємствами України в умовах глобалізації економіки ............ 83

Шевченко І. Ю.
Регіональні особливості розвитку автомобільного транспорту в Україні ........................................................................... 87

Алдошина М. В., Брусільцева Г. М.
Обгрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств
туристичної галузі ................................................................................................................................................................................. 91

Риковська О. В.
Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції ................ 96

Сіліна І. В.
Побудова процесу антикризового фінансового управління підприємством в умовах внутрішньої
та зовнішньої нестабільності ........................................................................................................................................................... 102

Рябченко О. О., Герасименко Н. А.
Економічні рішення в умовах ризиків кліматичних змін ......................................................................................................... 105

Ярмоленко Ю. О.
Cталий розвиток аграрного сектору економіки та його економічне забезпечення ........................................................ 110



У НОМЕРІ:

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
№ 22 листопад 2015 р.

Економічна наука
Кіпа М. О.
Структурно(функціональна модель управління фінансовими ресурсами підприємства .............................................. 116

Шутько Т. І.
Особливості формування витрат сільськогосподарських підприємств .............................................................................. 125

Райнова Л. Б.
Реформування зарплатних податків: грузинський досвід та вітчизняні реалії ................................................................ 129

Фаріон Н. О.
Принципи корпоративного управління: міжнародний та вітчизняний досвід ................................................................. 134

Землячова О. А.
Організація страхування банківських ризиків ........................................................................................................................... 139

Державне управління
Чулаєвська М. Є.
Перспективи співпраці України з ЄС у сфері міграції відповідно до угоди про асоціацію .......................................... 144

Шульга Н. Д.
Основні підходи до моделювання освітньої політики: вітчизняний і зарубіжний досвід ............................................. 148

Остапенко О. Г., Барановська Т. М.
Конституційно(правові засади формування та реалізації державної політики розвитку територіальної
громади в Україні ................................................................................................................................................................................ 153

Лашко А. О.
Дискурсивний аналіз як метод аналізу державної політики .................................................................................................. 159

Вострікова Н. В.
Сучасне організаційне забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні
на національному рівні ....................................................................................................................................................................... 163

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ



INVESTYTSIYI: PRAKTYKA TA DOSVID
№ 22 / 2015

CONTENTS:

Еconomy
Momotyuk L., Shkulipa L.
PRINCIPLES OF PREPARATION AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS BY IFRS: SYNTHESIS
OF THEORY AND PRACTICE ...........................................................................................................................................................................................7

Shevchuk O.
СONDITION OF FORMING A SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE ......................................................................... 13

Starostenko H., Kozar V.
USE LABOR POTENTIAL IN A GLOBALIZING OF THE WORLD LABOUR MARKET ................................................................................. 21

Moroz O., Semtsov V., Kukel G.
DYNAMICS OF ACTIVITIES OF AGRIHOLDINGS IN AGRICULTURAL PRODUCTION POSTREFORMATION ................................ 28

Vinichenko I., Soroka Yu.
EFFICIENCY OF THE USE OF RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ................................................................ 34

Zhigir A.
FORMING OF CLUSTERS, AS A WORLD TENDENCY, TO THE SEARCH OF WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY

OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY ........................................................................................................................................................................... 38

Khanin I.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL

DEVELOPMENT OF THE CORPORATE ECONOMY INFORMATION SECURITY ......................................................................................... 42

Budko O.
IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL TAXATION AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE ENTERPRISE ...................................................................................................................................................................................................... 46

Babichenko V.
GR(MANAGEMENT AS A PART OF CORPORATE STRATEGY IN THE INFORMATION ECONOMY .................................................... 51

Andriushchenko K.
COMPETITIVE STRATEGY FUNCTIONING OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE COMPANY ................................................ 54

Husyev Y.
THE CONCEPT OF SPECIAL (FREE) ECONOMIC ZONES AND PRIORITY DEVELOPMENT AREAS ..................................................... 59

Kulinska A.
PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF STOCK POLICY IN UKRAINE ............................................................................................. 66

Birdus L.
ECONOMIC ASPECTS OF DEMOGRAPHIC SITUATION IN UKRAINE ........................................................................................................... 69

Kambur O., Kostenok Y.
FEATURES OF STIMULATING ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC AND UTILITY COMPANIES ............................................................ 71

Radzivilo I.
THE FUNCTIONING MECHANISM MANAGEMENT OF THE VALUE ADDED TAX (VAT) ON THE BUSINESS
ENTERPRISE LEVEL ........................................................................................................................................................................................................ 75

Timoshuk O., Melnik O.
INFORMATION AND LOGISTICS SYSTEMS IN MODERN TRANSPORT TECHNOLOGIES ...................................................................... 79

Korobova N.
ACHIEVEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES BY POULTRY FARMS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS

OF GLOBALIZATION OF ECONOMY ........................................................................................................................................................................ 83

Shevchenko І.
REGIONAL FEATURES OF THE AUTOMOBILE TRANSPORT DEVELOPMENT IN UKRAINE ................................................................ 87

Aldoshyna M., Brusiltseva H.
GROUNDING THE ROLE OF MOTIVATION IN PERSONNEL MANAGEMENT AT THE TOURISM INDUSTRY ENTERPRISES .... 91

Rykovska O.
THE ADULT LEARNING AS A FACTOR OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT: EUROPEAN EXPERIENCE
AND UKRAINIAN TRENDS ............................................................................................................................................................................................ 96

Silina I.
THE PROCESS OF ANTI(CRISIS BUILDING OF ENTERPRISE MANAGEMENT UNDER THE DOMESTIC
AND  FOREIGN INSTABILITY ..................................................................................................................................................................................... 102

Ryabchenko O., Gerasimenko N.
ECONOMIC APPROACHES UNDER THE RISKS OF CLIMATE CHANGE ..................................................................................................... 105

Yarmolenko Ju.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND ITS ECONOMIC SUPPORT .............................................. 110



INVESTYTSIYI: PRAKTYKA TA DOSVID
№ 22 / 2015

CONTENTS:

Еconomy
Kipa M.
THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF ENTERPRISE FINANCIAL MANAGEMENT ....................................................... 116

Shutko T.
SPECIFICS FORMING OF COSTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ......................................................................................................... 125

Rainova L.
REFORMING TAXES ON WAGES: GEORGIAN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES .................................................................. 129

Farion N.
PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE: INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE ................................................... 134

Zemlyacheva O.
ORGANIZATION OF INSURANCE OF BANK RISKS ............................................................................................................................................ 139

Рublic administration
Chulaievska M.
THE PROSPECTS OF COOPERATION IN THE MIGRATION AREA BETWEEN UKRAINE AND EU ACCORDING
TO THE ASSOCIATION AGREEMENT .................................................................................................................................................................... 144

Shulga N.
THE MAIN CREATIONAL METHODS OF EDUCATIONAL POLICY: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE ............................. 148

Ostapenko O., Baranovska T.
THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF THE FORMATION AND IMPLEMENTATION

OF THE PUBLIC POLICY DEVELOPMENT OF THE LOCAL COMMUNITY IN UKRAINE ....................................................................... 153

Lashko A.
DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD OF PUBLIC POLICY ANALYSIS ..................................................................................................... 159

Vostrikova N.
THE CURRENT ORGANIZATIONAL SUPPORT OF PUBLIC WATER RESOURCES MANAGEMENT
IN UKRAINE AT THE NATIONAL LEVEL .............................................................................................................................................................. 163

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ



7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

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

Сучасні умови розвитку міжнародної економіки

підтверджують важливість дослідження МСФЗ. Так,

спостерігається світове збільшення обсягів прямих

міжнародних інвестицій, розширення зовнішньоторго0

вельних зв'язків між підприємствами та зміцнення інших

глобалізаційних процесів. Це зумовлює необхідність

надання користувачам такої звітності для прийняття

рішень, що матиме одну основу під час її складання.
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PRINCIPLES OF PREPARATION AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS BY IFRS:
SYNTHESIS OF THEORY AND PRACTICE

У статті детально розкрито принципи підготовки та подання фінансової звітності, регламен�
товані Концептуальною основою фінансової звітності, у поєднанні з практичною сферою їх за�
стосування у господарській діяльності підприємства. За результатами розглянутих теоретич�
них та практичних питань висвітлено основну роль таких принципів у структурі МСФЗ.

In the article are disclosed in detail principles of preparation and presentation of financial
statements, regulated by IFRS Foundation, combined with practical use in their area of business
enterprises. By results of the theoretical and practical questions are highlighted fundamental role
of the principles in structure of the IFRS.

Ключові слова: принципи, фінансова звітність, якісні характеристики, базові припущення, елементи

фінансової звітності, Концептуальна основа фінансової звітності, МСФЗ.

Key words: principles, financial statements, qualitative characteristics, basic assumptions, elements of financial

statements, IFRS Foundation, IFRS.

Актуальність проблематики полягає в тому, що

фінансова інформація вимагає якісності, а на практиці

виникають ситуації, які не регулюються конкретним

стандартом фінансової звітності. В такому випадку ба0

зою для прийняття рішень відповідно до міжнародної

практики залишаються принципи підготовки та подання

фінансової звітності, які визначає Концептуальна осно0

ва фінансової звітності (IFRS Foundation).

Важливість додаткового дослідження Концептуаль0

ної основи фінансової звітності (далі — Концептуальна

основа) у розрізі принципів підтверджується також ви0

користанням вимог цього документу аудиторами під час
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проведення аудиторських досліджень. Адже саме цей

документ допомагає визначити основні вимоги до якості

фінансової звітності, а також є базою для прийняття

рішення в ситуаціях, які напряму не регулюються стан0

дартами звітності. Крім того, роль принципів складання

та подання фінансової звітності спрямована не тільки

на розвиток міжнародних, але й на розвиток більшості

національних стандартів бухгалтерського обліку. Тому,

дана проблематика вимагає дослідження не тільки тео0

ретичної, а й практичної ролі таких принципів, які є не0

від'ємною складовою під час підготовки та подання

фінансової звітності та носять характер особливої важ0

ливості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розкриттям сутності та практичної доцільності прин0

ципів підготовки та подання фінансової звітності зай0

малися ряд практиків0науковців таких, як Н.Є. Білинська

[1], Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.І. Пи0

липенко [6], В.М. Пархоменко, О.Ю. Редько [6], О.Г. Че0

пець [7], Н.З. Яцишин. Проте деякі теоретичні питання

даної проблематики дослідження потребують більш

детального розгляду у практичній сфері її застосуван0

ня, що й послугувало формулюванню наступної мети

даного дослідження — висвітлення ролі принципів

підготовки та подання фінансової звітності та деталь0

не відображення їх застосування на практичних при0

кладах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальновідомим є те, що принципи підготовки та

подання фінансової звітності визначають основні вимо0

ги до якості фінансової інформації з метою прийняття

економічних рішень. Як правило, такою інформацією

являється характеристика фінансового стану підприє0

мства, фінансові результати діяльності, використання

та генерування грошових потоків, а також здатність

підприємства адаптуватися до зовнішніх економічних

умов, які постійно змінюються. Для того, щоб досягти

поставленої мети, Концептуальна основа вимагає до0

тримання двох головних базових припущень, які,

підкреслимо, використовуються не тільки під час скла0

дання фінансової звітності, але й під час проведення

аудиторських перевірок, а саме:

— принцип нарахування, відповідно до якого еко0

номічні події визнаються та відображаються у звітності

в тому періоді, в якому вони виникли, незалежно від

отримання грошових засобів;

— безперервної діяльності підприємства, що озна0

чає про наявність у компанії наміру продовжувати свою

діяльність у найближчому майбутньому [4].

Суттєвий вплив принципів на розвиток стандартів

здійснило визначення в Концептуальній основі чотирь0

ох основних якісних характеристик звітності, які роб0

лять інформацію, представлену у фінансовій звітності,

корисною для користувачів [2, с. 53]. Дві якісні харак0

теристики відносяться до представлення звітності: зро0

зумілість та зіставність, та дві — до змісту звітності:

доречність та достовірність.

З теоретичної точки зору, саме доречність та дос0

товірність інформації являються більш важливими ха0

рактеристиками, що відповідають за якість подання та

складання фінансової звітності. Але на практиці при

підготовці фінансової звітності не завжди просто задо0

вольнити обидва ці критерії.

Розглянемо приклад № 1, що стосується розкриття

подібної інформації про умовні зобов'язання:

04.04.2014 р. компанія А подала позов на компанію Б у

зв'язку з незаконним використанням патентів при вироб0

ництві деяких видів продукції. Компанія А оцінила зби0

ток, нанесений таким неправомірним використанням у

$ 100 млн. Недивлячись на надані компанією Б докумен0

ти і докази, результат судового рішення достовірно не

може бути визначений. Наступне слухання по справі

назначено на 2015 рік. Резерви у зв'язку з цією подією

не створювались. Пояснимо: інформація по судовій

справі є беззаперечно доречною для представлення у

звітах, але достовірно оцінити суму витрат у зв'язку з

веденням такої судової справи не завжди можливо. В

таких випадках детальний опис ситуації повинен бути

включений у пояснювальну записку до фінансової

звітності.

Відомо, що фінансова інформація є доречною, якщо

вона важлива для прийняття економічного рішення. Така

інформація допомагає користувачам звітності оцінити

минулий, поточний, а також майбутній стан підприєм0

ства. На доречність інформації впливає її суттєвість

(materiality), можливість використання для прогнозуван0

ня, а також своєчасність її подання. В свою чергу, інфор0

мація є суттєвою, якщо її викривлення чи пропущення

здатне вплинути на рішення користувача фінансової

звітності. Суттєвість інформації залежить від розміру

об'єкта чи помилки, яка підлягає оцінюванню в конкрет0

них обставинах [3, с. 28]. Тому, під час проведення такої

оцінки необхідно дотримуватися балансу між доречні0

стю та достовірністю інформації.

Так, інформація за минулий період буде більш дос0

товірною, оскільки всі ефекти від минулих операцій

можна оцінити достатньо достовірно. Однак по закін0

ченню періоду, який перевищує рік після звітної дати,

дана звітність уже є недоречною [1, с. 187]. Таким чи0

ном, актуалізується наступна якісна характеристика

інформації — своєчасність (timeliness).

Інколи, для досягнення доречності інформації, бух0

галтер змушений нести витрати неспівставні з вигода0

ми, які отримуються від такого роду інформації. Таким

чином, виникає необхідність постійно дотримуватися

балансу між витратами на отримання інформації і виго0

дами від її наявності, тобто дотримуватися принципу

раціональності.

Розглянемо приклад № 2, що стосується розкрит0

тя доречної інформації. Компанія А виробляє і поста0

чає хімічну продукцію компанії Б, одній із найбільших

мереж магазинів, які спеціалізуються на реалізації по0

бутової хімії. Поставки здійснюються багато років, і їх

обсяг уже склав 80% всього обороту компанії А. У ке0

рівництва компанії А виникає необхідність описати си0

туацію, пов'язану з такою концентрацією реалізованої

продукції у власному звіті (в пояснювальній записці до

звіту або в додатку, який описує діяльність компанії).

В даному випадку рівень реалізації і загальна

дохідність компанії А суттєво залежить від поставок

на користь компанії Б. Не дивлячись на те, що розк0
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риття цієї інформації не передбачається жодним із існу0

ючих міжнародних стандартів, вона є одночасно до0

речною і суттєвою з точки зору оцінки ризиків зовніш0

німи користувачами.

Достовірною фінансова інформація являється тоді,

коли вона представляє істинний (достовірний) ефект від

операцій або описує події, що визвали таку операцію.

Однак достовірність інформації може бути знижена че0

рез те, що точний розрахунок не завжди можливий. Але

важливим фактом залишається те, що інформація дос0

товірна лише тоді, коли вона відображає суть подій та

його економічні реалії, а не просто юридичну форму.

Адже МСФЗ, на відміну від деяких національних пра0

вил складання звітності, засновані на принципах, а не

на правилах, тобто головним є економічна суть процесу

[5, с. 63].

На практиці дуже часто відбувається так, що ком0

панія формально продає будь0який актив, але всі ризи0

ки втрати і контроль над активом залишаються у про0

давця. По суті, така операція не являється реалізацією і

актив не повинен списуватися з балансу. Поділ права

власності, ризиків та переваг від володіння такими ак0

тивами використовуються компаніями для того, щоб

уникнути визнання таких активів у балансі, а також зо0

бов'язань, що виникли у зв'язку з використанням коштів

для придбання таких активів. Типові результати по0

дібних маніпуляцій:

— невизнання активів, та, особливо, зобов'язань у

балансі (приклад № 3);

— завищення прибутку або його вирівнювання (при0

клад № 4);

— завищення інших показників діяльності, в тому

числі прибутку на акцію, коефіцієнтів ліквідності та рен0

табельності, а також відношення позикового і власно0

го капіталу (Л.Є. Момотюк).

Розглянемо приклад № 3, що стосується поєднан0

ня розглянутих вище операцій. Часто певна угода пред0

ставляє собою ряд пов'язаних операцій, при цьому на0

явність зв'язку між операціями не завжди є очевидною,

але без розгляду таких операцій в комплексі їх комер0

ційний ефект буває важко з'ясувати. Наприклад, запа0

си можуть бути продані третій стороні за умови, що в

майбутньому продавець залишає за собою право вику0

пити їх назад, при цьому по заздалегідь обумовленій

ціні, розрахованій таким чином, щоб забезпечити вина0

городу покупцю за надання позики. Тому, якщо всі "по0

в'язані" операції розглядати в комплексі, то стає зрозу0

мілим, що насправді йде мова про залучення фінансу0

вання, що й повинно знайти відображення в бухгал0

терському обліку. Такий облік опціонів (під опціоном

розуміємо будь0який контракт, який дає право покуп0

цю купити або продати предмет контракту у визначе0

ний час по визначеній ціні) найчастіше являється про0

блематичним, оскільки компанії повсякчас використо0

вують його в реальних комерційних цілях, як правило,

для зниження ризиків. Однак, якщо на момент укладан0

ня угоди, з комерційної точки зору, очевидним є те, що

право вибору буде використано, то ніякого опціону

немає, а тому при оцінці економічної сутності угоди такі

"опціони" не повинні враховуватися (Л.Є. Момотюк).

Наступним розглянемо приклад № 4, що стосуєть0

ся реалізації активу по ціні, відмінній від справедливої

вартості. Так, якщо активи продаються по ціні, яка ниж0

ча або вища від їх справедливої вартості, то ймовірно,

що існує пов'язана операція, яка пояснює причину та0

кого продажу. Зокрема, якщо ціна реалізації вище спра0

ведливої вартості, то можна стверджувати про наявність

завуальованої позики, пов'язаної з майбутніми опера0

ціями, які забезпечать її погашення. Якщо ж ціна нижче

справедливої вартості, то більш за все компанія прагне

відстрочити визнання прибутку від реалізації шляхом

заниження майбутньої витратної статті. Наприклад, ком0

панія "продає" обладнання третій стороні по ціні нижче

справедливої вартості. При цьому укладається угода про

зворотну оренду обладнання і орендна плата встанов0

люється нижче комерційних тарифів. У результаті при0

буток, який недоотримано при реалізації, повернеться

в майбутніх періодах, а це і є вирівнювання прибутку

(Л.В. Шкуліпа).

Таким чином, фінансова інформація є достовірною

(reliability), якщо вона:

1) правдива та повна (faithful representation and

completeness);

2) відображає сутність та економічну реальність

(substance over form);

3) нейтральна — інформація повинна бути неупе0

редженою (neutrality);

4) обачна (prudence) — необхідним є певний рівень

обережності в процесі формування звітності: активи і

доходи не повинні бути завищеними, а зобов'язання і

витрати — заниженими. Але це не означає, що правиль0

ним є визнання більш високих витрат або зобов'язань,

тільки щоб задовольнити даний критерій;

5) повна. Для підвищення доречності інформація у

фінансовій звітності повинна бути повною з урахуван0

ням суттєвості і понесених витрат. Неповнота може зро0

бити інформацію помилковою або дезорієнтуючою, і

відповідно, ненадійною та недосконалою з точки зору

її доцільності.

Окрім всього перерахованого, звітність повинна

бути зрозумілою. Зрозумілість (unerstandability) є ос0

новною якісною характеристикою інформації, яка по0

дається у фінансовій звітності для користувачів. При0

пускається, що користувачі фінансової звітності воло0

діють базовими економічними і фінансовими знаннями,

які дозволяють їм користуватися фінансовою звітністю.

Важливо пам'ятати, що будь0яка угода або операція

складна з точки зору розуміння користувачами не може

бути причиною того, щоб виключити таку інформацію

зі звітності (Л.В. Шкуліпа).

Користувачі фінансової звітності повинні також

мати можливість співставити дані звітів одного періоду

з іншим. Це дає можливість простежити та визначити

основні тенденції розвитку компанії. Для забезпечення

такої зі ставності (comparability) компанія повинна по0

слідовно застосувати одні й ті ж методи підготовки

фінансової звітності, які обов'язково повинні описува0

тися у пояснювальній записці до кожного звіту. Трапля0

ються ситуації, коли необхідно внести зміну до обліко0

вої політики. В такому випадку, для її відображення

необхідно скористатися відповідним стандартом (МСБО

8).

Окрім співставності результатів між періодами, ко0

ристувачі фінансової звітності можуть бути зацікавлені
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в порівнянні фінансових результатів різних компаній в

одній галузі. Включення основних положень облікової

політики компанії в звіт робить таке порівняння адек0

ватним та доцільним.

Таким чином, підкреслимо необхідність дотримува0

тися балансу між усіма якісними характеристиками

інформації для того, щоб досягнути мети фінансової

звітності. Адже оцінка якісних характеристик виступає

предметом професійного судження (professional judg0

ment).

Так, якщо застосувати розглянуті вище принципи

згідно з Концептуальною основою відповідно до кож0

ного з п'яти основних елементів фінансової звітності:

активи; зобов'язання; доходи; витрати; капітал [6, с.

14], то всі ці елементи повинні відповідати не тільки

визначенням, а й критеріям їх визнання: 1) існує

ймовірність того, що майбутня економічна вигода, по0

в'язана з конкретним елементом звітності, буде отри0

мана або втрачена; 2) існує ймовірність достовірного

вимірювання і оцінки вартості елемента фінансової

звітності.

З приводу визнання елементу фінансової звітності

зауважимо його словесне описання та включення його

грошового вираження до балансу або до звіту про при0

бутки та збитки. Так, можна стверджувати про "ймо0

вірність" як поняття розмите та неконкретне, а стандарти

— не уточнюючими для його визначення. Виключенням

є міжнародний стандарт — МСБО 37 "Забезпечення,

умовні зобов'язання та умовні активи", де така межа

встановлена на рівні 50%. Це пов'язано з тим, що ком0

панії при підготовці звітності повинні керуватися, пере0

дусім, оцінкою сутності явища, а не лише їх формою, а

будь0які кількісні обмеження, як правило, приводять до

оберненого результату. Завжди простіше перевірити

відповідність значення певному числовому обмеженню,

ніж провести детальний неупереджений аналіз чи оцін0

ку ситуації (Л.Є. Момотюк).

Оцінка — це процес визначення грошового еквіва0

ленту вартості елемента фінансової звітності, який

підлягає визнанню та відображенню в балансі або звіті

про прибутки та збитки.

Для цілей оцінки використовуються різні основи,

вони перераховані та мають короткий опис у Концеп0

туальній основі:

1. Історична вартість — це сума, сплачена в момент

придбання активів чи отримана в обмін на зобов'язан0

ня.

2. Поточна вартість — це сума, яку потрібно спла0

тити для придбання аналогічного активу в даний момент

чи сума, яка була б потрібна для погашення зобов'язан0

ня в поточний момент.

3. Ціна реалізації — це сума, яка може бути отри0

мана в поточний час від продажу активу в нормальних

умовах чи вартість погашення для зобов'язань в нор0

мальних умовах.

4. Дисконтова на вартість — це сума майбутніх гро0

шових потоків, пов'язаних з активом чи зобов'язанням,

скоригована на коефіцієнт дисконтування.

Практично всі елементи звітності спочатку визна0

ються за їх історичною вартістю, однак з часом, в за0

лежності від конкретного виду активів і зобов'язань,

можуть бути використані інші види оцінок. Для наступ0

них оцінок стандарти дають компаніям можливість оби0

рати методи оцінки.

Активи є одними з найбільш важливих елементів

звітності, так як напряму пов'язані з характеристикою

фінансового стану компанії і їх визначають як ресур0

си контрольовані підприємством в результаті мину0

лих подій, використання яких як очікується призведе

до збільшення економічних вигід. Важливим у визна0

ченні активів є розуміння поняття контролю. Воно ха0

рактеризує, перш за все, здатність компанії отриму0

вати вигоди від використання конкретних ресурсів,

або ж обмежувати права інших осіб на отримання цих

вигід.

Компанія може використовувати контрольовані ак0

тиви для надання послуг чи виробництва або продажу

товарів, погашення зобов'язань тощо. Як правило, кон0

троль підкріплюється юридичним правом власності або

фактичним володінням активом, але це не є визначаль0

ним фактором. Для прийняття рішення про визнання

активу в обліку необхідно визначити, хто контролює

об'єкт, і хто несе основні ризики, пов'язані з цим об'єк0

том.

Розглянемо приклад № 5, що стосується визнання

активу при відсутності права власності. У випадку отри0

мання чи передачі активів у користування по угодах

фінансової оренди, орендодавець фактично продовжує

бути власником активу, але втрачає контроль над ним і

не несе істотних економічних і фізичних ризиків. Як на0

слідок, орендодавець повинен припинити визнання та0

кого активу в своєму обліку. З іншої сторони, орендар,

не маючи формальних прав власності, використовує

актив у своїй діяльності, отримує вигоди від його вико0

ристання, а також несе відповідальність за його збері0

гання перед формальним власником. Тобто орендар

повинен визнати цей актив у своєму балансі (МСБО 17)

— (Л.В. Шкуліпа).

Активи, які визнаються в обліку, повинні виникати в

результаті минулих подій (операцій). Як правило, таки0

ми подіями є придбання активів за кошти, в кредит або

по бартеру, продаж товарів або послуг, укладання угод

на отримання будь0яких економічних вигід у майбутнь0

ому. Деякі природні ресурси підлягають визнанню лише

після їх видобутку, а біологічні активи і продукція

сільського господарства виникають в результатів

сільськогосподарської діяльності (МСБО 41). Варто

відмітити, що для визнання активу необов'язково нести

будь0які витрати. Безоплатно отримані активи не втра0

чають властивості приносити компанії майбутні еко0

номічні вигоди, і, як наслідок, визнаються на рівні з

придбаними активами.

Відповідно до визначення, поданому в Концеп0

туальній основі, майбутні економічні вигоди відобража0

ються у здатності активу збільшувати чисті грошові по0

токи компанії. Звичайно, це може відбуватися, як за

рахунок можливості генерувати додаткові грошові над0

ходження, так і за рахунок скорочення витрачання гро0

шових засобів.

Відомо, що актив визнається тоді, коли одночасно

виконуються наступні критерії: 1) існує ймовірність от0

римання компанією майбутніх економічних вигід від

використання цього активу; 2) собівартість активу може

бути достовірно визначена [4].
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Розглянемо приклад № 6, що стосується відповід0

ності активу визначенню, а не критеріям визнання. Ком0

панія А займається виробництвом напоїв. Її торгова

марка відома та може бути продана. Компанія А не може

визнати свою торгову марку в якості свого активу, не

дивлячись на те, що всі елементи визначення присутні.

Витрати на просування торгової марки неможливо

відділити від витрат на розвиток бізнесу в цілому. Відпо0

відно, критерій визнання цього активу не дотримуєть0

ся.

Компанія не може визнавати створені в процесі

діяльності торгові марки, девізи, назви, перелік клієнтів

та подібні нематеріальні активи. Всі перелічені види не0

матеріальних активів можуть бути визнанні лише тоді,

коли вино спеціально придбані у третіх осіб. У такому

випадку витрати на ці активи легко оцінити і, відповід0

но, критерії визнання виконуються.

Зобов'язання характеризуються як поточна забор0

гованість підприємства, що виникла внаслідок минулих

подій, погашення якої приведе до неминучого зменшен0

ня ресурсів або економічних вигід [4].

Перший елемент визначення зобов'язання відно0

ситься до терміну "поточна заборгованість". Це озна0

чає, що в найближчий час компанія повинна діяти пев0

ним чином. Будь0яка заборгованість означає наявність

як мінімум двох сторін: компанію0боржника з однієї сто0

рони та кредитора — з іншої.

Поточна заборгованість, відповідно до визначення

виникає "внаслідок минулих подій", які називаються

подіями, що зобов'язують. Подіями, що зобов'язують,

є події, в результаті яких у компанії немає іншої альтер0

нативи і залишається виконати зобов'язання.

Третьою характеристикою зобов'язання є немину0

чий відтік майбутніх економічних вигід. Поняття "неми0

нучий" є дуже важливим, оскільки наявність альтерна0

тиви одразу піддає сумніву існування зобов'язання. Так,

наприклад, при оформленні замовлення на постачання

сировини, зобов'язання, як правило, не виникає. Це

відбувається тільки при безпосередньому отриманні

замовленої продукції.

Подібно до активів зобов'язання також повинні не

тільки відповідати своєму визначенню, але й обом кри0

теріям визнання: 1) існує ймовірність того, що в резуль0

таті погашення поточної заборгованості відбудеться

зменшення ресурсів; 2) величина зобов'язання може

бути достовірно визначена [4].

Наступним елементом фінансової звітності згідно

Концептуальної основи являється капітал — це частка

активів, що залишається після вирахування зобов'язань.

Як наслідок, капітал є балансуючим елементом.

У відповідності з визначенням, капітал і зобов'язан0

ня являються взаємовиключними вимогами до активів

підприємства, однак зобов'язання завжди мають пріо0

ритет перед капіталом. У результаті капітал можна ви0

значити як вимоги до чистих активів підприємства, де

чисті активи виступають як різниця між усіма активами

та усіма зобов'язаннями.

У загальному випадку активи перевищують зобо0

в'язання, і капітал являється позитивною величиною.

Однак ситуація може бути іншою, і капітал — від'ємним.

Чи може це означати неможливість продовжувати

діяльність підприємства автоматично? Якщо у такого

підприємства існує стабільне зовнішнє джерело фінан0

сування, то в такому разі не може, адже капітал підприє0

мства може збільшуватися внаслідок таких випадків:

— випуску нових інструментів, що дають право влас0

ності у частці підприємства;

— додаткових вкладів власників;

— реінвестування чистого прибутку;

— переоцінки довгострокових активів в результатів

зростання їх справедливої вартості. В зворотному ви0

падку капітал підприємства може зменшуватися внас0

лідок:

— виплат власникам (наприклад дивідендів);

— викупу власних акцій;

— чистих збитків;

— переоцінки довгострокових активів у результатів

зниження їх справедливої вартості.

У цілому, принципи підготовки та подання фінан0

сової звітності розглядають дві концепції: фінансово0

го і фізичного капіталу. Концепція фінансового капі0

талу полягає в тому, що капітал розглядається як інве0

стовані засоби. В такому випадку прибуток вважаєть0

ся отриманим, тільки якщо фінансова (грошова) сума

чистих активів в кінці періоду перевищує значення на

початок періоду [4]. Друга концепція — фізичного ка0

піталу, заснована на операційній властивості капіталу

компанії приносити економічні вигоди. В такому випад0

ку прибуток вважається отриманим, тільки якщо фізич0

на продуктивність компанії в кінці періоду перевищує

значення на початок періоду. Обидві концепції можуть

оцінюватися як в номінальних грошових одиницях, так

і в одиницях постійної купівельної спроможності.

Підтримка фізичного капіталу потребує застосування

поточної вартості як основи оцінки, а підтримка фінан0

сового капіталу на потребує особливої основи для

оцінки.

Наступним елементом фінансової звітності є дохо0

ди, які поруч з витратами, є визначальними показника0

ми фінансових результатів діяльності компанії.

Доходи — це приріст економічних вигід в резуль0

таті збільшення активів чи зменшення зобов'язань, що

приводять до збільшення капіталу, не пов'язаного з вне0

сками учасників. Таким чином, згідно визначення, до0

ходом є не тільки виручка, але й інші доходи, які відоб0

ражаються в звіті про прибутки та збитки, або врахову0

ються в розділі капіталу (наприклад, дооцінка).

За своїм характером виручка і прибуток не надто

відрізняються один від одного. Тим не менш, історично

склалося так, що дохід більше асоціюється з поняттям

виручки (від реалізації товарів, надання послуг), комі0

сіями, грантами і відсотками, тоді як прибуток — з реа0

лізацією власних активів компанії, переоцінкою фінан0

сових інструментів або інвестиційної власності.

Крім того, прибутки можуть бути реалізовані, якщо

вони пов'язані зі списанням активу, і нереалізовані,

якщо актив продовжує перебувати на балансі компанії.

Доходи визнаються відповідно до вищезгаданих

критеріїв в даній статті. Безумовно, для визнання дохо0

ду немає необхідності виконувати операції з участю гро0

шових засобів, обмін неподібними активами представ0

ляє собою таку ж господарську операцію, яка призво0

дить до визнання реалізації у звіті про прибутки та збит0

ки. Однак при обміні подібними активами факт реалі0
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зації не очевидний, так як для підприємства не відбу0

вається суттєвої зміни складу активів, тобто немає

отримання економічних вигід за рахунок збільшення ак0

тивів або зменшення зобов'язань. У цілому, для того

щоб дохід чи прибуток був визнаний, необхідна їх

відповідність не тільки визначенню, але й критеріям ви0

знання. Інакше кажучи, надходження економічних вигід

повинно бути ймовірним і достовірно оціненим.

Витрати як елемент фінансової звітності згідно з

Концептуальною основою тлумачаться як зменшення

економічних вигід, у результаті зменшення активів чи

збільшення зобов'язань, що приводять до зменшення

капіталу, не пов'язаного з внесками учасників [4].

Компанія може зазнавати "зменшення економічних

вигід" у зв'язку зі створенням нового активу. В таких

ситуація важко встановити, чи відповідає він визначен0

ню активу для того щоб бути визнаним в балансі, і, якщо

ні, то витрати повинні бути визнані витратами періоду, в

якому вони були понесені. Зменшення вартості активів

у зв'язку з їх знеціненням також відносять до категорії

збитків.

На відміну від витрат, збитки, як і прибутки, можуть

бути реалізовані або нереалізовані. Нереалізовані збит0

ки виникають у зв'язку з переоцінкою інвестиційної

власності чи фінансових інструментів, які перебувають

на балансі підприємства. Критерії визнання витрат за0

лишаються такими ж, як і у всіх інших випадках, а та0

кож ступінь "ймовірності" не визначається ні принципа0

ми підготовки та подання фінансової звітності, ні стан0

дартами.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у результаті розглянутих практичних

та теоретичних питань щодо ролі принципів підготовки

та подання фінансової звітності, слід зазначити, що

Концептуальна основа є фундаментом для розробки і

оцінки усіх (як міжнародних, так і національних) стан0

дартів фінансової звітності, та основоположною Кон0

цепцією на практиці під час ведення обліку господарсь0

ких операцій. З використанням цих принципів фінансо0

ва інформація повинна відображати фінансовий стан

підприємства, фінансові результати діяльності, викори0

стання та рух грошових засобів, а також здатність ком0

панії адаптуватися до динамічного зовнішнього еконо0

мічного середовища. Принципи не є стандартом і, відпо0

відно, не мають пріоритету над стандартами, але вони

дають головну оцінку фінансовій звітності — якість

виконання, та визначають якісний ступінь відображен0

ня елементів фінансової звітності. Підготовлена на ос0

нові розглянутих принципів та припущень фінансова

звітність стає корисною для користувачів та відповідає

загальним вимогам складання та подання, до чого як0

раз й прагне міжнародна світова практика у сфері бух0

галтерського обліку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ АБО
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Потребою сьогодення є формування дієвої сис0

теми державного фінансового контролю (ДФК). Сьо0

годні доволі важливим і актуальним є питання роз0

будови і становлення цілісної системи державного

фінансового контролю в Україні, без вирішення яко0

го неможливо підвищити ефективность виробницт0

УДК 351.72

О. А. Шевчук,
д. е. н., доцент, проректор з науковоKпедагогічної роботи, інновацій та міжнародних
зв'язків, Національна академія статистики, обліку та аудиту

СТАН ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
В УКРАЇНІ

O. Shevchuk,
Doctor of Sciences (Economics), Professor, Vice(president for Scientific(Pedagogical Work,
Innovations and International Relations, National Academy for Statistics, Accounting and Auditing

СONDITION OF FORMING A SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE

Потребою сьогодення є формування дієвої системи державного фінансового контролю. Сьо�
годні доволі важливим і актуальним є питання розбудови і становлення цілісної системи дер�
жавного фінансового контролю в Україні, без вирішення якого неможливо підвищити ефек�
тивність виробництва, конкурентоспроможність базових галузей національної економіки, роз�
в'язати проблеми життєдіяльності держави, знизити рівень тінізації економіки і корупції. У статті
доводиться, що нині організація формування системи ДФК в Україні є незадовільною, що зу�
мовлено негативним впливом численних об'єктивних і суб'єктивних чинників. Так, серед
найбільш проблемних питань у цій сфері те, що в наявності не лише розрізненість зовнішнього
і внутрішнього ДФК, їх відомча закритість, а й штучне протиставлення різних контролюючих
органів на фоні відсутності однозначного тлумачення їх повноважень і належної узгодженості і
координації дій. Формування цілісної системи ДФК, має базуватись на змішаній моделі її орга�
нізації, імплементації й інтеграції її окремих елементів і підсистем.

The need today is to develop an effective system of state financial control. Today quite important
and topical issue of development and formation of integral system of state financial control in Ukraine,
without solution of which is essential to increase production efficiency, competitiveness of basic
industries of the national economy, to solve problems of vital functions of the state, to reduce the
shadow economy and corruption. It is proved that the organization is now forming DFK system in
Ukraine is unsatisfactory, due to the negative impact of many objective and subjective factors. Thus,
among the most problematic issues in this area that the presence of not only the fragmentation of
external and internal DFK their departmental secrecy, but also artificial opposition of different
supervisory authorities In the absence of a clear interpretation of their powers and proper coherence
and coordination. Formation DFK integrated system should be based on a mixed model of
organization, implementation and integration of its individual components and subsystems.

Ключові слова: система державного фінансового контролю, організація, функціонування, зовнішній та

внутрішній державний фінансовий контроль.

Key words: system of financial control, organization, operation, external and internal state financial control.

ва, конкурентоспроможність базових галузей націо0

нальної економіки, розв'язати проблеми життєдіяль0

ності держави, знизити рівень тінізації економіки і

корупції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематикою фінансового контролю в усіх

його проявах займались такі вітчизняні і зарубіжні

вчені, як О. Барановський, І. Басанцов, В. Бурцев,
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В. Дяченко, Н. Залуцька, К. Захаров, О. Козирін, П. Пет0

ренко, Н. Погосян, В. Поліщук, В. Родіонова, С. Ря0

бухін, В. Симоненко, С. Степашин, І. Стефанюк, І. Чу0

гунов, В. Шевчук, Т. Юнусова та ін.

Високо оцінюючи внесок дослідників у висвіт0

лення теоретико0методологічних засад і практичних

аспектів організації ДФК, маємо, однак, зазначити,

що на сьогодні залишається низка невирішених про0

блем у цій сфері. Ключовою з них є проблема функ0

ціонування органів державного фінансового контро0

лю на засадах системного підходу, який передбачає,

насамперед, пошук шляхів конструктивної взаємодії

органів контролю різних рівнів, законодавче забез0

печення їх організації і функціонування, єдину ме0

тодологію спільної діяльності, створення єдиного

інформаційного простору.

МЕТОЮ СТАТТІ
Мета статті є розробка пропозицій щодо форму0

вання ефективної системи державного фінансового

контролю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Можна з впевненістю стверджувати, що нині

організація формування системи ДФК в Україні є

незадовільною, що зумовлено негативним впливом

численних об'єктивних і суб'єктивних чинників. Так,

серед найбільш проблемних питань у цій сфері те,

що в наявності не лише розрізненість зовнішнього і

внутрішнього ДФК, їх відомча закритість, а й штуч0

не протиставлення різних контролюючих органів на

фоні відсутності однозначного тлумачення їх повно0

важень і належної узгодженості і координації дій.

Це в свою чергу, на наш погляд, спричиняє:

— протиріччя між декларованою державою пол0

ітикою щодо фінансового контролю, статус0кво в цій

сфері, об'єктивною потребою суспільства в більш

повній реалізації ДФК своїх функцій, підвищенні

його ролі в соціально0економічних перетвореннях;

— функціональну і змістовну роздрібненість,

дублювання функцій різних контролюючих органів

(РПУ, МФУ (ДКСУ, ДФІУ, ДФС України, Міністерство

економічного розвитку і торгівлі України, Національ0

на комісія з цінних паперів і фондового ринку, На0

ціональна комісія, що здійснює державне регулю0

вання в сфері ринків фінансових послуг, НБУ, Пенс0

ійний фонд України, Фонд державного майна Украї0

ни, ДСФМУ, АМКУ) у сфері ДФК, що спричиняє не0

раціональне використання бюджетних коштів на їх

утримання, породжує конкуренцію між ними (праг0

нення розширити повноваження, збільшити штати,

фінансове і матеріальне забезпечення), знижує діє0

вість контролю за обгрунтованістю бюджетної по0

літики, законністю і ефективністю формування бюд0

жетів і використання бюджетних коштів;

— недостатню співпрацю органів державного

відомчого та незалежного фінансового контролю,

координацію їх дій, відсутність механізму зворотно0

го зв'язку, що гальмує формування їх повноцінної

системи;

— превалювання в діяльності контролюючих

органів наступного контролю (зі значним часовим

лагом з моменту прийняття управлінських рішень) у

формі ревізій і перевірок для виявлення фінансових

правопорушень, що негативно позначається на опе0

ративності ДФК, своєчасному реагуванні на його ре0

зультати. Частка наступного контролю становить по0

над 70% та здійснюється він у формі ревізії (інспек0

тування), має фіскальний характер та за підходами

Євросоюзу не належить до PIFC — концепції моделі

публічного внутрішнього фінансового контролю, що

базується на відповідальності керівника та включає

внутрішній контроль, внутрішній аудит та гармоніза0

цію цих двох компонентів на центральному рівні.

Найбільша увага в PIFC приділяється процедурам по0

переднього і поточного контролю [1, c. 62];

— невиконання органами ДФК політикозабезпе0

чувальної, аналітичної, правоохоронної і антикоруп0

ційної функцій, що значною мірою зумовлює недо0

сконалість сучасної політики держави в сфері ДФК,

недостатній рівень його транспарентності, величез0

ний рівень корупції, а відтак і тіньової економіки в

нашій країні (за даними Федерації роботодавців Ук0

раїни, бізнес останніми роками змушений був відда0

вати на хабарі до 50% від обороту щорічно);

— нерозвиненість незалежного ДФК дохідної час0

тини державного і місцевих бюджетів, неправомірність

покладення цієї функції на державну податкову служ0

бу, що зумовлює зростання втрат бюджету, непро0

зорість формування бюджетних доходів, відсутність

незалежного фінансового контролю за цією дуже важ0

ливою для життєдіяльності держави сферою.

Суттєвим недоліком чинного механізму взаємодії

органів ДФК в Україні є те, що він розрахований на

її разові епізоди і не передбачає регулярного

інформаційного обміну. Наочно проявляється низь0

кий рівень інформаційно0комунікативного та стати0

стичного забезпечення формування системи ДФК.

На негативних тенденціях, пов'язаних з неефек0

тивністю функціонування органів ДФК в Україні, що

перешкоджають формуванню його системи, наголо0

шують і експерти Світового банку й створеного ЄС і

ОЕСР аналітичного центру SIGMA. Так, в резюме до

звіту Світового банку йдеться, що функціонування

внутрішнього і зовнішнього аудиту все ще має значні

перепони для забезпечення ефективного нагляду в

секторі державного управління. В цьому документі,

зокрема, зазначається, що побудова ефективного

внутрішнього аудиту згідно з міжнародними стандар0

тами вимагає розвитку і оновлення відповідних фун0

кціональних повноважень ДФІУ, а також посилення

незалежності Рахункової палати [2, c. 14, 57—58].

Натомість експерти SIGMA акцентують увагу на

необхідності вдосконалення системи ДФК в Україні

в напрямі покращання управлінської звітності. За

існуючих зв'язків бюджетної та казначейської сис0

теми і внутрішнього державного контролю пробле0

матичним залишається встановлення управлінської

підзвітності як ключового елементу європейської

моделі державного внутрішнього фінансового кон0

тролю [3, c. 46].

Крім того, за даними ДФІУ, в 76 центральних

органах виконавчої влади (ЦОВВ) створені підроз0

діли внутрішнього аудиту чи введено штатну поса0
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ду внутрішнього аудитора (або виконання відпові0

дних обов'язків покладено на певну посадову осо0

бу). Водночас керівниками 17 (22%) ЦОВВ діяль0

ність нових підрозділів внутрішнього аудиту фак0

тично не була забезпечена, як це передбачено в

Бюджетному кодексі. Вимоги щодо цього виконані

лише формально. Відсутні також розроблені в цих

органах документи з внутрішнього аудиту. Крім

того, в 12 з зазначених органів створені посади

внутрішніх аудиторів досі залишаються вакантни0

ми. В ряді бюджетних установ посади зайняті осо0

бами, кваліфікація яких не відповідає встановленим

вимогам [4, c. 89].

На сьогодні відсутня й обгрунтована методика

здійснення аудиту ефективності витрачання держав0

них коштів.

Внаслідок істотних відмінностей в організації

контролю і застосуванні відповідних санкцій гово0

рити про сьогоденне існування системи ДФК в Ук0

раїні не доводиться. Радше можна констатувати на0

явність певної сукупності розрізнених і вкрай слабо

пов'язаних між собою органів ДФК. Відтак, система

ДФК (хоча, на нашу думку, системи в класичному ро0

зумінні досі не існує — О.Ш.), яка побудована в Ук0

раїні, не забезпечує на належному рівні фінансово0

бюджетну дисципліну як загалом у державі, так і на

регіональному рівні зокрема [5].

Розмежування сфер діяльності контролюючих

органів супроводжується численними колізіями, що

спричиняє нераціональний розподіл обов'язків, а

також перекладання відповідальності. Кожен з

існуючих в Україні органів ДФК еволюціонує само0

стійно, без об'єднання зусиль з іншими контролю0

ючими органами для формування єдиної системи

ДФК.

Контрольна діяльність як і раніше характери0

зується невпорядкованістю, епізодичністю, дублю0

ванням, далеко не повним охопленням ревізіями і пе0

ревірками всього масиву коштів, що витрачаються

державою. Плани контрольних заходів складають0

ся не відповідно до якихось загальнодержавних

принципів чи правил, а в рамках відомчого (часто

суб'єктивного) підходу контролюючих органів. Не

існує національних стандартів контролю, обов'язко0

вих для всіх державних органів. Можливості ревізій

і перевірок обмежуються пробілами в законодавстві.

Відтак, численні фінансові потоки і значні суми вит0

рачання державних коштів, суттєві для вирішення

соціальних проблем, прискорення економічного зро0

стання, роками залишаються безконтрольними.

Органи ДФК слабко взаємодіють, належні сучасні

комунікаційні системи між ними відсутні.

Водночас чинна організація ДФК не забезпечує

належний рівень координації, оскільки відсутній

оперативний доступ податківців до інформації мит0

ників й інших органів фінконтролю (і навпаки), не0

обхідної для проведення перевірок; недостатнім є

рівень інформаційної взаємодії у підтвердженні

фактичного вивезення товарів і надходження екс0

портної виручки; відсутнє методичне забезпечення

скоординованих перевірок митними і податковими

органами.

Відсутність єдиних методик, стандартів конт0

рольної діяльності зумовлює роз'єднаність, різнот0

лумачення, різнодію контрольних органів на всіх

рівнях [6, c. 33]. Множинність характеристик систе0

ми ДФК, відмінності в ресурсному забезпеченні кон0

тролюючих органів ускладнюють застосування уні0

фікованих критеріїв і показників для оцінки ефек0

тивності суб'єктів контрольної діяльності.

Стандарти ІНТОСАІ передбачають, що орган

ДФК має приділяти особливу увагу програмам забез0

печення якості для вдосконалення аудиту ефектив0

ності використання державних коштів і своєї діяль0

ності [7]. Втім, вирішення цього питання все ще не

має логічного завершення.

Аудит ефективності "по0українськи" дещо відріз0

няється від європейської практики, оскільки вклю0

чає у себе ще й аудит відповідності та аудит фінан0

совий, пропонуючи таким чином комплексний підхід

до вивчення бюджетних процесів на об'єктах пере0

вірки.

На практиці часто відсутня система чітких і адек0

ватних показників для виміру результатів реалізації

програм і цільові значення для кожного з таких по0

казників, що унеможливлює результативну поперед0

ню оцінку програм, включаючи альтернативні про0

грами, на етапі узгодження проекту бюджету, моні0

торинг ступеня досягнення накреслених цілей і зап0

ланованих результатів в ході реалізації програм,

оцінку ефективності реалізації програм з їх виконан0

ня. Методичні труднощі викликає вирішення завдань

вираження результатів  поточної  діяльності в

кількісно вимірних показниках, виокремлення серед

них безпосередніх і кінцевих соціально значущих

показників і, головне, прив'язки сформульованих

результатів до необхідних бюджетних видатків. Оц0

інити реальний соціально0економічний ефект від ви0

конання програм вкрай складно, оскільки програми

часто носять декларативний характер, вирішують

внутрішньовідомчі завдання, не стикуються чи, на0

впаки, пересікаються одна з одною. Часто в регіо0

нальних цільових програмах, хоча вони і звуться

цільовими, кошти підміняють мету, тому особливо

важливим є проведення аудиту ефективності таких

програм [8, c. 99, 101], а ДФК за їх реалізацією зво0

диться до контролю: цільового використання бюд0

жетних коштів і своєчасності фінансування заходів

програми відповідно до механізму її реалізації; по0

передньому контролю приділяється відносно неве0

лика увага, а превентивний контроль практично

відсутній [8, c. 12].

У свою чергу основними чинниками і причинами,

що негативно впливають на реалізацію державних і

галузевих програм, є [9]:

— недоліки чинної нормативно0правової бази

(недостатня деталізація питання методології оцінки

ефективності програм на стадії їх розробки);

— необгрунтоване планування витрат (фінансо0

вих, матеріальних, трудових) за програмою; міжві0

домчі бар'єри;

— невиконання нормативних вимог до процесу

реалізації державних і галузевих програм, а в окре0

мих програмах їх відсутність;
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— відсутність кількісних і якісних показників

(індикаторів) реалізації окремих заходів і досягнен0

ня цілей програм, що не дозволяє провести їх оцін0

ку;

— орієнтація державних органів середньої і ниж0

ньої ланок (у тому числі і органів територіального

управління) на освоєння бюджетних коштів, замість

досягнення конкретних результатів;

— неефективне витрачання бюджетних коштів

внаслідок невідповідності реальної вартості бюд0

жетних послуг і затребуваної в бюджетних заявках;

— відсутність якісного контролю за ефективні0

стю реалізації програм.

Не використовуються в Україні і всі форми фінан0

сового аудиту. Так, якщо певний досвід проведення

аудиту ефективності накопичений як Рахунковою па0

латою і ДФІУ, то стратегічному аудиту стану і резуль0

татів використання національних ресурсів у рамках

проектних підходів до управління соціально0еконо0

мічним розвитком держави увага й досі не при0

діляється. На нашу думку, останній напрям міг би

бути матеріалізованим шляхом активної участі Ра0

хункової палати в усіх етапах формування урядових

стратегій, формулюванні цілей і індикаторів, що за0

стосовуватимуться в цій сфері.

Основними проблемами, що обмежують засто0

сування окремих методів та інструментів при оцінці

ефективності ДФК, є [10]: 1) розгалуженість фінан0

сових правовідносин у сфері ДФК; 2) визначення

"внеску" ДФК в рівень досягнення кінцевої мети; 3)

складність співставлення (за об'єктами, часовим і

територіальним чинниками) витрат на організацію

діяльності окремого підрозділу суб'єкта ДФК і об0

сягу відшкодованих збитків; 4) необхідність оцін0

ки ефективності як окремих заходів контролю, так

і окремих контролюючих органів, які утворюють си0

стему ДФК; 5) можливість кількісно оцінити ефек0

тивність ДФК лише відносно контролюючих органів

відповідного напряму фінансового контролю з боку

держави (у т.ч. структурних одиниць цих органів або

окремих працівників), а не загалом за усіма конт0

ролюючими органами як єдиної системи ДФК; 6) ба0

гаторівневість оцінки (для оцінки ефективності ок0

ремої установи, відділу, працівника — мікрорівень,

регіону — мезорівень, країни загалом — макро0

рівень); 7) складність узагальнення значної кіль0

кості оціночних характеристик, які відрізняються за

економічним змістом, одиницями виміру, вагомістю

тощо, а також залежно від рівня здійснення оцін0

ки.

На сьогодні існують серйозні проблеми з ефек0

тивним ДФК на регіональному рівні,  де взагалі

відсутня система представницького (громадського)

контролю [11, c. 281].

Недостатня результативність контролюючих

органів пояснюється ще й тим, що в Україні мало ува0

ги приділяється вивченню існуючих схем економіч0

них порушень. Через відсутність науково обгрунто0

ваних прогнозів контролюючі органи змушені зай0

матися переважно виявленням уже скоєних пору0

шень, а не їх попередженням. Особливо небезпеч0

ним є те, що населення поступово втрачає віру у

здатність державної влади контролювати соціально0

економічні процеси та явища, а також банківську

систему країни [12, c. 90].

Результативність і ефективність ДФК знижуєть0

ся внаслідок частої відсутності за результатами пе0

ревірок адекватних рішень, слабкого реагування

правоохоронних органів на виявлені фінансові пра0

вопорушення.

Головною ж причиною виникнення проблем у

даній сфері є невизначеність складових системи

ДФК. Чисельність контролюючих структур свідчить

про відсутність чітко інтегрованої контрольної сис0

теми, що призводить до розпорошення коштів і зу0

силь органів та їх дій. Крім того, істотним недоліком

чинного ДФК є його слабка орієнтація на всі стадії

відтворювального процесу. Тобто він охоплює на0

самперед локальні сфери і інтереси, не завжди ви0

ходячи з необхідності задоволення потреб суспіль0

ства загалом. Чинна система контролю побудована

за класичною схемою, прийнятою в більшості захід0

них країн, без достатнього врахування конкретних

умов [12, c. 86, 92].

Вибірковий принцип планування виїзних пере0

вірок в практиці державного податкового контролю

сприяє підвищенню ефективності контрольних за0

ходів за рахунок реалізації обгрунтованого відбору

потенційних порушників законодавства. При цьому

у платників податків, які дотримуються індикативних

показників, скорочується величина податкових вит0

рат, оскільки виїзні перевірки у них не проводяться.

Однак використання лише індикативних показників

як критеріїв "законослухняності" є недостатнім і не

цілком об'єктивним. Не можна виключити ситуацію,

за якої звітність свідомо шахрайських компаній

може бути бездоганна з точки зору перевірки конт0

рольних співвідношень, що дозволяє таким компа0

ніям уникати контрольних заходів протягом трива0

лого періоду, тому доцільно здійснювати перевірки

на основі науково обгрунтованих статистичних ви0

бірок, які широко використовуються, наприклад,

Службою внутрішніх доходів США.

Оцінити необхідність і можливі ефекти від про0

ведення різних типів заходів податкового контролю

дозволяє впровадження в практику податкового ад0

міністрування системи управління ризиками. Існують

внутрішні і зовнішні ризики здійснення податкового

контролю. При цьому внутрішні ризики, що виника0

ють в процесі діяльності податкових органів, зумов0

люються: порушенням регламентів діяльності в сис0

темі податкових органів (або в окремих підрозділах)

і функціонування програмного забезпечення і техн0

ічної системи; стратегічними помилками і тактични0

ми прорахунками при здійсненні контрольних за0

ходів, що тягнуть ризики судового оскарження ре0

зультатів перевірок; недостатнім рівнем кваліфікації

інспекторського складу для вирішення поставлених

завдань; зниженням лояльності співробітників, що

спричиняє протиправні дії.

Зовнішніми ж ризиками є: недобросовісність і

свідоме ухилення від сплати податків; низький рівень

професійної компетентності платників податків у пи0

таннях застосування податкового законодавства;
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можливість порушення законодавства в силу неко0

ректності чи неточності його положень; специфічний

вплив локальних груп ризику, кваліфікованих за

рівнем обсягів бізнесу платника податків, галуззю,

статусом і походженням капіталу.

Якісно0кількісний аналіз імовірності виникнення

ризику податкових порушень в діяльності конкрет0

них платників податків і його бальна оцінка здійсню0

ються податковими органами за допомогою спеціа0

лізованих програмних продуктів і економіко0стати0

стичних методів, що реалізуються в системі елект0

ронної обробки даних (ЕОД) на основі інформацій0

ного досьє платника податків. При цьому на основі

аналізу суб'єктивно0об'єктивної природи податкових

ризиків і ступеня їх впливу на рівень податкових до0

ходів виділені численні ознаки недобросовісності

платників податків, бальна оцінка сукупності яких

формує інтегральний показник податкового ризику,

рівень якого враховується при плануванні конт0

рольних заходів [13, c. 84—86].

Проблемами в податковій сфері є завищення вит0

рат, що враховуються при розрахунку податку на

прибуток; легалізація доходів, одержаних злочин0

ним шляхом; відсутність прогресивності податкової

системи.

Попри множинність концептуальних напрацю0

вань, органами влади мало зроблено для автомати0

зації процесу податкових перевірок. Повністю між

собою не скоординовані взаємовідносини між мит0

ними, податковими і правоохоронними органами.

Становлення системи митного аудиту в Україні

ускладнено рядом проблем, які потребують деталь0

ної уваги [14]:

— домінування фіскальної спрямованості митної

діяльності (функція наповнення Державного бюдже0

ту України шляхом непрямого оподаткування (зок0

рема імпортними ПДВ, митом та акцизом) залишаєть0

ся превалюючою. Як наслідок, захисна функція мит0

ного оподаткування дещо нівельована);

— значна нормативна невизначеність та спірність

багатьох важливих питань, попри удосконалення і та

розширення МК України 2012 р. ряду положень кон0

трольно0перевірочної діяльності систем обліку та

звітності суб'єктів ЗЕД; відсутність належної інтег0

рації перевірочної діяльності митної та податкової

систем в частині подальшої адаптації та створення

спільної нормативно0правової бази новостворених

фіскальних органів;

— відсутність відповідних методичних рекомен0

дацій щодо організації,  порядку проведення та

оформлення результатів документальних перевірок

у зв'язку з об'єднанням відділів податкового та мит0

ного аудиту в новостворених фіскальних органах;

методології перевірки повноти декларування транс0

портних витрат, витрат на страхування, подвійного

фактурування, повноти включення роялті та ліцен0

зійних платежів до митної вартості, перевірки відпо0

відності нормам законодавства здійснення операції

з давальницькою сировиною, трансфертного та оф0

шорного ціноутворення; підготовки фахівців з мит0

ного аудиту, постійного підвищення рівня їх ква0

ліфікації та обміну практичним досвідом;

— недостатня розвиненість системи формуван0

ня та аналізу ризиків підприємств на предмет мож0

ливого порушення норм митного та податкового за0

конодавства, що знижує ефективність планування

документальних перевірок суб'єктів ЗЕД, а отже, й

максимальний фіскальний ефект;

— неналежна координація роботи підрозділів

органів доходів і зборів у частині реалізації функції

митного аудиту після митного оформлення, що спри0

чиняє втрати часу, якості та повноти здійснення мит0

ного аудиту;

— недостатній рівень матеріального забезпечен0

ня митного аудитора, що зумовлює зростання коруп0

ційної складової митної діяльності.

Як наслідок, частка платежів, донарахованих під0

розділами уповноваженими на проведення митного

аудиту, в загальній сумі митних платежів є дуже низь0

кою і становить менше 0,5%.

Недоліком механізму мінімізації ризиків у митній

справі є: недосконалість існуючої бази профілів ри0

зиків і програмних засобів реалізації САУР; змен0

шення результативності застосування останньої на

окремих ділянках роботи внаслідок недостатніх

інформаційно0технічного забезпечення і підготовки

кадрів.

Аналіз діяльності структурних підрозділів, упов0

новажених на проведення митного аудиту підпри0

ємств в Україні, свідчить про такі проблеми, які ви0

никають при його проведенні [15, c. 216—217]:

1) відсутність об'єкта перевірки (підприємства —

суб'єкта ЗЕД) за адресою, вказаною в картці акре0

дитації;

2) фізичне перешкоджання посадовим особам

органів доходів і зборів у доступі на території

підприємств, які перевіряються в рамках виїзних до0

кументальних перевірок, що може призвести до за0

тягування та неможливості завершення документаль0

ної перевірки у зв'язку із закінченням строків дав0

ності, встановлених ст.102 ПК України;

3) ненадання підприємством, відповідно до своїх

обов'язків, під час проведення документальної пе0

ревірки інформації в електронному вигляді;

4) відмова керівника або іншої уповноваженої

особи підприємства, що перевіряється, від підписан0

ня акту перевірки, що є порушенням вимог ст. 354

МК України;

5) завантаженість посадових осіб при проведенні

перевірок іншими обов'язками та завданнями, пов'яза0

ними з оперативною діяльністю, що негативно впливає

на якість і тривалість перевірочного процесу.

При цьому, основними недоліками, які виникають

при проведенні документальних перевірок такими

підрозділами та оформленні їх результатів, є [15, c.

222—223]:

— порушення процедури проведення докумен0

тальної перевірки (порушення строків та порядку

вручення (надсилання) повідомлень, копій наказів,

актів документальної перевірки тощо);

— помилки в розрахунках сум донарахованих

платежів та в посиланнях на норми законодавства

при оформленні результатів документальних пере0

вірок;
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— неповне формування доказової бази, що

підтверджує факт порушення митного законодав0

ства;

— трактування суперечливих норм законодав0

ства на користь підприємства, що перевірялося.

В Україні склалась дворівнева система, що вклю0

чає органи і агентів валютного контролю. Перші, на

відміну від останніх, здійснюють не лише контрольні

заходи, а й можуть адміністративно впливати на по0

рушників, направляючи приписи про усунення вияв0

лених порушень.

Головним органом валютного контролю в нашій

країні є НБУ, який контролює виконання правил ре0

гулювання валютних операцій, а також забезпечує

виконання уповноваженими банками функцій щодо

здійснення валютного контролю. До органів валют0

ного контролю належать й ДФС України й централь0

ний орган виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Агентами валютного контролю є уповноважені

комерційні банки, фінансові установи та національ0

ний оператор поштового зв'язку, які отримали від

НБУ генеральні ліцензії на здійснення валютних опе0

рацій, здійснюють контроль за валютними операці0

ями, що проводяться резидентами і нерезидентами

через ці установи.

Втім, досі відсутні дієві заходи з запобігання не0

законному відпливу капіталу і боротьби з фірмами0

"одноденками", недостатньо жорстко контролюють0

ся питання утворення й використання офіційних зо0

лотовалютних резервів і курсоутворення, стійкості

валютного ринку, взаєморозрахунків підприємств0

резидентів з зовнішніми контрагентами в іноземній

валюті, повернення валютної виручки експортерів в

Україну, руху валютних коштів, дотримання валют0

них обмежень,  документального супроводу

здійснення валютних операцій. Недостатньо дієвою

часом є й практика валютних інтервенцій на міжбан0

ківському валютному ринку.

Не є об'єктом регулярного зовнішнього неза0

лежного ДФК й виконання НБУ функції з ефектив0

ного управління офіційними золотовалютними ре0

зервами, оскільки це потребує не лише розробки

нових методик, але й залучення до цієї роботи

фахівців, котрі мають необхідну кваліфікацію і дос0

від.

Незадовільний сьогоденний стан ДФК в сфері

протидії (запобігання) легалізації (відмиванню) до0

ходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні зу0

мовлений:

— недосконалістю чинного законодавства (зок0

рема, стосовно визначення предикатних злочинів,

відсутністю чіткого змістовного визначення системи

фінмоніторингу, повноважень Держслужби фінмо0

ніторингу); необхідністю доведення провини суб'єк0

та злочину в формі прямого умислу;

— притягненням до відповідальності за легалі0

зацію таких доходів, якщо буде доведено, що дана

особа усвідомлювала суспільну небезпеку своїх дій,

передбачувала можливість чи неминучість настання

суспільно небезпечних наслідків і бажала їх настан0

ня;

— недостатньо активною діяльністю уповнова0

жених органів з виявлення таких злочинів, неналеж0

ною координацією їх роботи з іншими органами, що

здійснюють ДФК.

Особливістю здійснюваного в рамках боротьби

з відмиванням брудних грошей і фінансуванням те0

роризму в Україні фінансового моніторингу полягає

в тому, в ньому органічно поєднуються внутрішній і

державний фінансовий контроль.

Відсутній й належний ДФК за системою ціноут0

ворення в нашій країні, фінансовими операціями

громад, використанням частки акцій акціонерних

товариств, які не були реалізовані в процесі прива0

тизації.

Поява останніми роками складних боргових

інструментів і практик, нестійкість глобальних фінан0

сових ринків, а також відсутність єдності в оцінці

боргових інструментів і прозорості в системах ін0

формації про заборгованість у державних установах

істотно ускладнюють ДФК за станом державного

боргу, що ставить під сумнів правильність критеріїв,

які використовуються для оцінки боргових операцій

і припустимості рівня боргу [16, c. 43].

Уповільнює формування системи ДФК в Україні

і неналежне кадрове забезпечення контролюючих

органів. За відсутності Закону "Про державний

фінансовий контроль" не визначеними залишають0

ся кваліфікаційні вимоги до державних контролерів

й персоналу, що бере участь в аудиті ефективності

використання державних коштів.

Скажімо, серед працівників митних органів вищу

юридичну або економічну освіту мають 44%, однак

із 11,9 тис. осіб, які прийняті за 2008—2010 рр. до

митних органів, випускники підвідомчої Академії

митної служби України становили лише 0,7 тис. осіб,

або 5,9 відсотка. Через неповне використання ліцен0

зійних обсягів галузевого закладу щодо підготовки

фахівців для державних потреб за юридичними (на

рівні 52%) і економічними спеціальностями (на рівні

26%) вартість навчання одного студента за кошти

держбюджету в академії у 1,5 раза вища, ніж анало0

гічна підготовка у ВНЗ, підпорядкованих МОН Украї0

ни. Проте, незважаючи на незавантаженість проф0

ільного закладу, Держмитслужбою України були ук0

ладені угоди на підготовку фахівців0митників з п'ять0

ма іншими ВНЗ [17, c. 5].

Проведене опитування курсантів показало, що

через незабезпеченість підручниками кожний третій

відчував труднощі у навчанні; половина опитаних

вважає недостатнім обсяг набутих теоретичних і

практичних знань; 25% респондентів не набули прак0

тичних навичок та професійного досвіду за період

практики. За відсутності належної профорієнтацій0

ної роботи після проходження практики кожний де0

сятий не виявив бажання працювати в митних орга0

нах [17, c. 21]. У системі Держмитслужби впродовж

останніх років спостерігалася стала тенденція до

збільшення частки випускників (до 7%), які не при0

були до місця призначення за направленням ВНЗ, та

молодих фахівців, що звільнилися з митних органів

у перший рік роботи (у 2010 р. — 13 відсотків) [17,

c. 36].
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Відсутня й належна координація взаємодії між

контролюючими органами з підготовки, перепідго0

товки та підвищення кваліфікації кадрів.

Система ж державного внутрішнього фінансово0

го контролю в Україні не має достатнього науково0

го забезпечення в частині впровадження у практику

сучасного вітчизняного й зарубіжного досвіду, роз0

роблення та реалізації новітніх інформаційно0про0

грамних проектів, задоволення потреб у підготовці

кадрів і підвищенні їх кваліфікації [18, c. 7].

Важливим питанням в формуванні системи ДФК

і забезпеченні її дієвості є організація фінансуван0

ня ВОФК. Втім, в Україні в цьому плані існує певна

колізія. Хоча виділення Рахунковій палаті коштів на

здійснення її діяльності і передбачається держав0

ним бюджетом на певний рік окремим рядком, об0

ся г ци х ко штів  зн ачно ю м ірою за лежи ть в ід

Міністерства фінансів України, який за чинним за0

конодавством є підконтрольним їй органом. А

відтак, доцільним є законодавче унормування пра0

ва Рахункової палати звертатися з бюджетною про0

позицією щодо коштів на своє утримання безпосе0

редньо до Верховної Ради України. Водночас ДФІУ

апріорі не може об'єктивно контролювати за0

конність, доцільність і ефективність використання

бюджетних коштів, принаймні, Кабінетом Міністрів

України і Міністерством фінансів України, оскіль0

ки, відповідно до чинних нормативно0правових

актів її діяльність спрямовується і координується

КМУ через Мінфін.

Система інформаційного забезпечення конт0

рольно0ревізійної, контрольно0аналітичної, експер0

тно0прогнозної і консультаційної діяльності контро0

люючих органів загалом включає: нормативно0пра0

вові документи; результати здійснених перевірок;

класифікатори виявлених правопорушень; звітну

відомчу документацію; державні інформаційні ре0

сурси; інші інформаційні ресурси.

У рамках інформаційно0методичної діяльності

здійснюється розробка інструментарію контрольної

діяльності, що складається з:

— концепцій розвитку системи ДФК, розвитку

зовнішнього і внутрішнього ДФК;

— методик аудиту законності й ефективності ви0

користання бюджетних коштів, виконання держав0

них (національних) програм, проведення спільних

контрольних заходів з іншими вітчизняними і заруб0

іжними контролюючими органами, оформлення ре0

зультатів контрольних заходів, оцінки ефективності

функціонування контролюючих органів;

— різного роду стандартів.

Однак на сьогодні відсутні й спільний інформац0

ійний простір контрольних органів, єдина інформа0

ційна база про плановані обсяги фінансування і ви0

ділені кошти для забезпечення і проведення конт0

рольних заходів, про виявлені порушення і недоліки;

сучасні інформаційні технології.

Поряд з об'єктивними труднощами контролю і

обліку таких параметрів, як якість життя, ступінь

самореалізації працездатного населення, існують і

суб'єктивні причини викривлення відповідної інфор0

мації.

Відсутній і єдиний класифікатор виявлених орга0

нами ДФК у ході контрольних заходів правопору0

шень.

Є недоліки і у відомчій звітності про контрольні

заходи, що унеможливлює їх порівняння.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Відтак, чинна організація формування системи

ДФК в Україні істотно уповільнює цей процес, "кон0

сервуючи" роз'єднаність бюджетного, податкового,

митного і валютного контролю, розпорошеність

діяльності наявних контролюючих органів й недо0

ліки, притаманні кадровому, інформаційно0аналітич0

ному і фінансовому забезпеченню їх функціонуван0

ня. Формування цілісної системи ДФК, має базува0

тись на змішаній моделі її організації, імплементації

й інтеграції її окремих елементів і підсистем для за0

безпечення завдяки консолідації можливостей і ма0

теріальних, трудових, фінансових, інтелектуальних

й інформаційних ресурсів її суб'єктів та гармонізації

їх контрольних відносин синергетичного ефекту

формування й використання бюджетних коштів і

коштів загальнодержавних цільових фондів, держав0

них запозичень, офіційних золотовалютних резервів,

іноземних інвестицій у країну та за її межі, держав0

ної власності; використання податкових і митних

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

При визначенні рівня розвитку сучасних соціаль0

но0економічних систем вирішальним фактором є

рівень відкритості економіки та шляхи його форму0
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USE LABOR POTENTIAL IN A GLOBALIZING OF THE WORLD LABOUR MARKET

У статті досліджено основні тенденції використання трудового потенціалу України в умовах
розвитку ринкових механізмів у системі соціально�трудових відносин. Визначено основні прин�
ципи та фактори участі вітчизняної робочої сили в світовому ринку праці умовах посилення гло�
балізаційних процесів. Досліджено потенціал та структуру міграційних процесів та визначено
напрями їх державного регулювання у відповідності з уніфікованими світовими стандартами.
Проаналізовано взаємозв'язок між відкритими ринками праці країн світу та регулюванням внут�
рішнього безробіття. Виявлено зв'язки між рівнем розвитку економіки країни та ступенем ак�
тивності вітчизняного трудового потенціалу у системі світових трудоресурсних зв'язків глоба�
лізованого світу. Окреслено перспективні напрями державної політики в сфері ринків праці в
умовах інтеграційних процесів як один з чинників регулювання соціально�економічної кризи
країни.

In the article the main trends of use labor potential of Ukraine in the development market
mechanisms of social and labor relations are researched. Delineated basic principles of participation
and factors of act the domestic workforce in the global labor market in environments of increased
globalization. Investigated the potential and structure of migration processes and the directions of
state regulation in accordance with unified international standards. Analyzed the relationship between
open labor markets countries and internal control of unemployment. Revealed links between the
levels of development of the economy and the degree of activity the domestic labor potential in the
system of international relations labor resource in globalized world. Outlined promising directions of
the state policy in the field of labor markets in terms of integration processes as a regulating factor
the social and economic crisis of the country.

Ключові слова: трудовий потенціал, ринок праці, міграція, глобалізація, інтеграція, міжнародні відноси-
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вання. Посилення ролі глобалізації суспільного роз0

витку вимагає всебічного дослідження особливостей

функціонування міжнародних економічних відносин

в єдності та взаємодії з національними стратегіями

зростання економіки. Важливе значення в системі

економічних взаємозв'язків займає світовий ринок

праці.
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Світовий ринок праці — це система відносин, що

виникають між державами з стосовно узгодження по0

питу та пропозиції світових трудових ресурсів, умов

формування робочої сили, оплати праці та соціально0

го захисту. Ці відносини склалися у зв'язку з не0

рівномірністю розміщення робочої сили по країнах

світу та відмінностями в її відтворенні на національно0

му рівні. В умовах глобалізації виробництва, зростан0

ня взаємозалежності в сучасному світі національні рин0

ки праці дедалі більше втрачають свою замкненість та

відокремленість. Між ними виникають транснаціо0

нальні потоки робочої сили, які набирають постійно0

го, систематичного характеру. Таким чином, поряд із

міжнародним ринком товарів, послуг і капіталів знач0

них масштабів набуває тепер і міжнародний ринок ро0

бочої сили, який є не просто сумою національних

ринків, а системою, що базується на їх взаємозв'яз0

ках та взаємодоповненнях.

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

Комплексні дослідження із загальних проблем

формування і розвитку трудового потенціалу здійснені

такими українськими вченими, як В.Врублевський,

М. Долішній, С. Злупко, Г. Купалова, В. Куценко, Е. Лі0

банова, С. Пирожков, Т. Тітова, О. Хомра, В. Онікієнко,

К. Якуба та багатьма іншими науковцями. Широке відоб0

раження різних сторін становлення і функціонування

трудового потенціалу в контексті глобалізації знайшло

відображення в працях відомих українських економістів

С. Бандура, Д. Богині, В. Васильченка, Т. Заєць, М. Красно0

ва, Н. Павловської, В. Стешенко, В. Шевченко, О. Гріш0

нової, А.Колота та інших вчених. Незважаючи на висо0

ку наукову цінність робіт вчених, питання визначення

системи використання трудового потенціалу в умовах

глобалізації залишається невирішеним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є теоретичне обгрунтування специфі0

ки використання трудового потенціалу в умовах глоба0

лізації та визначення основних аспектів регулювання

цього процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зв'язок між глобалізацією і використанням трудо0

вого потенціалу є взаємним. Перша виступає як новітній

стимул міграції і джерело появи нових видів і форм пе0

реміщення людей, а міграційні процеси навзаєм є од0

ним із проявів глобалізації, а також її або стимулято0

ром, або обмежувачем [8, c. 167]. Необхідно зупинити0

ся на нових формах міграції, які формуються під без0

посереднім впливом глобалізації.

Формування міжнародного ринку праці відбуваєть0

ся двома шляхами: по0перше, через міграцію трудових

ресурсів і капіталу; по0друге, шляхом поступового злит0

тя національних ринків праці, внаслідок чого усувають0

ся юридичні, національно0етнічні, культурні та інші пе0

решкоди між ними. Це приводить до утворення так зва0

ного "спільного ринку праці". Становлення міжнарод0

ного ринку праці є свідченням того, що процеси світо0

вої інтеграції відбуваються не тільки в економічній та

технологічній сферах, а й дедалі ширше охоплюють

сфери соціальних та трудових відносин, які стають нині

глобальними. Регулювання різнонаціональних соціаль0

них структур відбувається у багатьох напрямах, голов0

ними серед яких є [3]:

— умови праці, способи найму і звільнення праців0

ників;

— оплата праці, зокрема системи додаткових ви0

плат;

— надання відпусток, вільних від роботи днів, три0

валість робочого дня;

— соціальне страхування;

— надання різних пільг, у тому числі матеріального

постачання, відпочинку.

Виникнення і розвиток міжнародного ринку робо0

чої сили є результатом зростання міжнародної мобіль0

ності двох головних факторів виробництва — капіталу і

праці. Підвищення міжнародної мобільності капіталу в

соціальному плані означає, що тепер він пред'являє по0

пит не тільки на робочу силу країни свого базування, а

й на іноземну робочу силу, яка нерідко має певні пере0

ваги порівняно з національною (більш дисциплінована,

менш вибаглива щодо оплати праці і т. д.). Попит на іно0

земну робочу силу почав помітно зростати тоді, коли

виник масований експорт приватного виробничого ка0

піталу й почалося створення у всіх країнах підприємств

із використанням місцевої робочої сили.

Капітал, як правило, рушав у ті місця концентрації

робочої сили, де вона значно дешевша від робочої сили

в країні0експортері. Навіть у "нових індустріальних краї0

нах" ставки заробітної плати промислових робітників у

800х роках були в 5—10 разів нижчі, ніжу розвинутих

країнах Заходу.

Об'єктивні можливості для залучення приватним

капіталом робочої сили різної національної належ0

ності пов'язані з розвитком транснаціональних кор0

порацій (ТНК), які розгорнули великомасштабне

міжнародне виробництво з ієрархічним поділом праці

різних груп зайнятих, які, живучи й працюючи в різних

країнах, інтегрувалися в єдину виробничо0технологі0

чну систему приватної корпорації. В межах ТНК із

часом виник свій внутрішній ринок праці, який харак0

теризувався частими переміщеннями різних категорій

працівників (особливо керівної ланки) з однієї краї0

ни в іншу.

За всіма ознаками міжнародний ринок робочої сили,

що формується, має явно сегментований характер. У

межах цього ринку створюються кілька окремих, віднос0

но автономних ринків робочої сили зі специфічними за0

кономірностями її руху. Така сегментація міжнародно0

го ринку робочої сили віддзеркалює як міжнародний

поділ праці, що склався, так і особливості у кваліфікації

робочої сили й попиті на неї [4, c. 741].
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У структурі міжнародного ринку праці вирізняють0

ся два найзначніші сегменти. Перший сегмент охоплює

робочу силу, яка характеризується відносно постійною

зайнятістю, стабільністю трудових навичок, високим

рівнем кваліфікації й зарплати, а також доволі чіткою

ієрархією кваліфікації. Це загалом привілейована вер0

ства працівників із країн з розвинутою ринковою еко0

номікою, а також країн із середнім рівнем розвитку

(Сінгапур, Тайвань, Гонконг). Слід згадати й іншу, щоп0

равда не таку численну, верству зайнятих у різних міжна0

родних організаціях (ООН, спеціалізованих органах

ООН, Міжнародному валютному фонді, СОТ, ЮНЕСКО

та ін.) Наймання працівників у такі організації відбу0

вається на чисто міжнародній основі і, як правило, з

урахуванням лише професійної придатності. Цей ринок

праці має певну тенденцію до розширення з огляду на

зростання міжнародних зв'язків та загострення глобаль0

них проблем.

Другий доволі великий сегмент міжнародного рин0

ку праці — робоча сила, яка походить із районів світу з

відносно низьким рівнем економічного розвитку. Серед

цих працівників треба вирізнити специфічний загін так

званої нелегальної робочої сили, чималі потоки якої

спрямовуються в індустріальні країни, зокрема США.

До цієї категорії працівників можна приєднати також

екологічних біженців", котрі через катастрофічні при0

родні умови (наприклад, посуха) змушені покидати свої

насиджені місця, шукати роботу в інших країнах та ре0

гіонах [1, c. 345].

Економічна функція нелегального ринку праці

зводиться переважно до обслуговування потреб ве0

личезної маси дрібних та середніх підприємств в інду0

стріальних країнах, які, на відміну від великих підпри0

ємств, неспроможні застосовувати в широких масш0

табах дорогі працезбережувальні технології. Держа0

ва, як правило, мовчазно сприяє використанню праці

нелегалів.

На ринку праці можна вирізнити ще дрібніші сег0

менти, класифікуючи робочу силу за віковими й про0

фесійними особливостями, ознаками тієї або іншої

культури, традиції, а також національними, расовими

та статевими ознаками. Такий поділ чималою мірою

пов'язаний із діяльністю ТНК, які мають попит на чітко

визначені категорії робочої сили. Так, філіали захід0

них компаній у країнах, що розвиваються (зокрема, в

зонах "вільної торгівлі"), прагнуть використати, насам0

перед, працю молодих незаміжніх жінок, які не вису0

вають високих вимог щодо оплати праці і водночас є

слухняними, надійними, спритними в роботі і т. д. Жіно0

ча робоча сила стала важливим сегментом нинішнього

світового ринку праці, особливо в країнах, що розви0

ваються.

Сучасна структура світового ринку праці характе0

ризується, насамперед, виникненням такого нового й

особливого його сегмента, який пов'язаний із викорис0

танням висококваліфікованих спеціалістів (наукових

працівників, інженерів, аналітиків систем та ін.), а та0

кож фахівців у сфері інформатики, менеджерів і т. д.

Розвиток розглядуваного сегмента ринку робочої сили

значною мірою зумовлюється стрімким зростанням

світової торгівлі послугами. Специфіка цього сектора

ринку праці полягає в тому, що завдяки розвинутій ме0

режі телекомунікацій певна частина інтелектуальної

робочої сили може брати участь у виробничому процесі,

що здійснюється на будь0якій відстані від місця її пере0

бування.

Інтелектуальна міграція, яка має місце в усіх краї0

нах з розвиненою ринковою економікою і чий вплив на

функціонування світової економіки є неоціненним. У цей

міграційний рух залучені вчені, викладачі навчальних

закладів, експерти міжнародних організацій, високо0

кваліфіковані працівники, зокрема працівники ТНК, а

також студенти і стажери [10, c. 221].

Важливою формою глобальної міграції стала міжна0

родна студентська міграція, адже іноземні студенти є

важливим джерелом доходу освітньої галузі, а також

— у процесі навчання і після його завершення вони ста0

ють для країни джерелом робочої сили відповідної ква0

ліфікації.

Важливою характеристикою міжнародного ринку

праці є ступінь мобільності робочої сили. Рух трудових

ресурсів набирає різних форм: природний, територіаль0

ний, видовий, професійний, кваліфікаційний та соціаль0

ний. Найбільшу вагу має територіальний рух робочої

сили, хоч у міру еволюції міжнародного ринку робочої

сили посилюється значення й інших форм.

Для формування і функціонування міжнародного

ринку праці потрібні певні стартові умови, зокрема ви0

сокий рівень міждержавних господарських взаємо0

зв'язків. На сучасному етапі постала низка нових фа0

кторів, що зумовлюють необхідність широкої участі

всіх країн у світогосподарських процесах. Нині жод0

на країна, навіть маючи багаті природні ресурси, роз0

винуту економіку, науку, кваліфіковані трудові ресур0

си і ємний внутрішній ринок, не може залишатися ос0

торонь від потужних загальносвітових інтеграційних

процесів.

На сучасному етапі міжнародний ринок праці ха0

рактеризується формуванням нової стратегії про0

відних фірм світу у сфері робочої сили. Тепер у центр

внутрішньофірмової стратегії ставиться завдання ско0

рочення витрат на робочу силу, які становлять знач0

ний і, що найголовніше, зростаючий елемент вироб0

ничих витрат.

Важливим методом зниження витрат на робочу силу

є впровадження гнучких форм зайнятості на умовах тер0

мінового договору. У західноєвропейських країнах не0

повний робочий день зайнятий кожний 80й працездат0

ний.

Поряд із кількісними змінами в динаміці попиту на

працю відбуваються суттєві зміни в рівні вимог до якості

робочої сили. Завдання підвищення якісних характери0

стик працівників диктується постійним оновленням

асортименту продукції, що випускається, впроваджен0

ням нових технологій, активним поширенням практики

сумісництва.

Для західних країн характерний інтенсивний процес

перерозподілу робочих місць на користь більш квалі0

фікованої праці за одночасного "вимивання" місць для

низькокваліфікованих працівників. У цих країнах щорі0

чно оновлюється 10—15 % усіх робочих місць. Сектор

кваліфікованої праці постійно зростає. Так, на менед0

жерів та кваліфікованих спеціалістів припадає 50—60

% усіх вакансій, що відкриваються. Причому вимоги до
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робочої сили підвищуються не тільки в матеріальному

виробництві, де питома вага кваліфікованих робітників

традиційно більш висока, а й у сфері послуг. Ідеться,

насамперед, про "інтелектуальні" сфери (наприклад,

фінансово0банківська сфера), а також торгівлю та об0

слуговування [6, c. 8].

Водночас підготовка нових кваліфікованих кадрів

нерідко відстає від вимог виробництва. Оскільки якість

робочої сили стає вирішальним фактором у конку0

рентній боротьбі, підприємці починають розглядати на0

вчання свого персоналу як пріоритетне завдання внут0

рішньофірмової стратегії. Багато компаній створюють

спеціальні відділи з перепідготовки кадрів, збільшують

витрати на освіту.

Динамічно розвиваються такі обмінні форми міг0

рації,  як транснаціональна міграція і міграція,

здійснювана на підставі міжнародних контрактів про

надання індивідуальних послуг або реалізацію зав0

дань іноземної фірми. Перша форма представляє со0

бою один із різновидів маятникової міграції і перед0

бачає переміщення робочої сили без домашнього гос0

подарства з одночасним функціонуванням мігранта

щонайменше в двох країнах — країні походження і

країні роботи.

Друга обмінна форма розвивається головним чином

у зв'язку з дерегуляризацією і лібералізацією світової

економіки, а також зі зростаючою свободою економіч0

ної діяльності, незалежністю особи як економічної оди0

ниці, від конкретного суспільства (країни). Ця форма

міграції є типовою для територій, які пов'язані еконо0

мічно та географічно і які в цьому сильно зацікавлені,

наприклад, ЄС або NAFTA [10, c. 222].

У найближчі роки ситуація на ринку праці в захід0

ноєвропейських країнах зазнаватиме суттєвих змін у

зв'язку з новою хвилею приватизації державної влас0

ності. Цей процес неминуче викликає скорочення зай0

нятих.

Вирішення проблеми безробіття лідери західних

країн пов'язують із підвищенням гнучкості ринку праці,

що передбачає розширення прав підприємців у питан0

нях наймання і звільнення робочої сили.

Раціоналізація і технічне переозброєння виробниц0

тва приводять до того, що економічне зростання дося0

гається, головним чином, за рахунок збільшення про0

дуктивності праці, тим самим звужуються можливості

використання додаткової робочої сили.

Боротьба з безробіттям у країнах із нерозвиненою

ринковою економікою проводиться шляхом комбінації

пасивних та активних програм на ринку праці — надан0

ня допомоги з безробіття (на обмежений термін) і спри0

яння в пошуках роботи для зареєстрованих безробіт0

них, а також профпідготовка, реалізація кредитних та

інших програм із метою підвищення шансів на ринку

праці для тих, хто шукає роботу.

Альтернативна стратегія має передбачати утриман0

ня надлишкової робочої сили на державних підприєм0

ствах (замість її звільнення або оголошення під0

приємств банкрутами) і розробку неринкових шляхів

підвищення попиту на робочу силу. Елементом альтер0

нативної стратегії може бути широке використання

програм громадських робіт для створення робочих

місць.

Загалом слід констатувати, що мета повної зайня0

тості залишається і нині реалістичною, а твердження,

що технічний прогрес неминуче призводить до скоро0

чення компонента зайнятості в економічному зростанні,

має мало підстав.

Щоб реалізувати в умовах глобалізації економі0

ки нагромаджений нею потенціал заради досягнення

високого зростання виробництва й зайнятості в усьо0

му світі, необхідні такі дії на міжнародному рівні, які

б сприяли стабільним і відкритим економічним взає0

мовідносинам між державами. Це, по0перше, зобов'0

язання всіх країн підкорятися загальним правилам

підтримки відкритої економічної політики й уникати

такої політики, яка давала б комусь із них несправед0

ливі конкурентні переваги. По0друге, необхідна поси0

лена координація макроекономічної політики в про0

відних розвинутих країнах, що дало б змогу активі0

зувати економічне зростання в цих країнах, яке, у

свою чергу, стимулюватиме економічне зростання в

країнах із перехідною економікою і в країнах, що

розвиваються. По0третє, для вирішення проблем, по0

в'язаних зі зростаючою глобалізацією фінансових

ринків, слід розробити ефективні заходи щодо зни0

ження можливостей виникнення фінансових криз в

окремих країнах. По0четверте, необхідно надати

міжнародну допомогу найменш розвинутим країнам,

щоб підвищити їх здатність конкурувати в глобальній

світовій економіці.

Зростання відкритості українського суспільства не0

минуче приводить до дедалі більшого залучення Украї0

ни до міжнародного обміну робочою силою. Перехід

до ринкової економіки створює реальні умови для фор0

мування ринку праці. Однією з важливих рис його ста0

новлення є різке зростання міграційних процесів як усе0

редині країни, так і за її межі. Посилення територіаль0

ної міграції населення зумовлюється [7, c.171]:

по0перше, структурною перебудовою економіки і

пов'язаними з нею зростанням безробіття, процеса0

ми роздержавлення власності й приватизації, які суп0

роводжуються збільшенням мобільності капіталу,

його інтенсивним міжвидовим і географічним перели0

ванням;

по0друге, нерівномірністю в розміщенні продуктив0

них сил, суттєвими відмінностями в соціально0економі0

чних умовах життя в селі і в місті, в різних регіонах краї0

ни;

по0третє, різким погіршенням екологічної ситуації

в окремих регіонах;

по0четверте, інтенсифікацією міграційних процесів

на національному грунті;

по0п'яте, розширенням зовнішньоекономічних

зв'язків України, а також лібералізацією режиму виїз0

ду громадян за кордон.

Становлення ринкових методів господарювання

відбувалося в умовах гострих кризових явищ в еконо0

мічному, соціальному і політичному житті. Почуття по0

стійного занепокоєння в населення країни викликають

два чинники, що загрожують його фізичній та еко0

номічній безпеці: безпрецедентне зростання бандитиз0

му і насування масового безробіття.

Оцінюючи проблему безробіття в Україні, слід

зважати на один важливий урок, що випливає з дос0
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віду західних країн: довготривале безробіття прихо0

вує надзвичайно високу соціальну небезпеку. Зрос0

тання кількості безробітних призводить не тільки до

великих матеріальних і психологічних втрат та збіль0

шення затрат держави, а й до цілковитої дискваліфі0

кації безробітних, що позбавить їх будь0яких шансів

знайти роботу.

Досягнення в найближчий період оптимальної зай0

нятості є для України нездійсненним завданням, і, пе0

редусім, через те, що якість наявної робочої сили не

відповідає суспільним потребам.

Проблема масового безробіття і зубожіння ши0

роких мас населення може бути частково вирішена

за рахунок міграції, виїзду частини громадян Украї0

ни за її межі в пошуках роботи і засобів проживан0

ня. Не секрет, що через погіршення соціально0еко0

номічної й морально0психологічної ситуації в Ук0

раїні еміграційні настрої в населення зростають.

Але якщо раніше основним мотивом еміграції був

етнічний, то в останній період таким став економіч0

ний фактор.

Загальна чисельність емігрантів з України до цьо0

го часу точно невідома, оскільки спеціальної статис0

тики не ведеться. Більше того, невідома кількість емі0

грантів, які виїжджають за кордон на постійну або тим0

часову роботу. Спробувати працевлаштуватися за кор0

доном у період поїздки за особистим запрошенням

прагне половина тих, хто отримує дозвіл на виїзд. Їх

можна віднести до категорії напівлегальних іммігран0

тів, оскільки, діставши право на виїзд до тієї чи іншої

країни, вони не мають при цьому дозволу на отриман0

ня роботи, але в нелегальний спосіб усе0таки отриму0

ють її.

Головні чинники масової еміграції робочої сили за

кордон є:

— велика різниця в умовах життя і рівні заробітної

плати в Україні й країнах Заходу;

— відсутність перспектив професійного зростання

для багатьох здібних людей;

— економічна нестабільність у країні й невизна0

ченість шляхів виходу з неї;

— відсутність безпеки громадян.

На жаль, нам не вдасться уникнути не тільки виїзду

простої робочої сили, а й висококваліфікованої, при0

чому у багатьох випадках безповоротного. Економічні

й професійні мотиви еміграції полягають у незадово0

ленні спеціалістів не тільки матеріальним становищем,

а й своїм статусом у суспільстві, низьким соціальним

престижем, неможливістю сповна реалізувати творчі

можливості.

Нині міжнародна міграція робочої сили перетвори0

лася на суттєвий економічний, соціальний та гуманітар0

ний фактор розвитку як країн походження, так і тих, що

приймають. Кожна із сторін, яка бере участь у процесі

обміну трудовими ресурсами, намагається здобути для

себе конкретну користь. Що стосується України, то її в

найближчий період чекає, найімовірніше, доля країни0

постачальника робочих рук на європейський і світовий

ринок праці. Але і в цій якості вона може отримати низ0

ку економічних вигод:

— по0перше, знизити рівень безробіття і пом'якши0

ти таким чином соціальну напруженість у суспільстві;

— по0друге, значну частину заробітної плати еміг0

ранти переказуватимуть на батьківщину, що поповнить

валютний фонд країни;

— по0третє, розроблені МОП рішення дають Україні

право ставити питання про отримання компенсації за

підготовку робочої сили від країн — можливих корис0

тувачів її трудових ресурсів.

Крім того, міждержавні трудові міграції — важли0

вий чинник надходження до країни нових технологій,

досвіду роботи, перебудови професійної та кваліфіка0

ційної структури зайнятості, швидкого й ефективного

пристосування до умов світового ринку. Проте цілком

очевидне й те, що масовий відплив продуктивної робо0

чої сили, особливо вчених і спеціалістів, завдає Україні

значних економічних, інтелектуальних та моральних

збитків. Виїзд кваліфікованих кадрів, молодих спе0

ціалістів негативно впливає на професійну структуру

працездатного населення, погіршує його статево0віко0

вий склад. Еміграція, як правило, супроводжується ви0

мушеним розривом, нехай і не остаточним, сімейних

зв'язків, їх послабленням.

Глобалізація істотно змінює сутність міграції, адже

процес глобалізації робить характер сучасних пере0

міщень людей латентними, а строки і географічні рам0

ки переміщень — нечіткими. Глобалізація не додає

чіткості для розуміння всіх параметрів ідентифікації

міграції: часу, відстані, задоволення потреб суб'єктів

міграції тощо [2]. Навпаки глобалізація є одним із чин0

ників, який впливає на розвиток сучасних тенденції

міграції, а також визначає специфіку функціонування

світового ринку праці.

Міграційна політика України має спиратися на

міждержавні угоди з країнами0потенційними користу0

вачами нашої робочої сили. Такі угоди, крім правової

й соціальної захищеності співвітчизників за кордоном

(маються на увазі ті, хто збереже українське громадян0

ство), повинні передбачати планомірний, цілеспрямо0

ваний відбір наших земляків, їхні професійну підготов0

ку й перепідготовку на місці, до виїзду за кордон, за0

безпечувати умови проживання і, як уже зазначалося,

компенсацію за підготовку кадрів нашою державою

(витрати на виховання, освіту, оздоровлення та ін.).

Важливою функцією молодої української дипломатії

має стати захист інтересів громадян України за кор0

доном, незалежно від того, в якій країні вони перебу0

вають.

В умовах глобалізації міжнародний ринок праці

являє собою новий рівень розвитку ринку робочої сили,

який забезпечує посилення зв'язків між країнами світу.

Значний розвиток світового господарства спричинив

активізацію участі країн у задоволенні потреб економік

світу в робочій силі незалежно від місця проживання

людини. Тому особливої актуальності набуває потреба

вивчення сучасних тенденцій розвитку міжнародному

ринку праці.

Невирішеним в даний час є питання взаємозв'язку

між глобалізацією і положенням найманих працівників

на ринку праці. До проблем, які вимагають детального

дослідження в даний час, відноситься проблема держав0

ного регулювання ринку праці в умовах зростаючого

впливу глобалізації і обгрунтовується необхідність під0

вищення його ефективності.
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Слід зазначити, що подальший розвиток економіки

України на основі ринкових відносин призведе до ши0

рокого використання окремих правил інституційної

теорії. Сучасна соціально0економічна криза довела , що

в умовах відкритості економіки стратегічним сектором,

що вимагає захисту з боку держави, є ринок праці. У

зв'язку з цим виникає необхідність перегляду методів

захисту національного ринку праці в умовах глобалізації

[1, c. 348].

Ринок праці — це не тільки механізм регулювання

попиту на робочу силу та її пропозиції, сукупність відно0

син, сформированих між найманими робітниками і ро0

ботодавцями в зв'язку з трудовими умовами і найман0

ням , але разом з тим — це економічний механізм, кот0

рий потребує захисту від негативних наслідків глобаль0

них перетворень.

Під впливом глобалізації у світовому господарстві

по суті формується нове середовище. Поряд із тради0

ційним пошуком ринків збуту тепер іде напружений по0

шук цінних видів ресурсів, серед яких перше місце на0

лежить інформаційним ресурсам та їхнім носіям — лю0

дям. Компанії, що діють у високотехнологічних видах

економічної діяльності, посилено полюють за інтелек0

туальними ресурсами. Без них тепер не можна вижити в

конкурентній боротьбі. Виникає попит на добре підго0

товлених спеціалістів, котрі можуть засвоювати великі

обсяги інформації, володіють технікою її обробки.

Важливою особливістю сучасного міжнародного

ринку праці є те, що національні ринки робочої сили

країн із розвинутою ринковою економікою задоволь0

няють попит на неї не тільки власного, національного, а

також іноземного капіталу. У США, наприклад, одним

із вагомих факторів, що стимулює приплив іноземних

приватних інвестицій, є наявність у цій країні високок0

валіфікованих робітників найрізноманітніших спеціаль0

ностей, без яких неможливе сучасне високотехнологіч0

не виробництво.

У різних країнах світу сформувалися нині великі

групи найманої робочої сили, що визначаються як

"транснаціональна робоча сила". Цим професійним кад0

рам притаманна висока міжнародна мобільність: вони

готові у будь0який момент задовольнити попит на ро0

бочу силу з боку підприємств, розташованих у різних

районах світу. Такі групи робочої сили утворилися, на0

приклад, у країнах Азії, Західної Європи, Африки, в

районі мексико0американського кордону. Умови їх най0

му, як правило, досить вигідні підприємцям, хоча у ба0

гатьох випадках ці працівники отримують доволі висо0

ку заробітну плату, частину якої вони переказують своїм

сім'ям на батьківщину [10].

Інтернаціоналізація резервної армії праці відбу0

вається паралельно із глобалізацією виробництва та

розвитком світового ринку товарів і капіталів. Ринок

праці перетворився на важливу складову частину світо0

вого ринку. Процес розширеного відтворення капіталу

відбувається тепер не тільки в межах національних кор0

донів, а й у взаємодії з відтворювальними процесами

інших країн, тобто набирає глобальних масштабів (так

званий відкритий тип відтворювального процесу). Од0

ним із регуляторів цього процесу є інтернаціоналізація

виробничого циклу. Поряд із торгівлею і рухом капіта0

лу міжнародний рух робочої сиди стає важливим еле0

ментом, що забезпечує формування єдиного світового

циклу. Рух робочої сили між країнами і спричинені ним

потоки значних коштів у вигляді заробітної плати вно0

сять істотні корективи у формування економічної ситу0

ації в окремих країнах. Міграція робочої сили впливає

(погіршує або поліпшує) на умови життя працюючих у

країнах0експортерах та імпортерах робочої сили.

Внаслідок інтернаціоналізації виробництва міль0

йонні маси людей з економічно відсталих країн вступи0

ли в практично пряму конкуренцію з працівниками роз0

винутих країн. Провідну роль у цих процесах відіграють

ТНК, які завжди мають можливість перенести своє ви0

робництво в інші країни, тим самим знижуючи ціну ро0

бочої сили. У 70—800ті роки широко практикувався

вивіз цілої низки виробництв (особливо в електронній і

легкій промисловості) за кордони країн з розвинутою

ринковою економікою у периферійні райони світу. В

цьому випадку не робоча сила йшла до капіталу, а на0

впаки, капітал ішов до місць нагромадження дешевої

робочої сили. Одночасно відбувався і зворотний про0

цес: робоча сила з менш розвинутих регіонів залучала0

ся (часто нелегально) на некваліфіковані й малоквалі0

фіковані роботи в розвинуті центри Заходу.

Таким чином, динаміка міжнародного ринку робо0

чої сили має складний соціально0економічний характер,

що визначається розвитком трудових ресурсів, націо0

нальних ринків праці, процесами розподілу та перероз0

поділу робочої сили.

Розвиток сучасної економіки характеризується до0

сить істотними змінами у сфері зайнятості в умовах пере0

ходу до інформаційного суспільства. Інтеграція Украї0

ни в глобальний інформаційний простір і глобальну

інформаційну економіку вимагає визначення стратегіч0

ної мети , розробки організаційного механізму з ураху0

ванням забезпечення умов переходу до траєкторії ста0

лого розвитку та конкурентоспроможності економіки

України [8].

Світова фінансова криза, яка виникла в умовах по0

ширення ролі глобалізації у формуванні рівня соціаль0

но0економічного розвитку країн, підсилила не0

стабільність і суперечливість ситуації на міжнародному

ринку праці у сфері міжнародної міграції. Вона зумови0

ла не тільки скорочення потреб у трудовій міграції, але

й відчутне погіршення стану родин мігрантів0годуваль0

ників, що повертаються на батьківщину. Найвідчутнішим

є вплив кризи на становище жінок0мігрантів, оскільки

вони зайняті переважно в сферах, де безробіття зрос0

тає найвищими темпами (сфера послуг, охорона здоро0

в'я тощо).

Стан міжнародного ринку праці визначається таки0

ми тенденціями: значне скорочення зайнятості та зрос0

тання безробіття внаслідок поширення світової еконо0

мічної кризи; суттєва диференціація секторальних

структур зайнятості за країнами світу; зростання част0

ки зайнятих у секторах послуг і скорочення в аграрно0

му секторі та в промисловості; поширення нестандарт0

них форм зайнятості та самозайнятості.

Усезростаюча відкритість національних економік в

умовах посилення глобалізація світової економіки пе0

ретворили соціально0трудові відносини в сучасному

світі, національні ринки праці в фактори, що потребу0

ють потужного державного регулювання.



27

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

У зв'язку з процесами глобалізації значно змінили0

ся направлення розвитку ринку праці. Глобалізація

світової економіки помітно повпливала на стан і розви0

ток ринку праці. У зв'язку з цим, заснований на всезро0

стаючому впливі глобалізації на ринок праці повинні

бути досліджені в розрізі взаємодіє й інших форм міжна0

родних економічних відносин, визначити точки їх доти0

ку та напрямки подальшої оптимізації з метою знижен0

ня впливу негативних явищ глобалізації на функціону0

вання окремих інститутів регулювання міжнародних

зв'язків

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, аналіз сучасного стану міжнародного ринку

праці дозволив дійти висновку, що він перебуває у не0

задовільному стані. На першому місці серед негативних

тенденцій, які гальмують економічний розвиток країн

світу, є значне зниження зайнятості й підвищення рівня

безробіття. Тому тільки активна політика у сфері зай0

нятості, упровадження нестандартних форм зайнятості

та створення нових робочих місць є передумовою зни0

ження рівня безробіття та підвищення економічної ак0

тивності робочої сили.
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Розкрито особливості функціонування агрохолдингів, їх вплив на процес концентрації сільсько�
господарських угідь за допомогою оренди та нееффективних аграрних підприємств. Зокрема про�
аналізовано основні напрями їх створення та організації роботи, місце цих структур у системі ви�
користання сільськогосподарських земель, їх взаємовідносини з державою або іншими формами
агропромислових формувань, а також вплив на розвиток сільських територій, запропоновано вне�
сти певні корективи в аграрній політиці держави у зв'язку з діяльністю агрохолдингів.

 На прикладі окремих адміністративних районів Вінницької області здійснено аналіз короткост�
рокової динаміки діяльності агрохолдингів на фоні інших організаційних форм сільськогосподарсь�
ких підприємств, об'єктивних та суб'єктивних передумов, особливостей та закономірностей їх
формування і функціонування, проведено оцінку фінансового аспекту їх подальшого розвитку.

The features of functioning of аgrоholding are exposed, their influence on the process of concentration
of agricultural lands through their lease and ineffective of agrarian enterprises. In particular, it analyses
the main directions of the creation and the organization of work, the place of these structures in the
system of use of agricultural land, their relationship with government or other forms of agro�industrial
formations, and the impact on urban and rural development proposed to make some adjustments in
agricultural policy in connection with the activities of agricultural holdings.

The analysis as an example, separate administrative districts of Vinnytsia region of short�term dynamics
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assessment of the financial aspect of their future development.
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ціями, що були викликані проведення ринкових ре0

форм в країні. Офіційна статистика свідчить, що га0

лузь досить складно модернізації. Поступове зрос0
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тання/відновлення обсягів виробництва з початку

20000х рр. і до останнього часу відбувається на фоні

суперечливих тенденцій щодо ефективності аграрно0

го сектора економіки в цілому. Між тим в силу об'єк0

тивних причин потенціал аграрного сектору України

достатньо обгрунтовано, як вважаємо, розглядаєть0

ся як один із стратегієутворюючих чинників розвитку

країни, де наслідки реформування очікуються як по0

зитивні детермінанти. Саме тому оцінювання постре0

форменого стану вітчизняного сільського господар0

ства являє собою одне із найбільш важливих еконо0

мічних питань як у науковому, так і прикладному ас0

пекті. При цьому дуже важливим є коректне висвіт0

лення діяльності великих товарних сільськогоспо0

дарських підприємств холдингового типу, які були на

перших етапах свого функціонування створені за ра0

хунок неаграрного капіталу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є на прикладі окремих адміністратив0

них районів Вінницької області здійснити аналіз корот0

кострокової динаміки діяльності агрохолдингів на фоні

інших організаційних форм сільськогосподарських

підприємств.

ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

За період 2010—2015 рр., на прикладі Жмеринсь0

кого району Вінницької області вивчалися кількісні та

структурні зміни щодо динаміки діяльності сільськогос0

подарських підприємств із визначенням особливостей

діяльності класичних агрохолдингів; окремі дані вивча0

лися також на прикладі підприємств Крижопольського

району цієї області. Гіпотеза досліджень будувалася на

припущенні про наявність істотних відмінностей у на0

ступних характеристиках діяльності агрохолдингів, а

саме: 1) зростанні кількості землі в обробітку за вказа0

ний період; 2) структурі посівних площ. Така теза

відштовхувалася від поширеної інформації у наукових

джерелах про домінуючий і все зростаючий за масшта0

бами розвиток підприємств цієї групи.

Стан вивченості питання. Питання, що пов'язані із

діяльністю агрохолдингів в Україні, в силу ряду причин

набули своєї актуальності починаючи із 20000х рр.

Найбільш повне аналізування зазначеного представле0

но у роботах В. Андрійчука [1—4], В. Дієспєрова [5—

6], Ю. Лупенка та ін. [7], М. Кропивка та ін. [8], П. Гай0

дуцького [9], А. Данкевича [10—11], П. Саблука та ін.

[12—13] та ін.

Так, А. Серковим обгрунтовано [14] економічну за0

кономірність появи великих холдингів на пострадянсь0

кому просторі як результат концентрації виробництва.

Із самого початку діяльності агрохолдингів їхня роль

щодо українського села оцінювалася, наприклад, А. Ма0

лієнком [15], як дестабілізуючий фактор.

Особливостями діяльності аграрних холдингових

формувань є, як вважає М. Кропивко та ін. [8], транс0

регіональний характер діяльності, формування зам0

кнутих продуктових ланцюгів просування продукції і

продовольства на агропродовольчому ринку з вико0

№ ЄДРПОУ Сільськогосподарські підприємства Кількість 
землі 

1 00385661 СВАТ "Браїлівське" 14848,50 
2 34657396 ТОВ "Курланд" 10200,00 
3 03377840 ТОВ "Мир"* 1766,00 
4 03732886 ПСП "Мрія"* 1783,00 
5 34744745 ПП "Кармалюківський аграрій"* 1371,00 
6 25496829 ПАФ "Колос" 2825,00 
7 34744719 ТОВ "Куриловецьке і К" 1829,00 
8 03732979 ТОВ "Платани" 649,58 
9 30802959 ДП "Кастор" ВАТ "Агромаш" 570,00 
10 05471922 Чернятинський аграрний коледж ВДАУ 412,70 
11 00414368 СВАТ "Федорівське" 211,00 
12 33618953 ТОВ "Згар Плюс" 230,50 
13 32061855 СП ТОВ "Еннс-Інвест" 206,00 
  Малі незвітуючі підприємства 926,60 
  Всього: 37828,88 
  Фермерські господарства
1 30067263 СФГ "Кравчука В.С." 985,00 
2 34020894 ФГ "Жмеринська зернова компанія" 745,00 
3 34417014 ФГ "Дзялів" 1020,00 
4 20080509 ФГ "Надія" 353,88 
5 34303612 ФГ "Підгурське джерело" 88,00 
6 34744771 ФГ "Шарм – ОМ" 215,00 
7 30802876 ФГ "Перемога" 140,00 
8 35500553 ФГ "Рожепське" 588,00 
9 33142966 ФГ "Оксамит МД" 197,84 
  Всього: 4332,72 
  Всього по незвітуючих фермерських господарствах: 495,76 
  Всього по фермерських господарствах: 4828,48 
  Населення 23548,64 
  РАЗОМ: 66206,00 

Таблиця 1. Сільськогосподарські підприємства Жмеринського району Вінницької області
та кількість землі в обробітку (га) на 01.01.10 р.

Примітка: *з огляду на спільних засновників ці підприємства доцільно розглядати загалом.
Джерело: інформація Управління агропромислового розвитку Жмеринського р0ну.
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ристанням внутрішньокорпоративного трансфертно0

го ціноутворення, розширення сфер зовнішньоеконо0

мічної діяльності тощо. За даними [8], розмір площ

земель у використанні агрохолдингів становить в се0

редньому біля 60 тис. га. За цими ж підрахунками, заз0

начені формування сьогодні контролюють біля 8,7

млн га, тобто 23,5% угідь країни, у т.ч. 41,3 % угідь,

які обробляються сільськогосподарськими підприє0

мствами. Численні факти свідчать про досягнення

підприємствами цієї форми значних економічних

успіхів: високого рівня технологічності, технічко0ре0

сурсного забезпечення, в окремих випадках — висо0

кого рівня оплати для окремих груп працівників і т.

ін. [1—13].

До негативних аспектів діяльності агрохолдингів

практично всіма дослідниками віднесено [1—15]

зростання соціальної напруги на селі, вимивання

коштів із сільських територій за рахунок розвитку

монополізації, перерозподілу власності та знижен0

ня життєвого простору для діяльності інших органі0

заційно0правових форм господарювання на землі,

загострення соціальних проблем на селі через

звільнення працівників і зростання безробіття, не0

донадходження податкових платежів у місцеві бюд0

жети, поглиблення дисбалансу галузевої структури

і нераціонального використання землі, недостатньої

участі у розвитку сільських громад і територій, слаб0

кого суспільного контролю за їхньою діяльністю.

Отже, найбільші претензії до агрохолдингів поляга0

ють у недостатній соціальних функціях по відношен0

ню до місцевих громад.

Таким чином, огляд літературних джерел свідчить

про достатньо критичне оцінювання ролі та наслідків

діяльності агрохолдингів, яке переважає серед вче0

них. Тим не менше, на наш погляд, такі висновки та

оцінки повинні грунтуватися на достатньо масивному

блоку інформації. Втім, хотіли б підкреслити явну не0

достатність у науковій літературі реальної інформації

про діяльність агрохолдингів, що була б достатньо

підтверджена емпірично. Звідси вважаємо критичні

оцінки щонайменше попередніми. У цьому випадку

має місце яскравий ефект переважання аналітичної

інформації, побудованої на теоретичних умовиводах,

над реальними даними. Також, на нашу думку, у да0

ному питання некоректним в цілому є аналізування

діяльності якихось окремих підприємств без узгод0

ження цих даних із станом на окремій економічній

території. А саме такий підхід залишався поширеним

до останнього часу, що по суті спотворює загальну

картину. Звідси актуальність детальних наукових по0

шуків із зазначеного питання представляється достат0

ньо значимою.

Підприємства 1.01.2010 р. 1.01.2015 р.
Сільськогосподарські підприємства (без ФГ)

СВАТ "Браїлівське" 14848,50 9059,0
ТОВ "Курланд" 10200,0 10740,0
ТОВ "Мир" 1766,0 1332,0
ПСП "Мрія" 1783,0 Реорганізоване
ПП "Кармалюківський 
аграрій" 1371,0 Реорганізоване

ПАФ "Колос" 2825,0 Реорганізоване
ТОВ "Куриловецьке і К" 1829,0 2178,0
ТОВ "Платани" 649,6 765,0
ДП "Кастор" ВАТ 
"Агромаш" 570,0 858,0

Чернятинський аграрний 
коледж ВНАУ 412,7 437,0 

СВАТ "Федорівське" 211,0 125,0
ТОВ "Згар Плюс" 230,5 Реорганізоване
СП ТОВ "Еннс-Інвест" 206,0 Реорганізоване
інші 926,6* 13018,6**

Фермерські господарства
СФГ "Кравчука В.С." 985,00 894,0
ФГ "Жмеринська зернова 
компанія" 745,00 Реорганізоване 

ФГ "Дзялів" 1020,00 1807,0
ФГ "Надія" 353,88 388,0
ФГ "Підгурське джерело" 88,00 Реорганізоване
ФГ "Шарм – ОМ" 215,00 264,0
ФГ "Перемога" 140,00 40,0
ФГ "Рожепське" 588,00 482,0
ФГ "Оксамит МД" 197,84 190,0 
Інші фермерські 
господарства 

495,76***
 

1216,8****
 

Таблиця 2. Організаційна структура основних сільськогосподарських підприємств
у Жмеринському районі Вінницької області

Примітки: * незвітуючі (2010 р.);

** у т.ч. ТОВ "Ятек Україна" (383 га), ПП "АгроВілам" (691 га), ПП "Тартацька мрія" (223 га), ПП "УкрТера плюс" (898 га), ТОВ
"Одемо" (778 га); ПП "Корнер" (2957 га); ТОВ СХК "Вінницька промгрупа" (1171 га); ТОВ "Поділя Лат Інвест" (1346 га), а також 1

агрохолдинг — ПП "Агрокряж 1" (4571,6 га);
*** у 2010 р. — 25 незвітуючих ФГ;

**** 34 ФГ, у т.ч. — новостворене звітуюче ФГ "Агроритм" (721 га) та 33 незвітуючих.
Джерело: інформація Управління агропромислового розвитку Жмеринського р0ну.
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РЕЗУЛЬТАТИ
ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Попередні (на 2010 р.) дані щодо діяльності агро0

холдингів на території Жмеринського району Вінниць0

кої області були отримані нами і апробовані у роботі

[16]. Так, за даними (табл. 1), класичні підприємства хол0

дингового типу (СВАТ "Браїлівське" ТОВ "Курланд") ви0

користовували близько 25 тис. га землі або до 38% зе0

мель району. До цієї цифри можна умовно додати

кількість землі підприємств. Які на той час перебували

в стані реорганізації (ТОВ "Мир", ПСП "Мрія", ПП "Кар0

малюківський аграрій") і які за тіньовими схемами у по0

дальшому стали дочірніми підприємствами агрохол0

дингів (загалом близько 5 тис. га або 7,5% по району).

Таким чином, на 2010 р. на даній територій діяльність

агрохолдингів за кількісним показником використовує0

мої землі наближалася до 45%, що свідчило про загро0

зу монопольного становища, про що стверджували ряд

дослідників [7—9]. Однак звертаємо увагу, що мова

йшла про декілька — щонайменше 3 різних великих

підприємства — із різними засновниками.

Ситуація на 2015 р. (табл. 2) свідчить, що діяльність

агрохолдингів охоплювала менше 40% землі у районі,

тобто цей показник у часі не тільки не збільшився, але й

достатньо відчутно зменшився.

У свою чергу, інформація по Крижопільському рай0

ону Вінницької області свідчить, що частка агрохол0

дингів у землекористуванні на 2015 р. становила близь0

ко 58%. Так, із 58269 га в цілому по району на ТОВ "Под0

ілля" та СТОВ "Кряж і К" припадало відповідно 27279

га (47%) та 6654 га (9%). У цьому випадку стан моно0

польного становища проглядається переконливіше.

Проте і даних про зростання частки землі агрохолдин0

гами у цьому районі також не було підтверджено. Тому

на цих прикладах можна погодитися із висновками М.

Кропивка та ін. [8] про стабілізацію динаміки в цілому.

Натомість інші дані представляються нам наба0

гато змістовнішими. Так, за даними по Жмеринсь0

Показники 1.01.2010 р. 1.01.2015  р. 
Всього по звітуючим підприємствам 41235,0 43299,8
Всього по незвітуючим підприємствам 1422,4 1545,0 
Всього по фермерським господарствам 4828,5 5281,8
Всього по сільськогосподарським підприємствам 42657,4 44844,8
Господарства населення 23548,7 16371,8
Всього по району 66206,0 61216,6

Таблиця 3. Кількість землі в обробітку по Жмеринському району
Вінницької області, га

Джерело: інформація Управління агропромислового розвитку Жмеринського р0ну.

№ Підприємства Зернові 
всього 

Озима 
пшениця 

Кукурудза 
на зерно 

Соняш-
ник Соя Ріпак Інші (примітки) 

1 ТОВ "Курланд" 50,0 29,0 21,0 23,0 12,0 15,0 -
2 ТОВ "Куриловецьке"  47,0 16,0 50,0 - 50,0 5 -
3 ТОВ "Мир"  23,0 20,0 - 44,0 33,0 - -
4 ТОВ "Платани"  51,0 25,0 15,0 13,0 22,0 14 -
5 ТОВ "Поділя Лат Інвест"  63,0 30,0 33,0 28,0 - 9 - 

6 ТОВ СХК "Вінницька 
пром група"  

 
100,0 

 
- - - - - 100,0% - озимий ячмінь 

7 ПП "Корнер" 43,0 43,0 - 46,0 - 11,0 -
8 ПАТ "Браїлівське"  60,0 24,0 36,0 12,0 20,0 9,0 -
9 ПраТ "Федорівське"  86,0 - 86,0 14,0 - - -
10 ТОВ "Одемо"  - - - 36,0 64,0 - - 
11 ПрАТ "Агромаш"  53,0 35,0 4,0 23,0 18,0 6,0 14% - ячмінь 

12 Чернятинський АК ВНАУ  
73,0 

 
53,0 - - 11,0 13,0 

Ячмінь – 12%, овочі – 1%, 
гречка – 2%  

13 ПП "Агрокряж 1"  60,0 18,0 33,0 10,0 1,0 14,0 Ячмінь – 9% 
14 ПП "УкрТера плюс"  43,0 26,0 17,0 22,0 35,0 - -
15 ПП "Тартацька мрія"  71,0 18,0 53,0 29,0 - - -

16 ФГ "Кравчука ВС"   
73,0 

 
29,0 

 
37,0 

 
20,0 

 
- 

 
7,0 Яра пшениця і ячмінь – 7%  

17 ФГ "Дзялів"  
56,0 

 
25,0 - 8,0 25,0 11,0 

Гречка – 9%, ячмінь – 12,5%, 
горох – 9,5% 

18 СФГ "Надія" 37,0 31,0 - 21,0 16,0 26,0 Ячмінь – 65% 

19 ФГ "ШармОМ"  
50,0 

 
25,0 - - 49,0 - 

Ячмінь, горох, гречка – 
15,5% 

20 ФГ "Оксамит МД"   
68,0 

 
32,0 - 11,0 21,0 - Ячмінь і гречка – 37% 

21 ФГ"Рожепське" 51,0 26,0 11,0 19,0 24,0 6,0 Ячмінь – 14,5% 

22 ФГ «Перемога»  
100,0 

 
- - - - - 

Яра пшениця – 50,0, ячмінь –
50,0% 

23 ФГ "Агроритм" - - - 83,0 17,0 - -
24 ТОВ "Ятек Україна"  26,0 13,0 - 16,0 58,0 - Ячмінь – 13,0% 

25 ПП "АгроВілам"   
33,0 

 
33,0 - - 41,0 - Цукрові буряки – 26,0% 

Таблиця 4. Структура посівних площ сільськогосподарських підприємств
Жмеринського району Вінницької області (2015 р.), %

Джерело: інформація Управління агропромислового розвитку Жмеринського р0ну.
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кому району (табл. 3), за 5 років з сільськогоспо0

дарського обігу було виведено 4989,4 га (розмір се0

реднього колгоспу у колишньому СРСР) або 7,5%

землі району. Такі зміни за такий невеликий про0

міжок часу є катастрофічними. Між тим жодного по0

яснення, моніторингу динаміки даного показника

сьогодні будь0якими державними установами не

здійснюються.

Інша структурна динаміка землекористування

(див. табл. 3) свідчить, що за цей же час площа землі

в обробітку особистих господарств населення ско0

ротилася на 7176,7 га або на 30%. Натомість збіль0

шилося землі у використанні всіма організаційними

формами підприємств. Така тенденція може бути по0

яснена, як вважаємо, процесами інтенсифікації

сільськогосподарського виробництва, повернен0

ням до великотоварних форм організації виробницт0

ва.

Дослідження структури рослинництва у регіоні зас0

відчило (табл. 4) загальну тенденцію відходу від науко0

во обгрунтованих принципів співвідношення окремих га0

лузей, сільськогосподарських культур, сівозмін, які тра0

диційно рекомендувалися вітчизняною аграрною нау0

кою, наприклад [17]. Очевидно, у реальному вироб0

ництві спеціалізація суб'єктів господарської діяльності

визначається ціновими пріоритетами на ринку, у т.ч.

можливостями збуту продукції, а також обмеженими

техніко0технологічними можливостями (що є дуже ак0

туальним для невеликих господарств).

Певною несподіванкою стало те, що вузької, пере0

важно ринкової орієнтації у наборі сільськогосподарсь0

ких культур дотримуються підприємства всіх груп, у т.ч.

фермерські і малі. Зафіксовано приклади монокульту0

ри: наприклад, коли засівалося 100% площі ячменем.

Така ситуація призвела до того, що у традиційному бу0

рякосіючому регіоні цукрові буряки були посіяні одним

(!) господарством на площі 180 га, що склало менше

0,3%; за даними у 2015 р. цукрові буряки було посіяно

ще на 80,6 га в особистих господарствах населення, що

у сукупності склало близько 0,4% посівних площ по рай0

ону. Гречку сіяли лише у 3 підприємствах (0,8% посівних

площ по району), овес — в 1 господарстві (0,1%), го0

рох — у 2 господарствах (0,9%), картоплю — в 1 гос0

подарстві (0,15 га), овочі — в 1 господарстві і то — в

аграрному коледжі. Просо не сіяли в жодному госпо0

дарстві.

Дані засвідчили, що агрохолдинги і особисті госпо0

дарства населення мали значно ширший перелік виро0

щуваних культур, аніж інші підприємства. Так, найбіль0

ше холдингове підприємство Вінниччини ТОВ "Поділля"

характеризувалося наступними показниками посівних

площ: зернові — 51%, у т.ч. озима пшениця — 31%,

ярий ячмінь — 6%, кукурудза на зерно — близько 14%,

цукрові буряки — 31%, соя — 16%, овочі — 0,04%.

За співвідношенням вирощуємих культур у цьому агро0

холдингу було продемонстровано найбільша

відповідність до науково обгрунтованих сівозмін Лісо0

степу у порівнянні з усіма іншими підприємствами райо0

ну. Звідси звинування агрохолдингам у звуженні пере0

ліку вирощуваних сільськогосподарських культур, що

поширені у літературі [10—13, 15], є щонайменше не0

точними. Подібні оцінки не враховують тієї обставини,

що зазначена ситуація має місце — повторюємося —

практично в всіх підприємствах і відбиває економічні

реалії ведення сучасного аграрного бізнесу, які поши0

рюються на всіх його учасників без виключення.

У процесі досліджень були виявлені інші, на наш

погляд, достатньо характерні тенденції, що пояснюють

пореформений стан аграрного сектору економіки. Так,

за статистичними даними [18—19], регіональними особ0

ливостями слід пояснити той факт, що у сільськогос0

подарському виробництві достатньо схожих Жмеринсь0

кого та Крижопільського районів, тим не менше, істот0

но відрізнялася кількість фермерських господарств та

їхня частка у виробництві. У Жмеринському районі на

2010 р. було зафіксовано 36 фермерських господарств,

з них — 27 незвітуючих, тоді як у Крижопільському —

97 (всі звітуючи). В обох районах впродовж 2010—2015

рр. було зафіксовано позитивну динаміку збільшення

фермерських господарств — відповідно до 41 (на 14%)

та 101 (на 4%) господарств. Регіональною особливістю

(очевидно, більш сприятливим кліматом для формуван0

ня та розвитку фермерських господарств) можна пояс0

нити і те, що у Крижопільському районі частка землі у

користуванні фермерських господарств була практич0

но вдвічі більшою (більше 13%), аніж у Жмеринському

районі ((7,3—8,6%). Слід також зазначити, що за пері0

од 2010—2015 рр. частка землі у користуванні фер0

мерськими господарствами Жмеринського району

збільшилася з 7,3% до 8,6%.

ВИСНОВКИ
Фактор діяльності агрохолдингів на даний час є

одним із визначальним у розвитку вітчизняного

сільськогосподарського виробництва. Перспективи

розвитку галузі і у подальшому залежатимуть від ди0

наміки цієї групи підприємств. Очевидно, досвід ство0

рення та функціонування агрохолдингів дозволяє

стверджувати, що причиною їхньої появи стало реа0

гування бізнес0середовища на нерозвинуті ринки та

неефективну регулятивну політику у галузі. Є підста0

ви стверджувати про стабілізацію (або навіть змен0

шення) масштабів діяльності агрохолдингів за вказа0

ний період на даних адміністративних територіях. При

цьому окремі дисфункціональні аспекти сучасного

аграрного бізнесу, наприклад, тяжіння до монокуль0

турного сільськогосподарського виробництва, як зас0

відчили дані, зовсім не є характерним для підприємств

холдингового типу.

Перспективи подальших досліджень, як вважаємо,

полягають у вивченні додаткових соціально0економіч0

них аспектів діяльності агрохолдингів на фоні інших

організаційних форм підприємств, що дозволить зро0

бити більш об'єктивні висновки про їхні роль та потен0

ціал.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі функціонування сільськогоспо0

дарських підприємств спостерігається кількісна, якісна

та структурна недосконалість їх ресурсних потенціалів,

що зумовлено великими втратами ресурсів у процесі

здійснення аграрної та земельної реформ і складним

фінансовим становищем господарств. Тому, все більшої
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EFFICIENCY OF THE USE OF RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств є об'єк�
тивною необхідністю і важливою передумовою розвитку економіки сільського господарства.
Однією з особливостей функціонування сучасних сільськогосподарських підприємств є
кількісна, якісна та структурна недосконалість їх ресурсних потенціалів, яка зумовлена вели�
кими втратами ресурсів у процесі здійснення земельною реформою і складним фінансовим
становищем сільського господарства. В даній статті визначені теоретичні положення щодо ви�
користання основних фондів, спрямованих на забезпечення ресурсного потенціалу сільсько�
господарських підприємств.

The effective use of resource potential of agricultural enterprises is an objective necessity and
important pre�condition of development of agrarian economics. One of features of functioning of
modern agricultural enterprises there is quantitative, quality and structural imperfection them
resource potentials, that is predefined by the severe losses of resources in the process of realization
the landed reform and difficult financial situation of agriculture. In this article theoretical positions
are certain in relation to the use of the capital assets sent to providing of resource potential of
agricultural.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, ресурсний потенціал, сталий розвиток, ефек-

тивність використання.
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актуальності набуває питання підвищення економічної

ефективності використання аграрного ресурсного по0

тенціалу сільськогосподарських підприємств. Аграрний

ресурсний потенціал, є максимально можливою кіль0

кістю (сукупністю) наявних виробничих ресурсів, які

можуть бути використані для виробництва сільськогос0

подарської продукції, і визначається кількістю, якістю і
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внутрішньою структурою кожного ресурсу й характе0

ризується відповідною системою показників, що відоб0

ражають ці особливості ресурсів [1]. Забезпечення про0

довольчої безпеки і підвищення рівня рентабельності

сільськогосподарського виробництва будь0якої країни

світу залежать від наявності та ефективного викорис0

тання аграрного ресурсного потенціалу. Сільське гос0

подарство є однією з головних складових економіки

України, проте в результаті екстенсивної моделі його

розвитку зберігається невідповідність між наявним ре0

сурсним потенціалом та його віддачею, погіршуються

показники продовольчої безпеки в країні.

Як доводить економічна наука та практика госпо0

дарювання, базовою основою для структурно0іннова0

ційної перебудови вітчизняного аграрного сектору є

підвищення ефективності використання ресурсного по0

тенціалу сільськогосподарськими підприємствами. При

цьому актуальною як в теоретичному, так і в практич0

ному плані постає проблема виміру його величини. У

зв'язку з цим особливого значення набуває проведен0

ня комплексної оцінки використання ресурсного потен0

ціалу сільськогосподарських підприємств, визначення

тенденцій його зміни і впливу чинників, що формують

цей рівень. Економічна оцінка ресурсного потенціалу

створює основу для забезпечення порівняння резуль0

татів діяльності сільськогосподарських підприємств, а

також є базою для об'єктивної оцінки ефективності їх

функціонування та можливостей майбутнього розвит0

ку [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Активна робота науковців України в напрямі фор0

мування ринкової стратегії відтворення ресурсного по0

тенціалу АПК дозволила напрацювати окремі теоретичні

положення регулювання процесу відтворення основних

засобів у сільському господарстві.

Проте глибокі структурні зрушення в економічному

механізмі господарювання, утвердження приватної

власності на засоби виробництва та створення нових

організаційних форм господарювання в сільському гос0

подарстві вимагають подальших наукових досліджень

особливостей руху основних засобів як авансованої

вартості та вирішення комплексу методологічних і ме0

тодичних аспектів налагодження процесу їх відтворен0

ня на аграрних підприємствах.

Дослідженню теоретико0методологічних питань

формування, оцінки та віддачі ресурсного потенціалу

аграрних підприємств присвятили свої праці відомі

вітчизняні вчені0аграрники — В.Г. Андрійчук, М.В. Гла0

дій, М.А. Лендєл, І.І. Лукінов, О.М. Онищенко, Б.Й. Пас0

хавер, В.М. Трегобчук, А.Е. Юзефович. Проблеми ефек0

тивного використання та відтворення ресурсного потен0

ціалу в аграрному секторі досліджували І.Ф.Баланюк,

В.А. Борисова, О.А. Бугуцький, В.С. Дієсперов, В.Я. Ме0

сель0Веселяк, Л.Д. Павловська, Г.М. Підлісецький,

П.Т. Саблук, А.М. Третяк, М.М. Федоров, А.Г. Фонотов,

В.Й. Шиян, В.В. Юрчишин та ін. Водночас окремі питан0

ня підвищення ефективності використання, а також

створення оптимального, збалансованого за структу0

рою ресурсного потенціалу агроформувань на рівні ок0

ремого регіону з урахуванням його особливостей, по0

требують поглиблених досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ресурсний потенціал грає важливу роль для ефек0

тивної роботи підприємства, оскільки він є засобом для

отримання максимального прибутку і підвищення кон0

курентоспроможності. В етимологічному значенні

термін "потенціал" — це засоби, запаси, джерела, які є

в наявності та можуть бути мобілізовані, приведені до

руху, використані для досягнення певних цілей, здійс0

нення плану, вирішення якоїсь задачі, можливості ок0

ремої особи, суспільства, держави у певній області [3,

с. 270].

Сільськогосподарське виробництво в Україні на сьо0

годні має ряд проблем в сфері формування та викорис0

тання ресурсного потенціалу, спричинених особливос0

тями минулого і сучасного його розвитку. Шляхом ре0

форм аграрний сектор переходить від планової систе0

ми до сучасної ринкової економіки. Необхідність тако0

го переходу спричинена зниженням ефективності ви0

робництва по мірі вичерпного використання екстенсив0

них факторів, які формують ресурсний потенціал. На0

слідком низької ефективності сільськогосподарського

виробництва є стан і характер повільних змін у вироб0

ничих відносинах, які стримують розвиток продуктив0

них сил, у тому числі і ресурсного потенціалу.

Невідповідність між ресурсним потенціалом та його

віддачею привела до значного росту основних фондів,

також продовжується процес зниження ефективності

використання потенціалу сільськогосподарських угідь,

через те, що ряд технічних засобів не відповідає сучас0

ним технологічним вимогам через недостатню надій0

ність і низьку продуктивність. Водночас у машинно0трак0

торному парку господарств не вистачає багатьох видів

сільськогосподарських машин і знарядь для комплекс0

ного, багатоопераційного обслуговування рослинниць0

ких, тваринницьких та інших галузей агропромислово0

го виробництва через їх високу вартість. Ефективне ви0

користання ресурсного потенціалу агроформувань є

об'єктивною необхідністю і важливою передумовою

розвитку аграрного сектора економіки [4].

Економічна ефективність використання ресурсного

потенціалу сільськогосподарських аграрних формувань

залежить від багатьох чинників, особливо від рівня

їхньої ресурсозабезпеченості. Розвиток сільського гос0

подарства на основі концепції виробничих ресурсів зу0

мовлює збільшення виробництва продукції і підвищен0

ня його ефективності. При підвищенні ресурсозабезпе0

ченості сільськогосподарських формувань порівняно

високими темпами зростає виробництво валової про0

дукції.

У свою чергу, реформаційні перетворення в сіль0

ському господарстві не дали очікуваної соціально0еко0

номічної віддачі, і підприємства знаходяться у важкому

становищі, руйнується ресурсний потенціал галузі, та0

кож, реформаційні перетворення в аграрному секторі

зумовили певні позитивні зміни в організації сільсько0

господарського виробництва, зокрема змінили статус

усіх складових ресурсного потенціалу, проте очікува0

них результатів не дали [5]. А в результаті аграрної ре0

форми на базі колишніх колективних господарств ут0

ворено нові агроформування різних організаційно0пра0

вових форм, серед яких домінують приватні підприєм0

ства. Досягнення результативного функціонування аг0
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роформувань значною мірою залежить від раціональ0

ності формування, відтворення та ефективності вико0

ристання ресурсного потенціалу [6].

Для оцінки ефективності використання ресурсного

потенціалу підприємства можна застосовувати такі гру0

пи показників, як ресурсовіддача та ресурсоємність, що

обчислюються і в цілому (загальні), і по основним його

складовим (земле0, зарплато0, енерго0, матеріало0,

амортизаціємність). Чим вище рівні ресурсовіддачи і

нижче — ресурсоємності, тим ефективніше використо0

вується потенціал підприємства.

У процесі оцінки рівня ефективності використання

ресурсного потенціалу фактичні її показники доцільно

співставляти з нормативними. При цьому нормативна

величина, наприклад ресурсоємності — це той мінімаль0

ний розмір ресурсів, який повинне мати підприємство

для одержання одиниці продукції окремого виду або 1

грн її вартості в цілому. Якщо фактична ресурсоємність

вище нормативної, то це свідчить про більш низьку

ефективність використання ресурсного потенціалу, і

навпаки, менші витрати (у порівнянні з нормативом) по0

казують, що фактично досягнутий кращий стан справ у

цьому плані.

Комплексні показники, що характеризують викори0

стання ресурсного потенціалу підприємства, повинні

охоплювати всі його складові, насамперед — землі,

основні та оборотні засоби, трудові ресурси.

Говорячи про використання земельних ресурсів

сільськогосподарського підприємства, слід вказати, що

показники, які характеризують його, доцільно поділи0

ти на дві групи: перша — включає ті з них, що характе0

ризують відтворення земель; до другої належать показ0

ники економічної ефективності їх використання. До по0

казників першої групи, на наш погляд, слід включати:

— частку сільськогосподарських угідь у загальній

земельній площі підприємства;

— питому вагу у сільгоспугіддях: земельних площ,

що знаходяться в обробітку, у тому числі ріллі та бага0

торічних насаджень;

— рекультивованих земель, зрошених і удобрених

площ;

— обсяг виконаних механізованих робіт (в еталон0

них гектарах) у розрахунку на 1 га земель в обробітку

та ін [7].

Стосовно економічної ефективності використання

земель (тобто другої групи) слід вказати, що її оціню0

ють за системою натуральних і вартісних показників. До

перших з них насамперед слід віднести урожайність

сільгоспкультур, обсяги виробництва окремих видів тва0

ринницької продукції на 100 га відповідних аграрних

угідь (продукції скотарства і вівчарства — на сільгоспу0

гіддя, свинарства — на ріллю, птахівництва — на пло0

щу посіву зернових). Друга ж група включає виробниц0

тво валової, товарної та чистої продукції і розмір при0

бутку в розрахунку на 1 га сільгоспугідь — фізичної або

умовної (з урахуванням бальної оцінки землі) площі (або

на один її баллогектар). На нашу думку, на увагу заслу0

говує і застосовуваний О.Ю.Єрмаковим та А.В. Крав0

ченком [8] такий показник ефективності використання

землі, як землевіддача, який визначається відношенням

вартості валової продукції з 1 га сільгоспугідь до гро0

шової оцінки останніх.

Найбільш прийнятними, на наш погляд, показника0

ми економічної ефективності використання основних

засобів виробництва є їх фондовіддача (яку можна роз0

раховувати за валовою, товарною та чистою продук0

цією, а також по прибутком) та фондоємність ( що є зво0

ротним показником фондовіддачі розраховані по ва0

ловій продукції).

Важливими економічними показниками ефектив0

ності використання будівель і споруд є виробництво

продукції й окремо одержаного прибутку на гривню їх

кошторисної вартості; виробництво продукції й одер0

жаний прибуток на скотомісце. Останній показник роз0

раховується по окремим видам тварин і тваринницьких

приміщень. За його допомогою не тільки визначається

рівень ефективності використання цього виду основних

фондів, а й вирішуються інші важливі економічні і тех0

нологічні питання, наприклад відбір найбільш економі0

чно доцільного варіанта відгодівлі свиней [9].

Стосовно показників ефективності використання

оборотних засобів необхідно вказати, що як основні

можуть застосовуватися такі: коефіцієнти обороту та

закріплення; тривалість одного обороту (у днях);

вартість валової, товарної та чистої продукції, а також

розмір прибутку в розрахунку на 1 грн. оборотних за0

собів.

Питання, пов'язані з узагальненою оцінкою еконо0

мічної ефективності використання ресурсного потен0

ціалу сільськогосподарських підприємств та їх діяль0

ності в цілому, знаходяться в центрі уваги наукових дос0

ліджень В.Г. Андрійчука, О.А. Богуцького, С.В. До0

донова, В.Я. Дем'яненка, В.Д. Савченка, П.Т. Саблука,

М.Й. Хорунжого, С.Г. Черемісіної, О.В. Шпичака та ін.

Однак слід визнати, що переліченими і деякими іншими

науковцями для узагальненої оцінки пропонується до0

сить широка мережа показників, єдиної ж точки зору

тут немає [7].

О.А. Бугуцький [10] критеріями економічної ефек0

тивності функціонування підприємств пропонує вважа0

ти рівні і темпи зростання валової продукції, валового

та чистого доходів з кожного гектару землі при наймен0

ших витратах сукупної праці на виробництво одиниці

продукції. В.Д. Савченко [11] вважає, що критерієм

ефективності функціонування агропромислових форму0

вань має стати відношення доданої вартості до собівар0

тості продукції в технологічному ланцюгу, який утворю0

ють декілька підприємств. М.Й. Хорунжий [12] критерії

ефективності пропонує застосовувати вихід валової то0

варної і чистої продукції та прибутку з розрахунку на

одиницю виробничого потенціалу.

Для забезпечення узагальненої оцінки ефективності

використання ресурсного потенціалу будь0якого

підприємства показники ефекту від його діяльності

(вартість валової, товарної і чистої продукції, прибут0

ку) доцільно ділити на загальну величину його ресурс0

ного потенціалу.

Проблема ефективного використання ресурсного

потенціалу в сільськогосподарських формуваннях АПК

в умовах реформування власності та формування рин0

кових відносин є однією з головних, і від її вирішення

залежить не тільки величина фінансових результатів,

але й конкурентоздатність продукції на зовнішньому та

внутрішньому ринках.
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Для вирішення проблеми підвищення ефективності

використання ресурсів аграрних формувань потрібні

розробки системного соціально0економічного підходу

до всебічного опрацювання кожного окремого спектру

питань збалансованого формування ресурсного потен0

ціалу та його віддачі [13].

ВИСНОВКИ
Теоретичне осмислення сутності ресурсів як осно0

ви економічного розвитку, виявлення їхніх джерел, роз0

робка шляхів, форм і методів їхнього використання доз0

воляють сформулювати принципи активізації економі0

чної політики по інтенсифікації економічних процесів.

В умовах складностей розвитку української економіки

визначення ресурсних можливостей та ефективність

його використання повинны стати пріоритетними на0

прямками стратегії будь0якого сільськогосподарсько0

го підприємства. Тенденція залежності економічного

росту від стану потенціалу очевидна, що завжди відзна0

чалася творцями теорії економічного росту, підтверд0

жується практикою господарювання.
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FORMING OF CLUSTERS, AS A WORLD TENDENCY, TO THE SEARCH OF WAYS OF
INCREASE OF EFFICIENCY OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Клaстepизaцiя, як свiтoвa тeндeнцiя вiдoбpaжує пpaгнeння фipм, якi пpoявляють дiлoву aктивнiсть
в сумiжних нaпpямaх, дo кoнцeнтpaцiї за гeoгpaфiчними пpинципaми, є влaстивoю пpaктичнo для всiх
типiв i фopм eкoнoмiки. Лiдepи пpoгpaм eкoнoмiчнoгo poзвитку в piзних кpaїнaх oстaннiми poкaми
хapaктepизують i oцiнюють клaстepи як пoтeнцiйнi  двигуни eкoнoмiчнoгo зpoстaння i iннoвaцiй.

Фopмувaння вepтикaльних зв'язкiв в стpуктуpi i гopизoнтaльних зв'язкiв мiж пiдпpиємцями в paзi
ствopeння aгpoвиpoбничoгo клaстepу, вiдбувaється шляхoм уклaдaння peгioнaльних угoд i
нaлaгoджeння дoгoвipних вiднoсин. Нa нaш пoгляд, сaмe ствopeння мeхaнiзмiв вepтикaльнoї i
гopизoнтaльнoї iнтeгpaцiї пiдпpиємств, opгaнiзaцiй i устaнoв, paзoм з opгaнaми сaмoупpaвлiння в
мeжaх пeвнoгo aгpoвиpoбничoгo клaстepa, дoзвoлить зaбeзпeчити poзвитoк пiдпpиємництвa в
aгpapнiй сфepi.

A clusterization as world tendency represents aspirations of firms, which show business activity in
contiguous directions, to the concentration on geographical principles, is peculiar practically for all types
and forms of economy. The leaders of the programs of economic development in different countries the
last years characterize and estimate clusters as potential engines of the economy growing and innovations.

Forming of vertical connections in a structure and horizontal connections between businessmen in the
case of creation agro production a cluster, there is adjusting of contractual relations by the conclusion of
regional agreements. In our view, creation of mechanisms of vertical and horizontal integration of
enterprises, organizations and establishments, together with the organs of self�government within the limits
of certain agpovipobnichogo cluster, will allow to provide development of enterprise in agrarian industry.

Ключові слова: кластер, економіко-математична модель, аграрна сфера, підприємницька діяльність.

Key words: сluster, ekonomiko is a mathematical model, agricultural industry,  entrepreneurial activity.

ВСТУП
У зaгaльнiй кoнцeпцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку,

poзpoблeнoю Євpoпeйськoю Кoмiсiєю, у зв'язку з

poзшиpeнням Євpoсoюзу визнaчeнi пpiopитeтнi нaпpями

державної пoлiтики у сфepi економічного poзвитку.

Сepйoзнa увaгa в нiй пpидiлeнa ствopeнню, пepш зa всe

нa peгioнaльнoму piвнi, спeцiaлiзoвaних opгaнiзaцiй

пiдтpимки iннoвaцiй — тeхнoпapкiв, бiзнeс0iнкубaтopiв,

тeхнoлoгiчних цeнтpiв, клaстepних oб'єднaнь.

Iстoтнa вiдмiннa pисa клaстepa вiд iнших opгa0

нiзaцiйнo0пpaвoвих фopм oб'єднaнь пiдпpиємств — цe

пpинцип тepитopiaльнoї лoкaлiзaцiї, oб'єднaння в

кoмплeкс пpoцeсiв кooпepaцiї, кoнкуpeнцiї, скpiплeння

oдним лaнцюжкoм суб'єктiв гoспoдapювaння piзних

гaлузeй — вiд вивчeння pинку, дo виpoбництвa i pea0

лiзaцiї пpoдукцiї, aж дo (пpи нeoбхiднoстi) її супpoвoду

пpи eксплуaтaцiї. Нeвiд'ємнoю чaстинoю клaстepнoгo

виробництва є йoгo iннoвaцiйнiсть, пoстiйнe вдoскoнa0

лeння пpoдукцiї, щo випускaється.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою статті є визнaчeння зaгaльних пpинципiв

ствopeння, функцioнувaння i poзвитку клaстepiв як

виpoбничих стpуктуp нoвoї фopмaцiї та poзpoблення

eкoнoмiкo0мaтeмaтичної мoдeлі, якa дoзвoлить кoжн0

oму з пiдпpиємств0учaсникiв клaстepa oтpимaти мaк0

симaльний дoхiд.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом в економічній літературі, науко0

вих дослідженнях і публікаціях велику увагу приділя0

ють важливості розвитку кластерів. Цьому питанню

присвячено багато праць таких вчених, як Портер М.,

Саблук П.Т., Соколенко С.І., Асаул А. Н. та інші. Од0

нак, незважаючи на достатню кількість теоретичного

матеріалу на цю тему, на практиці це питання розкри0

то недостатньо та потребує подальшого досліджен0

ня.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У piзних iнфopмaцiйних джepeлaх, у тoму числi

зapубiжних, пoняття "клaстep" визнaчaється пo0piзнoму,

aлe всi вoни oднaкoвo свiдчaть пpo пoзитивний дoсвiд

впpoвaджeння цих стpуктуp i їх eфeктивнoстi нa peгio0

нaльнoму, нaцioнaльнoму i мiжнapoднoму piвнях.

Клaстep — цe тepитopiaльнe oб'єднaння взaємo0

зв'язaних пiдпpиємств piзних гaлузeй в мeжaх

вiдпoвiдних пpoмислoвих peгioнiв, щo нaпpaвляють

свoю дiяльнiсть нa виpoбництвo кoнкуpeнтнoї пpoдукцiї

свiтoвoгo piвня. Клaстepи poзглядaються як дeтoнaтopи

твopчoї aктивнoстi i iннoвaцiйнoстi. Дepжaвнi opгaни в

poзвинeних кpaїнaх виступaють зa шиpoку клaсифiкaцiю

клaстepiв з мeтoю включeння в них мaксимaльнo бiльшoї

кiлькoстi фipм [1].

Основоположником кластерної концепції розвитку

є М. Портер, який описав ідеальний тип кластера. Клас0

тер — це група близьких, географічно взаємопов'яза0

них компаній і співпрацюють з ними організацій, спільно

діючих в певному виді бізнесу, характеризуються

спільністю напрямків діяльності і доповнюють один од0

ного. Вони створюють основу для припливу іноземних

інвестицій, навчання широкого кола підприємців, роз0

витку малого та середнього підприємництва, підвищен0

ня гнучкості та мобільності компаній, створення широ0

кого спектра мережевих структур [2].

Кластери дозволяють оптимізувати міжоргані0

заційні контакти, налагодити ефективну кооперацію,

погоджувати плани бізнес0суб'єктів організацій, що

здійснюють різні види економічної діяльності. Одночас0

но кластери виступають і як форум, у рамках якого ве0

деться діалог між діловими, урядовими та науковими ко0

лами про шляхи розвитку конкурентних переваг в рам0

ках регіону, країни. Таким чином, кластер є новою фор0

мою організації, що дозволяє швидко, інноваційно адап0

тувати внутрішні структури і зовнішні взаємозв'язки до

швидко мінливого зовнішнього середовища. Кластери

охоплюють значну кількість різного роду підприємниць0

ких структур, важливих для конкурентної боротьби, а

саме: постачальників спеціального оснащення, нових

технологій, послуг, інфраструктури, сировини, додат0

кових продуктів і т. п. Характерними особливостями

успішної діяльності кластерів можуть бути:

— взаємозв'язки, які дозволяють учасникам клас0

терів набувати більш потужний виробничо0ринковий

потенціал у порівнянні з тими організаціями, які працю0

ють поодинці;

— Кооперація і співробітництво, які є стимулами до

пошуку нових, більш досконалих підприємницьких ідей

і рішень;

— Орієнтація на потреби ринку, яка є головним

фактором визначення стратегії підприємництва;

— Забезпечення відповідності стратегії кожного

окремого виду підприємницької діяльності загальної

стратегії розвитку регіону [3].

Кластерні моделі дозволяють у всіх областях зас0

тосовувати передові технології, забезпечуючи їх висо0

ку технологічність. У зв'язку з цим М. Портер робить

висновок, що не існує такого поняття, як низькотехно0

логічні області. Є лише низькотехнологічні організації

(не підприємницькою типу), тобто це ті організації, які

не здатні використовувати новітні технології і працюва0

ти так, щоб підвищити продуктивність і впроваджувати

інновації [2].

Кластерна модель об'єднання організацій пропонує

новий спосіб отримання переваг від таких факторів, як

географічне розташування, співробітництво, спеціаліза0

ція, кооперація, інновація і т. п. М. Портер визначив мож0

ливості збільшення конкурентоспроможності органі0

зацій, які об'єднуються в кластери за трьома напрямка0

ми:

1) підвищення продуктивності компаній, використо0

вуючи переваги тих, хто працює в одній географічній

зоні;

2) напрям своєї діяльності на високотехнологічні

інноваційні проекти, досягнення більш істотного еконо0

мічного зростання, ніж їх конкуренти;

3) стимулювання створення нових організацій, які в

майбутньому стають учасниками цих же кластерів, по0

силюючи їх [2].

Зaпopiзькa oблaсть вхoдить дo числa peгioнiв

Укpaїни, якi склaдaють oснoву її eкoнoмiчнoгo i iнтeлeк0

туaльнoгo пoтeнцiaлу. У oблaстi зoсepeджeнi пpaктичнo

всi oснoвнi гaлузi пpoмислoвoстi, сepeд яких пpoвiднe

мiсцe зaймaють eлeктpoeнepгeтикa, мeтaлуpгiя, мaши0

нoбудувaння, мeтaлooбpoбкa i хiмiчнa пpoмислoвiсть.

У paмкaх oпepaцiйних цiлeй зaплaнoвaнo спpияння

мoдepнiзaцiї i тeхнiчнe пepeoснaщeння пiдпpиємств

мeтaлуpгiйнoгo, мaшинoбудiвнoгo, eнepгeтичнoгo i хi0

мiчнoгo кoмплeксiв. Це пepeдбaчaється здiйснити

шляхoм зaбeзпeчeння пpiopитeтнoгo poзвитку iнтeг0

poвaних висoкoкoнкуpeнтoздaтних стpуктуp — клaс0

тepiв у мeтaлуpгiйнiй, мaшинoбудiвнiй, хapчoвiй гaлузях,

a тaкoж у сфepi пoслуг, зoкpeмa, в будiвництвi. Для

зaбeзпeчeння peaлiзaцiї тaкoї мaсштaбнoї пpoгpaми

сepeд iнших зaплaнoвaнa opгaнiзaцiя Peгioнaльнoгo

кoopдинaцiйнoгo цeнтpу, зaвдaнням якoгo пoвиннi стaти

впpoвaджeння пpинципiв сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi

бiзнeсу, a тaкoж poзpoбкa стимул0peaкцiй сoцiaльнo

вiдпoвiдaльнoї пoвeдiнки.

У paмкaх oпepaцiйних цiлeй плaнується poзвитoк

poслинництвa нa oснoвi впpoвaджeння нaукoвo

oбгpунтoвaнoї сiвoзмiни i пoлiпшeння гeнeтичнoгo

пoтeнцiaлу нaсiння, вiдpoджeння зpoшувaльнoгo

oвoчiвництвa, пiдтpимкa виpoбникiв твapинницькoї

пpoдукцiї, a тaкoж poзpoбкa кoмплeксу зaхoдiв щoдo

poзвитку pибaльствa i pибнoгo гoспoдapствa, у тoму

числi шляхoм ствopeння клaстepa пo вилoву i пepepoбцi

pиби i мopeпpoдуктiв.

Пpoцeс фopмувaння клaстepiв мoжнa poздiлити нa

нaступнi eтaпи:

10й eтaп: Фopмувaння iнiцiaтивнoї гpупи, oб'єдну0

ючoї дoстaтню кiлькiсть виpoбникiв пpoдукцiї i

спpияючих суб'єктiв, якi poздiляють iдeю ствopeння

клaстepa. Вiдпoвiднo, нa цьoму eтaпi учaсники пiд0

писують пpoтoкoл пpo нaмipи. Пapaлeльнo здiйснюється

збip вiдпoвiднoї тeхнiкo0тeхнoлoгiчнoї iнфopмaцiї

пpoвoдяться мapкeтингoвi дoслiджeння, тренінги i уз0

годження oкpeмих пoзицiй учaсникiв.

20й eтaп: Poзpoбкa peaльнoгo пpoeкту. Нa цьoму

eтaпi нeoбхiднo вpaхoвувaти тaкi чинники: пoтpeби

учaсникiв ствopювaнoгo aгpoвиpoбничoгo клaстepa,

дoцiльнiсть i oбгpунтoвaнiсть piшeнь щoдo ствopeння

цьoгo клaстepa нa кoнкpeтнiй тepитopiї, мaтepiaльнo0
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тeхнiчнi i виpoбничi мoжливoстi кoжнoгo з учaсникiв,

pинкoвi умoви, нaявнiсть джepeл фiнaнсувaння. Всi цi

eлeмeнти нeoбхiднo зaфiксувaти у спiльнiй дeклapaцiї

тa узгoдити з кoжним учaсникoм клaстepa, aбo, пpи0

нaймнi з iнiцiaтивнoї гpупoю.

30й eтaп: Ствopeння кoopдинaцiйнoгo цeнтpу клaс0

тepa i визнaчeння кpугa суб'єктiв клaстepa. Oфiцiйнe

oфopмлeння ствopeнoгo Кoopдинaцiйнoгo цeнтpу

супpoвoджується poзpoбкoю стaтуту, oснoвних пo0

лoжeнь функцioнувaння клaстepу, opгaнiзaцiєю i пpoвe0

дeнням збopiв зaснoвникiв i peєстpaцiєю. Пapaлeльнo

нeoбхiднo будe плaнувaти i пiдгoтувaти eкoнoмiчну дi0

яльнiсть клaстepa нa пoчaткoвoму eтaпi.

40й eтaп: Пoчaтoк дiяльнoстi клaстepa. Нeoбхiднo

poзpoбити щe дeякi дoкумeнти: "Пpaвилa внутpiшньoї

гoспoдapськoї дiяльнoстi aгpo виpoбничoгo клaстepa" i

бiзнeс0плaн. З мeтoю змiцнeння мaтepiaльнoї бaзи

кoopдинaцiйнoгo цeнтpу мoжуть бути здiйснeнi дoдaт0

кoвi фiнaнсoвi внeски. Нa цьoму eтaпi дoцiльнo пpo0

дoвжити зaлучeння дoдaткoвих суб'єктiв (учaсникiв)

клaстepa, ствopювaти нoвi фopми пiдпpиємництвa

(oбслугoвуючi кooпepaтиви), oстaтoчнo фopмувaти

клaстepнi пpинципи.

У сучaсних умoвaх, зaбeзпeчeння poзвитку пiдпpи0

ємництвa в aгpapнiй сфepi нa пpинципaх клaстepiзaцiї

стaє oднiєю з нaйпpивaбливiших фopм. В пpoцeсi

пpoвeдeння дoслiджeнь булo виявлeнo, щo aгpapнi

пiдпpиємствa Зaпopiзькoгo peгioну мaють для цьoгo

дoстaтньo висoкий виpoбничий, peсуpсний i мaтe0

piaльнo0тeхнiчний пoтeнцiaл. Вpaхoвуючи тoй фaкт, щo

пpoцeс клaстepизaцiї підприємств peгioну лишe нa

пoчaткoвoму eтaпi, пpeдстaвляється вaжливим вpa0

хувaти нaявнiсть бap'єpiв, якi гaльмують цeй пpoцeс.

Вiдзнaчимo нaявнi склaднoщi в ствopeннi клaстepiв:

— вiдсутнiсть нaлaгoджeнoгo пapтнepствa мiж

opгaнaми влaди i пiдпpиємницьким сeктopoм. Цe

сepйoзнo гaльмує фopмувaння клaстepiв, oскiльки нa

пoчaткoвих eтaпaх лишe pинкoвoгo пoпиту нeдoстaтньo,

нeoбхiднa щe i дepжaвнa пiдтpимкa poзвитку клaстepних

стoсункiв;

— нeгaтивнe спpийняття кpупних aгpoпpoмислoвих

oб'єднaнь, щo вeличeзним eкспopтним пoтeнцiaлoм i

кoнтpoлюють знaчнi фiнaнсoвi peсуpси, iдeї зoсepe0

джeння нa зaдoвoлeння внутpiшнiх peгioнaльних пoтpeб

пpи пoбудoвi aгpo виpoбничих клaстepiв зa умoви

нeстaбiльнoгo внутpiшньoгo пoпиту нa сiльськoгoс0

пoдapську пpoдукцiю;

— вiдсутнiсть підтримки iдeї клaстepiзaцiї з бoку

нaукoвих устaнoв, та їх активної пoзицiї щoдo учaстi;

— слaбкa мотивація в підприємств peгioну, якi

мaють piзнi нaпpями i цiлi дiяльнoстi;

— piзнi фopми влaснoстi влaсникiв, щo пoбaжaли

бpaти учaсть у ствopeннi клaстepiв;

— вiдсутнiсть peaльних мaтepiaльних зaсoбiв нa

peaлiзaцiю пpoeктiв i нeбaжaння pизикувaти oскiльки

клaстepнa iнфpaстpуктуpa пoки щo дoвoлi слaбкa, нe

чiткo встaнoвлeнi умoви їхньoгo функцioнувaння, мaйжe

вiдсутнє нopмaтивнo0зaкoнoдaвчe зaбeзпeчeння i

peгулятopнi aкти щoдo дiяльнiсть клaстepiв;

— слaбкa iнфopмoвaнiсть пiдпpиємцiв у вiднoшeннi

суть пoняття "клaстepa", пpaктичнoї вiдсутнoстi aбo

слaбкoгo пoшиpeння iнфopмaцiї пpo пoзитивних peзуль0

тaтaх дiяльнoстi клaстepiв в iнших peгioнaх i зa кop0

дoнoм;

— дужe низький piвeнь дoвipи пiдпpиємцiв дo

opгaнiв дepжaвнoгo упpaвлiння i нaвпaки;

— психoлoгiя пiдпpиємницькoї дiяльнoстi

пoбудoвaнa нa пpинципaх oднooсiбнoгo вeдeння спpaв,

a oтжe, пoсилюється нeвпeвнeнiсть пiдпpиємця в дiєвoстi

нoвих пiдхoдiв, кepiвники пiдпpиємств нe мaють

бaжaння, в силу свoєї мeнтaльнoстi, змiнювaти пiдхoди

щoдo oнoвлeння стилю упpaвлiнськo0opгaнiзaцiйнoї

дiяльнoстi;

— слaбкий piвeнь взaємoдiї i poз'єднaнiсть i мiж

aгpoпiдпpиємствaми peгioну;

— дepжaвнoї пiдтpимки клaстepизaцiї, мaйжe

вiдсутня, щo є oсoбливo вaжливим нa пoчaткoвих eтaпaх

ствopeння aгpoвиpoбничoгo клaстepa.

Для тoгo щoб мoжнa булo peaлiзувaти oснoвнi

кoнкуpeнтнi пepeвaги aгpapнoї сфepи Зaпopiзькoї

oблaстi, нaдзвичaйнo вaжливe значення мaють пpoцeси

ствopeння iннoвaцiйних aгpoпpoмислoвих клaстepiв,

дiяльнiсть яких мaє бути спpямoвaнoю нa poзв'язaння

тaких суспiльнo нeoбхiдних зaдaч:

— виpoбляти пpoдукцiю i пoслуги, кoнкуpeнтoздaтнi

в peгioнaльнoму, мiжpeгioнaльнoму i в нaцioнaльнoму

мaсштaбi;

— здiйснювaти свoю дiяльнiсть oднoчaснo нa

пpинципaх кoнкуpeнцiя i взaємoдiї склaдoвих чaстин

клaстepa, якi мaють бути зв'язaнi дoсягнeнням єдинoї

мeти;

— бути iннoвaцiйнo0opiєнтoвaними як з тoчки зopу

викopистoвувaних тeхнoлoгiй, тaк i упpaвлiнських pi0

шeнь;

— включaти нe лишe бaзoвi виpoбничi дiлянки i

стpуктуpи, aлe сумiжнi i зaбeзпeчуючi сeгмeнти

(iнфpaстpуктуpнi, лoгiстичнi, фiнaнсoвi, учбoвi i т.д.);

— бути "peгioнaльними тoчкaми зpoстaння" i

фopмувaти зoвнiшнiй iмiдж дaнoгo peгioну.

З цих пoзицiй нa oснoвi пpoвeдeних дoслiджeнь

пpoпoнується ствopити peгioнaльнi клaстepи, щo є

гeнepaльним нaпpямoм peaлiзaцiї кoнкуpeнтних пepeвaг

i пiдтpимки peгioнaльних тoчoк зpoстaння Зaпopiзькoї

oблaстi:

— мeтaлуpгiйний клaстep;

— клaстep eнepгeтики;

— мaшинoбудiвний клaстep;

— тpaнспopтнo0лoгiстичний клaстep;

— iннoвaцiйнo0oсвiтнiй клaстep;

— peгioнaльний будiвeльний клaстep;

— peгioнaльний клaстep пepepoбки вiдхoдiв;

— peгioнaльний швaцький клaстep;

— peгioнaльний агрохарчовий клaстep (у йoгo

paмкaх мoжливe ствopeння клaстepiв — м'яснoгo,

мoлoчнoгo, зepнoвoгo, садівництва i винopoбствa тoщo);

— peгioнaльний туpистськo0peкpeaцiйний клaстep

(у йoгo paмкaх можливе ствopeння кластерів зeлeнoгo

сiльськoгo туpизму, eтнo0 i aгpoтуpизму тощо).

Нa нaш пoгляд, для дoслiджeння пpoцeсiв клaс0

тepнoї взaємoдiї дoцiльнo poзpoбити eкoнoмiкo0мaтe0

мaтичну мoдeль аграрного клaстepa, який мoжнa oхa0

paктepизувaти:

— oб'єктoм мoдeлювaння i йoгo систeмним oписoм;

— oписoм oснoвних пapaмeтpiв мoдeлi;
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— цiлями пoбудoви мoдeлi;

— викopистoвувaним мaтeмaтичним aпapaтoм

мoдeлювaння;

— спoсoбaми iдeнтифiкaцiї тa iнтepпpeтaцiї.

Для oптимiзaцiї функцioнувaння aгpoпpoмислoвoгo

клaстepa пpoпoнується викopистoвувaти eкoнoмiкo0

мaтeмaтичну мoдeль, якa дoзвoлить кoжнoму з пiдпpи0

ємств0учaсникiв клaстepa oтpимaти мaксимaльний дoхiд.

Oскiльки виникaє нeoбхiднiсть oпису всiх учaсникiв

oб'єднaння як єдинoї систeми, мaтeмaтичнa мoдeль

peгioнaльнoгo aгpoпpoмислoвoгo клaстepa мoжe мaти

блoкoвий вигляд. Кoжeн блoк є гpупoю oбмeжeнь, щo

oписують виpoбництвo, пepepoбку i збут пpoдукцiї

тoщo. Зв'язoк мiж блoкaми визнaчaється oбмeжeннями

пo oбмiну пpoдукцiєю кopмoвиpoбництвa, кoмплeк0

тувaнню peмoнтнoгo i вiдгoдiвeльнoгo стaдa i умoвaми,

щo зв'язують poзвитoк гaлузeй виpoбництвa, пepepoбки

i peaлiзaцiї пpoдукцiї тoщo.

У зaгaльнoму виглядi мoдeль мoжe бути oписaнa в

нaступнoму виглядi:

)}(:{maxmin yRxxcT

xy
∈ (1),

 )(:{maxmax yRxxcT

xy
∉

дe  Tc  — oцiнкa кoeфiцiєнтa цiльoвoї функцiї,
 mEyR ⊂)(  — oпуклi oбмeжeнi мнoжини,

 x  — вeктop, у poзпopяджeннi oсoби, щo пpиймaє

piшeння,

 y  — вeктop вихiдних дaних, збуpeнь, щo пoсту0

пaють iз зoвнiшньoгo сepeдoвищa.

Нa пiдстaвi бeзлiчi piшeнь зaдaчi визнaчaються

мiнiмaльнe i мaксимaльнe знaчeння кpитepiю oпти0

мaльнoстi. Зoкpeмa кpитepiй oптимaльнoстi opiєн0

тoвaний нa здoбуття мaксимaльнoгo пpибутку вiд

peaлiзaцiї пepepoблeнoї пpoдукцiї мaє вигляд:

 ∑ ∑
∈ ∈

→−=
Nv Qq

qqvv xcxcf max (2),

дe  vc  — цiнa peaлiзaцiї пepepoблeнoї пpoдукцiї,

vx  — oб'єм peaлiзoвaнoї пpoдукцiї,

qc  — зaкупiвeльнa цiнa нa с/х пpoдукцiю,
 

qx  — кiлькiсть пpoдукцiї  q  виду, яку пoтpiбнo

пepepoбити,

N  — мнoжинa видiв пpoдукцiї гaлузeй пepepoбки,
 Q — мнoжинa видiв тoвapнoї пpoдукцiї i пpoдукцiї,

яку пoтpiбнo пepepoбити.

Нeвизнaчeнiсть зaкупiвeльних цiн вpaхoвaнa в

oбмeжeннях пo гapaнтoвaнoму пpибутку тoвapoвиpoб0

никiв кoжнoї кaтeгopiї гoспoдapств

 ∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈

≥−−
Hh Ss Gg

jgjgjsjsjhjhj Pxcxcxc ''
(3),

Jj ∈
дe hjc  — виpучкa вiд peaлiзaцiї пpoдукцiї, oтpимaнoї

вiд oдиницi  h  виду пpoдукцiї в j  oб'єктi, зa виpaхувaн0

ням всiх витpaт, oкpiм вapтoстi кopмiв;
 

hjx  — пoгoлiв'я  h  виду твapин в  j  oб'єктi;
'
sjc  — зaтpaти нa 1 гa  s  культуpи в j  oб'єктi;

sjx  — плoщa, зaйнятa  s  культуpи в j  oб'єктi;
'
gjc  — сoбiвapтiсть oдиницi g виду кopму;

gjx  — кiлькiсть кopмiв  g виду;
 

jP  — пpибутoк вiд peaлiзaцiї всiєї виpoблeнoї

пpoдукцiї в  j  oб'єктi;

 J  — мнoжинa кaтeгopiй гoспoдapств;

H  — мнoжинa видiв твapин;

S  — мнoжинa видiв с/х пpoдукцiї;

G — мнoжинa видiв кopмiв.

ВИСНОВКИ
Фopмувaння вepтикaльних зв'язкiв у стpуктуpi i гo0

pизoнтaльних зв'язкiв мiж пiдпpиємцями в paзi ствo0

peння aгpo виpoбничoгo клaстepу, вiдбувaється шляхoм

уклaдaння peгioнaльних угoд i нaлaгoджeння дoгoвipних

вiднoсин. Нa нaш пoгляд, сaмe ствopeння мeхaнiзмiв

вepтикaльнoї i гopизoнтaльнoї iнтeгpaцiї пiдпpиємств,

opгaнiзaцiй i устaнoв, paзoм з opгaнaми сaмoупpaвлiння

в мeжaх пeвнoгo aгpoвиpoбничoгo клaстepa, дoзвoлить

зaбeзпeчити poзвитoк пiдпpиємництвa в aгpapнiй сфepi,

у тoму випaдку кoли iснувaння клaстepу для всiх йoгo

учaсникiв будe oбгpунтoвaним i вигiдним з тoчки зopу

викoнaння спiльних дiй, oтpимaння пpибуткiв, пoшук

пapтнepiв, вхoджeння нa вiдпoвiднi pинки. Oснoвний

сeнс поєднання гopизoнтaльнoї i вepтикaльнoї iнтeгpaцiї

пiдпpиємств aгpoпpoмислoвoгo кoмплeксу пoлягaє в

peaлiзaцiї спiльних зусиль для дoсягнeння стpaтeгiчнoї

мeти, шляхoм скopoчeння витpaт нa пeвнi види виpoб0

ничих пpoцeсiв i зa paхунoк цьoгo, знижeннi цiн нa

тoвapи, iнвeстицiї, упpaвлiнськi дiї всepeдинi клaстepнoї

гpупи.

Клaстepизaцiя як свiтoвa тeндeнцiя вiдoбpaжує

пpaгнeння фipм, якi пpoявляють дiлoву aктивнiсть у

сумiжних нaпpямaх, дo кoнцeнтpaцiї за гeoгpaфiчними

пpинципaми, є влaстивoю пpaктичнo для всiх типiв i фopм

eкoнoмiки. Лiдepи пpoгpaм eкoнoмiчнoгo poзвитку в

piзних кpaїнaх oстaннiми poкaми хapaктepизують i

oцiнюють клaстepи як пoтeнцiйнi двигуни eкoнoмiчнoгo

зpoстaння i iннoвaцiй. Виpiшaльнe знaчeння мaли

пpoгpaми клaстepизaцiї для кpaїн з пepeхiднoю eкoнo0

мiкoю i, пepш зa всe, для дepжaв "Нoвoї Євpoпи", дe дo

пoшуку oптимaльних дopiг poзвитку їх eкoнoмiк був пpи0

тягнeний знaчний iнтeлeктуaльний потенціал.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

По мере продвижения мирового хозяйства в направле0

нии информационного общества и экономики знаний, ко0

торое сопровождается глобализацией и перманентными

переменами, наиболее устойчивой к изменениям, а, значит,
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От безопасности ИТ зависит безопасность и возможности научно�технологического разви�
тия экономики. Безопасность ИТ плохо совместима с фактической зависимостью этого секто�
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темно�семиотический продход к решению этой задачи.

The safety and the abilities of the innovative evolution of economy depend on the safety of
information technology (IT). The safety of IT contraries to their dependency on some company, that
produce key IT products. This problem can be solved if computer programs will become the objects
of scientific theory. Their technological component will increase vs euristical one on this base. The
solution of this task is got on the base of the system�semioitic paradigm. The common method for
such tasks solving is developed simultaneously. It names the method of the vertical integration of
knowledge. It has in mind close connection between practice, technology, applied theory,
fundamental theory and philosophy.
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и безопасной организационной формой субъекта экономи0

ческой деятельности является корпорация. Организацион0

ная безопасность должна обеспечиваться информационной

безопасностью, а значит, и устойчивостью. Безопасность ИТ

— многоаспектное понятие. Прежде всего, её отождеств0

ляют с защитой информации от несанкционированного до0
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ступа. Далее следует надёжная работа информационных

систем. На последнем (по порядку, но не по значению) мес0

те находится уверенность в физических и программных ком0

понентах информационных систем и каналах их поставки.

Корпорации должны знать, что не столкнутся с чрезмерны0

ми или непреодолимыми трудностями, устраняя сбой или

преобразуя систему в нужном направлении. Кроме того, при0

обретая информационные технологии (ИТ), взамен они дол0

жны получать реальные конкурентные преимущества.

В этой связи вызывает тревогу высокая степень моно0

полизации производства и рынка общесистемного про0

граммного обеспечения (ПО). Чаще всего в этом контексте

упоминают программные продукты (ПП) компании Microsoft

(MS). При этом значительная доля продуктов общесистем0

ного и прикладного ПО, производимых другими компания0

ми, зависит от продуктов MS. Ряд исследователей (Пол

Страссман, Николас Карр [1]) считают, что ИТ достигли со0

вершенства и больше не способны служить конкурентным

преимуществом. Если согласиться с этим, то менять что0либо

в этой области не имеет смысла.

Проблема не только в объёмах затрат на услуги и про0

дукты ИТ. Сложившаяся ситуация отрицательно влияет на

инновационный климат в целом. Практически все в мире

вынуждены в той или иной мере ограничивать свою уникаль0

ность, связанную с ИТ, подстраиваясь под решения, прини0

маемые несколькими компаниями. Обязательство учитывать

пожелания каждого конкретного потребителя не меняет

дела. Разные разработчики понимают и реализуют их по0

своему. Проблему постоянно обсуждают в прессе, антимо0

нопольные органы время от времени подвергают компанию

MS штрафным санкциям, однако вопрос до сих пор далеко

не исчерпан.

По нашему мнению, корни технических и юридических

трудностей, возникающих при этом, находятся на теорети0

ческом и методологическом уровнях. Цель данного иссле0

дования, во0первых, определить, что это за причины, во0вто0

рых, наметить пути решения проблемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели нам придётся пред0

варительно обратиться к некоторым принципиальным осо0

бенностям информационных технологий. Их важнейшей

составляющей являются программные продукты (ПП), ко0

торые будут рассматриваться с позиции системно0семиоти0

ческой парадигмы(ССП) [2]. Это означает, что программа

представляет собой сообщение, которое программист по0

сылает исполнительной компьютерной системе (ИКС). Но0

сителями этого сообщения могут быть память разработчи0

ка, бумага или специальное техническое запоминающее

устройство. Содержанием (семантикой) сообщения служит

система (процесс) обработки данных, реализуемый посред0

ством ИКС.

Мы назвали известные вещи несколько другими слова0

ми. В привычной терминологии программа — это алгоритм

работы компьютера (процесса обработки данных), реали0

зуемый ИКС. Алгоритм представлен в виде текста програм0

мы, то есть сообщения, так что системно0семиотический

способ описания включает алгоритмический.

Программа получает от пользователя исходные данные

и возвращает ему обработанные данные. Пользователь при0

меняет их для выполнения своих (пользовательских) функ0

ций (например, управленческих), направленных на область

его интересов (это может быть, в том числе, экономический

объект управления). Очевидно, чтобы называться хорошей,

а в конечном итоге наилучшей (оптимальной), программа

должна уметь быстро и точно получать производные дан0

ные из исходных. Это необходимое, однако, недостаточное

условие. Как правило, пользователи расширяют области

своих интересов, заменяют их другими, уточняют свои пред0

ставления о них. Кроме того, они постоянно совершенству0

ют, заменяют или расширяют свои собственные функции. С

точки зрения практики всё перечисленное необходимо и

неизбежно. Хорошая программа должна уметь адаптиро0

ваться к изменениям в определённых пределах подобно

тому, как ходовая часть автомобиля способна подстраивать0

ся под особенности дороги.

Таким образом, обработка данных, которую реализует

ПП, зависит от пользовательских функций и области инте0

ресов пользователя. Не только обработку данных, но и дей0

ствия пользователя можно описать при помощи алгоритма.

Свой алгоритм функционирования есть и у процессов, про0

текающих в области интересов пользователя. Однако в по0

нятии алгоритма нет того, что указывало бы на характер

отношений между этими областями. Знание этих закономер0

ностей необходимо для оптимизации ПП.

Одно из широко распространённых предположений

состоит в том, что программа моделирует (воспроизводит в

другом материале) внешние процессы. Очевидно, что речь

должна идти о функциях пользователя и процессах, кото0

рые протекают в области его интересов. Однако один из

основоположников информационных технологий Фредерик

Брукс [3] когда0то резонно заметил, что в программе нет

ничего, кроме обработки данных. Следовательно, как мо0

дель она способна воспроизвести только обработку данных.

Это не означает, что компьютеры нельзя использовать для

моделирования. Однако компьютерные модели строятся по0

другому. Материалом для них служат данные (операнды), а

не операторы программы.

То, что моделирует программа, принято называть биз0

нес0процессами. Если это действительно объект моделиро0

вания, то понятие бизнес0процесса не может означать ни0

чего другого, кроме обработки данных. В этом случае биз0

нес0процесс выступает в роли объекта автоматизации по

отношению к ПП. Если же настоять на том, что понятие биз0

нес0процесса относится к действиям пользователя и облас0

ти его интересов, то его отношения с ПП выходят за рамки

моделирования. Самое главное, что определяет любой про0

дукт (изделие, машину, систему и т.д.) и является предме0

том оптимизации — это отношения между его внутренним

содержанием (средством) и внешним назначением(целью).

Средства должны обеспечивать достижение целей с наи0

меньшими затратами ресурсов. В случае ПП это знание на0

ходится в скрытом, неявном (имплицитном) виде.

Поясним сказанное, обратившись к аналогии. Предста0

вим, что разработчики летательных аппаратов владеют все0

ми современными технологиями машиностроения. Однако,

допустим, что при этом они не знают законов аэродинами0

ки. В связи с этим они вынуждены вести свои разработки,

подражая птицам и уже созданным летательным аппаратам

(моделируя их). В результате воздух был бы наполнен мно0

жествами машущих крыльями, парящих тихоходных аппа0

ратов. При этом каждое такое множество, часто состоящее

из одного экземпляра, уникально. Создание и применение

таких продуктов основано на методах проб и ошибок, а сле0

довательно, сопряжено с предельными техническими и эко0

номическими рисками.

Современные информационные технологии находятся

в подобном положении. В своей внутримашинной части —

это развитые технологии, опирающиеся на физику. В сфе0

ре применения (внемашинная часть) — это продукты эври0

стик, ориентирующиеся на существующие образцы. Поэто0

му в общем и целом — это продукты эвристик, то есть бо0

лее или менее искусного ремесла. Решения, которые в них

заложены, нельзя запатентовать, так как их формулы не0

возможно представить в явном виде. Поэтому проблема не

в том, что такие компании, как MS, скрывают свои секреты.

Они не могут открыть их, если бы даже захотели. Иначе их

продукты были бы защищены патентами.
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В США практически нет ограничений на патентование.

В области ИТ это приводит к серьёзным недоразумениям.

Из0за незнания закономерностей взаимодействия внутри0

машинной и внемашинной частей ИТ две независимо состав0

ленные формулы на одно и то же изобретение могут не со0

впадать в существенных чертах. В то же время формулы

разных подуктов могут случайно оказаться похожими. Это

создаёт лазейки, которыми пользуются недобросовестные

конкуренты. Вероятно, поэтому Евросоюз после многолет0

них дебатов отказался от идеи патентования программ [4].

Однако это тоже не выход, так как оставляет программы не

защищёнными от безвомездного заимствования чужих идей,

воспринятых на интуитивном уровне.

С другой стороны, MS создавала Windows, двигаясь

к цели длинным путём проб и ошибок. Это слишком слож0

ный уникальный продукт, чтобы можно было зафиксиро0

вать рецепт (способы) его получения. Мы уверены, что

если бы MS захотела повторить пройденный путь, резуль0

тат был бы несколько другим. Тем более это касается

желающих повторить её опыт. Их шансы создать конку0

рентоспособный продукт в существующих условиях ми0

нимальны.

В машиностроении одно из основных значений слова

"проект" — это техническая документация, по которой про0

изводство продукта можно осуществить в любое время и в

любом месте. В информационных технологиях это значе0

ние практически утратило смысл. В них проект — это уни0

кальный процесс, результатом которого является уникаль0

ный продукт.

Сложность продукта и ремесленный характер его со0

здания оказались более прочной защитой от конкурен0

тов, чем известные методы защиты интеллектуальной соб0

ственности. MS нельзя винить в монополизме. Компании,

достигшие успеха в подобной деятельности, можно счи0

тать естественными монополиями. Их ройялти имеет тен0

денцию к превращению в практически постоянную ренту.

Поэтому развивающимся экономикам остаётся смирить0

ся с чуть ли ни вечной зависимостью и понижением уров0

ня безопасности ИТ, включая конкурентоспособность, до

минимума.

Однако, если проблема не решается в установивших0

ся условиях, можно подвергнуть критическому анализу

сами эти условия. Мы выяснили, что решению препятству0

ет полуремесленный характер ИТ. Чтобы его преодолеть,

нужно установить закономерности, определяющие отно0

шения между внутренним содержанием ИТ (обработка

данных) и их внешним назначением (функциями пользо0

вателя и объектом их приложения). На этой основе можно

затем получить оптимальные конструкции и технологии

разработки программ. Другими словами, необходима на0

учная теория вопроса. Такие теории не являются обяза0

тельными. Они насчитывают всего лишь несколько сотен

лет. До этого техника тысячелетиями развивалась на эво0

люционной эвристической основе. Сравнение явно в

пользу теорий.

Задачу построения теории вопроса решают разработ0

ки, основанные на системно0семиотической — парадигме

(ССП) [2]. Она одна из первых предложила использовать

аппарат семиотики для решения проблем ИТ [5]. Спустя де0

сятилетия попытки применения семиотики в ИТ приобрели

систематический характер [6]. Однако в отличие от них в

ССП семиотика используется не только как инструмент оп0

тимизации коммуникационных процессов, но, прежде все0

го, как фундамент информатики. Для этого потребовалось

изменить характер самой семиотики. Под влиянием ССП она

шаг за шагом из междисциплинарной науки трансформи0

руется в науку фундаментального типа. Для этого ССП вме0

сто распространённых парадигм знака, вроде "семиотичес0

ких треугольников" (Огдена0Ричардса, Фреге) вводит соб0

ственную модель знака, из которой исключена субъектив0

ная составляющая.

В рамках ССП категория системы тоже претерпела из0

менения. ССП трактует её как темпоральный объект, то есть

процесс, фиксируемый при помощи знаковой конструкции.

Всё вместе образует теоретические основы ИТ. В них семи0

отика и теория систем (обе с учётом изменений) образуют

фундаментальную, а системно0семиотическая информати0

ка — прикладную составляющую.

Таким образом, решение проблемы существует, если

эксплицировать традиционные установки и привести их в

соответствие с изменившимися требованиями практики. В

техническом отношении оно легко реализуемо, так как су0

щественно упрощает конструкцию (архитектуру) программ

и, соответственно, технологию их создания. Однако для

того, чтобы стать действенными, идеи должны завоевать

признание. Безусловно, они обязаны сами говорить сами

за себя. Прежде всего, практическими результатами. Од0

нако, как показывает опыт, одного этого, как правило, не0

достаточно. Идеи должны упасть на подготовленную по0

чву.

Предложенное решение показывает, что проблемы гу0

манитарного применения информации могут иметь не толь0

ко эвристические решения. Разумеется, научные методы,

под которыми мы понимаем, прежде всего, работу с объек0

тами, существующими независимо от исследователя, при0

меняются и в случае эвристик. Однако при этом они подчи0

нены методологическому подходу, который делает упор на

поиске способов эффективного поведения субъектов дея0

тельности.

Предпочтение, отдаваемое эвристикам и методоло0

гиям перед теориями, предполагает доминирование оп0

ределённой реальной философии [7]. Она отличается от

сознательного философствования тем, что не обязатель0

но осознаётся своими носителями. В данном случае она

абсолютизирует границу между сознанием субъекта по0

знания и деятельности, в котором отражается познанное

(оформленное) и неоформленное бытиё, и оформленным

бытиём. Отражение неоформленного бытия в сознании

является предметом гуманитарных наук. Актуальным

бытиём в настоящее время занимаются естественные на0

уки. ИТ занимают промежуточное положение, находясь

по обе стороны границы. В этом смысле естественный,

как относящийся к оформленному бытию, означает он0

тологический. При этом считается, что обратное ("онто0

логический" есть "естественный") тоже справедливо. ССП

исходит из другой философии, названной философией

континуума бытие0сознание [8]. Она требует, чтобы сфе0

ра оформленного бытия рассматривалась как постоянно

формирующаяся в результате активной сознательной де0

ятельности. Иначе говоря, граница, проходящая через ИТ,

подвижна.

Логика вещей показывает существование следующей

зависимости. С одной стороны безопасность ИТ, конку0

рентоспособность развивающихся экономик, их способ0

ность к инновационному развитию. С другой стороны,

теория вопроса (ИТ) и определяющая её реальная фило0

софия. Эти связи могут быть установлены, но несмотря

ни на какие практические преимущества, не обязательно

будут замечены научным сообществом, если в нём доми0

нирует другая реальная философия. Так уже бывало.

Основные положения галилеевой физики впервые изло0

жил в своих трудах позднеантичный монах Иоанн Фило0

пон. Современники не утруждали себя их опровержени0

ем. Они их просто не замечали. Идеи Иоанна Филопона

были подхвачены и развиты через тысячу лет Галилео

Галилеем.

Ничего неожиданного в том, что взгляды исследо0

вателя влияют на предмет исследования, нет. В своё вре0
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мя Бертран Рассел иронизировал по поводу того, что

одни и те же животные у немецких гештальт0психологов

ведут себя почему0то спокойно и рассудительно, а у аме0

риканских бихевиористов — напористо и спонтанно.

Реальная философия исследователя может быть ката0

лизатором или ингибитором при решении проблем. Ник0

то не вправе навязывать кому бы то ни было свою ре0

альную философию. Однако важно понимать, что она

существует, в чём она состоит и какой может быть. В

определённые моменты развития философия может ста0

новиться критичным фактором безопасности, не менее

значимым, чем энергоносители или экология. Мы име0

ем в виду реальную философию, которую в действитель0

ности исповедуют исследователи. Понятно, что она не

всегда совпадает с содержанием кандидатского мини0

мума по философии.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
От безопасности ИТ зависит безопасность экономи0

кии в определённой степени возможность её научно0тех0

нологического развития. Особенно в этом нуждаются

корпорации, часто меняющие свою продукцию, рынки,

методы работы, подверженные слияним и разделениям.

Между тем техническую и маркетинговую политику в об0

ласти ИТ определяет ограниченное число компаний, чей

состав практически не изменяется на протяжении дли0

тельного времени. Эта ситуация негативно влияет на ус0

тойчивость развития бизнеса и влияние на него ИТ0про0

дуктов. Эта проблема может быть решена, если компью0

терные программы, как основные компоненты ИТ, при0

обретут полностью объективный характер, иначе говоря,

окажутся в сфере оформленного (объективного) бытия

и смогут целиком (не только в своей внутри0машинной,

но и вне0машинной части) стать объектами научной тео0

рии. Это позволит на новой основе вернуть ИТ способ0

ность быть конкурентным преимуществом для бизнеса.

С другой стороны, это позволит разработчикам программ

патентовать изобретения и таким образом покончить с по0

добием естественной монополии в сфере ИТ. Разработ0

чики программ смогут увидеть изобретения, на которых

основаны достижения их конкурентов. Они будут делать

собственные изобретения, чтобы обойти конкурентов с

их патентами, и прекратят попытки воспроизводить про0

граммы, копируя их целиком, как произведения, но не

изобретения. Эти идеи могут быть реализованы на осно0

ве системно0семиотической парадигмы (ССП) для интел0

лектуальных технологий.

Метод, который использован для получения ССП, так0

же имеет самостоятельное значение. Он может быть ис0

пользован не только в ИТ. Его можно применить везде,

где используются знаки и сообщения (информация). В ча0

стности, в организации управления и бизнеса (реальные

связи между системой и объектом управления), экономи0

ке (нематериальные активы, экономика знаний), социо0

логии (проблема социологического объекта) и т.д. Отли0

чительной чертой этого метода является экспликация и

критический анализ собственной реальной философии

исследователя и её изменение под влиянием актуальных

требований практики. Этот метод по аналогии с междис0

циплинарными исследованиями (горизонтальной интегра0

цией) и в противовес им назван методом вертикальной

интеграции знаний (ВИЗ). Он исходит из того положения,

что актуальные проблемы информационных практик не

решаются без соответствующих технологий, которые не

создаются в отсутствие прикладных теорий программ,

данных и организаций, которые в свою очередь невоз0

можны без фундаментальной теории знаков, для созда0

ния которой необходим квази0физический подход к про0

граммам, данным и организациям. Решение этой комп0

лексной проблемы способно серьёзно повлиять на устой0

чивость и безопасность информационного обеспечения

управления экономикой, а через него на экономическую

безопасность корпораций.

Литература:

1. Карр Н. Блеск и нищета информационных техноло0

гий. Почему ИТ не являются конкурентным преимуще0

ством?— М.: "Секрет фирмы", 2005.

2. Ханин И.Г., Поляков М.В., Борматенко Н.В. Систем0

но0семиотическая парадигма для информатики и интеллек0

туальных технологий // Математичне та програмне забез0

печення iнтелектуальних систем. Мiжнародна науково0прак0

тична конференцiя. 1—19 листопада. — 2004 р. —

Днiпропетровськ. — Збiрка праць. Днiпропетровськ. —

2005.

3. Брукс Ф., Мифический человеко0месяц или Как со0

здаются программные системы. — М.: Символ0плюс, 2006.

— 304 с.

4. Гришко С. Патентование программного обеспечения:

[Інтелектуальна власність] // Юрид. практика. — 2004. —

25 мая. — С.10.

5. Борматенко Н.В. Системно0семиотический подход

к разработке концепции программного обеспечения / Деп.

в ЦНИТЭИ ПССАиСУ. № ДР 2002пр0Д82. — М.: 1982. —

47с.

6. Davis M. The business value of semantic technology. A

Top Connextion Research Initiative // Semantic technologies

for E0Government. — September 8—9, 2004. MITRE01

Building. McLean, VA.

7. Мамардашвили М. Сознание как философская про0

блема / Вопросы философии. — 1991. — № 1.

8. Мамардашвили М.К. Стрела познания. — М., "Тай0

декс Ко" , 2004.

References:

1. Karr, N. (2005), 'Blesk i nishheta informacionnyh

tehnologij.  Pochemu IT ne javljajutsja konkurentnym

preimushhestvom?" [Shine and poverty of information

technologies. Why is'nt IT a competitive advantage?], Sekret

firmy, Moskva, Rossija.

2. Hanin, I. G. Poljakov, M. V. and Bormatenko, N. V.

(2005), "A systemic0semiotic paradigm for Informatics and

intel l igent technology", Matematychne ta prohramne

zabezpechennia intelektual 'nykh system. Mizhnarodna

naukovo0praktychna konferentsiia. 1—19 lystopada. 2004 r.

Dnipropetrovs'k. Zbirka prats'. DNU, Dnipropetrovs'k,

Ukraina.

3. Bruks, F. (2006), "Mificheskij cheloveko0mesjac ili Kak

sozdajutsja programmnye sistemy" [The mythical man0month:

How to create a software system]. Simvol0pljus, Moskva, Ros0

sija.

4. Grishko, S. (2004), "Patenting software", Yuryd. Prak0

tyka, 25 travnia 2004.

5. Bormatenko, N.V. (1982), "Sistemno0semioticheskij

podhod k razrabotke koncepcii  programmnogo obes0

pechenija"[A systemic0semiotic approach to the development

of the concept of software]. Dep. v CNITJeI PSSAiSU. № DR

2002pr0D82, Moskva, Rossija.

6. Davis, M. (2004), "The business value of semantic

technology. A TopConnextion Research Initiative". Semantic

technologies for E0Government". September 8—9, 2004.

MITRE01 Building. McLean, VA.

7. Mamardashvili, M. (1991), "Consciousness as philo0

sophical problem". Voprosy filosofii, 1991, №1, Moskva,

Rossija.

8. Mamardashvili, M.К. (2004), "Strela poznanija" [The

arrow of knowledge]. Tajdeks Ko, Moskva, Rossija.

Стаття надійшла до редакції 13.11.2015 р.



Інвестиції: практика та досвід № 22/201546

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку суспільства забруднення

навколишнього природного середовища досягло критичних

масштабів. Прагнення до економічного зростання, ігнору0

ючи при цьому проблему виснаження природно0ресурсно0

го потенціалу, неминуче призведе до світової екологічної

катастрофи.

За цих умов слід здійснювати пошук оптимальних шляхів

переорієнтації напрямків діяльності підприємства, які б врахо0
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IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL TAXATION AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

У статті визначається необхідність запровадження заходів щодо удосконалення екологічно�
го оподаткування. Вказано на роль та значення екологічного оподаткування в забезпеченні ста�
лого розвитку підприємства. Здійснено аналіз стану екологічного оподаткування на вітчизня�
них підприємствах. Розкрито елементи оподаткування, а саме: перелік платників, бази та об'єкт
оподаткування, ставки платежів, які торкаються використання природних ресурсів та впливу
на навколишнє природне середовище: екологічного податку, рентної плати, земельного по�
датку. Вказано шляхи удосконалення діючої системи екологічного оподаткування шляхом опо�
даткування понадлімітних обсягів викидів, скидів та розміщення відходів, застосування знижу�
ючих коефіцієнтів до ставок оподаткування, звільнення оподаткування, оподаткування еколо�
гонебезпечної продукції, впровадження штрафних санкцій за екологічні правопорушення. Ви�
значено, що удосконалення екологічного оподаткування буде сприяти виконанню екологічни�
ми податками регулюючої функції.

This article defines the necessity of introduction of measures on improvement of environmental
taxation. The role and importance of environmental taxation in achieving sustainable development
of the enterprise has indicated. The analysis of environmental tax on domestic enterprises has done.
The elements of taxation, namely, the list of payers, the base and the object of taxation, rates of
fees that relate to the use of natural resources and impact on the environment: environmental tax,
rent, land tax have defined. The ways of improving the current system of environmental taxation by
taxing above�limit emissions, discharges and waste disposal, the use of reduction factors to rates of
taxation, exemption from taxation, taxation ecologically dangerous products, the introduction of
penalties for environmental violations have identified. It is defined that the improvement of the
environmental tax would contribute to the implementation of environmental taxes regulatory
functions.

Ключові слова: екологічне оподаткування, елементи оподаткування, об'єкти оподаткування, база опо-

даткування, ставки податку, сталий розвиток.

Key words: environmental taxation, items of taxation, objects of taxation, tax base, tax rates, sustainable
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вували довгострокові інтереси суспільства в межах концепції

сталого розвитку, складовою якої є оптимізація та удоскона0

лення екологічної політики. При цьому одним з напрямів у цій

сфері є становлення та розвиток ефективного екологічного

оподаткування. Об'єктивна необхідність в інтеграції екологіч0

ної політики з соціально0економічною політикою вимагає роз0

витку такої системи екологічного оподаткування, яка б забез0

печувала необхідні фінансові ресурси для природоохоронної

діяльності підприємств та, відповідно, їх сталого розвитку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню екологічних проблем в системі управлі0

ння підприємством, в тому числі, шляхів вдосконалення

екологічного оподаткування, присвячено праці таких віт0

чизняних та зарубіжних вчені, як О.О. Веклич [3], Т.П. Га0

лушкіна [4], Л.С. Гринів [5], Б.М. Данилишин, О.П. Маслю0

ківська [6], Л.Г. Мельник [7], І.М. Синякевич [8], В.М. Тре0

гобчук, Є.В. Хлобистін. Проте проблеми, які існують в

сфері екологічного оподаткування, потребують подальшо0

го дослідження та вирішення, що буде сприяти екологізації

суспільного виробництва. Особливо актуальним при цьо0

му є аналіз сучасного стану екологічного оподаткування з

метою визначення перспектив його розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження, аналіз і оцінка можливос0

тей діючої системи екологічного оподаткування та шляхів її

удосконалення з метою забезпечення сталого розвитку

підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Екологічні проблеми перешкоджають розвитку націо0

нальної економіки, а тому постає необхідність розробки

і дієвого впровадження законодавчих, адміністративних

та економічних методів регулювання екологічної політи0

ки держави в цілому. Так, на законодавчому рівні затвер0

джено "Основні засади (стратегію) державної екологіч0

ної політики України на період до 2020 року", якими виз0

начено першопричини екологічних проблем в Україні [1].

До них, зокрема, віднесено успадковану структуру еко0

номіки з переважаючою часткою ресурсо0 та енергоєм0

них галузей, негативний вплив якої був посилений пере0

ходом до ринкових умов, зношеність основних фондів

промислової і транспортної інфраструктури, існуючу си0

стему державного управління у сфері охорони навколиш0

нього природного середовища, регулювання використан0

ня природних ресурсів, відсутність чіткого розмежуван0

ня природоохоронних та господарських функцій, недо0

статню сформованість інститутів громадянського суспіль0

ства, недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збе0

реження навколишнього природного середовища та пе0

реваг сталого розвитку, недотримання природоохорон0

ного законодавства.

Цим документом констатуються проблеми щодо забруд0

нення атмосферного повітря, водокористування, земель і

грунтів, лісів та надр, загрози біологічному та ландшафтно0

му біорізноманіттю. Також акцентується увага на високому

ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і тех0

ногенного характеру.

Вирішення цих проблем можливе тільки за умови ефек0

тивної екологічної політики, одним із елементів якої є еко0

логічне оподаткування.

Директоратом податків і митних зборів Європейської

комісії розділено екологічні податки за сферою застосуван0

ня на енергетичні податки, транспортні податки, платежі за

забруднення, платежі за розміщення відходів, платежі за

користування природними ресурсами, податок на шумовий

вплив, податки на викиди речовин, що призводять до гло0

бальних змін.

 

 

Екологічний податок 

За викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

За скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти  

За розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) 
відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних 

територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання) 

За утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 
накопичені) 

За тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками 
понад установлений особливими умовами ліцензії строк 

Рентна плата 

За користування надрами для видобування корисних копалин 

За користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин  

За користування радіочастотним ресурсом України 

За спеціальне використання води 

За спеціальне використання лісових ресурсів 

Земельний податок 

Ек
ол
ог
іч
не

 о
по
да
тк
ув
ан
ня

 

Рис.1. Платежі в системі екологічного оподаткування України
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У зарубіжній практиці визначено, що до екологічних

податків відносять платежі за принципом, "хто забруднює

— той і платить". За цим принципом екологічне оподаткуван0

ня підприємств повинно мати на меті, в першу чергу, підви0

щення ефективності використання природних ресурсів та

покращання стану навколишнього середовища і тільки потім

виконувати фіскальну функцію, яка притаманна податкам,

що стягуються на сьогодні в Україні.

Податковим кодексом України (ПКУ) встановлені на0

ступні види платежів, які пов'язані з екологією та природо0

користуванням (рис. 1). Надамо характеристику цих пла0

тежів за елементами податкової системи згідно з ПКУ [2].

Платниками екологічного податку є суб'єкти господа0

рювання, юридичні особи, що не здійснюють господарську

(підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські

та інші підприємства, установи та організації, постійні пред0

ставництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують

агентські (представницькі) функції стосовно таких нерези0

дентів або їх засновників, під час провадження діяльності

яких на території України і в межах її континентального

шельфу та виключної (морської) економічної зони здійсню0

ються (рис. 1).

— викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами забруднення;

— скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні

об'єкти;

— розміщення відходів (крім розміщення окремих видів

(класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються

на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);

— утворення радіоактивних відходів (включаючи вже

накопичені);

— тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх ви0

робниками понад установлений особливими умовами

ліцензії строк.

Об'єктом та базою оподаткування екологічним подат0

ком є:

— обсяги та види забруднюючих речовин, які викида0

ються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

— обсяги та види забруднюючих речовин, які скидають0

ся безпосередньо у водні об'єкти;

— обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім

обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що

розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів

господарювання;

— обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утво0

рюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/

або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установ0

лений особливими умовами ліцензії строк;

— обсяги електричної енергії, виробленої експлуатую0

чими організаціями ядерних установок (атомних електрос0

танцій).

Ставки екологічного податку залежать від видів за0

бруднюючих речовин, класів їх небезпечності (І—ІV класи),

категорії відходів (високоактивні, середньоактивні та низь0

коактивні). Ставки екологічного податку за викиди в атмос0

ферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними дже0

релами забруднення визначені за найменуваннями забруд0

нюючих речовин в гривнях за 1 тонну. Найбільша ставка вста0

новлена за викиди бензопірену — 1977992,51 грн. за тон0

ну. Ставки податку за викиди сполук, на які встановлено клас

небезпечності складають: для І класу — 11113,26 грн./т, ІІ

класу — 2545,11 грн./т, ІІІ класу — 379,22 грн. т, ІV класу

— 87,81 грн./т [2].

Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні

об'єкти також залежать від виду забруднюючої сполуки.

Найбільша ставка встановлена за скиди нафтопродуктів —

6003,94 грн./т.

Ставки податку за розміщення окремих видів надзви0

чайно небезпечних відходів складають для обладнання та

приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромі0

нюванням, — 548,47 гривня за одиницю, для люмінесцент0

них ламп — 9,54 гривні за одиницю.

Ставки податку за розміщення інших відходів залежать

від класу небезпеки та рівня небезпечності. Так, для І класу

(надзвичайно небезпечні відходи) встановлено ставку у

розмірі 890 грн./т, для ІІ класу (високонебезпечні) — 3245

грн./т, для ІІІ класу (помірнонебезпечні) — 8,14 грн./т, для

ІV класу (мало небезпечні) — 3,17 грн./т. Також встанов0

лена окрема ставка для мало небезпечних нетоксичних

відходів гірничодобувної промисловості — 0,31 грн./т. За

розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпе0

ки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщен0

ня відходів I класу небезпеки.

Як позитивну норму можна вважати те, що за роз0

міщення відходів на звалищах, які не забезпечують повно0

го виключення забруднення атмосферного повітря або вод0

них об'єктів, ставки податку збільшуються у 3 рази.

Ставка податку за утворення радіоактивних відходів

виробниками електричної енергії — експлуатуючими орган0

ізаціями ядерних установок (атомних електростанцій), вклю0

чаючи вже накопичені, становить 0,008 гривні у розрахунку

на 1 кВт0год виробленої електричної енергії. Коригуючий

коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих орган0

ізацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежить

від активності радіоактивних відходів: для високоактивних

відходів — 50, для середньоактивних та низькоактивних —

2.

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних

відходів їх виробниками понад установлений особливими

умовами ліцензії строк також залежать від їх категорії:

1) за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім

відходів, представлених як джерела іонізуючого випромі0

нювання): для високоактивних — 381767,57 грн./1 куб.

метр, для середньо активних та низько активних — 7126,32

грн./1 куб. метр;

2) за тимчасове зберігання радіоактивних відходів,

представлених як джерела іонізуючого випромінювання: для

високоактивних — 12725,59 грн./1 куб. сантиметр, для се0

редньоактивних та низькоактивних — 2545,11 грн./1 куб.

сантиметр.

Рентну плату розглянемо за її видами. Платниками рен0

тної плати за користування надрами для видобування ко0

рисних копалин є суб'єкти господарювання, у тому числі

громадяни України, іноземці та особи без громадянства,

зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набу0

ли права користування об'єктом (ділянкою) надр на підставі

отриманих спеціальних дозволів на користування надрами

в межах конкретних ділянок надр з метою провадження гос0

подарської діяльності з видобування корисних копалин, у

тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного

вивчення з подальшою дослідно0промисловою розробкою)

в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об'єктах

(ділянках) надр.

Ставки рентної плати за користування надрами для ви0

добування корисних копалин установлюються у відсотках

від вартості товарної продукції гірничого підприємства —

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у роз0

мірах, що залежать від виду (групи) корисних копалин, що

надані у користування надрами гірничому підприємству. Так,

найбільша ставка встановлена за природний газ, видобутий

під час виконання договорів про спільну діяльність — 70 %

від вартості товарної продукції гірничого підприємства. До

ставок рентної плати за користування надрами для видо0

бування корисних копалин застосовуються коригуючі кое0

фіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копа0

лини (мінеральної сировини) та умов її видобування.

Платниками рентної плати за користування надрами в

цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є
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юридичні та фізичні особи — суб'єкти господарювання, які

використовують у межах території України ділянки надр для

зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших

рідких нафтопродуктів, витримування виноматеріалів, ви0

робництва і зберігання вино продукції, вирощування грибів,

овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових про0

дуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів,

провадження інших видів господарської діяльності.

Об'єктом оподаткування рентною платою за користу0

вання надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням ко0

рисних копалин, є обсяг підземного простору (ділянки) надр:

— для зберігання природного газу та газоподібних про0

дуктів — активний об'єм зберігання газу в пористих чи тріщи0

нуватих геологічних утвореннях (пластах0колекторах);

— для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів

— об'єм спеціально створених та існуючих гірничих виро0

бок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних

порожнин (печер);

— для витримування виноматеріалів, виробництва і збе0

рігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та

інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових

та інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших

видів господарської діяльності — площа підземного про0

стору, що надана у користування в спеціально створених та

існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосова0

них), а також природних порожнинах (печерах).

Ставки рентної плати за користування надрами в цілях,

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встанов0

люються залежно від корисних властивостей надр і ступеня

екологічної безпеки під час їх використання у таких розмі0

рах: наприклад, за використання підземного простору —

спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпра0

цьованих і пристосованих), а також природних порожнин

(печер) для витримування виноматеріалів, виробництво і

зберігання вино продукції — 0,85 грн. на рік за одиницю

обсягу користування надрами (кв. метрів), для вирощуван0

ня грибів, овочів, квітів та інших рослин — 0,49 грн. на рік

за одиницю обсягу користування надрами (кв. метрів).

Платниками рентної плати за користування радіочастот0

ним ресурсом України є загальні користувачі радіочастот0

ного ресурсу України, визначені законодавством про раді0

очастотний ресурс, яким надано право користуватися раді0

очастотним ресурсом України в межах виділеної частини

смуг радіочастот загального користування на підставі

ліцензії на користування радіочастотним ресурсом Украї0

ни, ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіое0

лектронного засобу та випромінювального пристрою, доз0

волу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випром0

інювального пристрою, отриманого на підставі договору з

власником ліцензії на мовлення, дозволу на експлуатацію

радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Об'єктом оподаткування рентною платою є ширина сму0

ги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочас0

тот загального користування у відповідному регіоні та заз0

начена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом

України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного

засобу та випромінювального пристрою для технологічних

користувачів та користувачів, які користуються радіочастот0

ним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати ви0

ходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та

ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

Платниками рентної плати за спеціальне використання

води є водокористувачі — суб'єкти господарювання неза0

лежно від форми власності: юридичні особи, їх філії,

відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи

без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ),

постійні представництва нерезидентів, а також фізичні осо0

би — підприємці, які використовують воду, отриману шля0

хом забору води з водних об'єктів (первинні водокористу0

вачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вто0

ринні водокористувачі), та використовують воду для потреб

гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне

використання води без її вилучення з водних об'єктів є:

— для потреб гідроенергетики — фактичний обсяг

води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій

для вироблення електроенергії;

— для потреб водного транспорту — час використання

поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним

флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та

пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від

кількості місць).

Ставки рентної плати за спеціальне використання води

встановлені за спеціальне використання поверхневих вод та

спеціальне використання підземних вод. Найбільша ставка

за спеціальне використання поверхневих вод встановлена

за використання води річок Приазов'я — 85,62 грн. за 100

куб. метрів, за спеціальне використання підземних вод вста0

новлено у Івано0Франківській області (Богородчанський,

Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський,

Рожнятівський райони) — 89,15 грн. за 100 куб. метрів

Також Податковим кодексом України деталізуються

ставки для потреб гідроенергетики, для потреб водного

транспорту з усіх річок, крім Дунаю, за воду, що входить

виключно до складу напоїв, за шахтну, кар'єрну та дренаж0

ну воду [2].

У разі перевищення водокористувачами встановленого

річного ліміту використання води рентна плата обчислюється

і сплачується у п'ятикратному розмірі виходячи з фактич0

них обсягів використаної води понад встановлений ліміт

використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

Платниками рентної плати за спеціальне використання

лісових ресурсів є лісокористувачі — юридичні особи, їх

філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не ма0

ють статусу юридичної особи, постійні представництва не0

резидентів, які отримують доходи з джерел їх походження

з України або виконують агентські (представницькі) функції

стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні

особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без

видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресур0

си відповідно до лісового законодавства), а також фізичні

особи — підприємці, які здійснюють спеціальне використан0

ня лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісо0

рубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов

договору довгострокового тимчасового користування ліса0

ми.

Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне

використання лісових ресурсів є деревина, заготовлена в

порядку рубок головного користування, деревина, заготов0

лена під час проведення заходів: щодо поліпшення якісно0

го складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних влас0

тивостей, з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою

рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубо0

проводів, шляхів тощо.

Ставки рентної плати за спеціальне використання лісо0

вих ресурсів залежать від виду деревини (основних чи нео0

сновних лісових порід ), а також з урахуванням розподілу

лісів за поясами і розрядами.

Платниками земельного податку є власники земельних

ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Об'єктами оподаткування земельним податком є зе0

мельні ділянки, які перебувають у власності або користу0

ванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування земельним податком є:

— нормативна грошова оцінка земельних ділянок з ура0

хуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до

порядку, встановленого цим розділом;
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— площа земельних ділянок, нормативну грошову оці0

нку яких не проведено.

Податок за лісові землі справляється як складова рент0

ної плати, що визначається податковим законодавством. Став0

ка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку

яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 % від

їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарсь0

ких угідь — не більше 1 % від їх нормативної грошової оцін0

ки. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 %

від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які

перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарю0

вання (крім державної та комунальної форми власності).

Отже, аналіз елементів екологічного оподаткування

свідчить про те, що в основному екологічні податки викону0

ють фіскальну функцію. При цьому підприємства не заці0

кавлені у вирішенні еколого0економічних проблем регулю0

вання природокористування та охорони довкілля. Лише ок0

ремі підприємства, керуючись принципами соціальної відпо0

відальності, намагаються здійснювати раціональне приро0

докористування. Тому діюча система екологічного оподат0

кування потребує вдосконалення з метою забезпечення ста0

лого розвитку підприємства.

Так, екологічний податок у розрізі всіх своїх складових

не передбачає лімітування забруднення, що не стимулює

підприємства до його зменшення шляхом впровадження

нових ресурсозберігаючих технологій, обладнання. Тому

ПКУ потребує змін у частині впровадження лімітних обсягів

викидів, скидів та розміщення відходів. При цьому по0

надлімітні обсяги повинні оподатковуватися за підвищени0

ми ставками.

Одним із стимулюючих заходів екологічного оподатку0

вання може бути і пільгове оподаткування для підприємств,

які зменшують обсяги викидів, скидів та розміщення

відходів. Такі підприємства в умовах зниження впливу на

довкілля через зменшення забруднюючих сполук та відходів

мають нараховувати податки з урахуванням знижуючого

коефіцієнта.

Одним із шляхів удосконалення екологічного оподат0

кування також є звільнення від оподаткування підприємств

на період їх реконструкції та модернізації з метою підви0

щення екологічності виробництва.

Слід також запровадити оподаткування екологонебез0

печної продукції, продукції, яка шкодить довкіллю (наприк0

лад, пакувальні матеріали, добрива, електричне та елект0

ронне обладнання тощо).

Потребує впровадження також і оподаткування шкідли0

вого впливу фізичних та біологічних факторів на навколишнє

природне середовище та людину (шум, вібрація, електро0

магнітне випромінювання).

Для вдосконалення системи екологічного оподаткуван0

ня слід запровадити штрафи за екологічні правопорушен0

ня.

Всі ці заходи можуть бути підтримані та запроваджені

цілеспрямованою податковою політикою держави через

врахування тісного взаємозв'язку економічних, екологічних

та соціальних факторів розвитку.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Удосконалення системи екологічного оподаткування

буде основою для створення надійного джерела фінансу0

вання природоохоронної діяльності, а також буде стимулю0

вати підприємства до впровадження у виробництво ресур0

созберігаючих та екологічно чистих технологій. Така систе0

ма екологічного оподаткування, крім фіскальної, буде в

повній мірі виконувати регулюючу функцію. Саме це за0

безпечить сталий розвиток підприємства, який передбачає

таку діяльність підприємств, коли одночасно задовольня0

ються зростаючі матеріальні і духовні потреби населення,

забезпечується раціональне та екологічно безпечне госпо0

дарювання і високоефективне збалансоване використання

природних ресурсів та створюються сприятливі умови для

здоров'я людини, збереження і відтворення навколишньо0

го природного середовища
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поява держави була зумовлена необхідністю захисту

спільних інтересів, а формування корпорацій стало наслідком

концентрації ресурсів у окремих суб'єктів. Поступовий відхід

від державної форми власності як домінуючої в економіці став

важливим фактором перенесення центру економічних повно0

важень на користь корпоративного сектору.

У результаті, розбіжності між корпораціями та держа0

вою суттєво поглибилися, а на сучасному етапі розвитку взає0

модія між ними набула принципово нового забарвлення. Мова

йде насамперед про участь корпорацій в процесі забезпечен0

ня громадян суспільними товарами та послугами.

Тісний зв'язок між представниками корпоративного світу

та державою можна побачити як у країнах з глибокими демок0

ратичними традиціями, так і в країнах з перехідними економіка0

ми. Він особливо яскраво проявляється в умовах економічних

криз, коли держава активно втручається в економічні процеси.

В свою чергу сучасну економіку можна однозначно охаракте0

ризувати як економіку інформаційну. Отже, виникає питання про

можливості взаємного впливу корпоративних стратегій та еко0

номічної політики держави в умовах посилення ролі інформації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми взаємодії держави та корпорацій розкриті в

працях провідних західних вчених Дж. Гелбрейта, Л. Зетте0

ра, Н. Комски, О. Лербінгера, Т. Літмана, Дж. Морона та

ін. Серед вітчизняних науковців слід відзначити внесок

Л. Андрущенка, Л. Наливайко, В. Суторміної, О. Сущенка,

О. Ткачук, Л. Шемаєвої.

Слід визнати, що досліджень, які б аналізували перс0

пективи розвитку GR0управління в Україні вкрай мало, пе0

реважна більшість робіт орієнтована виключно на вивчення

УДК 336.76
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У статті досліджуються особливості GR�менеджменту як складової корпоративної стратегії в
інформаційній економіці. Охарактеризовано найбільш поширені форми GR�управління на су�
часному етапі та їх трансформація під впливом інформатизації економіки. Розкрито роль лоб�
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питання про вплив провідних фінансово0промислових груп

в Україні на державну політику в контексті, як правило, сус0

пільно0політичних, а не економічних процесів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливості використання

GR0менеджменту як однієї із складових корпоративної стра0

тегії в інформаційній економіці та оцінення можливості його

застосування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Держава є важливим суб'єктом фінансових відносин,

оскільки, крім виконання контрольної функції бере участь

у створенні та розподілі створеної вартості. Отже, корпо0

рації змушені мати справу не тільки з конкурентом на рин0

ку, а й із суб'єктом, який здійснює контроль за їх фінансо0

вою діяльністю. З метою впливу на фінансовий стан корпо0

рацій держава використовує цілий ряд інструментів. У свою

чергу, корпорація намагається якомога ефективніше захи0

стити свої власні інтереси у відносинах із державою, що по0

требує побудови відповідної системи комунікацій.

Саме процес управління поведінкою заінтересованих

осіб, організацій та державних установ з метою забезпечен0

ня досягнення поставлених цілей визначається як стратегічні

комунікації [1, c. 5].

Сутність GR0управління проявляється в цілеспрямова0

ному управлінні такими комунікаціями. Фактично в умовах

посилення ролі інформації як економічного ресурсу GR0

менеджмент стає невід'ємною складовою корпоративного

стратегічного менеджменту.

Найповніше сутність фінансового менеджменту розкри0

вається через функції працівників фінансового відділу кор0

порації (рис. 1).
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Діяльність фінансового менеджера ускладнюється тим,

що на всіх етапах (починаючи від планування і закінчуючи

контролем) необхідно враховувати не тільки інтереси кор0

порації, а й інших суб'єктів. Ідеться не тільки про інвесторів

та кредиторів, а й про державу. Якщо основною метою діяль0

ності корпорації є отримання прибутку і задоволення інте0

ресів заінтересованих осіб, то призначення держави поля0

гає в реалізації суспільного інтересу, насамперед це — за0

безпечення виробництва суспільних товарів та послуг і спра0

ведливого розподілу доходів у суспільстві.

Згаданий процес управління стратегічними кому0

нікаціями з урядовими установами може відбуватися пря0

мо або опосередковано (із залученням третіх сторін). За0

лежно від стадії формування та функціонування урядових

структур процес GR0управління можна розділити на попе0

редній (на стадії передвиборчої кампанії) та поточний (коли

урядові структури вже сформовані). Хоча визнаємо, що

поділ за вказаною класифікаційною ознакою є доволі

умовним, оскільки GR0управління є процесом активним за

своєю суттю та безперервним. Залежно від методів, які ви0

користовуються представниками корпоративного бізнесу,

управління стратегічними комунікаціями може бути легаль0

ним і протизаконним (використання підкупу державних

службовців). На останній аспект звернемо особливу увагу

— саме через існування протизаконного впливу корпорацій

на діяльність державних структур доволі часто серед пе0

ресічних громадян культивується негативне ставлення до

GR0менеджменту.

На рисунку 2 наведені найбільш поширені форми GR0

управління, які розкривають різні аспекти управління стра0

тегічними комунікаціями корпорації з державою.

У демократичному суспільстві участь політичних партій

у виборчій кампанії передбачає наявність значних фінан0

сових ресурсів. Окрім публічних фондів, джерелами фінан0

сування передвиборчих кампаній можуть бути внески

членів партій, доходи від реалізації власної продукції партії

(буклети, книжки і т. п.).

З метою виключення можливості впливу корпорацій

через надання фінансової допомоги кандидатам на вибо0

рах у Франції у 1990 р. було прийнято закон, яким запро0

ваджувалися обмеження на фінансування компаніями пол0

ітичних партій, якщо такі внески безпосередньо пов'язані

з реалізацією цілей корпорацій. Також було введено об0

меження на обсяги фінансової допомоги, яку можна було

надати [2, c. 24].

В умовах верховенства права в державі корпорації ма0

ють також можливість у судовому порядку оскаржувати

дії та нормативно0правові акти, прийняті державними орга0

нами. Об'єктом оскаржень можуть бути питання як запро0

вадження певних адміністративних обмежень, так і введен0

ня податків чи обов'язкових зборів.

Так, запровадження податку на паливні елементи в

Німеччині викликало спротив власників атомних електрос0

танцій, які повинні сплачувати даний податок кожного разу

після заміни паливних елементів у реакторах. Уряд Німеч0

чини розраховував, що після запровадження даного подат0

ку бюджет держави щороку отримуватиме близько 3 млрд

євро додатково. Проте одразу після запровадження податку

на паливні елементи енергетичні концерни спрямували позо0

ви проти дій уряду до судів у різних федеративних землях.

Результатом таких дій стало визнання рішення уряду про стяг0

нення даного податку сумнівним і запровадження вимоги на

повернення вже сплачених енергетичними концернами сум.

Лобіювання є однією з найефективніших форм GR0уп0

равління, оскільки дозволяє на етапі формування норматив0

но0правових документів вплинути на рішення окремих пол0

ітиків та державних службовців. Лобіювання можна визна0

чити як вплив на формування державної політики з метою

регулювання діяльності уряду та законотворчого процесу

[3, c. 17]. При цьому корпорації можуть діяти або безпосе0

редньо, або через залучення професійних лобістів.

Лобіювання в деяких країнах визнається офіційним вар0

іантом працевлаштування (наприклад, США). Професійні

лобісти також об'єднуються у лобістські групи, які представ0

ляють інтереси корпорацій із різних галузей економіки. В усіх

випадках дані групи активно взаємодіють із представниками

влади з метою врахування інтересів корпорацій у процесі

прийняття законів або затвердження урядових програм.

В окремих дослідженнях показано, що найбільшу суму

коштів у США протягом 2006 р. було витрачено на лобію0

вання інтересів представників наступних сфер: охорони здо0

ров'я, комунікації, фінансів та страхування [4].

Вплив на думку заінтересованих груп є важливою пере0

думовою реалізації запланованих заходів корпораціями та

їх представниками в законодавчих і виконавчих органах вла0

ди. На сьогодні можна виділити десять найбільш пошире0

них стратегій з маніпулюванням думкою окремих груп гро0

мадян та заінтересованих осіб (табл. 1).

Використання перелічених стратегій

спрямоване на формування в суспільстві

та серед заінтересованих груп необхід0

ного для корпорацій ставлення до пев0

них проблем чи подій, завдяки чому

встановлюються легальні підстави для

політиків щодо прийняття необхідних

нормативно0правових актів чи заходів у

межах державної політики.

Активна рекламна кампанія дає

можливість сформувати в суспільстві

необхідний позитивний імідж для окре0

 

• Оцінювання впливу прийнятих рішень на фінансовий стан корпорації 

Фінансове планування 

• Оцінювання можливих ризиків та можливості отримання прибутків 

Складання інвестиційних проектів 

• Підбір найефективніших способів для фінансування інвестиційних 
проектів 

Прийняття фінансових рішень 

• Залучення необхідних фінансових ресурсів на фінансових ринках 

Операції на ринках капіталів 

• Контроль за відповідністю здійснюваних заходів запланованим 

Фінансовий контроль 

Рис. 1. Функції фінансового менеджера
корпорації

Джерело: складено автором.

Фінансування виборчої 
компанії 

Використання послуг 
юридичних фірм 

Маніпулювання 
суспільною думкою 

Пряме 
лобіювання  

Створення 
«мозкових» 
центрів 

Рекламна 
кампанія  

Благодійні 
пожертви 

Рис. 2. Найбільш поширені форми GR>управління

 Джерело: [1].
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мих корпорацій чи їх менеджерів. Здебільшого йдеться про

намагання рекламодавців спростувати вже існуючі негативні

настрої. Особливо активно такі інструменти використовують0

ся корпораціями, які через характер своєї діяльності завда0

ють шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю гро0

мадян.

Іншою дієвою формою налагодження відносин з урядо0

вими структурами є використання значних пожертв з метою

отримання необхідних дозволів та сприяння. Прикладом такої

поведінки є фонд Б. Гейтса, який здійснює масштабні інвес0

тиції в поширення генетично модифікованих зернових.

Формування необхідної думки в суспільстві та створен0

ня позитивного іміджу для корпорацій відбувається за ак0

тивного залучення представників наукового світу. Саме на0

голос на науковому підгрунті рекомендацій і рішень, які над0

ходять від корпорацій, робить їх надійними та такими, що

не викликають вагомих нарікань у суспільстві. У світовій

практиці тісного співробітництва корпорацій та наукового

світу слід виділити фонди Рокфеллера та Карнегі, які свої0

ми дослідженнями визначали не тільки позицію офіційних

представників влади, а й сприяли реформуванню навчаль0

них програм у навчальних закладах США і світу [6].

ВИСНОВКИ
Взаємодія корпорацій та урядових органів відбувається

за допомогою різних форм GR, що дає можливість досягти

найбільшого ступеня реалізації інтересів перших і змушує

останніх враховувати їх при розробці політики та прийнятті

нормативно0правових актів. Зокрема, активно використо0

вується спонсорська допомога на користь політичних партій

на виборах, залучаються професійні лобістські організації та

представники наукових кіл, фінансуються PR та рекламні кам0

панії та ін. Все це дозволяє корпораціям впливати як на пози0

цію пересічних громадян, так і на політику цілих урядів.

В Україні спостерігається абсолютно відмінна ситуація

— вплив крупних суб'єктів бізнесу (насамперед, провідних

фінансово0промислових груп) існує, при цьому, він, як пра0

вило, приховується і доволі часто реалізується за допомо0

гою протизаконних методів. У той же час, провідні вітчиз0

няні фінансово0промислові групи використовують широкий

спектр методів впливу на державну політику, проте часто

вдаються до маніпулювання суспільною думкою, залежно

від політичних уподобань.

Відповідно на сучасному етапі можна говорити про ви0

користання GR0менеджменту на рівні провідних українсь0

ких корпорацій, проте з суттєвими відмінностями від закор0

донної практики, насамперед, в частині цілеутворення —

доволі часто мова йде не про синхронізацію стратегій дер0

жави та корпорацій, а повне ігнорування інтересів держави.

Подальший розвиток GR0менеджменту в Україні слід

пов'язувати в першу чергу з розвитком інформаційного сус0

пільства в нашій країні, посиленням прозорості державної

політики та транспарентності корпоративного сектору.
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Стаття надійшла до редакції 22.10.2015 р.

Назва стратегії Короткий опис
1. Стратегія відволікання  Створення інформаційного прецеденту, який дозволяє 

відволікати увагу зацікавлених груп від існуючої проблеми 
2. Створення проблеми і пропонування її 
вирішення 

Акцентування уваги зацікавлених осіб на проблемі і пропозиція 
бажаного варіанту її рішення 

3. Стратегія поступового запровадження змін У випадку, коли раптові зміни можуть викликати спротив 
громадян, передбачається поетапна реалізації програми дій 

4. Стратегія відтермінування  Якщо рішення є непопулярним, то потрібно визнати його 
необхідним, і запропонувати запровадити пізніше 

5. Стратегія «дитячої поведінки» Застосування інтонації та манери поведінки близької до дитячої 
манери чи демонстрація слабкості 

6. Використання емоційної складової Наголос робиться на емоціях, а не на необхідності 
осмислювати дії чи факти  

7. Стратегія зверхнього відношення до 
громадськості  

Надання менш якісної освіти для представників бідних верств 
населення  

8. Стратегія сприяння пануванню 
посередності 

Поширення думки у суспільстві про позитивну оцінку 
безглуздої та посередньої поведінки 

9. Стратегія підтримки самозвинувачення Сприяння поширенню серед громадян відчуття винуватості за 
власний незадовільний стан 

10. Стратегія кращого пізнання інших осіб Використання досягнень науки з метою дослідження мотивів та 
механізмів поведінки громадян 

Таблиця 1. Десять найбільш поширених стратегій маніпулювання думкою зацікавлених груп

Джерело: [5].
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Створення та ефективне використання інтелектуального капіталу та його компонентів як які�
сно нового економічного ресурсу з урахуванням його властивостей дозволяють державі вирі�
шувати ряд проблем. Саме тому основними цілями держави є залучення в господарський обіг
об'єктів інтелектуальної власності та інших результатів науково�технічної діяльності, згідно з
розпорядженням Уряду України є: підвищення рівня та якості життя населення на основі роз�
витку виробництва конкурентоспроможної вітчизняної продукції (робіт, послуг) з високими тех�
нічними і споживчими характеристиками; прогресивні структурні перетворення в галузі мате�
ріального виробництва; підвищення експортного потенціалу української економіки; створення
нових робочих місць; розширення на цій основі бази оподаткування; забезпечення оборонної,
технологічної, економічної та екологічної безпеки України.

Пріоритетними для держави є розробки, що містять охороноздатні об'єкти інтелектуальної
власності, і інші результати науково�технічної діяльності, що забезпечують найбільшу соціаль�
но�економічну ефективність і реалізацію зазначених основних цілей, а також вирішення зав�
дань зміцнення обороноздатності країни.

Зниження витрат досягається також у результаті впливу ряду факторів. Досить потужним
фактором у розвитку масового виробництва відіграють витрати на наукові та дослідно�конст�
рукторські роботи, оскільки, як правило, через їх значний розмір, їх може здійснювати лише
значні за розміром фірми. Здійснення науково�дослідних і дослідно�конструкторських робіт
економічним суб'єктом залежить від рівня розвитку інтелектуального капіталу. Важливу роль у
цьому процесі, безумовно, відіграє людський компонент. Проведення науково�дослідних та
дослідно�конструкторських робіт можливо лише високо професійним персоналом з певним
рівнем знань, умінь, навичок, досвіду, здібностей. Воно також залежить від наявності певних
інформаційних систем, фінансових відносин, можливостей компанії по використанню своїх
ресурсів і технологій (структурний капітал), системи надійних відносин з іншими економічни�
ми суб'єктами, ліцензійних та інших договорів (клієнтський капітал).

Creation and effective use of intellectual capital and its components as a qualitatively new economic
resource considering its features allow the state to solve a number of problems. That is why the main
goals of the state is engaging in economic turnover of intellectual property and other results of
scientific and technological activities, according to the order of the Government of Ukraine: raising
the level and quality of life through the development of competitive domestic products (works,
services) with high technical and consumer characteristics; progressive structural changes in material
production; increase the export potential of the Russian economy; job creation; expansion of the
basis of the tax base; ensuring defense, technological, economic and environmental security of
Ukraine.
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The priority for the state is developing, containing ohoronozdatni intellectual property, and other
scientific and technological activities that provide the most socio�economic efficiency and
implementation of basic objectives and meet the challenges of strengthening the defense of the
country.

Cost reduction is achieved as a result of the impact of several factors. Pretty powerful factor in the
development of mass production costs play a research and development work, because, as a rule,
because of their large size, they can carry only large�sized firms. Implementation of research and
development work stakeholders depend on the level of intellectual capital. An important role in this
process, of course, plays a human component. Carrying out research and development work is
possible only highly professional staff with a certain level of knowledge, skills, experience and
abilities. It also depends on the availability of certain information systems, financial relations,
opportunities for the use of their resources and technology (structural capital) systems, robust
relations with other economic entities, licensing and other agreements (client assets).

ВСТУП
Створення та ефективне використання інтелектуаль0

ного капіталу та його компонентів як якісно нового еко0

номічного ресурсу з урахуванням його властивостей доз0

воляють державі вирішувати ряд проблем. Саме тому ос0

новними цілями держави є залучення в господарський обіг

об'єктів інтелектуальної власності та інших результатів

науково0технічної діяльності, згідно з розпорядженням

Уряду України є: підвищення рівня та якості життя насе0

лення на основі розвитку виробництва конкурентоспро0

можної вітчизняної продукції (робіт, послуг) з високими

технічними і споживчими характеристиками; прогресивні

структурні перетворення в галузі матеріального виробниц0

тва; підвищення експортного потенціалу української еко0

номіки; створення нових робочих місць; розширення на

цій основі бази оподаткування; забезпечення оборонної,

технологічної, економічної та екологічної безпеки Украї0

ни.

Пріоритетними для держави є розробки, що містять

охороноздатні об'єкти інтелектуальної власності, і інші

результати науково0технічної діяльності, що забезпе0

чують найбільшу соціально0економічну ефективність і ре0

алізацію зазначених основних цілей, а також вирішення

завдань зміцнення обороноздатності країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогоднішній день в Україні питання щодо сутності

і структури інтелектуального капіталу є дискусійними, в

наявних дослідженнях недостатньо обгрунтована концеп0

ція його формування і розвитку. Серед вітчизняних нау0

ковців окремі аспекти інтелектуального капіталу висвіт0

лені в працях О. Бервено, О. Бутнік0Сіверського, І. Журав0

льової, С. Ілляшенко, О. Кендюхова, О. Лапіна, Н. Мар0

кової, О. Стрижак, С. Легенчук, А. Чухно. Більшість дос0

лідників розглядає макроекономічні проблеми функціо0

нування ІК, в контексті результатів зарубіжних дослід0

жень.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Постановка задачі є обгрунтування необхідності фор0

мування конкурентної стратегія функціонування інтелек0

туального капіталу на підприємстві на основі системи його

економічної діагностики.

Ключові слова: конкурентна стратегія, інтелектуальний капітал, диференціація продукції, структур-

ний капітал, клієнтський капітал, вартість компанії.

Key words: сompetitive strategy, intellectual capital, product differentiation, structural capital, client capital

value of the company.

РЕЗУЛЬТАТИ
Крім цього, необхідно відзначити, що яку б конкурен0

тну стратегію не вибрала б фірма, особливу роль у досяг0

ненні її цілей гратимуть компоненти інтелектуального ка0

піталу. Розглянемо існуючі конкурентні стратегії і роль

інтелектуального капіталу в їх реалізації.

1. Віолентна стратегія. Дана конкурентна стратегія ха0

рактерна для компаній, сфера діяльності яких лежить у

сфері великого, стандартного виробництва товарів або

послуг. Перевага фірм — віолентов полягає в тому, що

виробництво нових продуктів (структурний капітал як на0

слідок функціонування людського капіталу) може бути

здійснено більш ефективним способом і з меншими вит0

ратами на відміну від виготовлення невеликих партій силь0

но відрізняються один від одного товарів, в перевагах від

широкомасштабних наукових досліджень (прояв людсь0

кого капіталу), розвиненою збутової мережі і великих рек0

ламних компаніях (клієнтський капітал як результат діяль0

ності людського капіталу) [4, с. 65].

Сутність даної стратегії полягає в тому, що, спираю0

чись на свою гігантську силу, компанія прагне до до0

мінування на ринку, витісняючи з нього конкурентів. По0

купці залучаються за рахунок порівняну дешевизну і доб0

ротності (середнього рівня якості) продукції (структур0

ний капітал як результат функціонування людського кап0

ітана). В цілому фірми — віоленти є стрижнем сучасної

економіки, оскільки створюють більшу частину валового

національного продукту і випускають велику частину про0

мислового продукту.

Успіх великого виробництва віолентов залежить знач0

ною мірою від економії на масштабах виробництва, коли

із зростанням розмірів підприємства витрати виробницт0

ва одиниці продукції знижуються до того моменту, коли

буде сформований завдяки людському капіталу опти0

мальний розмір виробництва.

Даний механізм є результатом діяльності людсь0

кого капіталу, що здійснює збір інформації, аналіз

структурного (обладнання, інформаційні системи, си0

стема фінансових взаємин та тощо) і клієнтського (ка0

нали збуту, ліцензійні договори та тощо) капіталів. У

підсумку здійснюється вибір на користь виробництва

певного виду продукції з відходів чи продуктів по0

бічного виробництва, який буде користуватися попи0

том на ринку.
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Таким чином, успіх великого виробництва, що вияв0

ляється в економії на масштабах виробництва, — резуль0

тат ефективного функціонування всіх компонентів інте0

лектуального капіталу, коли завдяки людському капіта0

лу здійснюється вибір найбільш кращого та ефективного

використання ресурсів економічних суб'єктів при сфор0

мованому рівні розвитку структурного та клієнтського ка0

піталів, що дозволяють ефективно реалізувати перетво0

рені ресурси. Разом з тим як наслідок зниження витрат

виробництва відбувається розвиток людського (якісна

зміна його елементів при поглибленні спеціалізації),

структурного та клієнтського (створення нових продуктів,

формування каналів збуту, укладення договорів та тощо)

капіталів [2, с. 65].

Зниження витрат досягається також у результаті впли0

ву ряду факторів. Досить потужним фактором у розвитку

масового виробництва відіграють витрати на наукові та

дослідно0конструкторські роботи, оскільки, як правило,

через їх значного розміру, їх може здійснювати лише

значні за розміром фірми. Здійснення науково0дослідних

і дослідно0конструкторських робіт економічним суб0

'єктом залежить від рівня розвитку інтелектуального ка0

піталу. Важливу роль у цьому процесі, безумовно, відіграє

людський компонент. Проведення науково0дослідних та

дослідно0конструкторських робіт можливо лише високо

професійним персоналом з певним рівнем знань, умінь,

навичок, досвіду, здібностей. Воно також залежить від

наявності певних інформаційних систем, фінансових

відносин, можливостей компанії по використанню своїх

ресурсів і технологій (структурний капітал), системи над0

ійних відносин з іншими економічними суб'єктами, ліцен0

зійних та інших договорів (клієнтський капітал).

Про зростання стійкості віолентів свідчить їх значний

розмір і завидна стабільність, що також можна пояснити

перевагою "першого ходу". У момент їх появи в галузі ри0

нок зазнає незворотні зміни [3, с.140]. Для того, аби ста0

ти віолентам і завоювати ринок, фірма повинна запропо0

нувати дещо нове. Дана мета може бути досягнута завдя0

ки інтелектуальному капіталу, компоненти якого служать

джерелом оновлення і прогресу компанії, створюючи і по0

ширюючи інновації, реалізуючи стратегічні цілі.

Життєвий цикл віолентов залежить від ефективного

функціонування інтелектуального капіталу і він може бути

описаний такими закономірностями. Нові великі компанії,

як правило, найчастіше з'являються в нових галузях або

підгалузях, у міжнародних масштабах — у нових, які ди0

намічно розвиваються як результат діяльності насампе0

ред людського капіталу. Організації, які потерпіли невда0

чу, повільно зміщуються вниз, а потім зникають зовсім в

результаті захоплення більш потужними конкурентами.

Велике виробництво не може стати дрібним, воно у разі

неефективного управління може перейти в інші руки.

Молоді компанії не займають місця старих, а стають з

ними поруч. Виробничий потенціал втрачають життєз0

датність корпорацій не втрачається, а вбудовується в си0

стему більш потужних економічних суб'єктів. Оновлення

без потрясінь — така форма оновлення у сфері масово0

го виробництва, яка досягається за рахунок формування

людським капіталом структурного та клієнтського капі0

талів, що дозволяють фірмі постійно оновлюватися і про0

гресувати.

Таким чином, реалізація віолентної стратегії є яскра0

вою ілюстрацією функціонування інтелектуального капі0

талу та його компонентів. Необхідно відзначити, що дана

стратегія для українських компаній дуже перспективна,

особливо для провідних торгових мереж, а також

підприємств сфери послуг, коли економічні суб'єкти праг0

нуть отримувати прибуток за рахунок обороту. Врахову0

ючи потенціал людського капіталу в нашій країні, пробле0

ма полягає в його ефективному та раціональному вико0

ристанні для досягнення поставлених цілей [1, с. 365].

2. Патієнтна стратегія. Дана конкурентна стратегія ха0

рактерна для вузькоспеціалізованих компаній, що вироб0

ляють особливу, незвичайну продукцію (структурний ка0

пітал як результат функціонування людського капіталу)

для певного, частіше вузького кола споживачів (клі0

єнтський капітал). Ринкова сила таких економічних суб'єк0

тів полягає в тому, що вироблена ними продукція стає

певною мірою незамінною для відповідної групи спожи0

вачів. Компанії, контролюючи невеликий сегмент ринку,

намагаються завоювати максимальну частку цього сегмен0

ту, формуючи і розвиваючи клієнтський капітал. Свої до0

рогі і високоякісні товари вони пропонують тим спожива0

чам, яких не влаштовує стандартна продукція. Організації

прагнуть зосередити свої зусилля на користь саме обме0

женим попитом продукції, щоб ухилитися від прямої кон0

куренції з провідними корпораціями. Вони приносять на

ринок різноманітність, оскільки вишукують і активно фор0

мують спеціальні потреби, рятуючи економіку від стан0

дарту.

Якщо розглядати можливість застосування даної кон0

курентної стратегії вітчизняними компаніями, то необхі0

дно відзначити, що вона може зіграти особливу роль у

розвитку українського ринку, оскільки закликає не бо0

ротися безпосередньо з провідними організаціями, а ви0

шукувати недоступні для тих сфери діяльності, коли зав0

дяки людському капіталу формуються нові і розвивають0

ся існуючі елементи структурного та клієнтського капі0

талів, що підвищує таким чином шанси в конкурентній

боротьбі.

У цілому патієнтна стратегія є однією з найбільш

ефективних ліній ринкової поведінки дрібних і середніх

фірм, що дозволяють домагатися їм успіху в конкурентній

боротьбі не тільки з рівними, але і з найбільш потужними

суперниками. Дві її головні складові полягають у ставці

на диференціацію продукту, здійснювану структурним ка0

піталом, і необхідність зосередження максимуму зусиль

клієнтським капіталом на вузькому сегменті ринку. У ви0

падку з диференційованими продуктами втрати ефектив0

ності виробництва протистоїть підвищення ефективності

споживання. При спеціалізованому виробництві запас

конкурентоспроможності продукції досягається в основ0

ному за рахунок високої споживчої цінності, що і дозво0

ляє одночасно збільшити запас конкурентоспроможності

(кількісно він дорівнює прибутку споживача від покупки

товару і прибутку виробника). Тому виробники особливо

зацікавлені в посиленні диференціації продукції і вжива0

ють активних заходів у цій сфері. Основними кублами,

що породжують диференціацію продуктів, є існуючі між

продуктами і послугами відмінності в якості, сервісі і рек0

ламі.

Головним чинником диференціації продукції, безу0

мовно, є саме якість продукції, яка має досить склад0

ною і багатовимірної характеристикою, вимірюється

багатьма параметрами. Саме тому досить актуальним є

вибір пріоритетів серед основних споживчих якостей,

що відкривають можливості для широкого розмаїття

продуктів, які стають унікальні. Основою для диферен0

ціації можуть служити також додаткові споживчі вла0

стивості (особливості товару, які надають вплив на

легкість, зручність його використання та тощо) [6, с.

75]. Як показує практика, на зрілому і насиченому рин0

ку саме вони багато в чому визначають конкурентосп0

роможність нових продуктів. Диференціація продуктів
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також може бути викликана особливими способами

його споживання. В цілому досягнення диференціації

продукції досягається за рахунок функціонування

людського капіталу. Даний компонент інтелектуально0

го капіталу проводить дослідження клієнтського капі0

талу, виявляючи нові групи споживачів і їх бажання

щодо вироблених компанією товарів. У результаті про0

веденого аналізу людським капіталом приймається

рішення про формування нових або вдосконаленні існу0

ючих споживчих якостей.

Ще одним фактором диференціації є реклама, яка

дозволяє проявити приховані в товарі відмінності від ана0

логічної продукції, адресує продукт певної групи спожи0

вачів, сприяє формуванню нових потреб, створює дифе0

ренціацію продуктів там, де дійсної та істотної різниці між

ними немає. В даному випадку в результаті функціону0

вання людського капіталу відбувається створення і роз0

виток клієнтського капіталу компанії.

Перераховані вище фактори диференціації продукції

або послуг враховуються економічними суб'єктами в про0

цесі формування своєї ринкової ніші за допомогою мар0

кетингових досліджень.

Таким чином, диференціація продукції здійснюється

завдяки людському капіталу, який удосконалює структур0

ний капітал, який робить вплив клієнтський капітал. У ціло0

му компанії, що дотримуються патієнтна стратегії, роб0

лять ставку саме на клієнтський капітан.

Патенти, уникли поглинання, можуть розвиватися за

двома напрямками — стагнація або помірне зростання

разом із займаної нішею (прояв недоліку стратегії — об0

меженість розміру сегмента ринку), або зміна стратегії і

перетворення в крупного віолента (у разі перспективної

ринкової ніші та створення масового ринку зі збережен0

ням лідерства, при цьому розміри ресурсів для ривка в

масове виробництво і створення нової продукції недо0

статні) [8, с.132].

Таким чином, патієнтна стратегія грунтується на

провідній ролі клієнтського капіталу, що дозволяє вузь0

коспеціалізованим компаніям збільшувати свою вартість.

3. Комутантна стратегія. Дана конкурентна страте0

гія переважає при звичайному бізнесі в місцевих (локаль0

них) масштабах. Перевага таких фірм полягає в їх кращій

пристосованості до задоволення невеликих за обсягом,

а часто і короткочасних потреб певних клієнтів.

Розбіжність запитів певних економічних суб'єктів, а та0

кож наявність технічної можливості здійснення їх задо0

волення є основою для використання комутантної стра0

тегії, при якій ставка робиться на структурний капітал.

Лише такі компанії готові використовувати кожну мож0

ливість для бізнесу, будучи сполучною тканиною еконо0

міки. Для них характерна відсутність великих виробни0

чих потужностей, особливих пізнань у вузькій області

або науково0технічних напрацювань (людський капітал),

тому їм практично байдуже, чим займатися, але при цьо0

му їм досить легко здійснювати різкі зміни сфери ко0

мерційної діяльність [5, с. 41]. Підвищена гнучкість та0

ких організацій — джерело їх сили в конкурентній бо0

ротьбі. Дух вільного підприємництва, постійна на0

ціленість на отримання прибутку, готовність вдатися за0

ради її до будь0яких засобів — головні риси комутант0

ної стратегії. Компанії0комутанти з'являються там, де

інші підприємства неефективні, де фізично немає місця

для інших конкурентів (магазини, заправки), де інші

фірми не забезпечують досить індивідуалізованого

підходу до споживачів (лікарі, юристи).

Особливість даного виду конкурентної стратегії по0

лягає в тому, що вона приваблива для величезної кількості

організацій. У кількісному відношенні дрібні економічні

суб'єкти утворюють найбільший ринковий сектор, концен0

труючись на задоволення локальних потреб, невеликих

за розміром і пов'язаних з обмеженим колом клієнтів.

Найбільш яскраво це виявляється в наступних характе0

ристиках локальних потреб територіально відособлено0

му бізнесі місцевого значення, різнорідності, численності,

мінливості. Саме це і зумовлює особливості комутантної

стратегії, коли компанії повинні уважно стежити за зміна0

ми потреб своїх клієнтів (клієнтський капітал), щоб не

втратити їх, а в разі зникнення потреби повинні вміти

швидко переорієнтуватися на задоволенні іншої [9, с.165].

Тому комутанти повинні бути гнучкими, вміючи перетво0

рювати свої слабкості в силу. Але ця гнучкість повинна

бути усвідомленою і дуже агресивно проведеною політи0

кою компанії, яка повинна залишатися невеликий за роз0

мірами.

Разом з тим комутанти володіють низьким ступенем

стійкості, оскільки не володіють необхідним набором еле0

ментів структурного капіталу для довгого протистояння

несприятливого розвитку подій. Але при цьому якщо в

такий бізнес легко увійти, то з нього можна легко і вийти,

тому можливість зміни виду діяльності — це ще один про0

яв гнучкості комутантов. У разі якщо компанії вдається

розширитися, вона може або підвищити свою ефек0

тивність і домогтися зниження середніх витрат (стати віо0

лентам), або виробити ефективну спеціалізацію, що за0

хищає від конкурентів (стати патієнтам), або не змінюва0

тися і стати легкою здобиччю для першого сильного суп0

ротивника. Також існує можливість збереження своїх

розмірів.

Комутантна стратегія грунтується на ефективному ви0

користанні потенційних можливостей компанії по вико0

ристанню своїх ресурсів і технологій (структурний капі0

тал), що дозволяє створювати і підтримувати певну

клієнтську базу (клієнтський капітал). При даній стратегії

людський капітал в принципі не орієнтований на створен0

ня якісно нових видів продукції, робіт, послуг. Він пере0

слідує мету знайти найбільш ефективний шлях по вико0

ристанню залежних фірмою ресурсів, що дозволяв збе0

регти певну ринкову нішу. В цілому дана стратегія пере0

важає серед нових українських приватних організацій.

4. Фірми експлеренти. Дана стратегія конкурентної

боротьби пов'язана зі створенням нових, а також з ради0

кальним перетворенням старих сегментів ринку, що до0

сягається шляхом ефективного та раціонального форму0

вання та використання високопрофесійного людського

капіталу. При цьому необхідно зазначити, що для експ0

лерентів характерно не просто вдосконалення існуючих

товарів і послуг, а вкрай ризикований, але і надзвичайно

вигідний в разі успіху, пошук революційних рішень. Саме

ризикований прорив у невідоме, а не передбачуваний

поточний науково0технічний прогрес (вотчина великих

фірм і спеціалізованих виробників) — доля представників

даної конкурентної стратегії. Сильна сторона експле0

рентів, що досягається завдяки високим кваліфікаційним

та мотиваційним якостям людського капіталу, пов'язана

з випередженням у впровадженні принципових нововве0

день, коли компанії прагнуть створити принципово новий

ринок і витягти максимальні вигоди від початкового та

одноосібного присутності на ньому [7, с.169]. Існування

фірм — експлерентів — яскраве свідчення функціонуван0

ня інтелектуального капіталу, впровадження в реальність

продуктів інтелектуальної діяльності.

Відмінна риса компаній експлерентів полягає в наяв0

ності високопродуктивного професійного людського ка0

піталу. На чолі таких організацій, як правило, завжди зна0
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ходиться людина з характером першопрохідника, і пра0

цюють в них однодумці, які поділяють ідею керівника. Ек0

сплеренти відрізняються наявністю групи з сильним ліде0

ром, яка працює над проривний інновацією. Особлива та

мотивація персоналу, оскільки у них набагато сильніше

розвинені позаекономічні мотиви (функціональні та осо0

бистісні якості людського капіталу), а успіх проекту мож0

на розглядати як єдиний шанс відбутися як підприємця.

Саме тому всі переваги першовідкривачів експлерент

(швидкість, досягнуте випередження в часі) грунтується

на ефективному використанні насамперед людського ка0

піталу.

Конкурентні стратегії не є єдиними прихильними для

фірми у всьому періоді її діяльності. У міру створення ком0

панії, її функціонування перед нею виникають відповідні

проблеми. Рішення їх в результаті ефективного викорис0

тання інтелектуального капіталу дозволяє міняти конку0

рентні стратегії. Але в результаті вірного вибору сфери

діяльності (задача людського капіталу) компанія це за0

безпечення собі стійкого положення і достатнього рівня

прибутковості, а якщо вона виявиться гнучкою, то може

накопичити капітал і збільшити свої розміри (функція

структурного капіталу). Укрупнення розмірів без зміни

стратегії не може бути успішним, воно виправдовує себе

лише в період становлення галузі, оскільки на сучасному

ринку завжди присутні конкуренти.

Без наявності переваг, фірма не зможе вижити. Тому

для виживання та ефективного розвитку малої організації

необхідно стати патіентам — спеціалізованою компанією,

яка може що0небудь робити краще за інших (задача

клієнтського капіталу). Патієнт зростає, зміцнюється, зай0

має все більшу частину ринкового сегменту в національ0

них, а можливо і в міжнародних масштабах. Тут фірма

стикається з новою проблемою — обмеженим розміром

частки ринку. Для подальшого зростання необхідно ма0

сове виробництво, але вибір на його користь досить

складний. Поза своєї ринкової ніші компанія стає більш

вразливою для конкурентів. Перехід до масового вироб0

ництва благополучний, якщо обрана спеціалізація перс0

пективна. Так патієнт перетворюється на віолента, який

здатний задовольняти своєю продукцією швидко зроста0

ючий попит на яку те масову різновид товарів або послуг.

Шлях до віолентам можливий і через ризикований шлях

проривного науково0технічного прогресу. У разі такого

успіху експлерент виявляється на хвилі динамічно зрос0

таючого попиту, перетворюючись на віолента, оскільки

жодна галузь економіки не перебуває в стані вибухового

зростання. Завжди в певний період настає насичення рин0

ку, тому фірмі необхідно проникати в усі нові галузі, праг0

нути до заняття домінуючих позицій.

ВИСНОВКИ
Розглянуті вище шляхи розвитку компаній ілюстра0

ція ефективного та раціонального функціонування їх інте0

лектуального капіталу та його компонентів, коли людсь0

кий капітал виступає як творець структурного та клі0

єнтського капіталів, що дозволяють економічним суб'єк0

там здійснити вибір сфери діяльності, організувати бізнес

процеси, сформувати і утримувати ринкову нішу, що зна0

ходить відображення в зростанні вартості економічних

суб'єктів.

Таким чином, конкурентні переваги, одержувані еко0

номічними суб'єктами від формування та введення в гос0

подарський оборот інтелектуального капіталу, дозволя0

ють їм ефективно функціонувати на певному сегменті рин0

ку, генеруючи значні грошові потоки, що впливають на

вартість компанії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тяжка економічна ситуація України, спричинена бой0

овими діями на сході країни та небажанням інвесторів

вкладати свої ресурси в країну з тяжкою політичною си0

туацією, стали причиною необхідності пошуку невідклад0

них реанімаційних заходів підняття рівня економіки дер0

жави. Одним із таких заходів є досвід провідних країн

світу в частині запровадження спеціальних (вільних) еко0

номічних зон та територій пріоритетного розвитку. Вільні

економічні зони називають вікнами світової економіки,

через які в ряд регіонів і країн проникають іноземні інве0

стиції, технології, досвід управління. Крім того, багато

економістів вважають спеціальні економічні зони прото0

типом нової політики "відкритих" дверей для економіч0

ного розвитку держави. Тому на разі є необхідність ана0

лізу побудови вільних економічних зон, аналізу їх струк0
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тури, позитивних і негативних сторін а також доцільність

їх запровадження за конкретного стану економіки дер0

жави і політичної ситуації, яка склалася.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика суті і цілей створення спеціальних

(вільних) економічних зон та територій пріоритетного

розвитку досить досліджена в світовій науковій літера0

турі. Розгляду діяльності таких утворень присвячені ро0

боти таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як А. Куз0

нєцов, Є. Федоренко, С. Єврастов [4], В. Соколлов [6] та

ін. Вивчення світового досвіду спеціальних економічних

зон та територій пріоритетного розвитку дозволяє кон0

статувати неоднорідність форм, цілей, механізмів, стра0

тегій розвитку та результатів зонування. Але це розмаїт0
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тя може й має бути ідентифіковане, зведене в загальну

схему, теоретично усвідомлене.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз розвитку та формування віль0

них економічних зон та аналіз їх діяльності. Відповідно

до поставленої мети у статті вирішуються наступні задачі:

проаналізувати сутність спеціальних (вільних) економіч0

них зон їх основні ознаки та класифікацію; дослідити

позитивні та негативні сторони вільних економічних зон;

визначити фактори, що впливають на функціонування

вільних економічних зон та територій пріоритетного роз0

витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Один із перших термінів, що визначали суть вільної

зони, — "вільна гавань" (porto franko). У міру поширен0

ня механізму зон, модифікації цільової та функціональ0

ної спрямованості цей понятійний ряд збільшувався, у

тому числі й під впливом мовних особливостей деpжав0

засновниць. У результаті утворення, що має внутрішню

цілісність, отримало значну кількість назв. Мається на

увазі багатозначність понять, адже, за нашими підрахун0

ками, існує близько 60 дефініцій, або лексем, на позна0

чення цього утворення.

Найбільш поширені терміни "вільна економічна зона"

(free economic zone) (ВЕЗ/FEZ) та "експоpтно0виpобнича

зона" (export processing zone) (ЕВЗ/EPZ). Перший термін

найбільш точно передає той ключовий момент, що харак0

теризує зону як економічне, а не політичне, соціальне чи

інше утворення з вільним (спрощеним та пільговим

відносно норм господарського й митного законодавства

приймаючої економіки) режимом підприємницької діяль0

ності.

Другий термін — ЕВЗ — досить широко було попу0

ляризовано економічною наукою. Він найбільш активно

використовується в практиці країн, що розвиваються.

Крім того, термін ЕВЗ офіційно визнаний рядом міжна0

родних організацій, зокрема Міжнародною Організацією

Праці, Центром ООН з Транснаціональних Корпорацій,

Всесвітньою Асоціацією ЕВЗ (World export processing

zone association), Світовим банком.

В Україні найбільшої популярності набув досвід Ки0

таю в галузі проведення економічних реформ. І, хоча він

не був реалізований у нашій державі, між тим залишив

свій відбиток у вітчизняному законодавстві, у якому зас0

тосовано термін "спеціальна економічна зона" (special

economic zone) (CЕЗ/SEZ). У результаті офіційно узако0

неним в Україні є подвійний термін — "спеціальна (вільна)

економічна зона" (СЕЗ/ВЕЗ).

Існує багатоваріантність підходів щодо визначення

самого утворення СЕЗ. Власні трактування дає законо0

давство країн, що беруть участь у процесі зонування;

містять їх також міжнародні угоди, наукові досліджен0

ня, документи міжнародних організацій, асоціацій тощо.

Серед найбільш відомих визначень назвемо лише ті, що

були сформульовані в постанові Ради Спільного Ринку

від 04.03.1969 p., у VII додатку до Конвенції в Кіото від

18.03.1973 p., документах UNCTAD від 1975 p., Ради

Спільного Ринку від 1988 p., у матеріалах Міжнародної

організації праці, Центру ООН з ТНК, Всесвітньої Асо0

ціації ЕВЗ. Усі вони, поділяючи єдину думку щодо най0

важливіших суттєвих pис вільних зон, пропонують влас0

не, оригінальне трактування.

Приміром, Центр ООН з ТНК трактує поняття експор0

тної виробничої зони як "чітко визначеної промислової

зони, де сформовано анклав безмитної торгівлі в митно0

му та торговому режимі приймаючої країни і в якій іно0

земні підприємства, що виробляють в основному продук0

цію на експорт, отримують вигоду з наданих фіскальних

пільг".

У VII додатку до Кіотської конвенції 1973 р. вільну

зону (зону франко) визначено як "частину території краї0

ни, на якій товари розглядаються як об'єкти, що знахо0

дяться за межами національної митної території, завдя0

ки чому не підлягають звичайному митному контролю та

оподаткуванню".

Фахівці Світового банку вважають: спеціальна еко0

номічна зона — це територія з чітко визначеними ме0

жами, що, як правило, має кордони, один адміністра0

тивний центр та податкові пільги, що надаються підприє0

мствам, які фізично розташовані на території зони [1].

Також вони вирізняють, як різновид СЕЗ експортно0про0

мислові зони, що являють собою огороджену ділянку,

яка створюється з метою розвитку промисловості, ви0

робництва й експорту та має більш ліберальні, ніж усе0

редині країни, податкову й економічну політику та за0

конодавство [2].

 Економічна література містить і таке визначення:

"Вільна економічна зона — це складова частина госпо0

дарського комплексу країни, спеціально визначена на да0

ному етапі із загального економічного контексту як пріо0

ритетна, що забезпечує розподіл і виробництво суспіль0

ного продукту, включаючи іноземний продукт, для до0

сягнення при цьому конкретної мети в соціально0еконо0

мічному розвитку держави".

Існують й інші тлумачення СЕЗ:

— територія із чітко визначеними кордонами та особ0

ливими економічними умовами, які сприяють залученню

прямих іноземних інвестицій, де компанії отримують по0

даткові й митні пільги;

— територія, створена з метою стимулювання еко0

номічного розвитку країни за рахунок залучення інвес0

тицій та розвитку торговельної системи;

— географічний регіон, у якому діють економічні за0

кони, що відрізняються від загальноприйнятих усередині

країни, запроваджені з метою залучення прямих інозем0

них інвестицій [3].

Що стосується суттєвих ознак СЕЗ, то в науковій літе0

ратурі теж немає єдиної думки щодо цього. Залежно від

того, які риси досліджуваних територіально0господарсь0

ких утворень визнаються основними, формуються й різні

погляди на поняття та класифікацію СЕЗ. Зокрема, у пуб0

лікаціях "Центру ООН по Транснаціональним корпораці0

ям" наголошується на існуванні 5 суттєвих ознак, що виз0

начають СЕЗ, а саме:

— інтеграція у світове господарство та підпорядко0

вані їй цілі — нарощування експорту товарів та імпорту

капіталів, залучення передових високих технологій, підго0

товка кадрів тощо;

— стимулювання розвитку місцевих факторів вироб0

ництва й забезпечення зміни існуючих на момент ство0

рення зони продуктивних сил та економічного потенціа0

лу;

— формування особливих економічних відносин ви0

робництва та розподілу продукту;

— здатність до дифузного розширення та розпов0

сюдження власних меж (кордонів) на інші, пов'язані з нею

безпосередньо або опосередковано господарські сфе0

ри, галузі, території;

— наявність чітко визначеного кордону.

Як вихідні критерії, що визначають віднесення тих або

інших структур до вільних економічних зон, ми викорис0

товуємо:
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— умовну екстериторіальність щодо митних кордонів

та індиферентність до торгового режиму приймаючої

держави;

— спрямованість на активізацію підприємницької та

зовнішньоекономічної діяльності;

— використання для власного розвитку зовнішніх

фінансових ресурсів;

— особливий ( відрізняється від загального, існую0

чого на території держави розташування) організаційно0

правовий режим.

Фактор активізації зовнішньоекономічних зв'язків є

суттєвим, адже окрім СЕЗ можуть існувати особливі те0

риторіальні утворення зі спеціальним режимом сприян0

ня окремим видам підприємницької діяльності (так звані

підприємницькі зони, зони розвитку тощо) на депресив0

них або інших територіях для безпосереднього заохо0

чення національних виробників.

Підприємницькі та подібні до них зони, як правило,

фізично не відокремлені від навколишніх територій, мо0

жуть розташовуватися в районах невеликих міст або на

більш значних за площею "проблемних" територіях. Зап0

ровадження підприємницьких зон в основному пов'яза0

не з політикою держави щодо підтримки співтовариств

(sociоspaces), спрямованою на використання внутрішніх

ресурсів саморозвитку шляхом підвищення порівняльних

переваг територій.

Як підтверджує практика, особливі територіальні ут0

ворення є важливою та ефективною формою сприяння

економічному пожвавленню у пріоритетних галузях або

сферах діяльності, засобом відновлення депресивних

районів. Але, незважаючи на переважання внутрішніх ре0

сурсів розвитку підприємницьких зон, вони об'єктивно

будуть поступово підключатися до системи міжнародно0

го поділу праці, науково0технічного обміну, процесів

міжнародного руху капіталів.

Виходячи з вищевикладеного, спеціальну (вільну)

економічну зону можна визначити як просторово обме0

жену частину території держави, у межах якої встанов0

люється особливий режим підприємницької діяльності

для забезпечення цілеспрямованого економічного роз0

витку території шляхом активізації зовнішньоекономіч0

них зв'язків.

Підсумовуючи перелік цілей, що висуваються при зас0

нуванні СЕЗ, зазначимо, що до них належать такі, як:

— вирішення проблем зайнятості та формування но0

вих робочих місць;

— активізація зовнішніх економічних зв'язків (зок0

рема, у формі зовнішньої торгівлі, міжнародної вироб0

ничої кооперації, міжнародного руху капіталів, науково0

технічного обміну);

— сприяння економічному розвитку території та

структурним змінам;

— досягнення нової інноваційної якості економіки;

— розширення експортної бази або розвиток імпор0

тозаміщення;

— ефективне використання місцевих ресурсів вироб0

ництва.

Багатоваріантність підходів, притаманна трактуван0

ню СЕЗ, властива також і підходам до їх класифікації.

Так, А.П. Кузнєцов вважає за необхідне розрізняти

зони вільної торгівлі, підприємницькі, технологічні парки,

зони експортного виробництва, спеціальні економічні

зони. Американські вчені та спеціалісти із зонування по0

силаються на три основних типи зон: складські та тран0

зитні, вільні промислові, комплексні зони вільного підприє0

мництва (у тому числі інтегровані виробничі, фінансові,

туристичні зони, зони обробки інформації тощо).

Є.І. Федоpенко та О.В. Мудpагель виділяють три типи

зон: зовнішньоторговельні (у складі вільних митних зон і

портів, зон експортного виробництва, транзитних зон);

функціональні, або галузеві (технологічні парки, техно0

поліси, туристичні, страхові, банківські тощо) та комп0

лексні спеціальні економічні зони виробничого характе0

ру.

С.Ю. Євpастов, Н.Б. Козлов та А.І. Кузнєцов спира0

ються у своїх дослідженнях на такі типи СЕЗ: вільні тор0

гові зони, чи porto franko, неторгові зони (банківські,

страхові, підприємницькі, технологічні) та експортні ви0

робничі зони [4; с. 113—114].

В.В. Васильєв надає більш детальну класифікацію з

виокремленням п'яти типів СЕЗ — вільних торгових, екс0

портних промислових, банківсько0страхових, технологі0

чних та комплексних [5; с. 317].

Т. Данько та З. Окрут розрізняють чотири типи СЕЗ:

торгово0складські зони (зони зовнішньої торгівлі, вільні

митні зони, вільні безмитні зони та вільні порти), експор0

тно0виробничі (промислові та експортно0промислові,

зони спільного підприємництва, зони вільного підприєм0

ництва, підприємницькі та спеціальні економічні зони), на0

уково0технічні зони (інноваційні центри, наукові парки,

дослідницькі парки) та комплексні зони.

Ми пропонуємо вільні економічні зони поділяти на

типи залежно від: розташування відносно державного

кордону, характеру об'єкта зонування, принципу орга0

нізації, характеру взаємодії із позазональною економі0

кою, від національної належності, масштабу та значу0

щості вирішуваних завдань, функціональної спрямова0

ності (рис. 1).

За критерієм місцезнаходження СЕЗ відносно дер0

жавних кордонів вони поділяються на внутрішні (розта0

шовані у внутрішніх районах країни) та зовнішні (розта0

шовані безпосередньо на кордоні). Необхідно зауважи0

ти, що СЕЗ, розташовані поблизу державного кордону

(морського, річкового або навіть сухопутного), мають

переваги, що полягають у транспортній доступності.

Особливо це впливає на розташування зон, призначених

для обслуговування зовнішньої торгівлі, але такі СЕЗ та0

кож можуть розташовуватись і у внутрішніх районах краї0

ни.

За характером об'єкта зонування розрізняють ло0

кальні (точкові) та комплексні СЕЗ. Локальною (точко0

вою) визнається та вільна економічна зона, яка розмі0

щується в межах спеціально визначеної незаселеної

теpитоpії площею до 500 га та має лише об'єкти забезпе0

чення життєдіяльності зони. Розмір території локалізації

зони залежить від місця розташування, обраного типу

СЕЗ, заявлених цілей її діяльності тощо.

У світовій практиці відомі вільні економічні зони, ство0

рені на базі окремих підприємств, транспортних вузлів,

промислових зон, а також на значних площах (у тому

числі в межах адміністративно0територіальних одиниць).

Це пов'язано з об'єктивною неоднорідністю різних

об'єктів зонування, а також поставлених перед СЕЗ зав0

дань.

За характером організації зони можна розподілити

на сформовані за територіальним або організаційним

принципом. СЕЗ може охоплювати певну визначену те0

риторію, де на всіх суб'єктів підприємництва поширюєть0

ся спеціальний режим (територіальний підхід), або певну

сукупність суб'єктів підприємництва, які мають спільні

ознаки, що не залежать від місця їхнього розташування

(організаційний підхід).

За характером взаємодії з економікою приймаючої

держави слід розрізняти зони інтеграційного (до меха0
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нізму зони закладено принцип тісної взаємодії із су0

б'єктами підприємництва поза межами зони) та анклав0

ного типу (зона функціонує у просторі, що є "замкненим"

відносно позазональної господарської системи й відкри0

тим для зовнішніх зв'язків). Зони анклавного типу є ан0

типодом інтеграційних, створюються переважно для мак0

симізації зовнішнього притоку товарних і фінансових

ресурсів, локалізуються на невеликій за розміром тери0

торії, у процесі діяльності мінімально взаємодіють із реш0

тою суб'єктів підприємництва приймаючої держави.

Залежно від того, охоплює зона визначену терито0

рію однієї або кількох суміжних держав, можна розпод0

ілити зони на однонаціональні та багатонаціональні

(міждержавні). Тут важливо не ототожнювати категорію

"мононаціональний" із національною належністю капі0

талів та суб'єктів підприємництва, які працюють у СЕЗ.

Відповідно до значущості вирішуваних завдяки СЕЗ

проблем, а також рівня наданих суб'єктам зони пільг (по

видаткам державного чи місцевого бюджету) слід роз0

різняти СЕЗ загальнодержавного та регіонального

(місцевого значення).

Згідно із функціональною спрямованістю розрізня0

ють такі типи СЕЗ: зовнішньоторговельні, торговельно0

виробничі, науково0технічні, туристично0рекреаційні,

офшорні зони (рис. 2).

Зовнішньоторговельні зони — це один із найпоши0

реніших і, без сумніву, найдавніших типів СЕЗ. Йому вла0

стивий сталий режим діяльності, він дозволяє викорис0

товувати наявні транспортно0географічні та геополітичні

переваги країни розташування, потребує відносно неве0

ликих коштів на заснування, а за умови достатньої відпра0

цьованості проекту має швидку окупність.

Торговельно0виробничі зони є найбільш ефективни0

ми, оскільки не лише стимулюють "точкове" зростання

виробництва в регіоні розташування, а й сприяють ре0

структуризації та модернізації приймаючого господар0

ства, активізують науково0технічний обмін, позитивно

впливають на зовнішньоторговельний баланс, дозволя0

ють вирішувати проблеми зайнятості та доходів населен0

ня і т.ін.

Науково0технічні зони є одним із найскладніших ут0

ворень серед СЕЗ. Частіше за все вони мають місце у

практиці високорозвинених країн та нових індустріаль0

них держав, оскільки базуються на високому інтелекту0

альному потенціалі приймаючої країни. Проекти науко0

во0технічних зон орієнтовані на довгострокову перспек0

тиву, що визначається як тривалістю періоду створення,

так і періодом окупності капіталовкладень. Саме вони мо0

жуть надати інноваційної спрямованості економіці, до0

помагають підтримувати високі конкурентні позиції дер0

жави в сучасному світі, де фактор науково0технічного

прогресу є вирішальним.

Туристично0рекреаційні зони — не дуже поширений

тип вільних зон, який передбачає, що в країні розташу0

вання природоресурсного потенціалу мають максималь0

но повно використовуватися туризм та рекреації.

Офшорні зони називають "зручними гаванями" для

діяльності нерезидентів, що не ведуть господарської

діяльності в країні, де такі зони розташовані.

Окрім п'яти вищеназваних основних типів СЕЗ, мо0

жуть існувати ще й вільні зони, які разом із головними

pисами мають елементи кількох зазначених типів. Тобто

в результаті поєднання місцевої специфіки й "класичних"

моделей вільних економічних зон формуються інші різно0

види СЕЗ.

Типи та моделі організації СЕЗ видозмінюються за0

лежно від вирішуваних завдань та особливостей еконо0

мічного розвитку країн розташування. Але всі вони ма0

ють спільні pиси, що дозволяє відносити їх до складу

спеціальних (вільних) економічних зон.

 Подана вище класифікаційна схема, як і будь0яка

інша, має дещо схематичний характер, не охоплює всьо0

го розмаїття властивостей та особливостей СЕЗ, які в ре0

альній дійсності взаємодіють і створюють нові комбінації

та структури. Але якщо виходити з необхідності відоб0

раження основних, найбільш суттєвих pис, то подібну кла0

сифікацію, на наш погляд, можна вважати досить повною.

Слід зазначити, що спеціальні (вільні) економічні зони

доволі поширені в світі, мають власну історію, неодноз0

начну соціально0економічну результативність. Вдала

Рис. 1. Класифікація спеціальних (вільних) економічних зон
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адаптація СЕЗ до специфіки національного господарства,

рівня його розвитку та державної стратегії соціально0еко0

номічного зростання можуть сприяти динамічному про0

гресу країни.

Територіальна нерівномірність соціально0економіч0

ного розвитку притаманна країнам, регіонам, адмініст0

ративно0територіальним одиницям. Причинами просто0

рових диспропорцій, як правило, є:

— неоднакові природно0кліматичні умови;

— нерівномірне розташування покладів корисних ко0

палин та неоднаковий рівень їхньої фактичної залученості

до господарського обігу;

— різне розташування відносно інших регіонів дер0

жави, зовнішніх кордонів та зарубіжних країн із не0

однаковим рівнем соціально0економічного розвитку та

політико0правовою системою;

— різне транспортно0географічне та геополітичне

розташування;

— неоднаковий рівень транспортно0комунікаційної

забезпеченості;

— специфічна структура виробничого потенціалу;

— особливі агломераційні характеристики (поєднан0

ня міжгалузевих зв'язків як перевага та перенаселення

— як недолік);

— неоднакова інституціональна структура;

— різні правові, економічні (у тому числі податкові,

фінансові, організаційні) та інші умови підприємницької

діяльності;

— нетотожні соціально0культурні фактори.

Для зменшення територіальних диспропорцій вико0

ристовується регіональна політика. Об'єктом регіональ0

ної політики є будь0якого роду просторова нерівність:

рівня та умов життя, зайнятості, темпів економічного роз0

витку, ступеня соціальної захищеності, екологічної без0

пеки тощо. У міру розвитку продуктивних сил, посилен0

ня інтернаціоналізації (глобалізації) економічних про0

цесів та розвитку міждержавних союзів регіональна пол0

ітика може навіть виходити за національні межі, набува0

ючи наднаціональних ознак.

Основним завданням регіональної політики є міні0

мізація виявлених територіальних диспропорцій, які мо0

жуть спричинити соціальні конфлікти, уповільнити роз0

виток регіону, держави чи сукупності держав.

Завдання регіональної політики різних держав та те0

риторій мають розбіжності, але в загальному вигляді вони

передбачають:

— створення єдиного економіко0правового просто0

ру;

— вирівнювання умов соціально0економічного роз0

витку регіонів;

— забезпечення пріоритетного розвитку тих регіонів,

які мають стратегічне значення або є найбільш перспек0

тивними;

— максимально ефективне використання природо0

ресурсного потенціалу регіонів;

— екологізація регіонального природокористуван0

ня.

 Зауважимо, що повної гармонії між інтересами

різних соціально0політичних груп досягти неможливо,

тобто навіть на рівні території не можна створити умови

для одночасного й максимально повного задоволення

інтересів регіональної та місцевої влади, регіонів і дер0

жави, місцевого населення й усієї нації. За прикладом

щодо цього можна звернутися до сучасної економіки

об'єднаної Німеччини, Великобританії та ін. Але в той же

час можливий компроміс регіонального та державного

інтересів, якого саме і прагне регіональна політика. За0

гальновідомий досвід регіональної політики накопичено

Рис. 2. Класифікація спеціальних (вільних) економічних зон
за функціональною ознакою
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США, Великобританією, Австралією, Нідерландами, а

також Європейським Співтовариством.

Проблеми регіонального розвитку в різних країнах,

незалежно від їхнього суспільно0політичного устрою

та економічної моделі господарювання, завжди вхо0

дять до переліку найважливіших і потребують обов'яз0

кової державної підтримки у своєму вирішенні. До цих

проблем, що можуть мати економічний, соціальний,

технологічний, структурний та екологічний характер,

належать:

— недостатня мотивація для розвитку підприємниц0

тва (високі податки, організаційна зарегламентованість

бізнесу тощо);

— неможливість техніко0технологічного оновлення

матеріальної бази виробництва та несприйняття інно0

вацій;

— недосконала або застаріла структура виробницт0

ва, монопрофільний характер галузевої структури, зане0

пад регіоноутворювальних галузей унаслідок кризи або

суттєвих кон'юнктурних змін;

— низький рівень зайнятості населення та погіршен0

ня його життя;

— критичне погіршення екологічної ситуації через не0

належний контроль за діяльністю екологічно небезпеч0

них підприємств або внаслідок природних катаклізмів

тощо.

Подолання таких проблем у комплексі для цілого ре0

гіону потребує від державних і місцевих органів влади

скоординованих зусиль, які мають зумовити підвищення

ефективності управління, розвитку підприємництва, по0

кращання умов життєдіяльності місцевого населення. А

це, у свою чергу, потребує інвестицій для розвитку ви0

робництва й зайнятості.

Серед моделей забезпечення соціально0економічно0

го зростання регіонів та подолання основних територі0

альних диспропорцій, які використовуються в різних дер0

жавах світу, слід відзначити різнопланові регіональні про0

грами, "ареали допомоги/втручання", зони підприємниц0

тва й партнерства, території зі спеціальним режимом

підприємництва тощо.

Зони підприємництва почали створюватись у 70 —

800х рр. ХХ ст. у найбільш проблемних регіонах промис0

лово розвинених країн таких, як США та Великобрита0

нія. Вони майже не досліджені вітчизняною економічною

наукою, але мають як науковий, так і практичний інте0

рес.

 Зони підприємництва, партнерства та території пріо0

ритетного розвитку можна охарактеризувати як спеціаль0

но визначені території, на яких запроваджується особ0

ливий економіко0організаційний режим з метою вирішен0

ня проблем зайнятості, підвищення рівня життя населен0

ня, сприяння інноваціям, активізації економічної діяль0

ності, зміни галузевої структури економіки, сприяння

розвитку реального сектора, зменшення тиску на місце0

вий бюджет з боку соціальних програм, вирішення еко0

логічних проблем місцевими і державними органами вла0

ди.

Для розвитку проблемної території використовують

переважно внутрішні ресурси держави — шляхом міжре0

гіонального перерозподілу, у першу чергу інвестиційних

ресурсів.

Таким чином, зони підприємництва відрізняються від

спеціальних (вільних) економічних зон зовнішньоторго0

вельного, торговельно0виробничого, туристично0рекре0

аційного типу тим, що їм не властива чітко виражена зов0

нішньоекономічна спрямованість. Крім того, на відміну

від класичних зовнішньоторговельних зон, вони не ма0

ють спеціально обладнаного зовнішнього кордону по пе0

риметру власної території.

Ініціатива заснування таких зон у більшості випадків

належить органам місцевої влади, на які покладена від0

повідальність за вирішення складних завдань соціально0

економічного розвитку підвідомчої території.

Під час свого започаткування зони підприємництва

розглядались як один із механізмів міської (урбаністсь0

кої) політики. Це було пов'язано в першу чергу з пробле0

мами розвитку великих міст та міських поселень, стиму0

люванням і регламентацією малого й середнього бізне0

су. Відповідно комплекс заходів, які мали забезпечити

ефективне запровадження підприємницьких зон, перед0

бачав:

— скорочення обсягів та сфер впливу державного

контролю;

— звільнення нових підприємств від податку на до0

ходи з капіталу;

— продаж підприємцям земель, що знаходяться у

суспільній власності.

На практиці подібний "стандартний" підхід до режи0

му зон підприємництва підлягав коригуванню відповідно

до специфіки завдань конкретних країн та регіонів (деп0

ресивних, старопромислових, монофункціональних).

Поняття "депресивність" було введено в обіг у 20 —

300ті рр. ХХ ст. під час розгортання світової економічної

кризи. Але навіть сьогодні не існує єдиного загальновиз0

наного тлумачення цього терміну. Депресія (лат.

depressio) — це буквально спад, пригнічення. Якщо уза0

гальнити визначення суті депресії, використовувані у

спеціальній літературі, можна сказати, що депресивни0

ми є територіальні утворення, де з економічних, соціаль0

них, політичних, екологічних та інших причин припинили

діяти чинники саморозвитку.

До основи типології соціально0економічного розвит0

ку регіонів Європейського співтовариства покладено чо0

тири критерії: рівень економічного розвитку; галузева

спеціалізація (переважання певних галузей промисло0

вості та сільського господарства); рівень урбанізації або

характер заселення місцевості; особливості транспорт0

но0географічного та геополітичного розташування. При

оцінюванні регіонів використовуються показники серед0

нього рівня доходів на душу населення (для депресив0

них регіонів — нижче середньодержавних на 25 — 60%)

та рівня безробіття (має перевищувати середній по країні

або становити близько 17%).

У російських наукових публікаціях для характерис0

тики депресивного регіону використовують п'ять груп

ознак (критеріїв): рівень життя, промисловий та фінан0

совий розвиток, сільськогосподарський потенціал, рівень

соціального благополуччя, екологічна ситуація. За показ0

никами, які характеризують ту чи іншу групу, виділяють:

відсталі регіони із подальшим погіршанням рівня; відсталі

регіони зі збереженням рівня; відсталі регіони із покра0

щенням рівня; благополучні регіони із погіршанням рівня;

благополучні регіони зі збереженням рівня; благополучні

регіони з покращенням рівня [6, с. 28].

Вважається, що ступінь депресії слід визначати по0

казниками аномальної гостроти проблеми та пріоритет0

ності її вирішення, використовуючи для цього дві шкали:

порівняно з іншими територіями або державою в цілому

та порівняно із попередніми позиціями самої території

[7, с. 94].

Усі критерії віднесення регіону до розряду депресив0

ного можна згрупувати таким чином: виробничі; соціальні

(у тому числі трудові й демографічні); фінансово0бю0

джетні; екологічні.
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До виробничих критеріїв слід віднести:

— монопрофільний характер виробництва (якщо

одна галузь забезпечує близько половини зайнятих та

обсягів виробництва);

— незворотні процеси згортання основної сфери за0

стосування праці, які здійснені директивно (наприклад,

закриття Чорнобильської атомної електростанції з авто0

матичним вивільненням висококваліфікованих фахівців)

або викликані поточною кон'юнктурою світової економ0

іки (видобуток вугілля, металургія);

— суттєве скорочення (або значне гальмування

темпів росту) суспільного виробництва.

До складу соціальних критеріїв належать:

— високий рівень безробіття (показник рівня безро0

біття в регіоні має значно перевищувати середній показ0

ник по країні);

— високий (значно більший, ніж у середньому по

країні) дефіцит створюваних робочих місць та високе "на0

вантаження" на одне робоче місце;

— низький рівень доходів населення ( зазавичай не0

обхідно, щоб 70% населення регіону мало середній

дохід на душу населення на рівні 80% від середніх по

країні);

— високе навантаження на одного працюючого по

утриманню непрацюючих та непрацездатних осіб

(співвідношення працюючих та непрацюючих у регіоні

має бути вищим за середнє по країні);

— висока частка витрат на споживання ("споживчий

кошик") у сукупних доходах місцевого населення —

більша за середню по країні;

— наявність суттєвих проблем у відтворенні населен0

ня (критичне перевищення смертності над народжувані0

стю, яке за своїм масштабом розцінювається як депопу0

ляція).

У складі фінансово0бюджетних критеріїв особливи0

ми є:

— низький рівень інвестицій в основні фонди або пе0

рехід із розширеного на просте відтворення у вироб0

ництві;

— неадекватно висока питома вага соціальних вит0

рат та програм у місцевому бюджеті (перевищує серед0

ню по державі);

— високий ступінь залежності місцевого бюджету від

дотацій із бюджетів вищого рівня (питома вага транс0

фертів має бути вищою, ніж у середньому для зведеного

(консолідованого) бюджету країни);

— низький рівень бюджетної самозабезпеченості

(скільки доходів місцевого бюджету припадає по регіо0

ну на одного жителя порівняно з іншими регіонами краї0

ни).

Екологічні проблеми можуть мати різні причини ви0

никнення та масштаб, але якщо вони суттєвим чином

впливають на середовище проживання, не можуть бути

подолані за допомогою звичайних заходів або мають ка0

тастрофічний характер, вони також належать до суттє0

вих ознак регіональної депресії.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи викладений матеріал можна стверд0

жувати, що впровадження та використання спеціаль0

них (вільних) економічних зон та територій пріори0

тетного розвитку є дуже успішним напрацюванням в

системі ринкових ідей, допомагає розвитку здорової

конкуренції, створює нові й ефективні моделі управ0

ління виробництвом, експортом та інноваціями, а

відтак, є запорукою ефективного економічного зрос0

тання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Функції фондового ринку полягають у виконанні посе0

редницької ролі в процесі збирання коштів у їх власників —

внутрішніх або іноземних інвесторів та ефективному їх роз0

міщенні як у державному, так і приватному секторах. З ог0

ляду на це, державне регулювання фондового ринку є час0

тиною його функціонування, а система інституцій — струк0

туроутворюючим елементом. Але процес інституційного ста0

новлення і набуття необхідних якісних параметрів фондо0

вого ринку країни ще далеко не завершений.

Найбільший імпульс щодо розвитку фондового ринку

України дало впровадження ринку заявок — це сукупність

правовідносин, пов'язаних з укладенням договорів купівлі0

продажу інструментів на основі подання суб'єктом торгів

заявки, яка не може бути змінена, та заведення біржею, зу0

стрічних заявок. Це, у свою чергу, поклало початок такому

явищу, як інтернет0трейдинг, який сприяв спрощенню та

вдосконаленню процесу покупки і продажу цінних паперів,

забезпечив оперативність, глобальність та доступність

мільйонам користувачів.

До появи нового торгового майданчика, фондовий ри0

нок України можна було віднести до ринків з вкрай низь0
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кою ліквідністю. Крім цього, через два роки виявилось, що

український фондовий індекс PFTS виріс в чотири рази —

кращий показник серед 93 світових фондових майданчиків.

Втім, аналітики відзначають, що головним двигуном украї0

нського ралі стали не заходи властей з виведення економі0

ки з кризи, а приплив спекулятивних капіталів [7, с. 126—

133].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ ТА НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Економісти аналізують головні проблеми вітчизняного

фондового ринку України, виявляють бар'єри, що пере0

шкоджають цьому розвитку, шукають можливості, які пе0

реорієнтують фондовий ринок на вирішення нових завдань

у результаті економічного розвитку, розробляють заходи

економічної політики, спрямовані на усунення перешкод

формуванню фондового ринку. Суттєвих результатів у вир0

ішенні проблеми щодо вивчення функціонування вітчизня0

ного фондового ринку і розкриття його окремих аспектів

досягли такі дослідники або практики, як В.Н. Бодров, О.В.

Гаврилюк, М. Єрмошенко, С.М. Кожем'якіна, О.E. Ма0

карюк, С.В. Міщенко, А.І. Сухоруков, С.Т. Пиріжкова та ін.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є оцінка реалізації фондовим ринком зав0

дань щодо залучення інвестиційних ресурсів, забезпечення

сталого економічного розвитку та усунення перешкод, які

заважають подальшому розвитку фондового ринку або як0

існому виконанню покладених на нього функцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Діяльність на фондовому ринку країни має виражену

технологію, специфічну й порівняно стабільну. В передумо0

вах формування ринкових відносин важливе значення має

розвиток ринку цінних паперів, що відображає найменші

зміни соціально0економічного розвитку. У зв'язку з цим,

виникає потреба розробки дієвого механізму функціонуван0

ня фондового ринку, стимулювання його всебічного розвит0

ку, підвищення ролі в інвестиційно0інноваційному вироб0

ництві. Для розуміння важливості ринку цінних паперів у

вдосконаленні функціонування фондового ринку України

проаналізуємо динаміку торгів цінними паперами за 2005—

2013 рр. (табл. 1).

Динаміка основних кількісних показників фондового рин0

ку в Україні за 2005—2013 роки характеризувалась помірним

становленням позитивних тенденцій розвитку країни. Роль

інструментів фондового ринку у залученні інвестицій набула

суттєвого зростання. За 2005—2013 роки на ринку цінних па0

перів найбільшою інвестиційною привабливістю характеризу0

вались державні облігації та акції, що відобразилось у обсязі

здійснених контрактів. Частка операцій з державними обліга0

ціями зросла з 27 млрд грн. у 2005 році до 1217 млрд грн. у

2012 році, хоча частка торгів з акціями скоротилась з 647 млрд

грн. у 2011 році до 171 млрд грн. у 2013 році.

При цьому змін зазнала структура угод з фінансовими

інструментами, що стосується, в першу чергу, угод з вексе0

лями, обсяг яких зменшився з 412,1 млрд грн. у 2012 році

до 3 млрд грн. у 2013 році. Така динаміка пояснюється, го0

ловним чином, запровадженням податку на відчуження

цінних паперів поза організаторами торгівлі. Векселі, які ви0

користовувались переважно для реалізації фінансових схем,

є специфічним інструментом і не можуть обертатись на біржі,

тому угоди з ними стали витратними. При цьому податок по0

ширюється й на розрахункові операції з векселями, що зни0

жує можливості підприємств щодо залучення обігових

коштів в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів [3].

Фондовий ринок знайшов альтернативу векселям у виг0

ляді інвестиційних сертифікатів, операції з якими не обтя0

жені податком та використовуються, як правило, для пере0

розподілу коштів у межах фінансово0промислових груп або

коригування показників фінансової звітності банків. Так, у

20130році обсяг контрактів з цінними паперами інститутів

спільного інвестування збільшився зі 138 млрд грн. у 2012

році до 497 млрд грн. у 2013 році.

Зрозуміло, що функціонування

емісійної діяльності на фондовому

ринку країни неможливе без депози0

тарної діяльності, що означає надан0

ня послуг зі збереження цінних па0

перів незалежно від форми їх випус0

ку, відкриття та ведення рахунків у

цінних паперах власників або збері0

гачів, обслуговування угод чи опе0

рацій емітента стосовно випущених

ним цінних паперів. Однак є пробле0

ми, пов'язані з відсутністю централі0

зованої системи обліку цінних па0

перів, що створює умови для корпо0

ративних конфліктів, особливо тих,

які пов'язані з діялністю реєстраторів.

Аналіз депозитарної діяльності дозволяє назвати заходи,

котрі необхідні для побудови такої системи обліку прав

власності на цінні папери, яка могла б забезпечити дотри0

мання права власності в Україні [1, с. 61—67].

Проблему "подвійних реєстрів" можна розв'язати шля0

хом утворення єдиного центрального депозитарію як су0

б'єкта, що вестиме реєстр власників іменних цінних паперів.

Звісно, має бути здійснена уніфікація діяльності учасників

системи з обов'язковою умовою технологічної консолідації

з центральним депозитарієм. Вирішення питань, на думку

багатьох юристів і економістів, які спеціалізуються на опе0

раціях на ринку цінних паперів, не вкладається в рамки змін

до існуючої нормативної бази і потребує прийняття Закону

України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів".

Передбачається, що проект Закону покликаний визна0

чити правові засади функціонування депозитарної системи

України, встановити порядок реєстрації і підтвердження

прав на емісійні цінні папери, а також прав за ними у системі

депозитарного обліку цінних паперів. Згідно з цим проек0

том, формування і функціонування єдиної системи депози0

тарного обліку цінних паперів забезпечує Центральний де0

позитарій. При цьому зауважується, що в країні може існу0

вати тільки один Центральний депозитарій, що створюється

у формі акціонерного товариства (акціонерами можуть бути

депозитарні установи або фондові біржі). Законопроект пе0

редбачає й функціонування депозитарних установ, які от0

римуватимуть ліцензію на право провадження видів депо0

зитарної діяльності.

Цей законопроект на відміну від чинного Закону "Про

Національну депозитарну систему та особливості електрон0

ного обігу цінних паперів в Україні" спрямований на забез0

печення депозитарного обслуговування широкого кола інве0

сторів, у тому числі інституційних (інститутів спільного інве0

стування, пенсійних фондів, страхових компаній). Та й сама

концепція проекту спрямована на розвиток видів професій0

ної діяльності на фондовому ринку (кастодіальної або роз0

рахунково0клірингової діяльності). Також він передбачає

порядок взаємодії установ по забезпеченню депозитарно0

го обслуговування цінних паперів [6, с. 36—45].

Стосовно розвитку розрахунково0клірингової діяль0

ності, то єдиного рецепта формування "ідеальної розрахун0

ково0клірингової системи" не існує. Клірингова діяльність

передбачає отримання або оновлення інформації, підготов0

ку бухгалтерських і облікових документів, необхідних для

виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних

зобов'язань, що передбачає забезпечення та гарантування

розрахунків за угодами щодо цінних паперів. Для того, щоб

обговорювати розбіжності між кліринговими системами

необхідно чітко уявляти собі механізм клірингових розра0

хунків від моменту укладення угоди на біржі до надходжен0

ня цінних паперів або коштів на рахунки контрагентів.

У схемі клірингова організація сама не є безпосереднім

учасником угоди, хоча при цьому гарантує її виконання. Ри0

Вид цінних 
паперів 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Акції 180 226 284 353 471 565 647 592 171
Державні облігації 27 41 60 62 99 354 856 1217 721
Облігації 
підприємств 

33 62 135 205 81 70 104 125 99

Облігації місцевих 
позик 

2 3 4 2 1 1 2 7 4

Цінні папери ІСІ 6 14 40 44 76 107 104 138 497
Векселі 133 142 213 192 269 316 358 412 3
Деривативи 2 0 0 0 0 4 24 25 18
Інші 21 4 19 25 71 126 77 15 164
Усього 404 493 754 883 1067 1538 2148 2531 1677

 Таблиця 1. Структура операцій з цінними паперами
на фондовому ринку України у 2005—2013 роках, млрд грн.
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зик невиконання зобов'язань у рамках клірингової проце0

дури усувається за рахунок реалізації принципу — Поста0

чання Проти Платежу (Delіvery Versus Payment). Після того,

як Компанія А укладає угоду з Компанією В (продає Ком0

панії В цінні папери), з біржі направляється інформація про

угоду в клірингову компанію, що у свою чергу (провівши

залік і розрахувавши нетто позицію) відправляє доручення

в Депозитарій (для завершення розрахунків по цінних папе0

рах) та НБУ чи в будь0яку іншу дублюючу платіжну систему

(для завершення розрахунків). Таким чином, при здійсненні

операції на основі DVP клірингова компанія бере ризики

розрахунку вимог, зобов'язань та виконання угод (постачан0

ня паперів та грошей) [4, с. 121—129].

Але провідні світові ринки стають більш ліквідними і

кількість біржових угод зростає, провідні біржі світу зіткнули0

ся з необхідністю створення нового підходу до клірингової

діяльності. Основною вимогою до нової системи здійснення

клірингу є підвищена гнучкість або зручність у використанні

порівняно із представленою схемою. Описана схема клірин0

гової діяльності, у більшості випадків, припускає двосторонній

залік вимог або зобов'язань, що при великій кількості угод ус0

кладнює роботу торгово0розрахункового комплексу.

Так, у процесі еволюції клірингових систем з'явилася

друга схема клірингу, що принципово відрізняється. Ця си0

стема припускає багатосторонній залік (неттінг) зобов'язань

по угодах й, у більшості випадків, передбачає участь клірин0

гової організації як центральну сторону по угоді (принцип

Central Сounter Рarty). Основна відмінність другої схеми

клірингової діяльності від першої полягає в тому, що клірин0

гова компанія в даному випадку стає контрагентом по угоді.

Фактично, вона стає продавцем для покупця цінного паперу

і покупцем для його продавця. При цьому клірингова ком0

панія бере на себе кредитний ризик, що виникає при

здійсненні угоди: у випадку відмови або неможливості за0

вершення угоди однієї зі сторін, клірингова компанія зобо0

в'язана завершити угоду [2, с. 79—85].

Таким чином, як уже зазначалося, сучасний фондовий

ринок України є переважно ринком великих пакетів акцій

або великих інвесторів. Для початку економічних реформ

це нормально, але надалі ситуація має змінитися. Ринок,

який не орієнтується на кошти великої кількості інвесторів,

тобто населення в цілому, не існуватиме довго. За сучасних

умов основним завданням фондового ринку на етапі транс0

формації національної економіки має бути мобілізація

вільних коштів населення і господарюючих суб'єктів, пере0

розподіл коштів у ті сектори економіки, що потребують до0

даткового фінансування для розвитку.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Тому з метою реалізації фондовим ринком завдань щодо

залучення ресурсів і забезпечення сталого економічного роз0

витку треба усунути ряд перешкод, котрі заважають розвит0

ку ринку або виконанню покладених на нього функцій:

— недооцінка потенціалу фондового ринку. Фондово0

му ринку України відводиться другорядна роль порівняно з

іншими секторами фінансової системи, зокрема, кредитно0

банківським, або спостерігається недооцінка потенціалу

ринку щодо можливості акумулювання ресурсів населення

та господарюючих суб'єктів;

— низький рівень специфікації прав власності, що зу0

мовлює корпоративні конфлікти. Слабкий захист прав ак0

ціонерів і низький рівень корпоративного управління є чи

не найбільшими проблемами, котрі гальмують розвиток

фондової політики України і стримують як внутрішнього, так

і зовнішнього інвестора;

— слабкість внутрішніх інвесторів. Сьогодні, в першу чер0

гу, мова має йти не про кількісне зростання інститутів спільно0

го інвестування, недержавних пенсійних фондів або страхо0

вих компаній, а про якість їх послуг, набуття досвіду і підви0

щення професійного рівня фахівців з управління активами;

— слабка зацікавленість стратегічних іноземних інвес0

торів у вітчизняному фондовому ринку. Присутність на

вітчизняному фондовому ринку України стратегічних іно0

земних інвесторів залежить від наступних чинників: макро0

економічна і політична стабільність; чітке забезпечення прав

акціонерів і високий рівень корпоративного управління;

відсутність бар'єрів для вільного переливу капіталу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динаміка чисельності населення і вектор руху цього про0

цесу в близькій перспективі завжди повинен бути під постійним

контролем, особливо в критичні періоди розвитку суспільства.

У період 1990—2015 років. проходить загрозливий процес

депопуляції населення України внаслідок високої смертності

та зростання захворювань на туберкульоз, серцево0судинні

захворювання, діабет, трофологічної етіології і т.п. [5; 6; 7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На демографічні процеси впливають багато факторів,

основними з них є економічні процеси, здоров'я нації та про0

довольчий рівень забезпеченості населення повноцінним ра0

ціоном харчування, створення сприятливих умов розвитку

молодого покоління людей (забезпечення освіти, працев0

лаштування, житла, достойної оплати праці тощо) [1; 3].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Провести системний аналіз соціально0економічних фак0

торів, які зумовлюють кумулятивний вплив на демографічну

ситуацію в Україні.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вихідні матеріали використані із статистичних щорічників

України — "Державної служби статистики" та "Сільське госпо0

дарство України", "Методика розрахунку рівня економічної без0

пеки України" та інші опубліковані літературні джерела [1; 2; 3].

Об'єкт дослідження — демографічні процеси населен0

ня України за період 1990—2010 роки.

Методи досліджень — історичний з використанням рет0

роспективного аналізу, варіаційно0статистичний та популя0

ційно0трофологічний [1; 3].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У систему демографічної безпеки кожної держави входить

комплекс факторів, провідними з яких є економічні, а також інди0

катори стабільності виробництва, споживання сільськогоспо0

дарської продукції та біологічної безпеки продовольства. Еконо0
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socio-economic factors.

міка України спрямована на так звані "швидкі гроші", без знач0

них вкладень у будівництво нових заводів, фабрик, електро0

станцій, тваринницьких комплексів і т.п. Часто обіг проходить за

схемою "гроші — гроші", хоч, як відомо, К. Маркс довів, що більш

стабільна система обігу включає: "гроші — товар — гроші". Спро0

щена схема обігу може використовуватись на короткий період

розвитку суспільства, тому затяжний період використання "швид0

ких грошей" веде за собою різке зростання рівня девальвації гро0

шей, нестабільності банківської системи, кризових явищ у секто0

рах економіки, зростання безробіття та соціальної напруги в

суспільстві. Монетарна політика ("швидкі гроші") вигідна почат0

ковому сегменті бізнесу, накопичення стартового капіталу, але

для держави в цілому цей процес готує революційну ситуацію,

внаслідок вивезення капіталу за межі держави, ухилення від спла0

ти податків, створення корупційних пірамід і т.п.

Вказані процеси набули найбільшого поширення в аг0

рарному сегменті економіки України, особливо в окремих

регіонах, зокрема, в Житомирській, Київській, Кіровог0

радський, Дніпропетровській, Харківській областях.

Різко зростають негативні процеси, що зумовлюють

економічну небезпеку в Україні на рівні макроекономіки,

фінансової складової, зовнішньоекономічної, інвестиційної

сфери, науково0технологічної, енергетичної, виробничої,

демографічної, соціальної та продовольчої безпеки [5].

Дано наукове визначення поняття демографічної безпеки:

"стан захищеності держави, суспільства та ринку праці від

демографічних загроз, при якому забезпечується розвиток

України з урахуванням сукупності збалансованих демогра0

фічних інтересів держави, суспільства і особливості відпо0

відно до конституційних прав громадян України" [1].

Допомога держави матерям за новонароджених дітей спри0

яла певному поліпшенню коефіцієнта відтворення населення, але

цей "материнський капітал" не вирішить проблеми демографіч0

ної загрози, тому що прискорено не створюється база розши0

рення промисловості, не будуються потужні тваринницькі комп0

лекси, енергетичні підприємства і т.п. для забезпечення в майбутнь0

ому зайнятості робочої сили.

Демографічна криза в Україні посилилась, починаючі з

1990 років. Статистичні дані свідчать, що кількість наявного
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населення України за 1990—2010 роки скоротилась на 12

%, особливо цей негативний процес характерний для

сільського населення (табл. 1).

Як видно із таблиці, процес скорочення чисельності сільсько0

го населення значно випереджає міське населення, що потенцій0

но загрозливо для створення стабільного продовольчого ринку

при слабо організованій системі великомасштабного аграрного

виробництва.

Вектор демографічних процесів визначається показниками

кількості народжених, померлих та природного приросту насе0

лення (табл. 2).

У 2010 році природне скорочення популяції в Україні стано0

вило 200, 5 тис. осіб. Зменшення чисельності сільського населен0

ня в Україні у 1991 р. склало 58,1, в 2010 р. — 96,0 тис. осіб. По0

ряд з іншими індикаторами демографічної безпеки в Україні спо0

стерігаються негативні зміни коефіцієнтів народжуваності, смер0

тності та природного приросту населення.

Наприклад, у 1990 р. коефіцієнт природного приросту насе0

лення України був позитивний (+ 0,5 тис. на 1 тис. наявного насе0

лення), то в сільській місцевості в 2005 р. він становив мінус 167.

Середня тривалість життя людини суттєво впливає на демог0

рафічну безпеку держави. Цей індикатор включає економічні, соц0

іальні, екологічні, медичні, побутові та інші фактори суспільного та

індивідуального життя. Економісти вважають, що граничні значен0

ня показників демографічної безпеки за цим показником склада0

ють, — нижню межу — 65 років, оптимальну — 70, верхню — 75

років [7]. Відомо, що середня тривалість життя жіночого населен0

ня перевищує цей показник чоловічого населення на 10 років.

Рівень медичного забезпечення населення часто визначають

коефіцієнтом смертності дітей у віці до одного року. Середньос0

татистичні значення цього показника складають: нижню межу —

0, оптимальну — 1—2, верхню межу — 5—10 осіб. В Україні

коефіцієнти смертності дітей сягають 8—9, що є небезпечним сиг0

налом для держави в цілому.

Вирішальний вплив на демографічну безпеку України має

забезпечення населення якісними продуктами харчування у ме0

дично обгрунтованих межах. Тривалість життя людини, її здоро0

в'я, репродуктивна здатність та інші важливі показники благопо0

луччя суспільства, значною мірою зумовлені структурою раціону

харчування, рівня споживання тваринницької продукції як основ0

ного джерела білків. Середнє споживання населенням України

м'яса та м'ясопродуктів, молока, риби значно менше рекомендо0

ваних норм. Особливу небезпеку становить неконтрольований

процес насичення харчових продуктів різними добавками, фер0

ментами, хімічних розпушувачів та рослинної олії і білків з ГМО,

насиченими довго ланцюговими кислотами, які збільшують енер0

гонасиченість раціону до 2930 ккал, з яких за рахунок продуктів

рослинного походження надходило 2193 і тваринного — 805 ккал,

білку — 81 г, в т.ч. 45 г рослинного походження і 36 г тваринного.

Амінокислоти тваринного білка засвоюються організмом люди0

ни на 90%, рослинного — на 60—80%, що часто спричиняє дис0

баланс амінокислот у дітей і людей похилого віку [4].

Отже, за більшістю індикаторів, що характеризують демог0

рафічну ситуацію в Україні, спостерігається загрозливий стан, який

необхідно виправляти комплексом невідкладених програм роз0

витку держави в близькій перспективі.

ВИСНОВОК
Демографічна ситуація в Україні залишається загрозливою.

Тільки комплексом програм економічного, соціального, екологі0

чного, продовольчого та медичного спрямування можливо успі0

шно вийти за 10—15 років із демографічної кризи і забезпечити

стабільний розвиток суспільства і держави, в групі держав інтен0

сивного розвитку.
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Показники Роки 
1991 1996 2001 2005 2010 

Наявне населення, 
млн, осіб 

51,9 51,3 48,9 47,3 46,0

в тому числі 
сільське 

8,7 8,4 7,8 7,2 6,6 

Таблиця 1. Динаміка чисельності населення
України, осіб

 
Показники 

Роки 
1991 1996 2001 2005 2010

Всього народжених, з 
них:  

657,2 492,0 385,1 426,1 497,7

- у міських поселеннях 448,2 308,0 238,0 284,3 326,6 
- у сільських 
поселеннях 

209,0 184,0 147,1 141,8 171,1

Померлих, всього, з 
них: 

629,6 792,6 758,1 782,0 698,2

-у міських поселеннях 357,1 476,4 457,1 471,6 431,1
- у сільських 
поселеннях 

272,5 316,2 301,0 310,4 267,1

Таблиця 2. Число народжених, померлих
та природний приріст населення, тис. осіб



71

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

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

У сучасних умовах постійного зростання цін на енерго0

ресурси все більшу увагу привертає проблема енергозбе0

УДК 338.242.4

О. Л. Камбур,
к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса
Я. О. Костенок,
к. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ
З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ДЕРЖАВНИХ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
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FEATURES OF STIMULATING ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC AND UTILITY COMPANIES

У статі розглянуто сучасний стан енергозбереження в Україні та обгрунтовано необхідність
впровадження заходів з економії енергоресурсів на державних та комунальних підприємствах.
Виявлено основні зацікавлені сторони та проаналізовано, як впливатиме на них впровадження
заходів з енергозбереження у суспільному секторі економіки. Обгрунтовано, що кожній групі
стейкхолдерів притаманні свої мотиваційні стимули, фінансові показники та неформальні кри�
терії прийняття проектів, тому стимулювати їх до підтримки заходів з енергозбереження треба
з урахуванням балансу інтересів усіх зацікавлених сторін. Обгрунтовано, що використання для
енергомодернізації державних підприємств послуг енергосервісу дозволить підвищити енер�
гоефективність суспільного сектору без додаткового навантаження на державний та місцеві
бюджети. Запропоновано заходи з державної підтримки впровадження енергосервісних кон�
трактів, зокрема вдосконалення нормативної бази, проведення регулярного енергомоніторингу
та формування інформаційної системи, що буде містити дані про технічний стан підприємств
державної та комунальної власності, проектах, що були реалізовані або реалізуються у те�
перішній час.

The current state of energy saving in Ukraine and the necessity of implementation of measures for
energy saving in public and utility companies. The basic stakeholders and analyze how they affect
the implementation of energy efficiency measures in the public sector. It is proved that each group
of stakeholders has its own motivational incentives, financial and non�formal criteria for accepting
projects, so encourage them to support energy saving measures should be based on a balance of
interests of all stakeholders. It is proved that the use of energy services will allow to reduce energy
consumption by the public sector without any additional burden on state and local budgets. The
proposed measures for state support of the implementation of energy service contracts, in particular
improving the regulatory framework, conducting regular energy monitoring and the formation of an
information system, which will contain information about the technical condition of public sector
projects that have been implemented or are ongoing.

Ключові слова: енергозбереження, енергосервіс, суспільний сектор, стейкхолдери, державна підтримка.

Key words: energy saving, energy services, public sector, stakeholders, government support.

реження. Розвиток енергоефективних технологій — сучас0

на світова тенденція і для підтримки конкурентоздатності

економіки країни та успішної інтеграції у міжнародний ри0

нок товарів та послуг Україна також має долучатися до цьо0

го процесу, у тому числі и шляхом обмеження енергоспо0



Інвестиції: практика та досвід № 22/201572

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

живання у суспільному секторі економіки. Для досягнення

вказаної мети потрібне поєднання зусиль держави, регіо0

нальних органів влади, фінансових установ, приватних та

державних підприємств, а також кінцевих споживачів енер0

горесурсів на основі взаємоузгодженості інтересів та з вра0

хуванням особливостей окремого суб'єкта енергозбережен0

ня. Необхідна розробка системи державної підтримки впро0

вадження енергоефективних заходів, що б враховувала по0

треби усіх зацікавлених сторін.

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

Проблема впровадження та поширення використання

енергоефективних технології привертала багато уваги нау0

ковців та була досліджена у працях О. Балацького [1], Б.

Данилишина [2], Л. Мельника [3], Олефіренко О.М. [4], С.

Харічкова [5], Афанасьева М.В. [6] та інших дослідників. Ці,

та інші праці створили методологічне підгрунтя для реформ

у сфері енергокористування, які відбуваються зараз в Ук0

раїні. Однак питання впливу сучасних практик державної

підтримки енергозбереження на учасників цього процесу є

недостатньо дослідженими.

Для підвищення ефективності заходів потрібно проана0

лізувати сучасний інструментарій регулювання, які викори0

стовується у сфері природокористування, з урахуванням

того факту, що проблема енергоефективності та енергоз0

береження має як економічний так і соціальний аспекти.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідити, як державна підтримка про0

ектів з енергозбереження впливає на всіх учасників цього

процесу та виявити особливості стимулювання державних

та комунальних підприємствах до впровадження енергое0

фективних заходів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічний розвиток країни та рівень життя населен0

ня безпосередньо залежать від того, наскільки забезпечені

потреби економіки в енергетичних ресурсах. Хоча їх спо0

живання в Украйні знаходиться майже на рівні Польщі,

Іспанії, Туреччини, ВВП кожної з цих країн у декілька разів

перевищує показник України [7]. Тобто, енергомісткість

економіки завищено через відсутність протягом тривалого

часу будь0яких обмежень та заходів з енергозбереження.

За умови використання енергоефективних технологій ті ж

самі економічні результати можуть бути отримані з менши0

ми витратами енергоресурсів. У 2010—2014 роках показ0

ники енергокористування України декілька покращились і

зараз складають 0,41 т умовного палива на $1 тис. ВВП, од0

нак це значення відповідає рівню Польщі ще на початку 19900

х рр. [8].

З одного боку, це ілюструє неефективність використан0

ня енергетичних ресурсів, а з другого — вказує на величез0

ний потенціал удосконалення у цій сфері. Зараз у країні є

унікальна можливість здійснити енергетичну модернізацію

як у сфері виробництва та постачання, так і споживання.

Вказані зміни стануть одним з основних чинників забезпе0

чення сталого розвитку, диверсифікації економіки та енер0

гетичної безпеки країни.

Суттєвий потенціал енергозбереження мають такі га0

лузі народногосподарського комплексу, як промисловість

та житлово0комунальне господарство. Підвищення енер0

гоефективності у цих сферах дозволить отримати значну

економію енергоресурсів, зокрема природного газу. На0

ціональним планом дій передбачено досягнення у 2020 році

енергозбереження на 9% від середнього показника кінце0

вого внутрішнього енергоспоживання за базовий період

2005—2009 рр. [9]. Для прискорення досягнення зазначе0

них орієнтирів при виборі конкретного об'єкту слід у пер0

шу чергу концентруватися на тих заходах, де можлива сут0

тєва економія з відносно малими витратами, тобто де є

більш висока ефективність капітальних вкладень в енер0

гозбереження.

Для досягнення цих показників треба реалізовувати

заході в основних секторах кінцевого споживання енергії:

житловому, послуг,  промисловості,  транспорту та

сільського господарства. Дослідження вказують, що жит0

лово0комунальна галузь має найвищий потенціал підви0

щення енергоефективності. Тривалий час фінансування

цієї сфери здійснювалося за залишковим принципом,

кошти витрачалися лише на поточні видатки, без інвести0

ційних витрат [9].

Найбільші можливості з енергозбереження зараз спос0

терігаються у сфері теплозабезпечення. Саме на це витра0

чається майже 40 % котельно0пічного палива, насамперед

імпортного природного газу. Через відсутність своєчасної

модернізації ця сфера зараз перебуває у кризовому стані.

Втрати у системах комунальної енергетики становлять 22%

при виробництві, 25% при транспортуванні та 30% при спо0

живанні тепла [10]. За даними Державного агентства енер0

гоефективності та енергозбереження, станом на 2015 рік в

Україні майже 80% житлового фонду потребує термомо0

дернізації.

При зменшення витрат енергії вартість комунальних

послуг стане менш чутливою к зростанню цін на енергоносії.

Розвиток виробництва енергоефективних товарів та надан0

ня послуг з енергомодернізації приміщень дозволить ство0

рити нові робочі місці, сприятиме зростанню економіки краї0

ни.

Як показує досвід економічно розвинених країн [11] та

підтверджують розрахунки економістів [9], у сфері енергоз0

береження досягти суттєвих результатів можна за відносно

короткий період. Але для цього потрібні інвестиції. Експер0

ти вважають, що на утеплення індивідуальних будинків не0

обхідно близько 300 млрд грн., а багатоквартирних — 400

млрд грн. [12]. Саме нестача доступних фінансових ресурсів

для впровадження енергоефективних заходів є однією із

суттєвих проблем. Тому політика енергозбереження в Ук0

раїні має зосередитися на стимулювання усіх джерел фінан0

сування — державного та місцевих бюджетів, фінансових

установ, міжнародних фондів, приватного бізнесу та насе0

лення вкладати кошті в енергозбереження за допомогою

нормативно0правового регулювання та фінансових стимулів.

Поширення надання послуг з енергоаудиту існуючих буді0

вель має продемонструвати необхідність та ефективність

заходів з енергозбереження.

Найбільшою проблемою на сьогодні є пошук джерел

фінансування енергозберігаючих заходів у бюджетній

сфері. Витрати на опалення бюджетних установ в Україні

є у 2—3 рази вищими ніж витрати на опалення бюджет0

них установ країн Європейського Союзу, при чому це не

гарантує дотримання санітарних вимог у приміщеннях

бюджетних установ Оскільки відразу знайти кошти на

утеплення майже неможливо, треба використати механізм

співфінансування, залучивши кошти банків та приватно0

го бізнесу.

Треба активізувати та забезпечити підтримку усіх ос0

новних стейкхолдерів, тобто осіб, на які впливатиме проект

та які самі зазнають впливу у результаті реалізації проекту.

Ідея концепції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) по0

лягає в тому, що кожна організація, комерційне під0

приємство, органи державної влади, громадські об'єд0
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нання мають коло зацікавлених сторін, яке впливає на їх

діяльність, або зазнають впливу від цієї діяльності зараз

та в майбутньому. Тому розуміння потреб, очікувань та

мотивів поведінки зацікавлених сторін, аналіз та збалан0

соване врахування цих очікувань має принципово важливе

значення для діяльності будь0якого суб'єкта господарю0

вання. Отже, всі групи чи особи, які мають відношення до

організації, що впроваджує заходи з енергозбереження, є

зацікавленими сторонами, а керівництво компанії має вра0

ховувати інтереси не тільки власників, але й інших груп,

осіб та організацій.

Для кожної групи стейкхолдерів — свої мотиви, фінан0

сові показники та неформальні критерії прийняття проекті0

в,тому і стимулювати їх до підтримки заходів з енергозбе0

реження треба різними засобами з урахуванням балансу

інтересів усіх учасників.

Розглянемо основних стейкхолдерів впровадження про0

ектів з енергозбереження на державних та комунальних

підприємствах у таблиці 1.

Виходячи з таблиці 1, різноманітні інтереси зацікав0

лених сторін можна згрупувати за трьома основними на0

прямами: економічні, екологічні, соціальні. Розширення

співробітництва з усіма задіяними сторонами допоможе

визначити найбільш актуальні проблеми, отримати більш

якісні дані, розробити заходи та контролювати результати

енергозбереження на державних та комунальних підприє0

мстсвах.

На підтримку інвестицій у енергомодернізацію бю0

джетних установ спрямовано ряд нормативних актів, що

були затверджені Верховною Радою України. Особли0

вої уваги заслуговує Закон "Про запровадження нових

інвестиційних можливостей, гарантування прав та закон0

них інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для

проведення масштабної енергомодернізації" [13]. У цьо0

му законі запропоновано використовувати для енерго0

модернізації державних підприємств послугу енерго0

сервіс, тобто комплекс технічних та організаційних енер0

гозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів,

спрямованих на скорочення замовником енергосервісу

споживання та/або витрат на оплату паливно0енергетич0

них ресурсів та/або житлово0комунальних послуг по0

рівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких

заходів. Енергосервісний договір є формою фінансуван0

ня енергомодернізації на належ0

них установам і закладам об'єк0

тах, що дозволяє залучати зов0

нішні кошти у рахунок майбутнь0

ого скорочення енерговитрат.

Замовник отримує суттєве ско0

рочення витрат на оплату енерго0

носіїв, а із зекономлених коштів по0

ступово розраховується з енерго0

сервісною компанією (ЕСКО).

ЕСКО за власний рахунок оновлю0

ють систему опалення, освітлення

чи просто утеплюють будівлю за0

мовника. При цьому джерела

фінансування можуть бути різними,

в тому числі із залученням коштів

українських банків та міжнародних

фондів.

У результаті держава отримує

економію енергоресурсів і коштів,

а також розвиток нового ринку

енергоефективних товарів та по0

слуг. Ергосервіс відповідатиме

інтересам і інших стейкхолдерів

підприємства: керівникам, робіт0

никам, підрядним організаціям,

що будуть забезпечувати впровадження заходів з енергоз0

береження. Для замовників модель енергосервісу перед0

бачає найбільші переваги, бо не вкладаючи власні кошти,

вони отримують суттєве скорочення своїх енерговитрат, а

також оновлення обладнання. Під час проведення проце0

дури замови енергосервісу основним критерієм оцінки про0

позицій учасників цього механізму для визначення

найбільш економічно доцільної пропозиції є показник

ефективності енергосервісного договору (чиста приведе0

на вартість NPV).

Цій показник визначається як сумарне за двадцяти0

річний період з дати оголошення про проведення про0

цедури закупівлі енергосервісу значення дисконтованих

різниць між щорічними скороченнями витрат замовни0

ка та щорічними платежами учаснику процедури за0

купівлі. Дисконтування здійснюється на розмір обліко0

вої ставки Національного банку України, що діяла на

дату оголошення про проведення процедури закупівлі

енергосервісу. Якщо для визначення найбільш еконо0

мічно вигідної пропозиції конкурсних торгів, крім показ0

ника ефективності енергосервісного договору, застосо0

вуються й інші критерії оцінки, у документації конкурс0

них торгів визначається їх вартісний еквівалент або пи0

тома вага цих критеріїв у загальній оцінці пропозицій

конкурсних торгів. Питома вага критерію "показник

ефективності енергосервісного договору (чиста приве0

дена вартість)" не може бути нижчою за 75 відсотків.

Щорічні платежі виконавцю енергосервісу за енергосер0

вісним договором мають становити не менше 80 відсотків

та не більше 90 відсотків суми щорічного скорочення

витрат замовника. Строк дії енергосервісного договору

не може перевищувати 10 років.

Державна підтримка впровадження послуг енерго0

сервісу у вигляді вдосконалення нормативної бази, на0

дання інвестиційних ресурсів створює сприятливі умо0

ви для вирішення проблем енергозбереження у сусп0

ільному секторі економіки. Збільшення попиту на су0

часні будівельні матеріали та високотехнологічне об0

ладнання сприятиме економічному зростанню регіонів,

стимулюватиме місцеве виробництво та збільшеня ро0

бочих місць.

Впровадження послуги енергосервісу слід доповнити

проведенням регулярного енергомоніторингу та форму0

Таблиця 1. Стейкхолдери та вплив на них заходів з
енергозбереження на державних підприємствах

Зацікавлені сторони (стейкхолдери) Від пливу
Держава Підвищення національної безпеки країни, 

економічне зростання, збільшення податкових 
надходжень, сприяння сталому розвитку економіки 

Регіональні органи влади Зростання кількості робочих місць, покращення 
екологічної ситуації у регіоні, 
зниження навантаження на місцеві бюджети, 
інноваційних розвиток регіону за рахунок освоєння 
підприємствами нових технології 

Поставщики послуг житлово-комунального 
господарства 

Зниження втрат енергоресурсів при наданні послуг, 
підвищення якості послуг, збільшення прибутку  

Керівництво підприємства Економія бюджетних коштів, зростання прибутку, 
стабільний розвиток підприємства, формування 
позитивного іміджу компанії 

Робітники підприємства Покращення умов праці, безпеки та здоров'я, 
стабільний розвиток підприємства  

Клієнти підприємства  Підвищення якості послуг, що надаються 
підприємством  

Виробники продукції та обладнання, що 
використовується при енергозбереженні 

Зростання обсягу продаж, диверсифікація 
виробництва, збільшення прибутку  

Підприємства, що надають послуги з 
енергозбереження  

Зростання попиту на послуги, збільшення обсягів 
надання послуг та прибутку 

Фінансові установи Збільшення обсягу виданих кредитів, поширення 
діяльності 

Конкуренти Посилення конкуренції, створюється потреба також 
оптимізувати витрати на енергоносії 
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ванням інформаційної системи, що буде містити дані про

технічний стан підприємств державної та комунальної влас0

ності, проектах, що були реалізовані або реалізуються у

теперішній час. Це дозволить зробити процедуру держав0

них закупівель більш прозорою та створити банк даних

кращих практик енергозбереження, що буде сприяти по0

дальшому поширенню впровадження заходів з енергозбе0

реження.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Для енергетичної трансформації України треба поши0

рити впровадження проектів з енергозбереження, які сут0

тєво впливають на соціальну та економічну ситуацію у країні

та регіонах і потребують значних інвестицій. Треба забез0

печувати баланс інтересів усіх сторін, на які впливатиме про0

ект та поширювати нові форми співробітництва між підприє0

мствами державної та комунальної власності, приватним

бізнесом, фінансовими установами та органами державно0

го управління усіх рівнів. Особливо перспективним у цій

сфері є розвиток послуги енергосервісу. Впровадження по0

слуги енергосервісу слід доповнити проведенням регуляр0

ного енергомоніторингу та формуванням інформаційної

системи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах євроінтеграції та критично кризової еко0

номічної та політичної ситуації в Україні, органи дер0

жавної влади прийшли до рішення так званого "переза0

вантаження" податкової системи. Кабінет Міністрів Ук0

раїни запропонував і впровадив у реалізацію Програму

на 2015 рік під назвою "Відновлення України" [1, с. 1].

За прогнозними показниками Нова модель призведе до

збільшення надходжень до Зведеного бюджету Украї0

ни на 62 млрд грн. у порівнянні з 2014 роком та дозво0
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УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПДВ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

THE FUNCTIONING MECHANISM MANAGEMENT OF THE VALUE ADDED TAX (VAT)
ON THE BUSINESS ENTERPRISE LEVEL

У статті досліджено систему управління механізмом функціонування ПДВ на рівні підприємства як
інструмента поліпшення ефективності роботи. Розкрито сутність механізму функціонування ПДВ в
Україні на рівні суб'єктів підприємництва та систематизовані ключові особливості електронного адм�
іністрування податку на додану вартість. Розроблено систему управління механізмом функціонуван�
ня ПДВ на рівні підприємства, яка поєднує різнорідні функціональні підсистеми (планування, мотива�
ція, забезпечення (організація), моніторинг та контроль) та підпадає під вплив внутрішніх та зовнішніх
чинників. Визначено, що в системі менеджменту механізму функціонування ПДВ є всі види зв'язків,
які охоплюють різнорідні елементи системи та суттєво впливають на характеристики системи. Вико�
ристання комплексного підходу до механізму функціонування ПДВ надасть можливість своєчасно
виявляти "слабкі місця", ліквідовувати їх, вчасно коригувати процес формування, нарахування та пе�
рерахування (отримання) сум ПДВ, враховуючі зміни як у внутрішньому, так і у зовнішньому середо�
вищі.

Встановлено, що формування ефективної системи управління механізмом функціонування ПДВ на
рівні підприємства повинно бути націлено на збільшення ринкової вартості суб'єкта господарювання
(платника податку), що і визначило подальші напрями дослідження.

The subject of functioning mechanism management of VAT has been examined in the article on the
business enterprise level as an instrument of working efficiency improvement. The principle of VAT
functioning mechanism in Ukraine on the level of the subjects of entrepreneurship has been revealed and
core features of electronic administering of VAT have been systematized. The system of functioning
mechanism management of VAT on the business enterprise level has been developed. The system unites
inconsistent functional subsets (planning, motivation, provision, monitoring and control) and comes under
the influence of internal and external factors. It has been determined that in the system of functioning
mechanism management of VAT occur all types of connections that embrace inconsistent system elements
and essentially influence the system characteristics. The implementation of the complex approach to the
functioning mechanism of VAT will give an opportunity to detect "weak pockets" by the due date, liquidate
them, timely adjust the formation, charging and transfer (receiving) the VAT sums, considering both internal
and external environment changes. It has been established that, forming the effective system of functioning
mechanism management of VAT on the business enterprise level has to be aimed at increasing of market
value of subjects of entrepreneurship (taxpayer), which has defined the further lines of research.

Ключові слова: механізм функціонування податку на додану вартість (ПДВ) на рівні підприємства,

електронне адміністрування ПДВ, концепція управління, комплексний підхід.

Key words: functioning mechanism management of value added tax on the business enterprise level (VAT),

electronic administering of VAT, management conception, complex approach.

лить зменшити податковий тиск на платників податку [1,

с. 8]. Але незважаючи на впровадження зазначеного

"перезавантаження", податкове законодавство Украї0

ни залишається складним, а податкова система харак0

теризується надмірним податковим навантаженням, що

призводить до збитковості або тінізації діяльності під0

приємств. При цьому найбільш складним та суперечли0

вим податком для підприємства є податок на додану

вартість (ПДВ), який значно впливає на діяльність та роз0

виток підприємств.
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Дослідження запроваджених реформ з ПДВ на рівні

підприємства свідчать, що перед більшістю промис0

ловців постала проблема відволікання обігових коштів,

що зумовлено введенням норм електронного адмініст0

рування ПДВ, внаслідок чого вони стикаються з скоро0

ченням обсягів виробництва, зниженням розмірів при0

бутку, з неможливістю своєчасно розрахуватися з по0

стачальниками та кредиторами, що призводить до кри0

зи підприємств і навіть цілих галузей.

У цих умовах особливої актуальності набувають

питання управління механізмом функціонування ПДВ на

рівні підприємства як інструмент поліпшення ефектив0

ності роботи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток сутності, аналізу ефек0

тивності та підходів до управління системи функціо0

нування ПДВ на макро0, мезо0 та мікрорівні внесли

О. Амоша, В. Загорський, О. Василик, Ю. Іванова, І. Лу0

ніна, А. Соколовська, О. Чередниченко та ін.

Разом з тим, ефективний інструментарій та система

управління функціонування ПДВ на рівні підприємства

ще не сформовані, що ставить суб'єкта господарюван0

ня на межу виживання або навіть банкрутства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є розробка комплекс0

ного підходу до управління функціонування ПДВ на рівні

підприємства (платника ПДВ) з метою поліпшення ефек0

тивності роботи суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасна кризова економіка України диктує не0

обхідність управління механізмом функціонування ПДВ

на рівні підприємства, що пов'язане з підвищенням ролі

транзакційних податкових витрат внаслідок введення

електронного адміністрування ПДВ і нестабільністю

податкового середовища підприємства.

Вивчення й аналіз законодавчих і нормативних до0

кументів, наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних

фахівців [2; 3; 4; 5; 6] дозволили зробити висновок, що

механізм функціонування ПДВ на рівні суб'єктів підприє0

мництва (платників податку) містить наступні складники:

Формування податкових зобов'язань з ПДВ, що ви0

значаються по події, яка відбулася першою (відвантажен0

ня продукції або надходження коштів на поточний раху0

нок), на які впливають обсяг реалізації продукції, ставка

ПДВ, умови реалізації, дебіторська заборгованість і т.п.

Формування податкового

кредиту, тобто нарахований

ПДВ при отриманні товарів

(робіт, послуг), що включає

сплачений податок (попередня

оплата), а також суми ПДВ, виз0

начені в податкових накладних,

які підтверджують передачу

товарів (робіт, послуг) без їх

попередньої оплати.

Сплата (повернення) ПДВ,

що визначається як податкові

зобов'язання за мінусом податкового кредиту. У ПКУ

[4] визначені можливі варіанти відшкодування (повер0

нення) ПДВ, кожен з яких впливає на фінансово0госпо0

дарську діяльність суб'єктів підприємництва.

Сучасний механізм функціонування ПДВ на рівні

суб'єктів підприємництва включає також систему елек0

тронного адміністрування ПДВ. Введення системи елек0

тронного адміністрування ПДВ [5, с. 283; 6] повністю

змінило порядок реєстрації податкових накладних в

Єдиному реєстрі податкових накладних, порядок спла0

ти та бюджетного відшкодування ПДВ, а також механізм

надання податкових накладних від продавця покупцеві

та ін. Ключові особливості електронного адмініструван0

ня ПДВ наведені на рисунку 1.

Таким чином, вітчизняним підприємствам доводить0

ся заново пристосовуватися до нових умов функціону0

вання ПДВ, що вимагає негайної розробки та впровад0

ження ефективної системи управління механізмом фун0

кціонування ПДВ на рівні підприємства як інструмент

поліпшення ефективності роботи.

Ефективний менеджмент механізму функціонуван0

ня ПДВ на рівні підприємства не може бути обмежене

точковим стимулюванням, тому дане управління потре0

бує комплексного підходу до своєї реалізації та повин0

но бути направлено на пошук оптимальних управлінсь0

ких рішень, створюючи стабільність функціонування

підприємств.

Процес створення ефективного управління механі0

зму функціонування ПДВ як складної багатоелементної,

динамічної системи на рівні підприємства повинен пе0

редбачати структуризацію та ідентифікацію всіх підси0

стем, елементів та зв'язків.

Система управління механізмом функціонування

ПДВ на рівні підприємства повинна відповідати визна0

ченим принципам (цілеспрямованості, ефективності,

комплексності, наукової обгрунтованості, гнучкості,

адаптивності, систематичності, своєчасності, безперер0

вності), охоплювати функції (планування, мотивація, за0

безпечення (організація), моніторинг та контроль), а

також функціонувати за допомогою конкретних методів

управління (прямі та непрямі, адміністративні, еко0

номічні, технічні та соціально0психологічні, активні та

пасивні).

Отже, система управління механізмом функціону0

вання ПДВ на рівні підприємства з урахуванням

функцій менеджменту відповідає, на наш погляд, кла0

сичній схемі процесу управління, що являє собою фун0

кціональні підсистеми, які утворюють комплексну ди0

намічну багаторівневу систему управління відповідним

механізмом.

  
Ключові особливості електронного 

адміністрування ПДВ 
  

 
 

  

Відкриття  
спецрахунків, 

контроль за якими 
здійснюється 

безпосередньо НБУ 

Створення Єдиного 
електронного 

реєстру податкових 
накладних 

 Створення бази даних 
митниці, в якій 

відображаються дані про 
ПДВ на імпортний і 
експортний товар 

Рис. 1. Ключові особливості електронного адміністрування ПДВ в
Україні
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Під час моделювання системи

управління механізмом функціонуван0

ня ПДВ на рівні підприємства необхі0

дно враховувати, що система знахо0

диться у процесі постійних змін, які

можуть бути викликані як внутрішні0

ми, так і зовнішніми факторами, що

відображено на рисунку.

Таким чином, грунтуючись на сис0

темному комплексному підході, ба0

зових принципах, функціях, методах

управління, факторах, що впливають

на роботу системи менеджменту

сформовано систему управління меха0

нізму функціонування ПДВ на рівні

підприємства, котра:

— складається з упорядкованих

та взаємопов'язаних функціональних

підсистем (планування, мотивація, за0

безпечення (організація), моніторинг

та контроль);

— враховує фактори, що вплива0

ють на роботу системи менеджменту;

— має прямі та зворотні зв'язки

(рис. 2).

Підсистема планування в системі

управлінням механізму функціонуван0

ня ПДВ на рівні підприємства полягає

у визначенні напрямків, цілей, про0

порцій, темпів зростання і передбачає

розробку рішення про те, які повинні

бути ефективно сформований нарахо0

ваний та перерахований (отриманий)

ПДВ до бюджету, строки, виконавці та

етапи виконання, тобто це конкретні

етапи досягнення результату.

Податкове планування ПДВ вхо0

дить в практику господарської діяль0

ності та розвитку підприємств як клю0

чова складова загальноекономічного фінансового пла0

нування. Податкове планування є базовим інструментом

управління фінансово0господарською діяльністю

підприємства. Воно є сполучною ланкою між різними

стадіями єдиної системи загальноекономічного плану0

вання підприємства, якому властивий комплексний ха0

рактер, що розкривається в взаємодій із проявами уп0

равлінського впливу у внутрішній структурі підприєм0

ства: фінансами, обліком, маркетингом, постачанням,

кадрами. Воно є однією з функцій податкового менед0

жменту на підприємстві, і в умовах вартісного підходу

до організації бізнесу є одним з інструментів максимі0

зації ринкової вартості підприємства за допомогою ге0

нерації оптимального грошового потоку [7, с. 21; 8].

Кожний суб'єкт господарювання з метою проведен0

ня адекватної та результативної політики податкового

планування повинен сформувати етапи його реалізації,

впровадження яких дозволить приймати ефективні

управлінські рішення відносно оподаткування.

На сьогоднішній день оптимізація ПДВ є вагомим пред0

метом податкового прогнозування і планування, які є ос0

новою ринкових відносин усіх господарюючих суб'єктів і

економічних об'єктів з різними формами власності.

Підсистема мотивації персоналу в системі управлі0

ння механізмом функціонування ПДВ на рівні підприє0

мства повинна спонукати до підвищення ефективності

формування, нарахування та перерахування (отриман0

ня) сум ПДВ до бюджету та бути за певними центрами

відповідальності та на індивідуальному рівні. Зазначе0

на вище підсистема спрямована на ініціативу й забезпе0

чення сумлінного виконання підлеглими їхніх обов'язків

на базі моральної й матеріальної зацікавленості праці0

вників у виконанні своїх обов'язків.

Підсистема організації (забезпечення) в системі

управлінням механізмом функціонування ПДВ на рівні

підприємства спрямована на організацію обслуговуван0

ня процесу оптимального формування, нарахування та

сплати (відшкодування, повернення) ПДВ до бюджету.

Це найголовніша підсистема, мета якої формування та

реалізація керованої та керуючої систем. Дана підсис0

тема вирішує питання кінцевої оптимальної структури

ПДВ та упорядкування й регламентацію дій виконавців

та повинна включати:

— процес формування, нарахування та сплати ПДВ

до бюджету на підприємстві та аналіз його впливу на

діяльність суб'єктів господарювання;
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Рис. 2. Система управління механізмом функціонування ПДВ
на рівні підприємства
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—  шляхи оптимізації системи формування, нараху0

вання та сплати ПДВ до бюджету як інструмент поліп0

шення ефективності роботи підприємства;

— формування політики управління податковим на0

вантаження з ПДВ та інші.

Підсистема моніторингу та контролю в системі

управлінням механізмом функціонування ПДВ на рівні

підприємства носить всеосяжний характер і прямо або

побічно пов'язана з усіма підсистемами менеджмен0

ту.

Формування ефективної системи управління меха0

нізмом функціонування ПДВ на рівні підприємства, на0

ціленої на збільшення ринкової вартості суб'єкта повин0

но враховувати весь спектр внутрішніх та зовнішніх

факторів впливу та вхідних параметрів, а також всі види

зв'язків, які охоплюють різнорідні елементи системи та

суттєво впливають на характеристики системи менедж0

менту.

У процесі дослідження нами були встановлені

зовнішні фактори впливу на механізм функціонування

ПДВ, домінуючими з яких є: обсяг ВВП, показники кінце0

вих споживчих витрат, рівень інфляції, динаміка роз0

дрібного товарообороту підприємств, механізм адмі0

ністрування та інші.

За для уникнення негативного впливу факторів

макросередовища, що в свою чергу обмежують ме0

ханізм управління, ключовим завдання має стати по0

стійний моніторинг ринкового середовища та розроб0

кам системи заходів швидкого реагування на динамічні

зміни.

Отже, запропонована система управління меха0

нізмом функціонування ПДВ на рівні підприємства

поєднує різнорідні функціональні підсистеми та

підпадає під вплив внутрішніх та зовнішніх чинників,

що обумовлює зв'язки всередині системи, впливає

на її властивості та визначає необхідну глибину

зміни системи з метою забезпечення ефективного

фінансового менеджменту. Процес управління ме0

ханізмом функціонування ПДВ на рівні підприєм0

ства повинен характеризуватися одним із напрямків

його економічної стратегії для забезпечення пол0

іпшення ефективності роботи суб'єктів господарю0

вання.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Впровадження платниками ПДВ комплексного

підходу до системи управління механізмом функціону0

вання ПДВ надасть можливість розглядати об'єкт до0

слідження не розрізнено, а у сукупності взаємопов'яза0

них елементів з урахуванням функцій, цілей, принципів

менеджменту, своєчасно виявляти "слабкі місця",

ліквідовувати їх, своєчасно корегувати процес форму0

вання, нарахування та перерахування (отримання) сум

ПДВ, враховуючі зміни як у внутрішньому, так і у зовні0

шньому середовищу.

Процес управління механізмом функціонування

ПДВ на рівні підприємства повинен бути гармонійно

поєднаним із загальною системою управління підприє0

мством, сприяти виконанню своєї місії та досягненню

поставлених цілей розвитку, що і визначило напрями

подальшого дослідження.
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INFORMATION AND LOGISTICS SYSTEMS IN MODERN TRANSPORT TECHNOLOGIES

Розглянуто теоретичні підходи до розуміння цілей і завдань логістичних інформаційних сис�
тем в транспортних технологіях. Проаналізовано електронні технології, які використовуються
для інформаційного забезпечення в світовій практиці: EDI — технології, моніторинг вантажів та
рухомого складу, системи навігації і автоматизовано системи управління в транспортних вуз�
лах. Проаналізовано основні інформаційно�технологічні системи, які застосовуються для інфор�
маційної інфраструктури. Визначено їх характеристики та забезпечення. Висвітлено досвід
функціонування інформаційних логістичних систем в Західній Європі. Розглянуто основні авто�
матизовані інформаційні системи різних видів транспорту, зокрема інформаційна система пор�
тового співтовариства (ІСПС) на морському транспорті, річкова інформаційна система (РІС )на
внутрішньому водному транспорті. Доведено, що завдяки розвитку електронної логістики та
впровадженню логістичних інформаційних систем підвищиться ефективність морських та річко�
вих перевезень, та стане можливою інтеграція транспортної інфраструктури України до єдиної
транспортно�логістичної мережі Європи.

Theoretical approaches to understanding the goals and objectives of logistics information systems
in transportation technologies. Analyzed electronic technologies used for information provision in
the world practice: EDI technologies, monitoring of cargo and rolling stock, navigation systems and
automated control systems in transport hubs. Analyzed the main information technology systems
that apply to information infrastructure Determined, their characteristics and components. Include
experience of functioning of information and logistics systems in Western Europe. Considered major
automated information systems of different transport modes, in particular the information system
of port community (SPC) in Maritime transport, river information system (RIS )on inland water
transport. It is proved that the development of e�logistics and implementation of logistics information
systems will increase the efficiency of sea and river transport, and will be possible to integrate the
transport infrastructure of Ukraine to the United transport and logistics network in Europe.

Ключові слова: логістичні інформаційні системи, логістична привабливість, річковий порт, морський

порт.

Key words: logistics information system, logistics attractiveness. river port, sea port.

України з метою її інтеграції в єдиний європейський еконо0

мічний простір. Використання логістичних інформаційних

систем як інструментарію в логістичному ланцюзі постачань
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вантажів досить широко впроваджено на різних видах транс0

порту, але недостатньо уваги приділено їх впровадженню

на водному транспорті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженням актуальних питань інформаційної

логістики займались — О.О. Бакаєв, М.С. Білик, М.Ю. Гри0

горак, А.Г. Кальченко, Є.В. Крикавський, Г.Ю. Кучерук,

О.А. Новіков, Д. Т. Новікова, Л.Б. Міротін, М.А. Окландер,

Ю.М. Неруш, В.І. Сергєєв, А.І. Чухрай та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розвиток логістики на транспорті в значній мірі обумов0

лений розвитком інформаційно0комп'ютерних технологій.

Впорядковані інформаційні потоки забезпечені відповідни0

ми інформаційно0технічними засобами разом з навченим

персоналом складають інформаційну інфраструктуру транс0

портного підприємства, використання якої дозволить раці0

оналізувати рух вантажних потоків, оптимізувати заванта0

ження існуючих виробничих потужностей, зменшити матер0

іальні витрати на всьому шляху логістичного руху вантажу.

Метою статті є визначення шляхів впровадження сучасних

інформаційно0логістичних систем в транспортних техноло0

гіях на водному транспорті для ефективного управління та

розвитку транспортної інфраструктури.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасній транспортній інфраструктурі України відпо0

відно до стандартів світової економіки поступово відбува0

ються структурні системні зміни, орієнтовані на логістику.

Стратегія логістики характеризується, передусім, ефектом

інтеграції, що призводить до зменшення витрат та зростан0

ню якості обслуговування вантажовідправників та вантажо0

отримувачів. Інформаційна логістика, як область логістики,

що вирішує проблеми організації та інтеграції інформацій0

них потоків для прийняття управлінських рішень в логістич0

них системах, набуває в сучасних умовах новий економіч0

ний, соціальний та політичний зміст, проходячи шлях від

бажаного інноваційного інструменту до масштабного та си0

стемного впровадження на всіх ієрархічних рівнях управлі0

ння [2]. По мірі розповсюдження в ділову практику логістич0

них систем виникла необхідність розвитку і впровадження в

практику логістичних інформаційних систем (ЛІС).

У ході еволюції розуміння цілей і завдань логістичних

інформаційних систем було виявлено чотири базових підхо0

ди [3].

Перший підхід відображає традиційний погляд на управ0

ління матеріальним потоком з використанням формально0

го програмного продукту, що дозволяє проводити частко0

вий облік руху товару (вантажів) та його зупинок (товарні

складські запаси). Прихильниками цього підходу є Е. Мате,

Д. Тиксьє, А. Канке, І. Кошова. Вони вважають основними

елементами логістичних інформаційних систем програмний

продукт та обчислювальну техніку. Цей підхід є єдиним, що

застосовується в більшості підприємств малого та середнь0

ого бізнесу та транспортно0експедиційних підприємствах

України. Цей підхід дозволяє раціоналізувати процеси руху

вантажів за рахунок скорочення витрат часу та матеріаль0

них коштів на обробку супроводжувальної документації,

підвищення якості та оперативності облікових операцій. Цей

підхід, орієнтований на концепцію Push, не забезпечує кон0

курентоспроможність підприємств, не дозволяє використо0

вувати системний підхід та інтеграцію.

Другий підхід до визначення логістичних інформацій0

них систем є тотожнім концепції маркетингової інформа0

ційної системи Ф. Котлера. Логістичні інформаційні систе0

ми при цьому розглядаються як інтерактивна система, що

включає не тільки програмні продукти, але і персонал, об0

ладнання, технології, які об'єднані інформаційним потоком,

що використовується логістичним менеджментом для пла0

нування, регулювання, контролю та аналізу функціонуван0

ня логістичної системи. Прихильниками цього підхо0

ду є В.І. Сергєєв, Л.Б. Міротін, А.П. Долгов, А.С. Уваров.

До переваг цього підходу слід віднести зв'язок логістич0

ної інформаційної системи з зовнішнім середовищем: по0

стачальниками, споживачами, а також функціями управлін0

ня, передбачається наявність підсистеми досліджень, зв'яз0

ку та підсистеми підтримки логістичних рішень. Недоліком

цього підходу є те, що він надає лише загальну концепту0

альну модель ЛІС, не містить рекомендацій на виконання

конкретних завдань, що вирішуються цією підсистемою,

принципи та процедури її побудови, не спрямований на до0

сягнення конкурентних переваг.

Прихильниками третього підходу до визначення сутності

ЛІС є Д. Бауерсокс, Д.Клосс. Вони чітко узгоджують взає0

модію між даною підсистемою та конкурентоспроможністю

підприємства. А також вважають найважливішим призначен0

ням ЛІС — забезпечення інтеграції з іншими учасниками

логістичного ланцюга. Інтеграція, на їхню думку, базується

на чотирьох рівнях інформаційного забезпечення, здійснен0

ня управлінського контролю, аналіз рішень та здійснення

стратегічного планування. Технічні пристрої та програмне

забезпечення ці автори розглядають як матеріальну базу, а

не як основний її елемент. Перевагами третього підходу в

порівнянні з другим є більш чітке виділення цілей та зав0

дань ЛІС, які одночасно є факторами формування її струк0

тури. До числа факторів слід віднести також технічне та про0

грамне забезпечення підприємства.

Четвертий підхід до формування ЛІС, заснований на

розвитку концепції управління логістичними системами, які

самі по собі являються факторами, що змінюють підходи

до організації ЛІС, в тому числі і її структуру.

Управління ланцюгами постачань (supply chain

management — SCM) визначає необхідність розробки єди0

ного інформаційного простору для учасників ланцюгів по0

стачань. Єдиний інформаційний простір розглядається як

сукупність інформаційних систем різної економічної функ0

ціональності, інтегрованих одна з однією з метою постійно0

го інформаційного обміну і призначених для єдиного сере0

довища координації дій учасників ланцюгу постачань при

реалізації основних функцій SCM в режимі реального часу.

Оптимізація логістичних ланцюгів постачань за рахунок

колективного доступу до інформаційних ресурсів дозволяє

отримувати допоміжний економічний ефект від взаємодії їх

учасників. Управління логістичними операціями та ланцю0

гами постачань перетворюються в самостійну прибуткову

сферу економіки. Цьому сприяють нові господарські відно0

сини, які виникають між постачальниками та споживачами в

зв'язку з необхідністю сумісного управління матеріальни0

ми потоками на основі новітніх інформаційних технологій.

Ключовий елемент логістичних ланцюгів — інформаційні ре0

сурси.

Учасники ланцюгів постачань в процесі взаємодії ак0

тивно використовують такі переваги логістичних інформа0

ційних систем, як електронні засоби управління транспор0

тно0складськими технологіями, електронній обмін даними.

Умови постачань та транспортування продукції потребують

об'єднання промислових, торгівельних, транспортно0екс0

педиційних компаній, що обслуговують інфраструктуру

ринку та створення інтегрованих логістичних ланцюгів та

логістичних мереж [1]. Тільки таким чином можливо швид0

ко, своєчасно, з мінімальними витратами здійснювати по0

стачання продукції споживачам. Подібна структура бізне0

су передбачає використання якісно нової стратегічної інно0

ваційної системи — інтегрованої логістики. Найбільш ефек0

тивні рішення в сфері інтегрованих постачань можуть бути

реалізовані з використанням сучасних логістичних інфор0

маційних систем.
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 Важливою ланкою в побудові логістичного руху товарів

є створення логістичної транспортної системи. Одним із ос0

новних засобів, які забезпечують логістизацію, на транспорті

є інформаційне забезпечення. Проаналізуємо існуючі інфор0

маційно0технологічні засоби.

Для інформаційного забезпечення в світовій практиці

застосовується такі електронні технології: EDI — технології,

моніторинг вантажів та рухомого складу, системи навігації і

автоматизовані системи управління в транспортних вузлах.

EDI0технології (Electronic Data Interchange) [5] — елек0

тронний обмін документами між споживачами інформації з

використанням уніфікованих стандартів формату даних в

прямих та зворотніх конверторах текстів на базі UN/

EDIFACT OOH. Практична вигода від застосування EDI про0

являється в покращенні каналів зв'язку між окремими логі0

стичними ланками та сприяє їх інтеграції, в зростанні про0

дуктивності логістичних систем, в зниженні операційних, ад0

міністративних та логістичних витрат.

Так, у Фінляндії EDI на митниці займає в середньому від

3 до 20 хвилин, біля 60% імпортних декларацій оброблюєть0

ся виключно в EDI.

В Ісландії — біля 50 % декларацій в EDI при середньо0

му часі виконання митних формальностей в 15 хвилин.

 Найбільшого успіху в застосуванні EDI0технології до0

сягли США. Тут існує декілька незалежних систем ASC (ко0

мерція), ABI (брокерський інтерфейс), ACH (платежі), AMS

(подача маніфестів), призначених для автоматизації митно0

го оформлення імпортованих вантажів.

У Німеччині також ефективно використовуються подібні

системи. В 2002 році компанія вантажних перевезень заліз0

ниць Німеччини Railion, оснастила біля 13 тис. вантажних

вагонів стандартними телематичними пристроями NavMaster

RT компанії transportdata, які дозволяють відслідковувати

переміщення. Для інформаційної інфраструктури застосо0

вуються такі основні інформаційно0технологічні системи,

відображені в таблиці 1.

На сьогоднішній день різні види транспорту України

мають свої автоматизовані інформаційні системи. Залізни0

ця користується автоматизованою системою "Експрес". На

повітряному транспорті діє подібна система АСУ "Сирена".

На автомобільному транспорті існують різноманітні систе0

ми АСУ, наприклад "АТП03000".

На морському транспорті постановою Кабінету Міністрів

України від 3 липня 2013 року вводиться в дію Інформацій0

на система портового співтовариства (ІСПС). Інформаційна

система портового співтовариства — електронна інформа0

ційна система, що об'єднує адміністрацію порту, виробничі

потужності порту, стивідорні компанії, контролюючі органи

і служби, агентські та експедиторські компанії чи інші дер0

жавні, приватні організації, які беруть участь у транспорту0

ванні або обробці вантажів, контейнерів, транспортних за0

собів, і що дозволяє здійснювати накопичення в електрон0

ному вигляді, обмін, перевірку, оформлення і передачу будь0

якої інформації або документів, достатніх для контролю та

оформлення товарів, контейнерів та транспортних засобів

при вантажних перевезеннях. Впровадження системи при0

звело до скорочення кількості часу на обробку судна в пор0

ту в середньому на 45 хвилин і економії 4000 пачок паперу,

що дозволяє зберегти життя понад 170 деревам на рік.

На даний момент в Одеському морському порту функц0

іонують три технологічних ланцюжка ІСПС: схема електрон0

ного документообігу при обробці імпортних навантажених

контейнерів з моря на автотранспорт, аналогічна схема елек0

тронного документообігу при обробці імпортних наванта0

жених контейнерів з моря на залізничний транспорт, а та0

кож модуль "вільна практика". Завдяки цьому в Одеському

морському порту загальний час перебування автоконтейне0

ровозів зменшено з 12 годин до 1,5 години. Метою повно0

масштабного впровадження Інформаційної системи пор0

тового співтовариства є налагоджена робота всіх техноло0

гічних ланцюжків у всіх морських портах України. Впровад0

ження проекту "Єдине вікно — локальне рішення" перед0

Таблиця 1. Інформаційно>технологічні системи

Вид системи Характеристика Забезпечення 

Використання 
системи Інтернет 

1. Створення і використання спеціальних 
електронних каталогів,  
2. Відомості про різні види вантажів і їх 
вантажовласників. Подібні каталоги можуть 
працювати в режимі прямого зв'язку («on-
line») 

Здійснює зв'язок між усіма учасниками логістичної 
мережі 

Електронний 
обмін даними з 
постачальниками і 
споживачами 

1. Оптимізація відношень між 
вантажовласниками та власниками 
транспортних засобів 
2. Участь в оформленні операцій банківської 
структури 

1. Вирішує задачі диспетчеризації вантажоперевезень.
2. Оптимізує вибір маршрутів.  
3. Підтримує оперативний зв'язок з водіями і т.п.  
 

Використання 
штрих-коду 

1. Узгодження контролю за матеріальними і 
інформаційними потоками  
 

За допомогою штрих-коду можна оперативно 
проідентіфікувати і проконтролювати надходження і 
відвантаження вантажів.  
Технологія ідентифікації полягає в застосуванні 
скануючого пристрою, який зчитує інформацію, що 
міститься в лініях і декодує її в комп’ютері 

Cистеми 
прийняття 
оптимальних 
рішень 
 

1. Управлінські системи, розроблені на базі 
комп’ютерних програм, імітуючих поведінку 
постачальника і споживача при ухваленні 
рішень 

1.Вибір засобів транспортування вантажу.  
2. Вибір оптимального маршруту вантажоперевезення. 
3. Вибір оптимального розміру партії. 
4.Вибір оптимальної технологічної схеми обробки 
вантажу в порту за мінімальними приведеними 
витратами. 
5. Вибір логістичних посередників при 
транспортуванні вантажів 

Автоматизація та 
комп'ютерізація 

1. Обладнання робочих місць персональними 
комп’ютерами. 
 2. Програмне забезпечення по 
використанню баз даних про постачальників 
і вантажі; програмне забезпечення по 
переробці вантажів (з використанням систем 
прийняття оптимальних рішень). 
3. Програмне забезпечення по складанню 
таблиць, специфікацій, проведенню 
розрахунків 

1. Керування товарорухом у ланках загального 
логістичного ланцюга транспортування. 
2. Автоматизація процесів управління технологічними 
перевантажувальними процесами.  
3. Скорочення витрат ручної праці. 
4.Прискорення розрахунків за перевезення та 
додаткові послуги 
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бачає підключенняя не лише "контейнерних" портів Одесь0

кої області, а й інших морських портів України. З 2014 року

стартував модуль ІСПС "вільна практика" в морському пор0

ту "Южний". В Іллічівському морському порту найближчим

часом також заплановано перехід на дослідну експлуата0

цію ІСПС. Таким чином в Іллічівському морському порту

оформлення контейнерів відбуватиметься з обов'язковою

наявністю електронного наряду в ІСПС з паралельним ви0

користанням паперової форми наряду. Інноваційна схема

роботи ІСПС реалізується Адміністрацією морських портів

України в рамках довгострокового проекту впровадження

ІСПС в морських портах країни.

 У Західній Європі форма "Єдиного вікна" функціонує

в портах Гамбурга (Німеччина), Роттердама (Нідерланди),

Антверпена (Бельгія), Фелікстоу (Великобританія), Гавра,

Марселя (Франція), Барселони, Більбао (Іспанія), і т.д. На

їх базі заснована Європейська асоціація, яка має на меті

розвиток електронної логістики в усіх європейських портах,

підвищення ефективності морських перевезень, експеди0

торської та логістичної діяльності в Євросоюзі [4].

Досвід великих портів Європи демонструє, що електрон0

ний обмін даними в системі портового співтовариства усу0

ває суб'єктивне втручання в процес регулювання зовнішньої

торгівлі, прискорює транспортний процес і усуває умови для

корупції.

На річковому транспорті в басейні Дніпра з 2012 року

діє автоматизована система РІС (річкова інформаційна сис0

тема) в тестовому режимі. Система спрямована, насампе0

ред, на створення умов безпечної навігації, а також для збо0

ру та обробки інформації, яка надається судноводіям, суд0

новласникам, портовим операторам, експедиторам, а також

підрозділам Мінінфраструктури про судноплавні шляхи, рух

суден та вантажних перевезень.

Для функціонування РІС повздовж Дніпра було встанов0

лено 24 автоматизовані станції для збору інформації від

Кизомиса до Вишгорода, створені шести субцентрів на шлю0

зах в Вишгороді, Каневі, Світловодські, Дніпродзержинські,

Запоріжжі та Новій Каховці, де цілодобово працюють опе0

ратори. Вся інформація "заведена" на головний інформац0

ійний центр, який знаходиться в Одесі. Користувачі цієї сис0

теми можуть бачити всі дані про фарватери: рівень води,

габарити суднового ходу, дані навігаційної обстановки, по0

відомлення про метеоумови, іншу інформацію. В рамках

системи РІС створено сайт, який дозволяє користувачам

отримувати інформацію в форматі XML на двадцять одній

мові про переміщення вантажів по Дніпру. Впровадження

системи РІС буде корисним для логістичних перевезень на

внутрішніх водних шляхах. В майбутньому для управління

інтегрованими перевезеннями повинна бути впроваджена

мережева автоматизована система. яка буде в змозі вико0

ристовувати бази даних суміжних видів транспорту.

Системи навігації. Доступність інформації про місце та час

події по всьому транспортному ланцюгу приваблює клієнтуру та

підсилює конкурентні переваги користувачів на ринку транспор0

тних послуг. Телематичний сервіс відіграє роль в плануванні.

Ефективність логістичної системи на транспорті визна0

чається можливістю її інтеграції в поточні транспортні про0

цеси. Створення мережевої автоматизованої системи на

основі використання сучасних інформаційно0комп'ютерних

технологій здійснює зв'язок між усіма учасниками логістич0

ної мережі.

Інформаційне забезпечення пропонується впроваджу0

вати на рівні, що відповідає рівню логістичного розвитку

річкового порту: для портів з високим рівнем логістичної

привабливості — створення інформаційного логістичного

центру (ІЛЦ); для портів з середнім рівнем логістичної при0

вабливості — забезпечення комп'ютерізованим управлінням

диспетчерської служби портів; для портів з низьким рівнем

логістичної привабливості — забезпечення диспетчерських

служб програмним управлінням для оптимізації рішень в

окремих функціональних областях, автоматизація докумен0

тообігу (EDI).

У цілому підвищення доступу до інформації, пов'язанe

з використанням єдиних міжнародних стандартів EDIFACT І

є однією з основних умов розвитку вантажних перевезень.

Це підтверджується сучасними ринковими тенденціями у

розвитку інформаційних технологій. Застосування інфор0

маційних технологій надає істотне підвищення ефективності

логістичній діяльності морських та річкових портів. Навіть

відносно нескладні форми часткової інформатизації, дос0

тупні річковим портам — автоматизація документообігу за0

безпечить підвищення ефективності їх роботи.

 Впровадження інформаційних транспортно0логістич0

них технологій (електронізація документообігу на основі

стандартів EDI/EDIFACT, електронне логістичне супровод0

ження в рамках проекту Log Com міжнародної програми

TEDIM), інтерактивна взаємодія учасників у логістичному

ланцюгу з використанням апаратури супутникової навігації

для слідкування та превентивних мір взаємного страхуван0

ня) — це лише перший крок у даному напрямі.

ВИСНОВОК
Інформаційні логістичні системи, що впроваджуються в

морських та річкових портах України, призначені для інтег0

рації всіх учасників транспортного та вантажного процесів

у порту в єдиний інформаційний простір з можливістю на0

дання та доступу до інформації, що використовується в рам0

ках технологічних процесів транспортування вантажу . Мета

розвитку електронної логістики — це інтеграція до єдиної

транспортно0логістичної мережі Євросоюзу, підвищення

ефективності морських та річкових перевезень, експеди0

торської та логістичної діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Міжнародний поділ праці у системі виробництва

продукції, поглиблення інтеграційних процесів економік

світу у єдиний глобальний простір, лібералізація зовні0

шньоторговельних умов сприяють виходу окремих

підприємств на глобальні ринки. Щоб бути підприємству

конкурентоспроможним на цих ринках стає неможли0

вим застосовувати йому у своїй діяльності лише націо0

нальні принципи господарювання та вимоги законодав0

ства окремої держави до самостійних суб'єктів конку0

рентних відносин на макрорівні. За таких умов пошук

напрямів підвищення конкурентоспроможності вітчиз0

няних суб'єктів господарювання є актуальною пробле0

мою і її вирішення підвищить конкурентоспроможність

національної економіки та інвестиційну привабливість

країни.

Одним з найбільш перспективних секторів економі0

ки України є аграрний сектор, у тому числі виробницт0

во м'яса птиці. Птахівничі підприємства України нині

повністю забезпечують внутрішній ринок м'ясом птиці

та експортують значну частину своєї продукції (176 тис.

т у 2014 р.) у майже 40 країн світу [1].

УДК 339.137.2.012
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний вклад у вивчення теоретичних основ кон0

курентоспроможності продукції, підприємства та краї0

ни внесли вчені Й. Шумпетер та М. Портер. Так, Й. Шум0

петер відзначав, що існування великих фірм в економіці

країни забезпечує найкращі умови для розвитку су0

спільного виробництва, сприяє реалізації потенціалу

корпорацій, удосконаленню конкуренції та подоланню

негативних наслідків вільної конкуренції. М. Портер до0

водить, що основним шляхом створення конкурентної

переваги країни є діяльність підприємств із впроваджен0

ня інновацій у розвиток нового продукту, технологій,

брендів, методів задоволення споживачів [3].

У роботах вітчизняняних вчених Р.І. Буряка [3],

Л.А. Євчук [4], Д.Г. Легези [5], М.Й. Маліка [6] висвітле0

но теоретичні основи конкурентоспроможності

сільськогосподарської продукції та підприємства, роз0

роблено методичні підходи до оцінки конкурентоспро0

можності, обгрунтовуються основні напрями впрова0

дження системи управління якості на підприємстві. Про0

блемам оцінки на шляхів підвищення конкурентоспро0

можності сільськогосподарської продукції на зовніш0
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ньому ринку присвячені роботи С. М. Кваши та О. В.

Жемойди [7].

Аналіз досліджень із зазначеної проблеми свідчить

про те, що у своїх роботах науковці всебічно вивчали

теоретичні і практичні аспекти підвищення конкуренто0

спроможності підприємства. Разом з тим конкурентна

боротьба на ринку м'яса птиці стимулює

зарубіжних виробників впроваджувати

новітні моделі та досягати більш висо0

кого рівня конкурентоспроможності.

Тому, зважаючи на загрозу витіснення

вітчизняних виробників із зарубіжних

ринків, необхідно більш детально вив0

чити досвід здобуття конкурентних пе0

реваг передовими птахівничими підпри0

ємствами України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення досвіду

здобуття конкурентних переваг окре0

мими птахівничими підприємствами Ук0

раїни та визначення кількісного впливу

основних чинників забезпечення конку0

рентоспроможності підприємств на по0

казники їх діяльності за умов глобалі0

зації ринкових відносин.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні діють такі зразкові, висо0

котехнічні, вертикально інтегровані,

потужні птахівничі підприємства з ви0

робництва м'яса птиці як ПАТ "Мироні0

вський хлібопродукт", ТОВ "Комплекс

Агромарс" [9;10]. На їх долю припадає

відповідно понад 50% і 15% обсягів промислового ви0

робництва м'яса птиці в Україні, яке сертифіковане за

системами якості HACCP, ISO 9001, ISO 22000 тощо.

Вертикально інтегрований агропромхолдинг "Миро0

нівський хлібопродукт" має, крім Миронівської брой0

лерної, ще птахофабрики "Оріль0Лідер" у Дніпропет0

Показник 
Групи підприємств за поголів’ям птиці 

Разом до 
500 тис. 

0,5 – 
0,99 млн 

1,0 –
5,0 млн 

понад
5 млн 

2009 р. 

Кількість підприємств 391 18 15 4 428 

Поголів’я птиці, тис. гол. 19347,2 12432,5 27948,7 30744 90472,1 
Поголів’я птиці на одне 
підприємство, тис. гол. 49,5 690,7 1863,2 7685,9 211,4 
Виробництво продукції 
вирощування: тис. т 130,7 79,8 365,0 358,6 934,2 
у % до загального обсягу 14,0 8,5 39,1 38,4 100,0 
Річна продукція вирощування 
на 1 гол., кг 6,8 6,4 13,1 11,7 10,3 
Виробнича собівартість 1 т 
продукції вирощування, грн. 9515,8 8377,0 6349,1 5600,5 6678,1 

2014 р. 
Кількість підприємств 287 8 19 5 319 
Поголів’я птиці, тис. гол. 18458,7 5186,3 47761,4 57073 128479,5
Поголів’я птиці на одне 
підприємство, тис. гол. 64,3 648,3 2513,8 11414,6 402,8 
Виробництво продукції 
вирощування: тис. т 129,8 7,2 371,0 769,2 1277,2 
у % до загального обсягу 10,2 0,6 29,0 60,2 100,0

Річна продукція вирощування 
на 1 гол., кг 7,0 1,4 7,8 13,5 9,9 
Виробнича собівартість 1 т 
продукції вирощування, грн 12782,0 10218,7 9575,8 6520,7 8065,4 

Таблиця 1. Вплив концентрації виробництва на економічну
ефективність виробництва м'яса птиці в

сільськогосподарських підприємствах України

Джерело: розраховано автором на основі даних статистичної форми 50(сг.

Таблиця 2. Групування птахівничих підприємствах України за рівнем річної продукції
вирощування на 1 середньорічну голову птиці

Джерело: розраховано автором на основі даних статистичної форми 50(сг.

Показник 
Групи підприємств за річною продукцією 
вирощування на 1 середньорічну голову, кг Разом 
до 1,5 1,5–2,9 3,0–8,9 понад 9 

2009 р. 

Кількість підприємств 115 98 118 97 428 

Поголів’я птиці, тис. гол. 18303,0 14948,5 12542,0 44779 90572,9 
Поголів’я птиці на одне 
підприємство, тис. гол. 159,2 152,5 106,3 461,6 211,6 
Виробництво продукції 
вирощування: тис. т 13,6 33,8 51,4 835,5 934,2 
у % до загального обсягу 1,5 3,6 5,5 89,4 100,0 
Річна продукція вирощування 
на 1 гол., кг 0,7 2,3 4,1 18,7 10,3 
Виробнича собівартість 1 т 
продукції вирощування, грн. 12533,1 10030,2 10736,5 6197,6 6678,1 

2014 р. 
Кількість підприємств 96 73 71 79 319 
Поголів’я птиці, тис. гол. 16239,4 44914,1 9513,4 57813 128479,5 
Поголів’я птиці на одне 
підприємство, тис. гол. 169,2 615,3 134,0 731,8 402,8 
Виробництво продукції 
вирощування: тис. т 13,0 106,4 41,1 1116,6 1277,2 
у % до загального обсягу 1,0 8,3 3,2 87,4 100,0 
Річна продукція вирощування 
на 1 гол., кг 0,8 2,4 4,3 19,3 9,9 
Виробнича собівартість 1 т 
продукції вирощування, грн. 10658,5 13245,3 12922,7 7362,6 8065,4 
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ровській області, "Перемога Нова"

у Черкаській області та інші. У 2014 р.

він збільшив обсяги виробництва

м'яса птиці у порівнянні з 2013 р. на

15,6% до 546,5 тис. т. За цей пері0

од обсяг експорту зріс на 15% і

склав 140,92 тис. т [9].

У ПАТ "Миронівський хлібопро0

дукт" та ТОВ "Комплекс Агромарс"

сформовані дієві системи управлі0

ння конкурентоспроможністю, які

передбачають чітку взаємодію усіх

структурних частин цих

підприємств, ефективне викорис0

тання ресурсів і продукції, знаход0

ження ключових факторів успіху та

конкурентних переваг, які забезпе0

чать випередження конкурентів.

Важливим джерелом глобаль0

ної конкурентної переваги птахівни0

чих підприємств може стати еконо0

мія за рахунок масштабів виробниц0

тва, маркетингу та матеріально0тех0

нічного забезпечення. За цих умов

економія витрат на виробництво і

реалізацію продукції досягається у

результаті зниження питомої ваги

постійних виробничих витрат у роз0

рахунку на одиницю продукції а та0

кож у результаті більш повного ви0

користання спеціалізованого об0

ладнання для матеріально0техніч0

ного постачання і реалізації про0

дукції. Для виходу на зовнішній ри0

нок птахівничі підприємства мають

виконати низку вимог щодо реєст0

рації та сертифікації товару, модер0

нізації виробництва, які потребують

значних коштів. Європейські стан0

дарти безпеки НАССР введені переважно на великих

підприємствах.

Групування птахівничих підприємств за їх розміром

дозволило встановити позитивний вплив концентрації

виробництва на показники економічної ефективності ви0

робництва м'яса птиці (табл. 1).

Дані таблиці 1 свідчать, що протягом 2009—2014 рр.

кількість птахівничих підприємств, які займалися виро0

щуванням птиці на м'ясо зменшилась на 109 одиниць в

основному за рахунок підприємств, які утримувати до

500,0 тис. голів птиці. Проте поголів'я птиці за цей пері0

од збільшилося на 42,0%, а обсяг виробництва м'яса

— на 36,7%. У підприємствах, у яких утримувалось по0

над 5,0 млн голів птиці порівняно з підприємствами роз0

міром до 0,5 млн голів, у 2014 р. було одержано річної

продукція вирощування на 1 голову птиці майже у 2 рази

більше, а виробнича собівартість 1 т продукції була у

майже 2 рази меншою.

Важливим джерелом глобальної конкуренції на рин0

ку м'яса птиці є впровадження інноваційних технологій

у діяльність птахівничих підприємств. Про це свідчить

досвід роботи ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Пти0

ця тут утримується у приміщенні із сучасним устаткуван0

ням фірми VDL Agrotech (Нідерланди). Процесами го0

дування, напування курчат керують комп'ютери. Вони

ж здійснюють контроль над вентиляцією, опалюванням

і аварійною сигналізацією. На підприємстві вирощують

бройлерів від відомого виробника племінного поголі0

в'я, найбільшої американської генетичної компанії Cobb.

Птиця заселяється у корпус і після відгодівлі забираєть0

ся звідти одночасно, по системі "усе зайнято — усе по0

рожньо" [11]. Протягом 35—38 днів бройлери досяга0

ють 2—2,2 кг живої маси. На виробництво 1 кг куряти0

ни витрачається менше 2 кг зерна.

Запровадження на підприємстві міжнародної систе0

ми контролю якості НАССР, яка використовується для

забезпечення безпеки м'яса птиці протягом всього лан0

цюга виробництва й існування продукту [11].

Запровадження інноваційних технологій у птахі0

вничих підприємствах безпосередньо впливає на

підвищення продуктивності птиці. З метою виявлен0

ня впливу впровадження передових технологій ви0

робництва м'яса птиці на показники діяльності під0

приємств проведено їх групування за рівнем річної

продукції вирощування на 1 середньорічну голову

птиці (табл. 2).

Показник 

Групи підприємств за виробничою 
собівартістю 

1 т продукції вирощування, грн. Разом 
до 

10000 
10000 – 
16000 

16000 – 
22000 

понад 
22000 

Кількість підприємств 54 86 54 118 312
Поголів’я птиці, тис. гол. 71341,8 44387,7 3765,2 8921 128415,2
Поголів’я птиці на одне 
підприємство, тис. гол. 1321,1 516,1 69,7 75,6 411,6 
Виробництво продукції 
вирощування: тис. т 885,4 355,4 22,2 14,2 1277,2 
Реалізовано продукції 
вирощування, тис. т 43,7 29,3 9,0 10,8 92,9 
Річна продукція вирощування 
на 1 гол., кг 12,4 8,0 5,9 1,6 9,9 
Виробнича собівартість 1 т 
продукції вирощування, грн. 5796,1 11950,7 18017,7 36529,2 8061,9 
Структура виробничої 
собівартості продукції 
вирощування: усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у т.ч.: корми 72,6 65,6 59,3 45,2 67,8 
нафтопродукти 1,6 4,0 1,3 1,7 2,6
оплата послуг і робіт 
сторонніх організацій 3,3 2,0 8,5 12,9 3,5 
решта матеріальних витрат 13,6 18,1 16,2 19,5 15,9

прямі витрати на оплату праці 4,6 4,0 6,6 7,0 4,5 
амортизація необоротних 
активів 1,8 3,0 3,4 2,2 2,4 
відрахування на соціальні 
заходи 1,7 1,5 2,4 2,6 1,7 
решта ін. прямих та 
загальновиробничих витрат 0,7 1,8 2,3 8,7 1,6 
Повна собівартість 1 т 
продукції вирощування, грн.* 11220,2 12621,1 17869,4 15274,7 12779,5 
Ціна реалізації 1 т продукції 
вирощування, грн.* 11293,0 10270,3 13884,4 8188,3 10860,1 
Прибуток на 1 т продукції 
вирощування, грн.* 72,8 -2350,8 -3985,0 -7086,3 -1919,4 

Прибуток, всього млн  грн.* 3,2 -69,0 -35,9 -76,6 -178,3 

Рівень рентабельності, %* 0,6 -18,6 -22,3 -46,4 -15,0 

Таблиця 3. Групування сільськогосподарських підприємствах
України залежно від рівня виробничої собівартості 1 т продукції

вирощування птиці, 2014 р.

Джерело: розраховано автором на основі даних статистичної форми 50(сг.
* Показники підприємств, які не мають власних переробних потужностей.
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Дані таблиці 2 свідчать, що у 2014 р. порівняно з

2009 р., у птахівничих підприємствах було одержано

річної продукції вирощування у розрахунку на 1 серед0

ньорічну голову птиці на 0,4 кг менше. Із збільшенням

продуктивності птиці спостерігається збільшення пого0

лів'я птиці у розрахунку на одне підприємство, що

свідчить про суттєвий вплив концентрації виробництва

на величину цього показника. Хоча у 2014 р. ця зако0

номірність проявлялась не досить явно.

Підвищення продуктивності птиці сприяє підвищенню

економічної ефективності діяльності підприємств. Так, у

підприємствах, у яких було одержано у 2014 р. понад 9 кг

річної продукція вирощування на 1 голову птиці порівня0

но з підприємствами з продуктивністю птиці до 1,5 кг, ви0

робнича собівартість 1 т продукції була у на 30,9 % мен0

шою, тобто вона була більш конкурентоспроможна.

З метою виявлення рівня виробничих показників, які

можуть забезпечувати конкурентну перевагу, потрібно

здійснити групування підприємств за показником економ0

ічної ефективності виробництва (табл. 3). У зв'язку з тим,

що переважна більшість великих птахівничих підприємств

має власні переробні потужності і у статистичній формі 500

сг відсутні дані для визначення величини прибутку у роз0

рахунку на одиницю продукції та рівня рентабельності,

тому групування підприємств було здійснено за виробни0

чою собівартістю 1 т продукції вирощування птиці.

Дані таблиці 3 свідчать, що для того щоб підприєм0

ство з виробництва м'яса птиці було конкурентоспро0

можним, йому необхідно мати такі виробничі показни0

ки: середньорічне поголів'я птиці — не менше 1 млн

голів; річна продукція вирощування на 1 голову — по0

над 12 кг; у структурі виробничих витрат питома вага

кормів повинна складати біля 70%, прямі витрати на

оплату праці — 4—5%, амортизація необоротних ак0

тивів — 1,5—2%.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, основним чинником досягнення конку0

рентної переваги птахівничих підприємств є інноваційні тех0

нології, які збільшують економію за рахунок масштабів

виробництва, маркетингу, матеріально0технічного забез0

печення, дослідно0конструкторської діяльності. Результа0

ти досліджень свідчать, що для того щоб підприємство з

виробництва м'яса птиці було конкурентоспроможним,

йому необхідно мати такі виробничі показники: середньо0

річне поголів'я птиці — не менше 1 млн голів; річна про0

дукція вирощування на 1 голову — понад 12 кг; у струк0

турі виробничих витрат питома вага кормів повинна скла0

дати понад 70%, прямі витрати на оплату праці — 4—5%,

амортизація необоротних активів — 1,5—2,5%.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на

розроблення ефективної системи управління міжнарод0

ною конкурентоспроможністю птахівничих підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Автомобільний транспорт є невід'ємною та важли0

вою частиною транспортного комплексу України.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В
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REGIONAL FEATURES OF THE AUTOMOBILE TRANSPORT DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті здійснено ретроспективний аналіз розвитку автомобільного транспорту в регіонах
України. Досліджено зміни обсягів перевезення вантажів і пасажирів вітчизняними підприєм�
ствами автомобільного транспорту на регіональному рівні. Ідентифіковано регіони�лідери (се�
ред яких Дніпропетровська область, Донецька область, Полтавська область і м. Київ) та регіо�
ни�аутсайдери (серед яких Волинська область, Закарпатська область, Івано�Франківська об�
ласть, Тернопільська область, Херсонська область, Чернівецька область і м. Севастополь) за
рівнем розвитку автомобільного транспорту в досліджуваний період. Проведено оцінку міжре�
гіональної диференціації розвитку автомобільного транспорту за критерієм виконаної транс�
портної роботи в період 2000—2014 рр., за результатами здійснення якої зроблено висновок
про те, що диференціація регіонів була значною у всі з досліджуваних років як за обсягами пе�
ревезення вантажів, так і за обсягами перевезення пасажирів (про що свідчать відповідні зна�
чення коефіцієнту варіації). За результатами проведеного дослідження, виявлено основні ре�
гіональні особливості розвитку автомобільного транспорту в Україні.

In the article the retrospective analysis of the automobile transport development in the regions of
Ukraine was conducted. The changes of the volume of the cargo and passengers transportation by
domestic enterprises at the regional level were investigated. The leading regions (including
Dnipropetrovsk region, Donetsk region, Poltava region and Kyiv city) and regions�outsiders (including
Volyn region, Zakarpattya region, Ivano�Frankivsk region, Ternopil region, Kherson region, Chernivtsi
region and Sevastopol city) in terms of the automobile transport development in analyzed period
were identified. The estimation of the interregional differentiation of the automobile transport
development on the criteria of the performed transport work during the 2000—2014 was carried
out, based on which results concluded that the regional differentiation was significant in all the
investigated years in terms of the volume of the cargo and passenger transportation (as evidenced
by the relevant value of the coefficient of variation). According to results of conducted research the
main regional features of the automobile transport development in Ukraine were identified.

Ключові слова: автомобільний транспорт, перевезення вантажів, перевезення пасажирів.

Key words: automobile transport, transportation of cargo, transportation of passengers.

Згідно з даними Державної служби статистики Ук0

раїни, в останнє десятиріччя автомобільним транспор0

том перевозилось 68,0—73,4% усіх перевезених ван0

тажів (для порівняння: залізничним транспортом —



Інвестиції: практика та досвід № 22/201588

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

25,9—30,6%, морським транспортом — 0,20—

0,58%, річковим транспортом — 0,17—0,86%, авіа0

ційним транспортом — 0,005—0,008%) і 88,36—

90,46% усіх перевезених пасажирів (для порівняння:

залізничним транспортом — 9,22—11,24%, морсь0

ким транспортом — 0,14—0,26%, річковим транспор0

том — 0,02—0,05, авіаційним транспортом — 0,08—

0,21%) [1].

Ці дані свідчать про стійкі лідерські позиції автомо0

більного транспорту як надзвичайно маневреного виду

транспорту щодо перевезення вантажів і пасажирів та

актуалізують необхідність здійснення досліджень тео0

ретичних, методичних і прикладних аспектів забезпечен0

ня стійкого розвитку вітчизняного автомобільного

транспорту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним, методичним і прикладним аспектам

функціонування підприємств автомобільного транспор0

ту присвячені наукові праці як когорти провідних вітчиз0

няних учених, серед яких А. Базилюк, М. Бідняк, Н. Бо0

ровик, Ю. Деречинський, І. Дмитрієв, О. Жарова, О. Жу0

лин, О. Касьян, О. Криворучко, Л. Козак, І. Лаврик,

Н. Левчук, Г. Рябікова, В. Пасічник, В. Полуянов, О. Чор0

ноус, М. Хобта, В. Шинкаренко, так і відомих зарубіж0

них науковців, таких як Н. Журавльова, Л. Казанська,

Г. Кононова, І. Лавриков, Р. Рогова, В. Самойлович,

Є. Тихомиров, І. Туревський, О. Тозік, М. Улицький та

інші.

Цими науковцями всебічно досліджувалися ключові

інституційні і соціально0економічні аспекти забезпечен0

ня розвитку вітчизняного автомобільного транспорту на

макро0 і мікрорівнях, проте, нажаль, недостатня увага

приділялася теоретико0методологічним засадам роз0

витку автомобільного транспорту на проміжному ме0

зорівні.

Тоді як у сучасних умовах значної міжрегіональної

диференціації соціально0економічного (в тому числі

інфраструктурного) розвитку регіонів України, актуал0

ізується питання дослідження тенденцій і закономірно0

стей розвитку вітчизняного автомобільного транспорту

саме на регіональному рівні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження тенденцій і законо0

мірностей розвитку вітчизняного автомобільного транс0

порту у регіональному розрізі та виявлення основних

регіональних особливостей розвитку автомобільного

транспорту в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Традиційно розвиток автомобільного транспорту на

мікро0, мезо0 і макрорівнях може характеризуватися

різними показниками, проте найбільш універсальним є

обсяг перевезення вантажів і пасажирів як ключовий

критерій масштабу та успішності функціонування

підприємств автомобільного транспорту.

У таблиці 1 наведено основні показники розвитку

автомобільного транспорту України в ретроспективно0

му періоді та регіональному розрізі.

Дані, представлені в таблиці 1, свідчать про те, що в

період 2000—2008 рр. відбувалося переважне зростан0

ня обсягів перевезення вантажів і пасажирів практично

в усіх регіонах України, проте сильний негативний вплив

світової фінансової кризи нівелював позитивні ефекти

розвитку автомобільного транспорту. Так, лише в 2009

році обсяг перевезення вантажів у країні зменшився в

середньому на 15,61%, а обсяг перевезення пасажирів

на 8,13%. При цьому, найбільший спад обсягів переве0

зення вантажів у 2009 році мав місце у Запорізькій об0

ласті (на 41,79%), обсягів перевезення пасажирів   у

Полтавській області (на 30,82%).

Також, як бачимо з даних, наведених у таблиці 1,

регіонами0лідерами за обсягами виконаної транспорт0

ної роботи в досліджуваний період були такі області як

Дніпропетровська (25,02—31,97% вантажних переве0

зень і 7,02—9,47% пасажирських перевезень) і Донець0

ка (6,01—15,64% вантажних перевезень і 10,13—

14,65% пасажирських перевезень). Також лідером се0

ред регіонів України за обсягом перевезення вантажів

була Полтавська область, котрою забезпечувалося пе0

ревезення 8,75—18,90% усіх перевезених вантажів в

Україні. Лідером же серед регіонів України за обсяга0

ми перевезення пасажирів був також м. Київ, на частку

якого приходилося в середньому 9,68—16,48% усіх пе0

ревезених пасажирів в Україні. До регіонів0аутсайдерів

за обсягами перевезення вантажів слід віднести такі, як

Волинська область, Закарпатська область, Івано0Фран0

ківська область, Тернопільська область, Херсонська

область, Чернівецька область і м. Севастополь; за об0

сягами перевезення пасажирів Закарпатську область,

Чернівецьку область і м. Севастополь.

Значною була і міжрегіональна диференціація роз0

витку автомобільного транспорту за критерієм викона0

ної транспортної роботи, що наочно представлено в

таблиці 2.

При цьому для оцінки міжрегіональної диферен0

ціації розвитку автомобільного транспорту було вико0

ристано основні положення методики оцінки міжрегі0

ональної та внутрішньорегіональної диференціації

соціально0економічного розвитку регіонів, які були

затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №

476 від 20 травня 2009 року та передбачають здійснен0

ня такої оцінки шляхом реалізації трьох послідовних

етапів:

1) розрахунок середнього значення показників ( Х );

2) визначення стандартного відхилення показників

( δ );

3) розрахунок коефіцієнта варіації (υ) та інтерпре0

тація рівня міжрегіональної диференціації за його зна0

ченням (якщо коефіцієнт варіації є меншим 0,1, то

міжрегіональна диференціація соціально0економічного

розвитку є незначною, 0,11—0,25 — середньою (по0

мірною), більше 0,25 — значною) [7].

Як свідчать дані табл. 2, міжрегіональна диферен0

ціація обсягів перевезення вантажів має стійку тенден0

цію до зростання по рокам (із мінімального значення

коефіцієнта варіації у 2000 році (υ = 0,76) до макси0

мального значення коефіцієнта варіації у 2013 році (υ
= 0,99)), а міжрегіональна диференціація обсягів пере0

везення пасажирів є відносно стабільною (значення ко0

ефіцієнта варіації коливається в діапазоні 0,55—0,63).
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Таким чином, підводячи підсумки проведеного до0

слідження, можна прийти до наступних висновків щодо

регіональних особливостей розвитку автомобільного

транспорту в Україні в період 2000—2014 рр.:

— сильний негативний вплив здійснила світова

фінансова криза на розвиток автомобільного транс0

порту в Україні: так, лише в 2009 році обсяг переве0

зення вантажів у країні зменшився в середньому на

15,61%, а обсяг перевезення пасажирів на 8,13%. При

Регіон Значення показників за роками
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Перевезення вантажів, млн т 
1 17,0 18,3 17,6 19,5 19,1 20,1 21,5 26,4 26,1 20,3 22,4 18,5 16,5 17,6 н/д
2 28,3 28,3 27,8 24,2 27,7 26,9 30,3 33,7 33,9 25,7 30,1 34,2 34,7 33,2 32,8
3 7,6 8,0 7,9 9,9 10,8 10,3 11,6 12,0 12,6 9,7 10,1 11,5 11,7 10,4 10,1
4 234,9 258,4 254,0 256,2 274,0 303,7 325,1 367,0 347,1 309,0 359,2 355,9 345,1 376,1 361,7 
5 125,3 129,7 145,7 137,7 147,1 170,5 182,5 188,5 174,9 131,7 149,8 166,3 174,4 168,1 68,0
6 29,3 30,9 30,8 31,0 34,1 35,0 38,2 41,6 45,0 36,1 40,1 44,5 46,7 45,4 47,1
7 10,8 11,7 10,5 11,4 10,8 13,7 16,5 20,8 18,0 12,1 11,9 11,3 10,1 9,5 8,9
8 40,0 40,5 38,4 45,1 43,8 46,3 51,3 50,7 59,1 34,4 64,9 61,8 51,4 35,1 31,4 
9 13,1 12,7 9,5 9,9 9,1 10,0 10,2 11,6 11,8 9,6 9,1 9,2 9,8 9,3 10,7
10 36,3 32,2 35,2 35,4 40,4 33,5 32,1 38,5 40,5 40,4 41,0 42,3 44,6 37,3 36,9
11 16,3 18,8 15,6 15,3 20,0 25,1 28,1 28,6 31,3 27,3 28,1 33,3 30,7 34,2 45,7
12 26,1 38,8 31,3 49,9 32,0 31,8 28,3 26,9 27,4 24,7 24,3 26,3 24,7 28,7 26,9 
13 29,6 27,3 21,4 25,1 20,9 20,3 21,8 21,6 23,0 17,9 19,5 22,2 23,4 21,4 20,9
14 13,6 19,3 18,5 19,1 23,7 30,8 30,7 27,3 28,3 22,0 21,9 21,8 20,5 19,5 19,4
15 24,9 31,0 20,8 16,4 19,7 23,0 24,7 25,6 30,5 26,6 26,3 26,0 25,2 22,7 21,0
16 95,3 90,5 87,5 85,2 95,6 108,9 115,5 122,2 130,4 140,5 142,1 182,7 209,8 220,6 213,8 
17 15,5 15,7 16,7 17,4 18,5 18,4 18,9 19,6 21,3 17,2 13,7 14,7 13,7 13,4 12,2
18 19,4 17,4 16,6 14,5 15,2 13,4 13,0 13,7 13,5 13,2 10,8 11,6 11,7 11,4 12,2
19 13,0 12,7 9,9 9,4 10,1 9,5 13,0 13,4 13,6 12,8 9,6 11,6 16,0 15,6 17,3
20 27,8 30,4 28,7 33,3 36,3 36,5 35,3 42,2 45,5 28,9 28,8 28,5 29,9 29,5 29,1 
21 13,2 12,3 10,1 8,8 9,9 11,4 11,8 12,6 14,1 13,3 13,6 15,0 12,2 12,2 11,4
22 25,3 24,9 21,5 24,6 27,6 24,6 23,9 26,7 29,1 21,0 21,4 22,5 22,9 23,1 25,9
23 33,9 26,1 26,5 23,5 27,9 46,7 30,0 24,7 32,6 25,9 24,1 32,9 27,7 24,1 32,3
24 5,7 6,8 6,2 7,4 8,2 8,3 8,9 8,1 8,9 8,6 7,2 7,1 6,1 4,9 5,1 
25 13,2 13,1 13,3 12,8 14,7 15,0 14,2 14,1 15,3 12,0 12,4 13,2 12,9 12,7 11,7
26 16,4 14,8 13,6 16,2 16,9 17,8 20,1 26,9 21,8 19,2 19,0 20,4 19,3 17,8 18,8
27 7,1 6,7 11,7 14,1 13,3 9,3 9,7 10,2 11,0 8,8 6,8 7,1 8,0 7,0 н/д

Перевезення пасажирів, млн пас. 
1 139,3 124,4 124,1 122,9 119,0 128,6 138,5 135,2 135,8 130,0 139,9 132,0 105,3 121,0 н/д
2 87,3 87,8 84,5 78,7 84,0 92,3 101,2 109,8 111,8 102,0 100,2 98,3 97,2 90,9 88,4
3 49,4 42,4 49,6 53,6 106,8 106,2 114,2 130,2 121,2 93,8 93,6 94,5 95,0 92,1 85,6
4 179,6 215,7 266,7 279,9 331,4 341,4 333,4 341,9 390,5 377,9 347,6 332,7 313,9 316,5 264,9 
5 259,0 305,3 344,1 353,4 401,3 448,7 513,2 521,8 532,2 533,6 534,8 521,1 505,4 479,3 378,3
6 42,8 46,4 48,4 54,9 60,2 61,5 72,8 81,2 82,4 80,2 76,9 71,5 70,1 70,1 70,9
7 33,1 31,5 36,6 39,4 43,9 53,1 55,9 62,8 66,0 57,0 49,9 46,1 45,2 43,1 41,0
8 142,1 164,0 160,6 150,1 143,2 123,7 117,1 107,1 97,1 80,9 83,0 82,7 81,2 71,5 75,8 
9 57,8 64,4 60,0 70,6 76,9 75,8 78,1 81,2 89,8 83,3 70,0 73,0 84,1 82,9 85,3
10 81,2 49,6 67,2 71,4 67,4 67,8 73,3 93,9 115,6 131,5 157,7 149,9 129,7 113,7 116,6
11 39,2 51,0 57,4 56,8 66,4 82,0 66,9 77,5 84,5 74,4 85,6 98,7 86,0 67,0 47,7
12 129,3 146,3 219,5 207,3 239,7 270,1 276,8 312,2 331,1 260,1 163,0 137,1 122,0 121,7 54,6 
13 135,8 102,4 138,3 196,2 163,4 171,4 192,3 211,1 225,1 217,9 213,4 208,4 197,1 166,4 171,0
14 29,2 43,7 69,4 71,9 76,1 104,0 114,2 128,0 137,3 139,6 138,0 131,7 131,6 129,6 120,8
15 123,0 138,6 148,7 179,1 193,4 208,5 199,2 213,1 224,7 214,8 194,1 199,0 185,2 171,0 161,5
16 84,9 89,0 97,2 97,6 118,9 120,0 134,1 142,5 134,0 92,7 74,1 59,5 51,6 52,6 52,7 
17 78,9 85,6 77,2 84,1 85,9 92,7 94,4 97,4 93,9 91,6 94,0 97,9 96,0 98,9 100,3
18 46,8 49,1 65,2 69,9 81,8 87,1 92,0 99,5 104,7 98,2 85,0 79,1 67,5 68,3 66,7
19 37,7 42,4 45,4 55,3 80,1 64,4 76,5 80,4 85,1 77,2 75,6 71,4 57,3 62,9 67,2
20 102,2 101,4 113,8 139,3 158,5 157,1 165,2 169,3 167,8 160,6 146,9 126,2 137,2 129,6 128,4 
21 34,6 58,6 70,7 73,4 73,7 89,0 92,0 78,3 91,0 82,7 78,7 70,2 72,4 79,0 72,9
22 54,9 60,9 70,2 98,9 101,5 106,9 112,0 116,8 114,9 118,5 117,1 103,2 106,9 87,6 81,1
23 61,2 61,5 68,2 97,0 155,6 116,2 113,9 102,8 95,8 87,9 92,6 91,4 91,3 83,1 77,0
24 23,0 21,6 17,8 23,0 29,2 28,1 31,9 34,7 37,9 37,6 39,1 40,5 41,4 43,1 42,5 
25 70,3 60,7 64,4 66,7 88,7 78,4 85,1 89,2 91,2 87,1 86,0 70,4 83,9 69,2 61,6
26 402,7 448,6 474,3 465,2 535,9 524,7 515,3 523,8 576,4 479,4 360,8 397,3 371,8 406,9 400,5
27 32,2 29,1 29,6 40,9 37,4 36,8 28,5 31,3 31,3 23,5 28,7 28,0 23,9 25,7 н/д

Джерело: сформовано автором за даними [2—6].

Таблиця 1. Основні показники розвитку автомобільного транспорту в регіонах України
в період 2000—2014 рр.

У табл.: 1 — АРК, 2  — Вінницька область, 3 — Волинська область, 4 — Дніпропетровська область, 5 — Донецька область, 6—
Житомирська область, 7 — Закарпатська область, 8 — Запорізька область, 9 — Івано(Франківська область, 10 — Київська область,
11 — Кіровоградська область, 12 — Луганська область, 13 — Львівська область, 14 — Миколаївська область, 15 — Одеська область,
16 — Полтавська область, 17 — Рівненська область, 18 — Сумська область, 19 — Тернопільська область, 20 — Харківська область,
21— Херсонська область, 22 — Хмельницька область, 23 — Черкаська область, 24 — Чернівецька область, 25 — Чернігівська область,
26 — м. Київ, 27 — м. Севастополь.
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цьому, найбільший спад обсягів

перевезення вантажів у 2009 році

мав місце у Запорізькій області (на

41,79%), обсягів перевезення па0

сажирів   у Полтавській області (на

30,82%);

— регіонами0лідерами за обся0

гами виконаної транспортної робо0

ти в період 2000—2014 рр. були такі

області як Дніпропетровська об0

ласть, Донецька область, Полтавсь0

ка область і м. Київ, а регіонами0

аутсайдерами — Волинська об0

ласть, Закарпатська область, Івано0

Франківська область, Тернопільсь0

ка область, Херсонська область,

Чернівецька область і м. Севасто0

поль;

— розвиток вітчизняного авто0

мобільного транспорту в досліджу0

ваний період характеризувався

значною міжрегіональною дифе0

ренціацією обсягів перевезення

вантажів і пасажирів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Класичних уявлень про мотивацію персоналу досить

багато. Як правило, всі вони так чи інакше включають у

себе мотиваційні параметри. Але на сьогоднішній день

менеджеру не ефективно використовувати засади однієї

конкретної теорії. Саме тому останнім часом широкого

УДК 338.48:331.101.3

М. В. Алдошина,
к. е. н, доцент кафедри туризму,
Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця, м. Харків
Г. М. Брусільцева,
к. е. н, доцент кафедри туризму,
Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ МОТИВАЦІЙНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

M. Aldoshyna,
PhD in Economics, associate professor of Department of Tourism,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv
H. Brusiltseva,
PhD in Economics, associate professor of Department of Tourism,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

GROUNDING THE ROLE OF MOTIVATION IN PERSONNEL MANAGEMENT AT THE TOURISM
INDUSTRY ENTERPRISES

У статті обгрунтовано необхідність застосування мотиваційного менеджменту в системі
управління туристичних підприємств. Визначено основні проблеми мотивації персоналу на
вітчизняних туристичних підприємствах, однією з яких є пасивність персоналу. Досліджено
чинники, що перешкоджають реалізації мотиваційного менеджменту на підприємствах турис�
тичної галузі. Проаналізовано рівень задоволеності персоналу на ринку праці за регіонами Ук�
раїни та за сферами професійної діяльності, який вказує на загальні тенденції незадоволеності
населення умовами праці, особливо в сфері туристичної діяльності. Розглянуто основні заса�
ди та інструменти мотиваційного менеджменту відповідно до концепції управління за цілями
підприємства, що дасть можливість побудувати ефективну систему управління персоналом на
підприємствах туристичної галузі.

The article substantiates the necessity for applying the motivational management in the system of
tourism enterprises management. The main problems of personnel motivation at domestic tourism
enterprises were determined. The factors restricting the implementation of motivational management
at enterprises of the tourism industry were analyzed. The level of staff satisfaction in Ukrainian labour
market by regions of Ukraine and spheres of activity was analysed that highlighted the general trends
of dissatisfaction of population by working conditions, particularly in the tourism activity. The main
principles and techniques of motivational management were discussed according to the concept of
management due to the goals of an enterprise that allow to construct the effective system of personnel
management at the enterprises of tourism industry.

Ключові слова: мотиваційний менеджмент, ринок праці, людський фактор, рівень задоволеності.

Key words: motivational management, labor market, human factor, level of satisfaction.

застосування набуває поняття "мотиваційний менедж0

мент". Розвиток людського потенціалу є основою ефек0

тивної виробничої системи організації, установи, фірми

різних галузей економки, в тому числі й туристичної. Один

з основних результатів застосування мотиваційного ме0

неджменту — зміщення фокусу уваги керівника з того,
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наскільки працівник вміє

виконувати роботу, на те,

наскільки він має бажання

її виконувати, саме це виз0

начає підсумкову продук0

тивність співробітника за

наявності ресурсів для ви0

конання завдання. Тому

визначення мотиваційних

внутрішніх складових осо0

бистості, що є головним

завданням мотиваційного

менеджменту, забезпечить

створення ефективної сис0

теми управління персона0

лом, що позитивно вплине

на виробничий процес.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Серед зарубіжних та

українських вчених, які

зробили вагомий вклад у дослідження проблем, пов'я0

заних з мотиваційним менеджментом, можна виділити:

А. Маслоу, Д. Макклеланд, Е. Лоулер, В.П. Сладкевич,

М.С. Дороніна, Т.О. Соломанидина, С.О. Цимбалюк,

В.М. Петюх та інших. Дослідження літературних джерел

з питань менеджменту тамотивації дозволяє зробити вис0

новок про те, що незважаючи на істотну розробленість

даного напряму, питанням виявлення та аналізу проблем

мотивації працівників у туристичних підприємствах при0

діляється не достатня увага на сьогоднішній день.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретико0методологічне обгрунту0

вання застосування мотиваційного менеджменту на

підприємствах туристичної галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до соціальної типології особистостей

людини, яка базується на трьох складових — "хочу",

"знаю" та "вмію", важлива складова"хочу", відображає

матеріальні та моральні потреби особистості, внутріш0

ню мотивацію людини та є рушійною силою всіх сфер

людської діяльності. Мотиваційний менеджмент якісно

відрізняється від цілого ряду теорій управління, що роз0

глядали людські ресурси як взаємозамінні.

Мотиваційний менеджмент звертається до внутріш0

ніх мотивів людини таспрямований на їх активізацію. Це

не лише зовнішній вплив на співробітника, а й вивчення

його прагнень, бажань, потреб, цілей, цінностей, всьо0

го того, що визначає його поведінку.

На рисунку 1. наведено етапи досягнення цілей орган0

ізації на засадах мотиваційного менеджменту, як кон0

цепції застосування ефективної системи мотивації через

вивчення особистих характеристик, психологічних особ0

ливостей та потенціалу особистості. Лише після аналізу

прагнень, потреб, очікувань і мотивів конкретного співро0

бітника можливо створити ефективну систему мотивації,

адже використання шаблону розробок у теорії мотивації,

як показує практика, не дає очіку0

ваного результату.

Аналізуючи схему, представле0

ну на рисунку 1, можна зробити

висновок, що мотивація та мотива0

ційний менеджмент мають певні

відмінності. Суть мотиваційного ме0

неджменту полягає в тому, щоб ак0

тивізувати мотиви, що спонукають

людину до дії, в залежності від осо0

бистих і психологічних характери0

стик кожного співробітника.

Мотиваційний менеджмент, бе0

зумовно, є одним з ефективних

типів сучасного управління. Він

представляє управління, в якому

ключові пріоритети віддаються мо0

тивуванню творчої, продуктивної,

ініціативної та професійної діяль0

ності людини. Тобто це комплекс0

Рис. 1. Етапи досягнення цілей організації з використанням засад
мотиваційного менеджменту

Рис. 2. Чинники, що перешкоджають реалізації мотиваційного
менеджменту на туристичних підприємствах
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ний підхід до мотивації кож0

ного окремого робітника

підприємства, для більш

ефективного досягнення

цілей організації.

Мотиваційний менедж0

мент — це вид управлінсь0

кої діяльності, пов'язаний з

формуванням і розвитком

системи мотивування і сти0

мулювання персоналу орга0

нізації, спрямований на до0

сягнення індивідуальних,

групових та організаційних

цілей [1].

Треба відзначити факт,

що для вітчизняного ринку,

що розвивається, мотива0

ційний менеджмент в чисто0

му вигляді поки рідкість,

більшість процесів управлі0

ння, як і раніше базуються на жорстких авторитарних

системах, де основними мотиваційними чинниками є

контроль, матеріальна зацікавленість та примусова мо0

тивація, що визначаються рівнем безробіття, відсутні0

стю гарантій збереження робочого місця та соціальною

напруженістю в країні.

Існує ряд чинників, що перешкоджають реалізації

мотиваційного менеджменту в більшості туристичних

компаній. Деякі з них наведені на рисунку 2.

Сучасна система мотиваційного менеджменту

повинна містити переваги трьох основних підходів до

управління персоналом: наукового, психологічного та

управління за цілями, поєднання яких буде сполучати в

собі стратегічне та цільове планування роботи кадро0

вої служби, розвиток існуючих механізмів управління,

створення та впровадження програм матеріального та

нематеріального стимулювання, сучасне формування

підсистем адаптації, підвищення кваліфікації та навчан0

ня персоналу, розробку принципів соціальної захище0

ності та стабільності робочих місць.

Необхідність використання такої системи підтверд0

жується результатами досліджень сучасного ринку

праці України (рис. 3—4) [3].

Загальний середній рівень задоволеності заробіт0

ною платою та умовами праці не перевищує 5 балів (з

10 можливих), а рівень задоволеності роботою праців0

ників готельно0ресторанної сфери найнижчий серед

інших сфер діяльності.

Виходячи з особливостей якісних характеристик ту0

ристичної послуги, яка не зможе залишити у її спожива0

ча позитивного враження без участі в ній людського

чинника, мотиваційний менеджмент у цій сфері набуває

особливої актуальності.

Мотиваційний менеджмент передбачає створення

пріоритетних умов для творчої та високопрофесійної

діяльності безпосереднього виробника послуг. Кожен

менеджер туристичного підприємства повинен спирати0

ся на знання мотивів і стимулів у професійній та індиві0

дуальній діяльності співробітника на абсолютно будь0

якому рівні ієрархії підлеглості.
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Рис. 3. Рівень задоволеності населення заробітною платою та
умовами праці за регіонами України за 2014 рік
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Крім того, у практиці українського менеджменту

необхідно враховувати міжособову культуру, сімейний

стан, соціальну обстановку, політичні чинники, мента0

літет, патріотизм, ентузіазм, терплячість та ін. [1].

Основа мотиваційного менеджменту складається з

певної низки заходів, які у разі успішної реалізації здатні

збільшити ступінь якості послуги майже в два рази.

Згідно зі статистичними даними досліджень, що прово0

дяться в готелях міжнародних готельних мереж, нега0

тивний вплив людського чинника дуже складно змен0

шити більш ніж на 5%. Протягом останнього десятиліття

цей показник почав вважатися за допустиму норму

відхилення рівня якості туристичної та готельної послу0

ги [3].

Мотиваційний менеджмент у туристичному бізнесі

є процесом управління, який побудовано на пріорите0

тах мотивації ділової поведінки, тобто на створенні умов

зацікавленості в результаті та прагненні до його досяг0

нення.

Фахівці західної школи уп0

равління, проводячи оцінку рен0

табельності організаційних оди0

ниць, що спеціалізуються в га0

лузі сервісної діяльності, дій0

шли висновку про те, що ступінь

мотиваційного сприйняття впли0

ває на рівень прибутку підприє0

мства:

Z = X (у + m) (1),

де Z — прибуток підприємства

сервісної діяльності;

X — сума грошових коштів,

що проходять від потенційних спо0

живачів послуг;

у — ступінь задоволеності

клієнтури в процесі придбання

сервісної послуги;

m — ступінь мотиваційного

сприйняття у потенційного виробника послуги [4].

Менеджменту необхідно визначати шляхи знижен0

ня відсотка відторгнення сприйняття мотиваційних про0

грам, направлених як на колектив взагалі, так і на окре0

мих виробників споживчих цінностей, а не займатися

виключно удосконаленням систем заохочень і покарань.

Одним із негативних наслідків не використання прин0

ципів мотиваційного менеджменту є пасивність персона0

лу. Однією з форм прояву трудової пасивності стало зни0

ження інтересу до підвищення кваліфікації та професій0

ної майстерності, оскільки робота на таких підприємствах

перестала бути соціально значущою. Працівники, що не

бачать реальних можливостей отримання необхідних

благ за рахунок праці, вважають за краще обмежити свої

потреби. Це у свою чергу робить персонал малосприй0

нятливим до стимулювання праці, що приводить до паді0

ння виробничої дисципліни, зниження якості наданих

послуг. Тому слід розуміти, що одним із найважливіших

моментів при створенні та виконанні стратегії будь0яко0

го підприємства є впровадження принципів

мотиваційного менеджменту, що передба0

чає створення ефективної системи моти0

вації внаслідок аналізу потенціалу кожно0

го робітника туристичного підприємства.

Завдання мотиваційного менеджмен0

ту полягає в приведенні в дію можливос0

тей працівника, пов'язаних з його майстер0

ністю, освітою та фаховою підготовкою,

розвитком трудового потенціалу, прагнен0

ням до творчості й самореалізації.

Систематичне та цілеспрямоване вико0

ристання засад мотиваційного менедж0

менту сприятиме зростанню рівня зацікав0

леності рядових працівників в економічній

ефективності діяльності підприємства.

Мотивування трудової діяльності включає

в себе матеріальні та нематеріальні спо0

нукання, що грунтуються на цілеспрямо0

ваному формуванні мотивів праці та на

використанні вже наявних мотивів. Ство0

рення такої атмосфери ефективної праці

є найбільш складним завданням управлі0

ння персоналом.
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Рис. 5. Основні засади мотиваційного менеджменту

Рис. 6. Проблем пов'язані з низькою мотивацією
персоналу туристичних підприємств
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У свою чергу, управління

персоналом за методами мо0

тиваційного менеджменту

має базуватися на наступних

засадах (рис. 5).

Завжди необхідно пам'я0

тати про те, що мотиваційний

менеджмент як важіль стиму0

лювання членів трудового

колективу має бути найваж0

ливішою управлінською фун0

кцією сучасного керівника.

Мотиваційний менедж0

мент має важливу роль у до0

сягненні результатів підприє0

мства та ефективності його

роботи. Невикористання ос0

новних засад мотиваційного

менеджменту туристичного

підприємства призводить до

проблем пов'язаних з низь0

кою мотивацією персоналу,

серед яких можна виділити

наступні, які зображені на

рисунку 6.

Для того, щоб не допус0

тити подібних наслідків існує

певний інструментарій моти0

ваційного менеджменту, ви0

користання засад якого при0

веде до підвищення мотивації

кожного робітника, що впли0

не на ефективність роботи

підприємства, його конкурен0

тоспроможність.

Мотиваційний механізм

— це сукупність методів, пра0

вил, принципів і форм орган0

ізаційних засад, які регулю0

ють процес мотивації працівників на підприємстві. Ос0

новні засади, принципи, інструменти мотиваційного ме0

неджменту наведені на рисунку 7.

ВИСНОВКИ
Отже, аналізуючи роль і важливість мотиваційного

менеджменту в діяльності туристичного підприємства,

слід зазначити, що персонал в індустрії туризму є най0

важливішою складовою частиною кінцевого продукту,

одним з основних ресурсів конкурентних переваг орга0

нізації. Якість обслуговування в туристських організа0

ціях залежить від майстерності та свідомості персона0

лу, тому ефективне управління ним перетворюється в

одну з найважливіших функцій в індустрії туризму, яка

полягає в тому, щоб сформувати зацікавленість персо0

налу в результатах діяльності компанії.
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THE ADULT LEARNING AS A FACTOR OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT: EUROPEAN
EXPERIENCE AND UKRAINIAN TRENDS

У статті узагальнено європейський досвід формалізації освіти дорослих, обгрунтовано не�
обхідність дотримання Україною кваліфікаційних вимог та освітніх стандартів європейських
країн у зв'язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Наголошено на суспільній
необхідності та індивідуальній доцільності освіти дорослих як важливого чинника розвитку
людського капіталу та якісного його удосконалення. Висвітлено досвід окремих країн щодо
можливостей навчання дорослого сільського населення. Проаналізовано діяльність дорадчих
служб Польщі та України як інституцій, діяльність яких спрямована на надання консультативних
та освітніх послуг дорослому сільському населенню. Визначено причини невідповідності
функцій існуючих в Україні дорадчих служб поставленим завданням та очікуванням суспільства.

Досліджено шляхи унормування положень освіти дорослих в Україні. Визначено основні прин�
ципи та функції освіти дорослих. Запропоновано створення освітніх центрів як інституцій, що
координуватимуть надання послуг з навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, консуль�
тування, наставництва тощо дорослому сільському населенню. Наголошено на необхідності
проведення широкої просвітницької роботи серед сільського населення з метою підвищення
індивідуальної зацікавленості селян в отриманні освітніх та консультаційних послуг.

The article is summarized the formalizing European experience of adult learning, justified necessity
of compliance requirements of qualifying educational standards of European countries in connection
with signing of the Association Agreement between Ukraine and EU. The article provides arguments
for the public necessity and individual feasibility of adult learning as an important factor of the human
capital development and improving quality. There is the experience of the adult learning opportunities
of some countries in the rural areas. It was analyzed the activity of Poland and Ukrainian Advisory
services as the institutions, which are aimed to providing consulting and educational services to adult
rural population. There were the reasons of nonconformity functions of Ukrainian advisory services
to tasks and the expectations of society.

The approaches to improve the legislation of adult learning in Ukraine are examined. The main
principles and functions of adult learning are determined. The author suggests to create the
educational centers for adults, as the institutions that coordinate the training, retraining, advising,
mentoring and other educational activities for adult rural population. It is argued the necessity of a
wide educational work among the rural population to enhance the individual interest to getting
educational and counseling services.

Ключові слова: освіта дорослих, освітні координаційні центри, людський капітал, імплементація Угоди

про асоціацію між Україною та ЄС.

Key words: adult learning, the educational coordination centers, human capital, implementation of the EU-Ukraine

Association Agreement.

часний розвиток не дозволяє суспільству орієнтувати0

ся лише на спроможності молодого покоління, спе0

ціалістів, які тільки закінчили вищі навчальні заклади і
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долучаються до економічних процесів. Нинішньому сус0

пільству потрібно займатися тим, чому майже півстоліт0

тя назад майже не приділялась увага: навчанням і пере0

навчанням дорослого населення, людей, які мають як

досвід минулої освіти, так і тривалий досвід практичної

діяльності.

У сучасному світі кардинальна зміна технологій

відбувається через 5—7 років і освіти, отриманої у мо0

лодому у віці недостатньо для збереження конкурен0

тоспроможності людини протягом трудового життя.

Знання, ініціатива і творче відношення всіх без винятку

учасників економічного процесу впливають на ефек0

тивність суспільного розвитку. Кожен має бути не тільки

кваліфікованим користувачем технічних засобів і тех0

нологій, що постійно оновлюються, але й постійно зай0

матися удосконаленням, шукати принципово нові, ефек0

тивніші рішення, підвищувати рівень індивідуальної ква0

ліфікації. Постає суспільна вимога до створення систе0

ми освіти дорослого населення, як складової навчання

впродовж життя.

У контексті європейської інтеграції з особливою

значущістю постають питання, пов'язані з формуванням

нових компетенцій та прискореної мобільності, гнуч0

кості, адаптаційності населення, що відповідно підви0

щує вимоги до системи освіти дорослих.

Створення можливостей навчання у дорослому віці

стає особливо важливим для сільського населення, яке

дотепер має суттєві обмеження у доступі до новітньої

інформації, можливостях отримання нових знань та осу0

часнення тих компетенцій, які набуті у молодому віці [1,

c. 90—103]. Актуалізується питання освіти впродовж

життя ще й тенденціями в демографічних процесах, зок0

рема збереженням стабільно високої частки населення

середнього і старшого віку. На 01.01.2015 р. більше ніж

45 % сільських жителів мають вік від 30 до 65 років [2,

c. 35—37]. Практично всі вони залишаються за межами

існуючої системи освіти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблематики освіти дорослого на0

селення присвячені роботи науковців переважно пе0

дагогічного напряму. Відомі українські вчені такі, як

О. Аніщенко, С. Гончаренко, І. Зазюн, В. Кремень, І. Лікар0

чук, Л. Лук'янова, В. Майборода, Н. Ничкало, О. Огієн0

ко, О. Сухомлинська, С. Сисоєва, Л. Сігаєва, О. Шесто0

палюк обгрунтовують необхідність і розкривають особ0

ливості освіти дорослих. С. Бабушко, Т. Десятов, Л. Кно0

дель досліджують світовий досвід організації, регулю0

вання, фінансового забезпечення освітніх програм для

професійного розвитку сучасних фахівців. Науково0при0

кладні дослідження з питань підвищення рівня освіти

населення, забезпечення її якості та обгрунтування інве0

стицій в освіту як засобів формування людського капі0

талу знайшли своє відображення в роботах економістів

О.Бородіної, О. Грішнової, Л. Михайлової, Л. Петрової.

На думку більшості дослідників, інформаційне суспіль0

ство, становлення і розвиток якого відбувається в усьо0

му світі, виставляє серйозні вимоги до освітньої галузі,

зокрема й до освіти дорослих. Чи існує в Україні систе0

ма передавання знань, консультування та навчання до0

рослих чи унормовані її положення, які проблеми по0

стають перед суспільством у запровадженні європейсь0

ких норм і стандартів освіти дорослих? Висвітленню цих

питань присвячена дана публікація.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення європейських засад

інституціалізації освіти дорослих та обгрунтування на0

прямів формування інституційного середовища для ос0

віти дорослого сільського населення в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ратифікувавши у 2014 р. Угоду про асоціацію між

Україною та Європейським Союзом, наша країна взяла

на себе низку зобов'язань щодо проведення масштаб0

них інституціональних та структурних реформ [3]. Адап0

тація вітчизняних законодавчих актів до європейських

вимог, прийняття регламентів і врахування рекомендацій

Європейського парламенту є обов'язковими для вико0

нання в процесі імплементації Угоди про асоціацію. Зок0

рема це стосується і основних засад розвитку співробі0

тництва у сфері освіти, навчання, в тому числі і освіти

впродовж життя [4]. Для їх впровадження необхідно

виконання положень Рекомендації Європейського пар0

ламенту і Ради від 23.04.2008 р. "Про встановлення

Європейської кваліфікаційної структури для можливості

отримання освіти впродовж усього життя" (додаток ХLІІ

до Угоди) [5]. Прийняття до виконання Рекомендації і

застосування визначених в ній Європейських кваліфі0

каційних норм, як інструменту уніфікації результатів

навчання різних країн, сприятиме модернізації системи

освіти та професійної підготовки, взаємозв'язку осві0

ти, підвищенню кваліфікації і працевлаштування та

зміцненню зв'язків між формальною, неформальною та

неофіційною освітою [6].

В Угоді загальні положення щодо освіти впродовж

життя також конкретизовані в контексті сільського роз0

витку. Зазначається, що співробітництво в даній сфері

охоплюватиме обмін знаннями та найкращими практи0

ками; поширення знань шляхом проведення навчальних

та інформаційних заходів; сприяння інноваціям шляхом

проведення досліджень та просування системи дорад0

ництва до сільськогосподарських виробників [7].

Обгрунтування вирішальної ролі знань в економіч0

ному зростанні і суспільному розвитку, а також визнан0

ня необхідності навчання впродовж життя оприлюдне0

не у багатьох міжнародних актах, звітах та деклараціях.

Зокрема, у звіті ОЕСР "Економіка, що базується на знан0

нях" (The knowledge0based economy) [8], обгрунтовано

ключову роль знань у процесах економічного розвит0

ку. Відмічено, що майже 50 % ВВП у більшості країн,

які входять до ОЕСР, формується у сферах, які осно0

вані на знаннях. У доповіді практично вперше аргумен0

товано економічну необхідність і доцільність безперер0

вної освіти (continuous learning). Наступним ключовим

етапом було прийняття Гамбургської декларації про

освіту дорослих [9], в якій чітко визначені особливості

такої освіти, її значення для суспільства загалом, і для

кожної особистості зокрема. Наголошено, що освіта

дорослих ("adult learning") сприяє екологічно сталому

розвитку, поширенню демократії й справедливості, пе0

реорієнтовує наукові, соціальні і економічні здобутки

на досягнення миру і побудову громадянського суспіль0

ства.
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Початком формування інституційних основ освіти

впродовж життя в країнах Європейського Союзу вва0

жається прийняття у 2000 р. Меморандуму безперерв0

ної освіти Європейського Союзу (A Memorandum on

Lifelong Learning) [10]. У ньому визначено, що безпе0

рервна освіта (LLL — Lifelong Learning) — процес зро0

стання освітнього (загального та професійного) потен0

ціалу особистості впродовж життя, що здійснюється на

постійній основі з метою поліпшення знань, навичок і

професійної компетенції, організаційно забезпечений

системою державних і громадських інститутів і відпові0

дний потребам особистості і суспільства. В документі

визначено ключові принципи освіти впродовж життя,

серед яких акцентується увага на необхідності збільшен0

ня інвестицій в людський капітал та розповсюдженні

інноваційних методик навчання і пізнання, обгрунто0

вується доцільність наближення мережі освіти до місця

проживання та розвитку наставництва і консультуван0

ня.

У новій європейській стратегії "Європа 2020" [11]

освіта та навчання впродовж життя розглядаються як

ключові чинники створення конкурентної і динамічної

європейської економіки, що базується на знаннях. Ви0

значається, що освіта дорослих є необхідною переду0

мовою покращення соціального стану, формування гро0

мадянської позиції, особистісної та професійної реалі0

зації та підвищення можливостей зайнятості; наголо0

шується на необхідності розвитку індивідуальних

здібностей і потенціалу людей вчитися.

Визнання ролі освіти дорослих у розвитку сучасно0

го суспільства і закріплення її в європейських норма0

тивних документах зумовило створення національних

освітніх центрів майже в усіх європейських країнах.

Зокрема в Німеччині центри освіти дорослих є части0

ною системи громадських послуг і виконуючи суспіль0

ну функцію є місцями соціальної інтеграції. Завдяки

широкому спектру пропозицій, інноваційним проектам,

зв'язкам з іншими активістами вони збагачують місцеве

освітнє середовище та сприяють зростанню соціально0

економічного потенціалу регіонів. Центри освіти дорос0

лих пропонують універсальні програми, інформують про

освітні можливості та вмотивовують до творчої діяль0

ності. Популярність центрів серед населення пояснюєть0

ся їх надійністю, якістю послуг, максимальним набли0

женням до клієнтів, врахуванням широкого спектру

освітніх потреб.

Центри освіти дорослих є унікальною загальнона0

ціональною мережею локальних інституцій безперер0

вної освіти та культурних установ. У сільських регіо0

нах вони часто бувають ледь не єдиними закладами

освіти дорослих. Через ці переваги у розташуванні

вони забезпечують системну консультаційну підтрим0

ку та надають освітні послуги, проводять особливо

успішні регіональні і загальнонаціональні освітні кам0

панії [12].

Значний досвід застосування системних підходів до

вирішення питань осучаснення знань, надання освітніх

та консультаційних послуг, розповсюдження інновацій0

ного досвіду серед дорослого сільського населення

нагромаджений в Польщі. Дорадча служба, яка понад

шість десятиліть функціонує в країні, довела свою спро0

можність надавати суспільно вагомі послуги, в тому

числі послуги з освіти дорослого населення. Названа

інституція частково фінансується з державного бюдже0

ту Польщі, при цьому майже 70 % коштів отримує за

рахунок комерційної діяльності. Основною діяльністю

Дорадчої служби та її місцевих осередків є допомога

сільськогосподарським виробникам (фермерам) в

ефективному веденні господарства, консультування

сільського населення з питань економічної діяльності

на сільських територіях, поширення техніко0технологі0

чних інновацій, роз'яснення нормативно0правових но0

вовведень. Дорадчі служби, як правило, володіють зем0

лею для проведення дослідних робіт, виведення адап0

тованих сортів; їх підрозділами є лабораторії для оцін0

ки якості молока, овочів, зерна.

На етапі вступу Польщі в ЄС (2004 р.) функції служ0

би були суттєво розширені. Крім звичного, увага спе0

ціалістів зосереджувалась на роз'ясненні господарям

європейських нововведень, консультаційній підтримці,

допомозі фермерам в отриманні кредитів і євросубсидій

тощо. Разом з цим надавалась допомога у розробці

стратегічних планів господарювання в нових умовах,

оформленні документів для отримання кредитів і пошу0

ку оптимальних варіантів кредитних ліній з урахуванням

всіх можливих ризиків. За бажанням господарів фахівці0

дорадники допомагали у веденні бухгалтерського об0

ліку (в Польщі він не обов'язковий). І після науково об0

грунтованого аналізу пропонували методи щодо удос0

коналення господарювання, запровадження новітніх

технологій, і рекомендації щодо перепрофілювання

діяльності.

Основними методами, які застосовують польські

дорадники для поширення інформації, нових знань тощо

є: індивідуальний (найбільш дорогий і ефективний, кон0

сультації відбувають віч0на0віч); груповий (зазвичай у

зимовий період проводяться семінари, тренінги, круглі

столи тощо); масовий (мас0медіа, торги, Інтернет, видав0

ництво). Крім того, в програмах розвитку сільських те0

риторій, які також розробляються за участю дорад0

ників, визначаються завдання щодо сприяння розвитку

людини у сфері освіти, професійного зростання, збе0

реження культурних і духовних традицій, а також по0

кращення соціальної інфраструктури сільських тери0

торій. Обов'язково закладаються критерії оцінки ефек0

тивності здійснення програми і здійснюється моніторинг

кожного процесу.

Широке дискутування на міжнародному рівні питань

освіти впродовж життя стало поштовхом до досліджень

сучасних тенденцій в українських реаліях. Українське

суспільство нібито усвідомлюючи важливість переоріє0

нтації економіки на інноваційних шлях і розвиток, що

базується на знаннях, необхідність постійного осучас0

нення знань та удосконалення компетентнісних навиків

здійснює ці зміни дуже повільно. Дотепер не створено

чіткої системи взаємозв'язків між наукою, економікою

і державою, яка давала б можливість новим фундамен0

тальним знанням втілюватись в технологічні і соціальні

нововведення, законодавчо не унормовано принципи

освіти впродовж життя, зокрема освіти дорослих, не

розроблено новітні програми для навчання, результа0

том опрацювання яких стала б підготовка висококвалі0

фікованих фахівців, затребуваних на сучасному ринку

праці.
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Поширення у цій сфері світових стандартів усклад0

нюються також відсутністю системного підходу, обме0

женістю фінансового забезпечення, недостатнім залу0

чення приватного бізнесу. Доросле сільське населення

ще більше відсторонене від освітніх програм через те0

риторіальну розосередженість поселень, віддаленість

від освітніх центрів, обмеженість інформаційних ре0

сурсів, малочисельність груп зацікавлених осіб тощо.

У незалежній Україні освітня сфера, на відміну від

багатьох інших, практично не реформувалась. Лише з

початку 20000х років намітились спроби розпочати ці

довгострокові трансформації. Нормативно0правові

акти, які нині прийняті або знаходяться в процесі обго0

ворення тільки дотично стосуються освіти дорослого

населення. У 2011 р. д.п.н. Лук'яновою Л.Б. була пред0

ставлена "Концепція освіти дорослих в Україні" [13], з

деталізованим обгрунтуванням суспільної необхідності

розвитку освіти дорослих в Україні, визначенням прин0

ципів та напрямів реалізації Концепції у галузі правово0

го, організаційного, науково0методичного та економіч0

ного забезпечення. Така грунтовна розробка мала б

знайти своє відображення у відповідних нормативних

актах, зокрема в презентованій у 2014 р. Концепції роз0

витку освіти на період 201502025 рр. На жаль, пробле0

матика освіти дорослих залишилась поза межами про0

понованого документу.

Нині перебувають на обговоренні проекти нових

законодавчих актів "Про освіту" і "Про професійно0тех0

нічну освіту" (дотепер діють документи, ухвалені в 1991

р. і 1998 р. відповідно). В проекті закону України "Про

освіту" виокремлено статтю "Освіта дорослих як скла0

дова навчання впродовж життя". Вперше в законодав0

чому акті України передбачено унормування певних ас0

пектів цього виду освіти: визначення терміну "освіта

дорослих", обгрунтування участі держави, як організа0

ційної, так і фінансової, визначення прав осіб, що здо0

бувають післявузівську освіту. У поточному році пред0

ставлено Дорожню карту освітньої реформи 2015—

2025 рр., де п.2.7.2. передбачено розроблення і ухва0

лення у 2017 р. Закону України "Про освіту дорослих".

Такі плани можна вважати позитивними зрушеннями у

сфері законодавчого врегулювання проблематики осві0

ти дорослого населення. Проте дуже повільне їх запро0

вадження стає обмежувальним чинником сталого еко0

номічного розвитку, впровадження інновацій, нарощен0

ня та якісного оновлення людського капіталу, подолан0

ня негативних наслідків економічних криз тощо.

Крім законодавчого, унормування освіти дорослих

значних зусиль потребує формування мережі інституцій,

підготовка тренерів та викладачів, розробка програм і

методів надання освітніх та консультаційних послуг до0

рослим.

Сучасна дійсність покладає на консультування як

складову системи освіти впродовж життя значні і відпо0

відальні функції: компенсаторну, яка дозволяє надолу0

жити втрачене в попередній системі освіти; адаптивну

— пристосування до швидкозмінювальних умов зовні0

шнього середовища; розвивальну, спрямовану на без0

перервне збагачення творчого потенціалу, просвітниць0

ку — спрямовану на консолідацію членів сільських гро0

мад в інтересах розвитку громадянського суспільства,

країни в цілому. Широка просвітницька робота за су0

спільно визначеними стратегічними пріоритетами як на

державному рівні, так і на рівні громадських організацій

і приватних ініціатив допоможе адаптуватися населен0

ню і сприйняти новітні перетворення лише як засіб до

підвищення власного рівня життя і покращення якості

життя.

Разом з цим постає проблема перегляду принципів

функціонування системи освіти дорослих. Перш за все

— це принцип андрагогічного забезпечення, який доз0

воляє враховувати синергетичний ефект від перетину

особистісних характеристик, які вже має доросла лю0

дина і, які змінюються під впливом законів вторинної

соціалізації, по0друге, принцип диверсифікації, який

дозволяє вибудовувати різні професійно0освітні траєк0

торії для спеціалістів та соціально0освітні практики для

широких кіл дорослого населення, по0третє, принцип

персоніфікації, який покладений в основу проведення

навчання за індивідуальними освітніми напрямами у

відповідності до внутрішніх ресурсів та можливостей

особистості, змінювальних потреб та кар'єрних перспек0

тив.

Визначена в Дорожній карті освітньої реформи теза

щодо переходу від стандартизації змісту освіти на стан0

дартизацію результатів навчання, більшою мірою сто0

сується освіти дорослих. Ключовим пунктом її філософії

повинна стати теза "Учитися жити". Бути корисним для

суспільства, задовольняти власні потреби і вимоги, ре0

алізовувати особистісні плани і інтереси, успішно адап0

туватися у постійно змінювальному середовищі — це ті

життєві пріоритети, полегшити здійснення яких допомо0

же навчання впродовж життя.

Для сільського населення, враховуючи специфічні

особливості освіти впродовж життя (що зазначалось

вище) потрібно шукати нові форми, методи і розробля0

ти механізми залучення селян до процесів отримання

новітніх знань і набуття нових компетенцій.

Позитивний досвід Польщі свідчить, що будь0які

форми просвіти, спрямовані на підвищення інформова0

ності жителів села і їхніх професійних знань, необхід0

них для ефективного господарювання, будуть корисни0

ми інвестиціями в людський капітал, що позитивно впли0

ватиме на сталий сільський розвиток.

В Україні також існує система дорадництва. Вона

започаткована у 2004 р. ухваленням Закону "Про

сільськогосподарську дорадчу діяльність" [14]. За да0

ними Міністерства аграрної політики та продовольства

України станом на 01.01.2014 р. зареєстровано 71

сільськогосподарську дорадчу службу, в яких надають

дорадчі послуги на постійній основі 692 професійних

сільськогосподарських дорадників, а також 777 екс0

пертів0дорадників [15]. На жаль, за 10 років діяльності

дорадча служба в Україні не стала тим осередком су0

часних знань та інновацій, який би допомагав селянам

ефективно господарювати, вдосконалювати методи

економічної діяльності, як сільськогосподарської, так і

за межами аграрного виробництва.

Є багато, в тому числі, і об'єктивних причин такого

становища. По0перше, обмежене фінансування і склад0

ність освоєння виділених коштів. Тривалий час ді0

яльність дорадчих служб забезпечувалась коштами

грантів та засобів технічної допомоги під окремі проек0

ти. Фінансування з державного бюджету на підтримку
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сільськогосподарської дорадчої служби було недо0

статнім (в 2011 р. та 2013 р. кошти взагалі не виділяли0

ся). Процедура використання навіть виділених коштів

також ускладнена: необхідність завчасного оформлен0

ня фінансових зобов'язань, неможливість проведення

попередньої оплати, обмеження сум виплат законодав0

чими актами, що регулюють діяльність установ, які по0

вністю або частково фінансуються з державного бю0

джету (зокрема, виплати на відрядження, вартість соці0

ально спрямованих дорадчих послуг). По0друге, безси0

стемність надання дорадчих послуг, що суттєво знеці0

нює їх діяльність і необхідність для селян. З одного боку

це відбувається через недофінансування з державного

бюджету, з іншого — через неспроможність селян і фер0

мерів сплачувати за дорадчі послуги. З огляду на тим0

часовість селяни не відчули потреби в дорадчих послу0

гах. Вони не звикли і не розраховують на консультації.

По0третє, нестача фахівців0дорадників, знання яких

були б затребувані селянами, і все ще відсутність прак0

тики надання таких послуг. По0четверте, територіально

дорадчі служби знаходяться в обласних центрах, що

обмежує можливості їх тісної і плідної співпраці з

сільським населенням.

Таким чином, дорадчі служби, що сьогодні діють в

Україні, дуже віддалено нагадують систему передаван0

ня знань в сільській місцевості. Неспроможність цієї

інституції виконувати поставлені суспільством завдан0

ня і відповідати сучасним вимогам свідчить про потребу

перегляду функцій або взагалі доцільності дії таких

структур.

Крім зазначених установ, ще з радянських часів в

Україні сформована розгалужена мережа Центрів з

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Ці

заклади діють в обласних центрах, мають відомче підпо0

рядкування і, як правило, надають послуги з підвищен0

ня кваліфікації визначеним категоріям працівників (дер0

жавні службовці, медики, освітяни тощо). Також функ0

ціонують центри професійно0технічної освіти держав0

ної служби зайнятості, в яких здійснюється навчання,

перепідготовка і підвищення кваліфікації за ліцензова0

ними професіями та за напрямами курсів цільового при0

значення на замовлення роботодавців. Сільське насе0

лення найменше представлено в групах студентів через

значні обмеження їхньої участі. По0перше, територіаль0

на віддаленість від місця проживання, по0друге, від0

сутність статусу безробітного, який потрібен для безоп0

латного навчання (селяни, які мають земельні паї, не

можуть отримати статус безробітного), по0третє, неста0

ча коштів для оплати за навчання. І відповідно, ці цент0

ри лише частково можуть виконувати функції з освіти

дорослого сільського населення як складової системи

безперервної освіти, мета якої — соціально0економіч0

на адаптація дорослої людини до перетворень, що

відбуваються в суспільстві.

На нашу думку, потрібно створювати центри з на0

дання освітніх послуг дорослому сільському населен0

ню — Координаційні освітні центри. Фахівці центрів

формуватимуть мережу організацій, установ та закладів

(будь0якої форми власності), що надаватимуть послуги

з навчання (консультування, наставництва, перепрофі0

лювання тощо) для сільського дорослого населення.

Діяльність цієї мережі повинна здійснюватись у макси0

мальному наближені до місця проживання потенційних

отримувачів послуг (європейські рекомендації). Відпо0

відно до Концепції реформування місцевого самовря0

дування та територіальної організації влади в Україні

передбачається утворення близько 1500 об'єднаних

територіальних громад. Створення в їх центрах інсти0

туцій для навчання дорослих стало б дієвим кроком до

поширення європейських освітніх стандартів в Україні.

Відповідно і для сільських жителів освітні програми ста0

ли б більш доступними.

У компетенції Центрів буде розробка і відбір на0

вчальних програм, тренінгів, семінарів, пошук нових

методологічних та методичних рекомендацій безпосе0

редньо для навчання дорослого населення, залучення

професійних консультантів і тренерів, моніторинг по0

треб селян щодо тематики навчання.

Одночасно має проводитись просвітницька робота

для роз'яснення селянам необхідності та доцільності от0

римання новітніх знань, підвищення кваліфікаційних мож0

ливостей та здобуття нових компетенцій. Тривале обме0

ження доступу сільського населення до нових знань та

інформаційних можливостей спричинило й зменшення

потреби в цих послугах. Ускладнюється ситуація ще й

через низьку диверсифікацію сільського ринку праці та

доволі опосередкований зв'язок між рівнем освіти та

оплатою праці і індивідуальним добробутом.

ВИСНОВКИ
Система освіти дорослих є складовою системи ос0

віти впродовж життя (безперервної освіти) і чинником

розвитку та якісного удосконалення людського капіта0

лу. В Україні це новий соціальний інститут, що знахо0

диться на початковій стадії формування. Головним зав0

данням інституціалізації освіти дорослих, як процесу

визначення і закріплення соціальних норм, правил, ста0

тусів і ролей, приведення їх в систему є створення мож0

ливостей для оновлення знань, підвищення освіченості

дорослого населення. Поширення європейських стан0

дартів освіти дорослих, використання кращих практик

зарубіжного досвіду, аналіз та оцінка потреб доросло0

го сільського населення, розроблення вітчизняних про0

грам осучаснення знань, систематизація і розповсюд0

ження методів та методик навчання для дорослих ста0

нуть вагомим підгрунтям становлення в Україні цивілі0

зованого суспільства, в якому інтереси і потреби кож0

ної людини стануть предметом турботи держави і су0

спільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення стійкого, гармонійного та ефективного зро0

стання економіки України в довгостроковій перспективі і по0

долання нестабільності у сучасних умовах робить надзвичай0
но актуальними питання організації протидії кризовим явищам

(особливо у сфері фінансової діяльності) та відродження нор0

мального перебігу функціонування основної ланки економіки
— підприємств різних форм власності та форм господарюван0

ня, які потребують опанування і впровадження у практику гос0

подарювання антикризового фінансового управління. Досяг0
нення поставлених вище задач можливе тільки в рамках підви0

щення якості теоретичних розробок у сфері ситуаційного

фінансового управління суб'єктами господарювання з враху0
ванням специфіки їх функціонування у нестабільній економіці

держави з ринковою економікою, що знаходиться у стадії

трансформації.
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THE PROCESS OF ANTI^CRISIS BUILDING OF ENTERPRISE MANAGEMENT
UNDER THE DOMESTIC AND FOREIGN INSTABILITY

Доведено, що ефективно побудований процес антикризового фінансового управління є запорукою
ефективного розвитку як окремого суб'єкта господарювання, так і економіки держави взагалі.

Проведено аналіз досліджень та публікацій з тематики антикризового фінансового управління на
підприємствах. Висвітлено позитивні сторони досліджень та теоретичні недоопрацювання за даною
проблематикою.

Здійснено критичну оцінку наукової дефініції "процес антикризового фінансового управління на
підприємстві", а також обгрунтовано авторський підхід до цієї економічної категорії. Розкрито сутність
та елементи трьохскладового процесу антикризового фінансового управління на підприємстві: докри�
зове (превентивне), кризове, післякризове. Акцентовано увагу на організаційну складову процесу ан�
тикризового фінансового управління на підприємстві.

Доведено необхідність впровадження запропонованого процесу антикризового фінансового управ�
ління на підприємствах та вказані перспективи подальших теоретичних досліджень у цій науковій сфері.

It is proved that effectively built process of anti�crisis financial management is a guarantee of effective
development of both the particular subject of management and state economy in general.

The analysis of researches and publications on the topic of anti�crisis financial management at enterprises
are carried out. The positive aspects of the researches and theoretical faults of this theme (the process of
situational financial management) are singled out.

On the basis of critical estimation of the term "process of anti�crisis financial management at the enterprise"
the definition of the notion is given making the accent on its usage under different terms of subject of
management functioning. The essence and elements of tri�component process of anti�crisis financial
management at the enterprise, — before the crisis (prevention), crisis, and after the crisis, are disclosed. The
main attention is paid to the organizational part of the anti�crisis financial management at the enterprise.

The necessity to introduce the offered process of anti�crisis financial management at the enterprise are
proved as well as the ways for the further theoretical research in this scientific area are outlined.

Ключові слова: антикризове (ситуаційне) фінансове управління, внутрішні та зовнішні фактори не-

стабільності, процес, процес антикризового фінансового управління.

Key words: aggressive environment, anti-crisis (situational) management, anti-crisis (situational) financial

management, crisis, an enterprise, management, financial crisis.

У сучасному розумінні антикризове (ситуаційне) фінансо0

ве управління визнається не тільки як постійно діюча складова
загального господарського механізму підприємства, але й як

самостійний вид професійної діяльності, що спрямований на

запобігання, подолання та недопущення у подальшому фінан0
сової кризи, розвитку підприємства на підгрунті раціонально0

го використання наявних ресурсів і потенціалу виживання, міні0

мізації часових, матеріальних та фінансових втрат із застосу0
ванням обгрунтованих принципів, прийомів, методів та інстру0

ментів антикризової фінансової роботи.

Сутність механізму виникнення кризового стану наводить
на думку про те, що кожне наступне економічне явище в лан0

цюзі, утвореному певним каналом зв'язку, дає, як правило,

сигнал більшої сили і тієї ж спрямованості, що і попереднє.
Проте така проста залежність навряд чи відбиває істотно

складні і суперечливі процеси, що відбуваються в реальному
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житті підприємницької структури. Тому необхідно постійне спо0
стереження за ланцюгом, ініційованим певним економічним

явищем, що дозволить вчасно виявити характер впливу явища

на завершальний елемент фінансово0господарської діяльності
підприємства.

Важливим у таких умовах нестабільності економіки Украї0

ни та зростання кількості підприємств, що перебувають у фінан0
совій кризі, є побудова ефективного процесу антикризового

(ситуаційного) фінансового управління на вітчизняних суб'єктах

підприємницької діяльності, який можливо буде використати і
в рамках недопущення розвитку фінансової кризи, і в рамках

фінансової кризи, яка розвивається у господарській структурі,

і в рамках функціонування після подолання фінансової кризи
на підприємстві.

Таким чином, саме ефективно побудований процес анти0

кризового фінансового управління є запорукою ефективного
розвитку як окремого суб'єкта господарювання, так і економ0

іки держави взагалі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним та практичним питанням антикризового (си0
туаційного) фінансового управління присвячені дослідження

ряду закордонних та вітчизняних вчених таких, як: О.М. Скі0

біцького, Л.О. Лігоненко, В.О. Василенко, А.Д. Чернявського,
М. Х. Мескона, Р.Л. Дафта, Р. Хіт, Н. Алексеєва, А.А. Томпсо0

на, Дж. Стрикленда, Е.А. Уткіна, А. Файоля та інших.

Відмічаючи значний вклад наведених вчених у розробку
концептуальних засад антикризового фінансового управлін0

ня можемо стверджувати про наявність значної кількості не0

вирішених питань, серед яких одним з базових є розробка про0
цесу антикризового фінансового управління на підприємствах

з врахуванням нестабільності у діяльності як самого підприєм0

ства, так і економіки держави.

МЕТА НАПИСАННЯ СТАТТІ
Розробити та охарактеризувати процес антикризового

фінансового управління підприємством в умовах внутрішньої

та зовнішньої нестабільності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нестабільність в економіці України та на окремих націо0

нальних ринках в останні роки призвела до погіршення фінан0
сового стану значної кількості вітчизняних підприємств (внут0

рішня нестабільність). Можемо відмітити наявність на більшості

українських суб'єктах господарювання ознак фінансової кри0
зи. Більша частина підприємств мають тільки ознаки кризових

явищ, частина підприємств мають ознаки кризової ситуації, а

частина перебувають у кризовому стані. Наведена ситуація
потребує вирішення як у макро — так і у мікромасштабі, тобто

як на рівні держави, так і на рівні окремих підприємницьких

структур. Антикризове фінансове управління підприємством
продиктоване необхідністю фінансового оздоровлення бага0

тьох підприємств, що функціонують в умовах нестабільного

середовища.
Економічна сутність дефініції "антикризове фінансове уп0

равління на підприємстві" було сформульовано в попередніх

наукових дослідженнях автора.
Так, під антикризовим (ситуаційним) фінансовим управлі0

нням слід розуміти управління, яке спрямовано на передба0

чення небезпеки фінансової кризи, аналіз її симптомів і усу0

нення загроз появи кризових ситуацій на підприємствах як у

сучасному часовому проміжку, так і у наступних за ним. У разі

їх появи потрібен аналіз, а як наслідок аналізу — застосуван0

ня ефективних заходів ліквідаційного характеру (з найменши0

ми втратами) з метою відновлення та знаходження нових кон0

курентних переваг і оптимізації формування, розподілу та ви0

користання грошових ресурсів в рамках повернення до при0

буткової діяльності.

Наведене вищевизначення можливо реалізувати на прак0

тиці в рамках розробки та реалізації на підприємстві процесу

антикризового фінансового управління. Відзначаємо наявність
трьох складових даного процесу: передкризове управління,

управління в умовах розвитку фінансової кризи, управління

після ліквідації фінансової кризи.
Однак перед розкриттям процесу ситуаційного фі0

нансового управління, надамо визначення термінів "процес"

та "процес антикризового фінансового управління".
Автор підтримує визначення С.В. Короля, що процес —

це систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та про0

сторі кількісних і якісних характеристик об'єкта дослідження
[1, с. 45].

Стосовно процесу антикризового фінансового управлін0

ня, то аналіз наукових розробок вітчизняних та закордонних
науковців показав наявність двох поглядів:

— ряд науковців розуміють під процесом антикризового

фінансового управління певну складову ситуаційного управлі0
ння фінансовою діяльністю підприємства без акценту на його

чіткому визначенні [2, 3];

— ряд вчених вважають процес антикризового фінансо0
вого управління складовою тільки боротьби з наявною фінан0

совою кризою на підприємстві не враховуючі передкризове та

післякризове ситуаційне фінансове управління [4, 5].
Узагальнюючи вищевикладене вважаємо, що під проце0

сом антикризового фінансового управління на підприємстві

слід розуміти систематичне та цілеспрямоване змінювання
кількісних і якісних характеристик суб'єкта господарювання в

умовах передкризового (превентивного), кризового або післяк0

ризового ситуаційного фінансового управління з метою віднов0
лення прибутковості, платоспроможності, кредитоспромож0

ності, фінансової стійкості та конкурентоспроможності.

Як зазначалось вище, процес антикризового фінансово0
го управління підприємством в умовах внутрішньої та зовніш0

ньої нестабільності повинен складатись з трьох складових.

Наведемо їх та охарактеризуємо.
На підприємствах, які не мають ознак фінансової кризи,

або у яких присутні тільки кризові явища необхідно реалізову0

вати першу складову процесу ситуаційного фінансового управ0
ління — превентивне антикризове фінансове управління. При

цьому таке управління повинно включати наступні складові:

1. Підготовка організаційних аспектів впровадження пре0
вентивного ситуаційного фінансового управління на

підприємстві.

2. Діагностика або оцінка зовнішнього та внутрішнього
середовища з акцентом на аналізі фінансового стану підприє0

мства. Вітчизняним підприємствам пропонується об'єднати

методику фінансового аналізу з оцінкою конкурентоспромож0
ності підприємства та проведенням SWOT0аналізу. При цьо0

му, за наявності ресурсів, процес пропонується автоматизува0

ти за допомогою програмних комп'ютерних продуктів.
2. Локалізація та оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх фак0

торів нестабільності на фінансово0господарську діяльність

підприємства.
3. Розробка компенсаційних факторів та прогнозування

розвитку ситуації з їх впровадженням і без їх впровадження.

4. Розробка рекомендацій з удосконалення управлінсь0
кої системи підприємства в рамках подальшого ефективного

функціонування в умовах зовнішньої та внутрішньої неста0

більності.
На підприємствах, які мають ознаки фінансової кризи і

знаходяться або в кризовій ситуації, або у кризовому стані не0

обхідно реалізовувати другу складову процесу ситуаційного

фінансового управління — стабілізаційне антикризове фінан0

сове управління. При цьому таке управління повинно включа0

ти наступні складові:

1. Підготовка організаційних аспектів впровадження ста0

білізаційного ситуаційного фінансового управління на

підприємстві.

2. Виявлення причин та глибини фінансової кризи. В рам0

ках даної складової пропонується використовувати методику

фінансового аналізу, моделі оцінки ймовірності банкрутства

та експертні методи оцінки фінансово — господарської діяль0
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ності підприємства. На окрему увагу заслуговує моніторинг
зовнішніх проявів нестабільності у економіці держави.

3. Розробка плану антикризового фінансового управлін0

ня з акцентом на внутрішній антикризовий потенціал суб'єкта
господарювання.

4. Реалізація плану антикризового фінансового управлін0

ня на підприємстві.
5. Контроль за реалізацією плану антикризового фінан0

сового управління з можливістю внести коригування у план.

6. Підсумовування досвіду боротьби з фінансовою кри0
зою та підготовка рекомендацій для подальшого ефективно0

го функціонування в умовах зовнішньої та внутрішньої неста0

більності.
Необхідно зазначити, що на підприємствах, які не ма0

ють ознак фінансової кризи, або у яких присутні тільки кри0

зові явища необхідно також розробити даний елемент про0
цесу антикризового фінансового управління з можливістю

його реалізації за умов настання кризової ситуації або кри0

зового стану.
На підприємствах, які подолали фінансову кризу необхід0

но реалізовувати третю складову процесу ситуаційного фінан0

сового управління — післякризове фінансове управління. При
цьому таке управління повинно включати наступні складові:

1. Внесення змін у організаційну структуру підприємства з

метою недопущення кризових проявів у майбутньому та опти0
мізації організації антикризового фінансового управління.

2. Внесення змін в управлінську систему підприємства з

метою підвищення швидкості реакції на прояви зовнішньої та
внутрішньої нестабільності.

3. Внесення змін у інформаційну середу підприємства з

метою підвищення швидкості реакції на прояви зовнішньої та
внутрішньої нестабільності і можливості їх ефективної локал0

ізації.

4. Розробка і реалізація заходів щодо усунення підприєм0
ством негативних наслідків фінансової кризи.

5. Підготовка до переходу на превентивне антикризове

фінансове управління.
Ефективність процесу антикризового фінансового управ0

ління на підприємстві буде залежати від керівника відповідно0

го антикризового підрозділу (тимчасової групи) або від менед0
жера з ситуаційного фінансового управління (для малих та

середніх підприємств).

Автор пропонує адаптувати ролі менеджера з антикризо0
вого управління, які запропоновані В.О. Василенко у праці

"Антикризове управління підприємством" [6, с. 470] до потреб

ситуаційного фінансового управління.
У рамках процесу антикризового фінансового управління

на підприємстві можемо виокремити наступні ролі антикризо0

вого керівника (менеджера).
Керівник. У цій ролі антикризовий менеджер керує

підприємством, розробляє план антикризового фінансового

управління, здійснює делегування повноважень.
Лідер. У рамках ситуаційного фінансового управління,

персоналу підприємства необхідно мати лідера, який своїм

впливом зможе зменшити внутрішню нестабільність.
Наставник. Антикризовий менеджер повинен мати макси0

мальний потенціал знань, мати професійну компетентність.

Віддаючи наказ чи доручаючи що0небудь підлеглим, він пови0
нен виступити: у ролі консультанта, роз'ясняючи мету, завдан0

ня і способи їх вирішення; у ролі контролера, куратора, що

регулює відхилення від правильного курсу в роботі, оцінює
результати за якістю і кількістю.

Дипломат. У цій ролі антикризовий керівник виконує

функції фахівця зі зв'язків із громадськістю і представника

підприємства.

Підприємець. Антикризовий менеджер регулює підприє0

мницьку діяльність суб'єкта господарювання в умовах зовніш0

ньої та внутрішньої нестабільності.

Інноватор. Антикризовий керівник є генератором впровад0

ження інновацій та новацій у фінансово0господарську і управ0

лінську діяльність підприємства.

Дослідник0прогнозист. Антикризовий менеджер розроб0
ляє інструментарій виявлення факторів нестабільності та про0

гнозує їх вплив на суб'єкт господарювання.

Інформаційний центр. Антикризовий керівник повинен
стати вузловою ланкою на перетині різноманітних каналів

інформаційних потоків.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У рамках проведеного дослідження була розкрита не0

обхідність побудови ефективного процесу антикризового
(ситуаційного) фінансового управління на підприємствах в

умовах внутрішньої та зовнішньої нестабільності. При цьо0

му була визначена сутність терміну "процес антикризового
фінансового управління" та на його основі запропоновано

трьохскладовий варіант даного процесу (превентивне, ста0

білізаційне, післякризове ситуаційне фінансове управління).
Окремо було акцентовано увагу на організаційній складовій

процесу антикризового фінансового управління на

підприємстві.
Подальший інтерес, на думку автора, в рамках наукових

розробок по обраній тематиці представляє побудова органі0

заційно0інформаційних систем боротьби з фінансовими кри0
зами на вітчизняних суб'єктах господарювання різних сфер

економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова економіка характеризується одним із най0

драматичніших періодів у своїй історії. Трансформаційні

процеси, які відбуваються, обумовлюються природніми

чинниками (виснаженням природних ресурсів, кліматич0

ними змінами) та соціально0економічними факторами (за0

гальне безробіття, демографічний ріст, технологічний роз0

виток і т.д.). При цьому, на ряду із енергетикою сільське

господарство є ключовим компонентом у концепції біо0

та зеленої економіки, спрямованих на досягнення стало0

го розвитку суспільства, забезпечення продовольчої без0

пеки та економічного зростання. В даному контексті

сільське господарство визначається як найбільш залежне

від впливу кліматичних змін. При цьому існуючі економічні
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ЕКОНОМІЧНІ РІШЕННЯ В УМОВАХ РИЗИКІВ
КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

ECONOMIC APPROACHES UNDER THE RISKS OF CLIMATE CHANGE

У наслідок стрімких кліматичних змін збиток для економіки в цілому включає не лише втрати від зни�
ження врожаю, але і різкі стрибки цін на агропродукцію. В свою чергу невизначеність і не прогнозо�
ваність таких збитків негативно впливає не тільки на виробників, а й кінцевих споживачів продукції, що
призводить до некерованих трансформацій соціально�економічного ландшафту сільської місцевості
України. У зв'язку з цим необхідна реалізація комплексних програм, в тому числі регіональних щодо
зниження ризиків і збитків від кліматичних змін, адаптації сільського господарства до мінливих кліма�
тичних умов. Підготовка та впровадження таких програм потребує комплексного методично�обгрунто�
ваних підходів: аналізу, моделювання та прогнозування кліматичних змін, економічної оцінки їх наслідків
та заходів щодо адаптації та зниження ризиків. У рамках даного дослідженя проведено огляд існуючих
підходів у кожному окремо зазначеному сегменті та запропонований покроковий алгоритм прийняття
економічно обгрунтованих рішень щодо адаптації сільського господарства в умовах мінливості кліма�
ту. Запропонований комплексний підхід до вибору напряму прогнозування змін у сільському госпо�
дарстві в рамках світової моделі рівноваги на рівні країни та регіону. Теоретично обгрунтовані моделі
економічної оцінки збитків від настання кліматичних змін, що можуть бути адаптовані до умов України.
Зазначено існуючі адаптаційні заходи, що знайшли застосування у світовому досвіді.

As a result of rapid climate change, economy damages includes not only the losses from reduced crop, but
a sharp jump in prices for agrarian products. In turn, uncertainties and no predictability of such losses have
the same adversely affects both of manufacturers and end�consumers, which leads to uncontrolled
transformation of the socio�economic rural landscape In this connection implementation of comprehensive
programs are necessary, including regional to reduce risks and losses from climate change and adapting
agriculture to changing climatic conditions. Preparation and implementation of these programs requires
integrated approaches: analysis, modeling and forecasting of climate change, economic evaluation of their
effects and measures for adaptation and risk reduction. As part of the examination conducted a review of
existing approaches in each segment separately designated and proposed a stepwise algorithm economically
sound decision�making on adaptation of agriculture to climate variability conditions. The proposed integrated
approach to the choice of direction forecasting changes in agriculture within the world equilibrium models at
the country and region. Also, theoretically grounded model of economic assessment is theoretically grounded
and changes can be adapted to the conditions of Ukraine.

Ключові слова: кліматичні зміни, прогнозування, економічна оцінка, заходи адаптації, страхування.
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прогнози впливу зміни клімату на сільське господарство

досить суперечливі через високу невизначеність, брак на0

укових досліджень у цій області та відсутність обгрунто0

ваних підходів до такого прогнозування.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Згідно із сучасними дослідженнями проблема зміни

клімату міждисциплінарна, вона включає в себе як міні0

мум чотири складові:

— Геофізична складова, спрямована на встановлен0

ня причин кліматичних змін і і прогнозування їх харак0

теру в майбутньому.
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— Економічна складова: зміна клімату спричиняє

ряд ризиків, що призводять до трансформації структу0

ри збитків та їх зростанню, а також до збільшення ви0

трат для адаптації.

— Екологічна складова стосується впровадження

економіко0екологічних стратегій, що стимулюють ско0

рочення викидів парникових газів.

— Політична складова: при формуванні аграрної

політики необхідно враховувати особливості сучасної

системи міжнародних відносин та глобалізованих рин0

кових процесів, які значною мірою є стримуючим фак0

тором рішення проблеми [1].

Останні три із перерахованих складових відносять0

ся до предметів дослідження економічного аналізу.

Окрім того, як специфічний фактор для економіки

України варто виділити соціальну складову, бо сільське

господарство виступає формуючою галуззю для регіо0

нального розвитку і розвитку сільських територій. Сіль0

ське населення України відповідно до демографічних

даних Світового Банку складає близько 32% (рис. 1) і

має один із самих високих рівнів серед європейських

країн. Попри те Україна зберігає високу тенденцію до

його скорочення через ряд соціальних проблем: безро0

біття, бідність, зниження рівня життя і. т.д.

Зміна клімату руйнує звичні уявлення про се0

зонність. Наступна інформація подана офіційною служ0

бою Українського Гідрометеорологічного центру: "Ра0

ніше ми мали чотири сезони із суворими не довгими

міжсезоннями. Тепер ми маємо одне суцільне міжсезон0

ня: в березні тепліше ніж у квітні, у квітні тепліше ніж у

травні, навесні починається лютий і триває аж до черв0

ня, коли в ночі ще можуть траплятись заморозки. Зими

стають сльотавими та теплими, але часом відбувається

вторгнення холодного арктичного повітря, що призво0

дить до аномальних заморозків.

Відповідно до зміни температури різноманітні біо0

логічні види із Близької і Середньої Азії проникають до

України, при цьому вплив багатьох із них на регіональні

екосистеми є шкідливим або не достатньо вивченими. При0

кладом може слугувати амброзія, ареал експансії якої

досяг Карпат. Таким чином, дефіцит досліджень щодо змін

у навколишньому середовищі пов'язаних із впли0

вом нових екзотичних видів є стримуючим фак0

тором у формуванні адаптивних стратегій.

Із ряду проблем обумовлених кліматични0

ми змінами, із якими стикається економіка в

цілому та сільське господарство зокрема, в

рамках даного дослідження, ми зупинились на:

— забезпеченні продовольчої при по0

тенційній зміни структури землекористування.

В середньому по світу підвищення температу0

ри на 1 градус може призвести до падіння уро0

жайності трьох основних культур, пшениці,

рису та кукурудзи на 10% [1];

— проблема дефіциту і розподілу питної води;

— погіршення умов якості життя та здоро0

в'я людей.

Таким чином, існує стійка потреба у фор0

муванні економічної політики уникнення та/

або зменшення навантаження на сільське гос0

подарство в наслідок природно кліматичних

змін. Ефективність такої економічної політики

залежить від імплеиентації насупних заходів:

— прогнозування кліматичних змін та потенційного

додаткового економічного навантаження відповідно до

прогнозів кліматичних змін;

— економічна оцінка збитків у результаті настання

кліматичних змін;

— розробка, апробація та впровадження адаптаційних

заходів у відповідності до настання кліматичних змін.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Існування людства та функціонування соціуму в умо0

вах стрімких кліматичних змін титульна умова рамко0

вих та стратегічних програм більшості країн. Проблеми

адаптаційних заходів висвітлені у програмних докумен0

тах Світового банку [2] та Європейського Союзу [3] та

окресленні у Рамковій конвенції ООН про кліматичні

зміни. Відповідно до сформованих прикладних завдань

цілий ряд наукових праць зосередженні на: обгрунту0

ванні надійних інструменів прогнозування економічної

складової впливу кліматичних змінних [4; 5]; прогнозу0

ванні впровадження адаптативних заходів на розвиток

сільського господарства [6] та на дослідженні економ0

ічного ефекту розвитку галуз [1]. Незважаючи на знач0

ний обсяг розглянутої проблематики, поточні дослід0

ження не формують чіткого теоретичного обгрунтуван0

ня єдиного механізму (послідовного алгоритмічного

підходу) спрямованого на розробку відповідних заходів

щодо адаптації економіки країни до кліматичних змін.

Таким чином, основною меттою даного досліджен0

ня є теоретичне обгрунтування впровадження заходів

(прогнозування, економічної оцінки збитків та адаптації)

спрямованих на формування економічної політики роз0

витку сільського господарства України в умовах ризиків

кліматичних змін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Частка сільського господарства у структурі ВВП

країн Східної Європи складає від 9 до 16% і займає

пріорітетні позиції у питанні продовольчої та енергетич0

ної безпеки цих країн та світу в цілому.
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Рис. 1. Частка сільського населення за даними
світового банку

Джерело: [2].
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Третина сукупних виробничих фондів країни та 25%

трудового ресурсу задіяна у процесі сільськогоспо0

дарського виробництва, віддача від використання яких

складає 16% ВВП. Згідно з інформацією Української

гідрометеорологічного центру коливання врожайності

зернових від погодно0кліматичних умов знаходиться у

межах від 20 до 75%, а загальна економічна ефек0

тивність оцінюється не тільки рівнем втрат від знижен0

ня врожайності, а й різких цінових коливань у наслідок

таких втрат. Прогнозовані зміни клімату в Україні мо0

жуть призвести до наступних наслідків:

— втрати орних земель сільськогосподарських угідь

від 15 до 21 млн га у південних областях України;

— зміна виробничої структури у рослинництві та

втрата обсягів виробництва у межах 24—40 млн т про0

дукції (овочі, фрукти і ягоди, виноград, горіхи, кормові

культури), які є традиційними для степової зони;

— неконтрольованої міграція населення з півден0

ного регіонів країни та погіршення якості життя;

— дефіциту нестача прісної і чистої води.

Враховуючи регіональні особливості та поточні про0

гнози необхідно передбачити виробничі та географічні

зміщення сільськогосподарського з південної частини

країни до північних та центральних регіонів. Вибудува0

ти оцінку ризиків для повного ланцюга виробництва

включаючи транспорт, інфраструктуру, комунікаційні та

енергетичні складові.

У той же час, розвиток даної галузі чи не найбільше

залежний від природно0кліматичних впливів і потребує

комплексного прогнозування та моделювання із метою

визначення потенційних ефектів від зазначених впливів.

Точність таких прогнозів дозволяє розробити комплекс

ефективних адаптаційних заходів.

Для здійснення моделювання розвитку сільськогос0

подарських систем на засадах сталого розвитку необ0

хідно дотриматись наступних умов:

— врахувати поточний і прогнозований вплив на

продовольчу безпеку в результаті впливу різноманітних

кліматично0природних явищ та існуючих обмежень до

адаптації;

— встановити потужність технологічної, організац0

ійної та інвестиційної складової сільського господарства

які створюють спільну базу я взаємодії між продоволь0

чою безпекою, адаптацією та пом'якшенням наслідків

кліматичних;

— оптимізувати використання земельного ресурсу

між продовольчою, енергетичною та біохімічною потре0

бами;

— узгодити стратегію підтримки сільського госпо0

дарства з низькою часткою вмісту вуглецю зі стратегією

розвитку сільського господарства і продовольчої без0

пеки.

Для комплексних досліджень світова практика [2;

5] передбачає застосування підходів bottom0up (боттом0

Рис. 2. Моделювання впливів кліматичних змін на економічну, екологічну та соціальну складові
аграрного сектору на регіональному, національному та глобальному рівнях

Джерело: власна розробка
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ап) моделювання на всіх регіональних та струк0

турних рівнях (рис. 2). Таке моделювання доз0

воляє наблизитись до формування економічно

оптимальних та комплексних стратегій для роз0

витку стабільних виробничих сільськогоспо0

дарських систем та сільських територій в умо0

вах кліматичної мінливості.

У той час, як вітчизняні прогнозні моделі зо0

середженні на тенденціях змін природної родю0

чості такий підхід дозволяє враховувати соціаль0

но0економічний, природно0кліматичний та істо0

рико культурний0потенціал регіону.

Принципова неможливість визначення точ0

них масштабів деяких непрямих негативних

впливів роблять економічну оцінку збитків від

зміни клімату завданням надзвичайно складним.

Наведені різними авторами оцінки [5; 6] втрат

варіюються від сотих часток відсотка до декіль0

кох десятків відсотків світового ВВП на рік. Така

суттєва різниця пов'язана із складністю точно0

го визначення рівня збитків та їх оцінки, а також із різни0

цею у виборі норм дисконтування для приведення май0

бутніх втрат в поточну вартість.

Існує два основних підходи зо застосовуються для

оцінки збитків від зміни клімату: економічний аналіз

вразливості системи/об'єкту або розрахунок вартості

адаптаційних заходів. У першому випадку виходять із

прогнозованих наслідків змін клімату (які визначають0

ся кліматологами за допомогою спеціалізованих кліма0

тичних моделей) і на цій основі оцінюють імовірність

виникнення того чи іншого виду збитку. У другому ви0

падку предметом оцінки виступають не ризики як такі, а

вартість заходів, направлених на їх мінімізацію або на

попередження несприятливих наслідків. У більшості

випадків моделі поєднують ознаки цих двох підходів. У

першому випадку, для оцінки майбутніх наслідків змін

клімату проводять порівняння об'єктів що оцінюють до

їх аналогів, що існують у інших природньо0кліматичних

умовах, близьких до прогнозованих. Такий підхід був

використаний у моделях Р. Мендельсона для оцінки

наслідків зміни клімату для сільського господарства

США [7].

Як показник прибутковості була використана ціна

на землю — в ній, серед іншого, знаходять відображен0

ня і властивості кліматичних умов, характерних для тієї

чи іншої місцевості. Основна ідея підходу полягає в

тому, що якщо існують дві ділянки землі, котрі відрізня0

ються тільки тим, що на ділянці (1) температура на N ° C

нижче, ніж на ділянці (2), різниця в ціні цих ділянок по0

каже виграш або втрати фермера, що займає ділянку

(1), при підвищенні температури на N ° C.

Даний підхід широко застосовується в усьому світі

але не відображає потенційних можливостей за умов

застосування адаптаційних заходів.

Удосконалюючи Рікардіанській підхід Р. Мендель0

сон розширив запропоновану методику за рахунок вве0

дення зміни структури землекористування у відповідь

на зміну кліматичних умов. рис. 3. Дане графічне зоб0

раження спрощено відображає залежність прибутко0

вості різних видів землекористування від будь якої за0

даної кліматичної змінної (наприклад, середньорічний

температури, рівня опадів і т.д.). При мінімальних коли0

ваннях такої змінної (що відповідає точкам А і В на рис.

3) найбільш ефективним способом землекористування

є вирощування пшениці. Однак як тільки значення кліма0

тичної змінної збільшується до точки С, прибутковість

пшениці падає і з метою максимізації прибутку варто

перейти до вирощування кукурудзи. Для одержання

прибутку фермери змушені будуть переключитися на ви0

рощування кукурудзи таким чином адаптуючись до

кліматичних умов. Якщо не дотримуватись такої адап0

тації не відбувалося, то при подальшому не відбувало0

ся, то при подальшому зростанні кліматичної змінної

прибутковість сільськогосподарської діяльності впала

б до точки F, проте у зв'язку з адаптацією при тому ж

значенні кліматичної змінної в реальності прибутковість

буде перебувати на рівні точки D.

Нарешті, при максимально високих значеннях кліма0

тичної змінної (що відповідають точці Е) жоден вид

сільськогосподарської діяльності не буде рентабель0

ним, однак ціна землі не впаде до нуля, оскільки вико0

ристання землі під забудову має певний рівень рента0

бельності. Основним завданням такого моделювання є

оцінка верхніх меж прибутковості від землекористуван0

ня для різних кліматичних змінних на основі аналізу вар0

тості землі розташованих у різних кліматичних умовах

по всій території регіону. Такий підхід отримав назву

"функція реакції".

Окрім зміни структури землекористування Світовий

Банк [2], у співпраці із сільгоспвиробниками та іншими

експертами запропонував ряд інших адаптаційних

рішень до кліматичних змін, котрі реалізуються на сьо0

годнішній день, наприклад:

— створення систем водопостачання для зрошен0

ня з невеликих резервуарів для зберігання, збору до0

щової води, і більш широке використання місцевих дже0

рел води для зрошення таких, як струмки і підземні води;

— застосування механічних та технічних заходів

захисту рослин таких, як переміщення виробництва

овочів у теплицях, використання мульчи або іншого за0

хисту рослин на грунті, установка ременів захисту рос0

ли і т. і.;

— широке впровадження та застосування адапто0

ваних сортів сільськогосподарських культур.

Рис. 3. Залежність між прибутковістю
сільськогосподарської діяльності та кліматичними

змінними

Джерело: [7].
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Кожен із яких потребує додаткової економічної оці0

нки та доцільності відповідно до регіону застосування.

Можна виокримети щонайменше , три основі перешкоди

на шляху ефективної адаптації до впливу зміни клімату:

— брак своєчасної метеорологічної інформації для

ефективного реагування, особливо умовах в екстре0

мальних явищ таких, як посухи;

— обмежений доступ до альтернативних сортів

сільськогосподарських культур (зокрема насіння) і ноу0

хау, щоб найкращим чином використовувати ці сорти;

— недостатній чи обмежений доступ до води для

зрошення і технологій для забезпечення найбільш ефек0

тивного використання зрошувальної інфраструктури.

За таких умов одним із дієвих інструментів міні0

мізації негативних наслідків впливу несприятливих по0

годних умов на сільськогосподарське виробництво є

страхування. В Україні, сільськогосподарські товарови0

робники, що займаються вирощуванням польових куль0

тур мають можливість добровільно застрахувати свої

посіви і/або урожай як від переліку ризиків природо0

кліматичного характеру (мультиризикове страхування)

так і від негативного впливу окремих подій (страхуван0

ня від поіменованих ризиків). Крім того, на сьогодні

розроблені та затверджені стандартні страхові продук0

ти для озимих та ярих зернових культур, та знаходять0

ся на погодженні документи для затвердження страхо0

вих продуктів для кукурудзи, соняшнику, цукрових бу0

ряків та сої. Стандартні страхові продукти передбача0

ють убезпечення культур на певний період, це може бути

— перезимівля (для озимих культур), весняно0літній

період (для озимих і ярих культур) та весь період виро0

щування (для озимих і ярих культур). У кожному стра0

ховому продуктів відповідно наводиться перелік ри0

зиків, настання яких є страховим випадком.

Страхування за стандартними страховими продук0

тами передбачає можливість отримати компенсацію ча0

стини страхового платежу від держави (субсидії), за

умови наявності відповідних асигнувань у бюджеті та

затвердженого порядку використання коштів. Перева0

гою таких страхових продуктів є стандартизація усіх

процедур щодо прийняття культур на страхування та

проведення оглядів і розрахунку збитків при настанні

страхового випадку. Крім того, у стандартних страхо0

вих продуктах застосовується покриття, а не франши0

за, тобто страхувальник повинен отримати страхову

виплату у разі, якщо фактична урожайність культури

знижується нижче застрахованого рівня. За умовами

страхування визначення фактичної урожайності можли0

ве до проведення збиральних робіт, для цього викори0

стовуються стандартизовані методики визначення біо0

логічної урожайності культур.

Так, страхування сільськогосподарських культур

сприяє стабілізації доходів агровиробників, опосеред0

ковано стимулює до застосування новітніх технологій

та покращує можливості доступу до фінансових ре0

сурсів, через мінімізацію ризику банкрутства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
У даному дослідженні теоретично обгрунтовано

комплексність підходу до оцінки наслідків кліматичних

змін та застосування адаптаційних заходів у сільському

господарстві України. Такий підхід, заснований на пе0

редовому світовому досвіді дозволяє вибудувати лан0

цюги впливів та спрогнозувати трансформаційні проце0

си у сільському господарстві по кожній факторній оз0

наці окремо. Результати даного дослідження можуть

бути застосовані для прийняття пакету економічних

рішень у рамках розвитку аграрної політики країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрна сфера це система, яка формується шляхом

поєднання аграрного виробництва і сільських територій,

що забезпечують діяльність основних складових стало0

го розвитку (економічної, соціальної та екологічної). Таке

поєднання є актуальним з огляду на те, що, по0перше,

Україна обрала європейський вектор розвитку, а по0дру0

ге, наголосом на "єдності аграрного виробництва і

сільських територій" у "Порядку денному на XXI століття"

ООН. Крім того, міцність зв'язків між аграрним вироб0

ництвом та сільськими територіями України зростає у

зв'язку з розвитком і прискоренням глобалізаційних про0

цесів та появою пов'язаних з тим відповідних тенденцій,

змінюється співвідношення в структурі інститутів впливу

на забезпечення збалансованого економічного, соціаль0

ного та екологічного розвитку цього складного систем0
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У статті розкрито поняття сталого розвитку економіки аграрного сектору економіки. Розкрито теоре�
тико�методологічні засади сталого розвитку суспільства та економічного зростання. Доведено важ�
ливість аграрного сектору для національної економіки. Зазначено, що під впливом глобалізаційних
процесів змінюється система взаємовідносин між аграрним виробництвом та сільськими територіями
України. Охарактеризовано інституціональні проблеми у механізмі економічного забезпечення аграр�
ної сфери. На основі аналізу наукових поглядів охарактеризовано рівні формування економічного за�
безпечення сталого розвитку аграрної сфери. Визначено стратегічні та тактичні цілі економічного за�
безпечення в аграрній сфері. Розкрито принципи економічного забезпечення сталого розвитку аграр�
ної сфери такі, як: цілеспрямованість, системний підхід, реалістичність, ефективність. Економічна стра�
тегія розвитку аграрної сфери повинна складатися з певних етапів: критичний аналіз, що передує еко�
номічній стратегії; коригування стратегічної мети; визначення термінів дії економічної стратегії; конк�
ретизація стратегічної мети та періодів її виконання; розподіл відповідальності за досягнення страте�
гічної мети. Запропоновано стратегічні напрямки забезпечення економічного зростання в аграрній сфері.

In the article the concept of sustainable economic development of the agricultural sector. Reveals the
theoretical and methodological principles of sustainable development and economic growth. The significance
of the agricultural sector to the national economy. Indicated that under the influence of globalization, changing
the system of relationships between agricultural production and rural areas of Ukraine. Characterized
institutional problems in the mechanism of economic support agricultural sector. Based on the analysis of
scientific views described levels of formation of economic sustainable development of agrarian sphere. The
strategic and tactical goals of economic support in agriculture. Reveals the economic principles of sustainable
development of agricultural sector such as commitment, systematic approach, feasibility, effectiveness. The
economic strategy of development of agrarian sphere must consist of certain stages: critical analysis that
precedes economic strategy; adjusting the strategic goal; the timing of the economic strategy; specification
of strategic objectives and phases of its implementation; distribution of responsibility for achieving strategic
goals. A strategic areas of economic growth in the agricultural sferi.
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ного утворення. Сталий розвиток аграрної сфери — це

довгостроковий розвиток, збалансований з точки зору

соціально0економічних і агроекологічних параметрів,

головним критерієм якого є підвищення якості життя

сільського населення. Все це й обумовило актуальність

дослідження з проблем економічного забезпечення ста0

лого розвитку аграрного сектору економіки України.

В основі теорії "сталого розвитку" лежить ідея, що

підприємство у своїй діяльності відповідає не лише пе0

ред сучасним, а й перед майбутніми поколіннями. Саме

тому, воно повинно контролювати як економічні, так і

соціальні та екологічні показники своєї діяльності [2].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико0методологічні засади сталого розвитку

суспільства та економічного зростання були закладені
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в працях В. Вернадського, С. Подольського, Е. Денісо0

на, Р. Солоу. Подальший розвиток вони одержали в

наробках Г. Дейлі — у напрямі економічної теорії ста0

лого розвитку, Х. Хотелінга та Л. Гурвіца — в оцінці

впливу на соціально0економічний розвиток екологічних

факторів та розвитку теорії економічного механізму.

Вагомий вклад у розвиток теоретичних, методоло0

гічних та науково0практичних основ із проблем сталого

розвитку економіки внесли: А. Третяк, М. Хвесик, Є. Хло0

бистов (забезпечення раціонального землекористуван0

ня); І. Бистряков, О. Веклич, Л. Мельник, А. Чухно (роз0

виток основ екологічної економіки та екологічного ре0

гулювання); О. Бородіна, І. Гончаренко, О. Гудзинський,

О. Єрмаков, А. Малиновський, Л. Мармуль, І. Прокопа,

В. Юрчишин (соціально0економічний розвиток сільських

територій).

Ідея сталого розвитку в Україні й досі лишається

скоріш ідеологією, ніж завершеним теоретико0кон0

цептуальним напрацюванням. Її порівнюють з "філо0

софським комнем".

На нашу думку, щоб ідея сталого розвитку могла

реалізуватися, треба провадити подальші ретельні дос0

лідження різних її аспектів. Необхідно розробляти її

теоретичні засади, а також стратегію та тактику впро0

вадження на всіх рівнях функціонування суспільства,

виходячи з основних тенденцій і протиріч сучасного

розвитку. Поняття "сталий розвиток аграрної сфери"

доцільно трактувати як самопідтримуючий розвиток

підприємств галузі зі стабільними темпами зростання,

що забезпечує задоволення потреб населення в продук0

тах харчування, зміцнення експортного потенціалу краї0

ни та створення сприятливих умов життєдіяльності для

наступних поколінь.

Питання сталого розвитку в Україні стали предме0

том дослідження й обговорення науковцями, політика0

ми, практиками, представниками громадськості почина0

ючи з 1992. Але в цих дослідженнях й обговореннях роз0

глядаються переважно окремі аспекти цієї складної про0

блеми. Досить грунтовно проблеми сталого розвитку

представлено у працях таких вчених, як С. Герасимова,

Л. Круглякова, О. Майданник, О. Осауленко, В. Степа0

нов, О. Царенко, О. Черкас, В. Шевчук.

Важелі та інструментарії економічного забезпечен0

ня аграрного сектору досліджені у розробках вітчиз0

няних учених: О. Вишневської, О. Гаркуші, В. Голян,

Б. Данилишина, М. Дем'яненка, М. Кропивка, П. Мака0

ренка, М. Маліка, Л. Мельника, В. Плаксієнка, П. Саб0

лука, Н. Сіренко, І. Топіхи, В. Топіхи, І. Червен, В. Ше0

баніна, О. Шебаніної, В. Юрчишина та інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Разом з існуючими дослідженнями ціла низка теоре0

тичних, методологічних і практичних питань щодо роз0

роблення концептуальних засад, пріоритетів і механізмів

формування економічного забезпечення сталого розвит0

ку аграрної потребує подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення стану економічного за0

безпечення сталого розвитку аграрної сфери з ураху0

ванням його стану в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрний сектор України є системоутворюючим в

національній економіці, формує засади збереження су0

веренності держави — продовольчу та, у визначених

межах, економічну, екологічну й енергетичну безпеку,

а також забезпечує розвиток технологічно пов'язаних

галузей національної економіки та формує соціально0

економічні основи розвитку сільських територій.

Сьогодні український аграрний сектор з потенціа0

лом виробництва, який значно перевищує потреби внут0

рішнього ринку. Він є ланкою, що, з одного боку, може

стати локомотивом розвитку національної економіки та

її ефективної інтеграції в світовий економічний простір,

а з іншого — сприяти зростанню доходів сільського на0

селення, яке складає понад третину всього населення

країни.

Під впливом науково0технічного прогресу у вироб0

ництві продовольства і сільськогосподарської сирови0

ни відбуваються певні зрушення. В загальних затратах

на продовольство частка сільського господарства не0

змінно знижується і підвищується кількість інших галу0

зей народного господарства, які беруть участь у виро0

щуванні, переробці, зберіганні і доведенні цієї продукції

до споживача, що обумовлює об'єктивний розвиток

інтеграції промисловості і сільського господарства з

промисловістю, відбувається на певному рівні розвит0

ку продуктивних сил суспільства, за наявності відповід0

ної матеріально0технічної бази. Це знайшло відобра0

ження в формуванні агропромислового комплексу —

складної виробничо0економічної системи взаємопов'я0

заних галузей, основною задачею яких є надійне забез0

печення країни продовольством і сільськогосподарсь0

кою сировиною.

Аграрна сфера економіки це система, яка фор0

мується шляхом поєднання аграрного виробництва і

сільських територій, що забезпечують діяльність основ0

них складових сталого розвитку: економічної, соціаль0

ної та екологічної. З погляду на сучасний європейський

вектор розвитку України, та наголосу на "єдності аграр0

ного виробництво і сільських територій" у "Порядку

денному на XXI століття" ООН таке поєднання є ак0

туальним.

Крім того, з розвитком і прискоренням глобаліза0

ційних процесів та появою відповідних тенденцій тісно0

та зв'язків між аграрним виробництвом та сільськими

територіями України зростає, змінюється співвідношен0

ня в структурі інститутів впливу на забезпечення збалан0

сованого економічного, соціального та екологічного

розвитку цього складного системного утворення.

На нашу думку, однією з основних причин не впро0

вадження основних принципів сталого розвитку у ме0

ханізм економічного забезпечення аграрної сфери є

відсутність системи інституціонального забезпечення

цих принципів.

До інституціональних проблем необхідно віднести:

нестабільність (а вірніше відсутність) аграрної рефор0

ми; вдосконалення земельних відносин; координацію та

інтеграцію всіх трьох складових сталого розвитку; інтег0

рацію екологічної політики в аграрну політику; підви0

щення ефективності системи управління аграрною сфе0

рою; розвиток кооперації і інтеграції; державне еколо0
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гічне регулювання в аграрній сфері; цінову політику;

відсутність державного органу для координації та інтег0

рації екологічної політики в аграрну; відсутність недер0

жавних структур захисту інтересів селян. Наявність

інституціональних проблем має свої наслідки і резуль0

тати у розвитку аграрної сфери.

Проблема формування механізму економічного за0

безпечення сталого розвитку аграрної сфери вітчизня0

ної економіки в контексті раціонального використання

та відтворення природних ресурсів займає важливе

місце в аграрній економічній науці.

 Еволюції наукових поглядів представників різних

шкіл економічної теорії щодо формування економічно0

го забезпечення сталого розвитку аграрної сфери та

існуючі підходи щодо поняття економічного забезпечен0

ня сталого розвитку аграрної сфери та його значимості

для розвитку аграрної сфери дозволяють відокремити

рівні його формування:

— на макрорівні, економічне забезпечення сталого

розвитку аграрної сфери відтворює стан фінансової,

грошово0кредитної, валютної, банківської, бюджетної

та податкової систем, що свідчить про можливості ста0

лого розвитку аграрної сфери з урахуванням внутрішніх

та зовнішніх чинників, та забезпечення зростання в ме0

жах потреб національної економіки;

— на мікрорівні економічне забезпечення сталого

розвитку аграрної сфери відображає захищеність інте0

ресів сталого розвитку підприємств та сільських тери0

торій від реальних і потенційних внутрішніх і зовнішніх

чинників та загроз, що забезпечується функціонуючою

системою економіко0фінансових інструментів та якіс0

них технологій і послуг.

Виходячи з цього, економічне забезпечення є важ0

ливою складовою економічного механізму функціону0

вання аграрної сфери, який представляє собою су0

купність економічних методів та економіко0фінансових

інструментів досягнення цілей економічної стратегії ста0

лого розвитку аграрної сфери в контексті участі Украї0

ни в глобалізаційних процесах. Система управління його

економічною діяльністю визначається завданнями і

можливостями директивного економічного механізму.

Необхідно відмітити, що економічне забезпечення як

складова економічного механізму сталого розвитку аг0

рарної сфери, виконує навантаження не тільки на фор0

мування фінансових ресурсів аграрної сфери за пріо0

ритетності самофінансування, а й передбачає їх дос0

татність з урахуванням потреб та можливостей креди0

тування та цільового фінансування для забезпечення

продовольчої безпеки держави та підтримання її потен0

ціалу в цілому.

Стратегічними цілями економічного забезпечення в

аграрній сфері повинні бути:

— створення ринкового економічного механізму,

який би сприяв формуванню капіталу аграрної сфери в

усіх його проявах для забезпечення продовольчої без0

пеки держави;

— підтримання ландшафтного, рекреаційного, ту0

ристичного та культурно0історичного потенціалу сіль0

ських територій.

Тактичні цілі економічного забезпечення мають ви0

значати:

— державну підтримку, бюджетне забезпечення;

— створення організаційно0правових засад реалі0

зації економічного забезпечення конкурентоспромож0

ності і розвитку аграрної сфери України;

— формування сприятливих умов для залучення

інвестиційних ресурсів для інвестиційного забезпечен0

ня сталого розвитку аграрної сфери;

— використання позабюджетного механізму в сти0

мулюванні підходів до здійснення економічного забез0

печення.

 Найважливішими принципами економічного забез0

печення сталого розвитку аграрної сфери повинні бути:

цілеспрямованість, системний підхід, реалістичність,

ефективність.

Принцип цілеспрямованості — це означає обгрун0

тованість пріоритетів і цілей формування економічного

забезпечення. При цьому важливим є забезпечення

гласності розробки й колективної участі.

Системний підхід — це як необхідність забезпечен0

ня максимально можливого зв'язку фінансово0кредит0

них балансів і прогнозів, які складають на регіонально0

му та центральному рівнях управління економікою й

аграрним сектором, так й погоджених рухів вартісних

форм з загальноекономічними та політичними умовами

відтворювального процесу.

Економічне забезпечення повинно стати найважли0

вішим складовим елементом загальної політики розвит0

ку аграрної сфери, яке включає також інноваційну, кад0

рову, маркетингову й інші види політик. Досягнення

будь0якого завдання, поставленого перед аграрною

сферою, у тому чи іншому обсязі обов'язково пов'яза0

не з фінансами (грошовими потоками, доходами, вит0

ратами), а реалізація будь0якого рішення потребує пе0

редусім фінансового забезпечення. Таким чином, еко0

номічне забезпечення має всеохоплюючий характер.

За останні роки, незважаючи на всі труднощі, що

пов'язані з економічними, політичними, військовими

проблемами в Україні, у аграрному секторі економіки

виявилися помітні тенденції стабілізації. Поряд із цим,

в умовах світової та вітчизняної економічної кризи, коли

зовнішні умови стали менш передбачувані, для успіш0

ного функціонування аграрної сфери необхідно чітко

визначити напрями розвитку як на довгострокову, так і

на короткострокову перспективу, а також знайти

зовнішні резерви, які сприяють більш ефективному до0

сягненню поставленої мети.

Саме через економічне забезпечення реалізується

взаємозв'язок, спрямований на розвиток аграрного ви0

робництва та сільських територій, а також побудова

механізму досягнення цієї мети.

Чітке визначення єдиної концепції розвитку аграр0

ного виробництва та сільських територій як у довгост0

роковій, так і короткостроковій перспективі, вибір із

усього різноманіття механізмів досягнення поставленої

мети найбільш оптимальних, а також розробка ефек0

тивних механізмів контролю є основою економічного

забезпечення сталого розвитку аграрної сфери.

Тільки за наявності розробки науково0обгрунтова0

ної моделі економічного забезпечення можна з міні0

мальними витратами й у короткий термін досягти постав0

леної мети. Саме тому як інструмент дії "економічне

забезпечення" все більше застосовується у практично0

му менеджменті. Майже упродовж всього періоду не0
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залежності української держави фахівці намагаються

регламентувати кредитну політику, створити ефектив0

ну податкову та бюджетну політику, установити інвес0

тиційну, страхову, цінову політику тощо. Це робиться

для того, щоб основи концепції сталого розвитку та еко0

логічні засади сталого землекористування стали еле0

ментами національної економічної стратегія та аграр0

ної політики.

Для успішної реалізації розробленої моделі еко0

номічного забезпечення необхідно знайти оптималь0

не співвідношення між стратегічними завданнями ста0

лого розвитку, а саме досягнення необхідних умов

для інтеграції трьох складових сталого розвитку: еко0

номічного зростання, соціального прогресу та охоро0

ни аграрного навколишнього середовища як взаємо0

пов'язаних, взаємодоповнюючих елементів та еле0

ментів, що підкріплюють один одного, які внаслідок

ефекту мультиплікації та синергії здатні забезпечити

прогрес суспільства в усіх сферах як теперішніх, так і

майбутніх поколінь. Розробка економічної стратегії

розвитку аграрної сфери повинна складатися з пев0

них етапів:

— критичний аналіз, що передує економічній стра0

тегії;

— основа (коригування) стратегічної мети;

— визначення термінів дії економічної стратегії;

— конкретизація стратегічної мети та періодів її ви0

конання;

— розподіл відповідальності за досягнення страте0

гічної мети.

Успішна реалізація стратегічної мети суб'єктам аг0

рарної сфери базується на вирішенні багатьох тактич0

них завдань. Економічна тактика — це оперативні дії,

що спрямовані на досягнення того чи іншого етапу еко0

номічної стратегії в поточному періоді. На відміну від

економічної стратегії економічна тактика пов'язана з

реалізацією локальних завдань управління аграрною

сферою.

Першим стратегічним напрямом забезпечення еко0

номічного зростання в аграрній сфері є нарощування

обсягів реалізації продукції; ефективне керування про0

цесом формування рентабельності; безперервне забез0

печення виробництва економічними ресурсами; конт0

роль витрат; мінімізація періоду виробничого циклу;

оптимізація величини запасів та інше.

Другий стратегічний напрям є: мінімізація економі0

чних ризиків; синхронізація грошових потоків; доско0

налий аналіз контрагентів; достатні обсяги грошових

коштів; економічний моніторинг тощо.

Оскільки вказані стратегічні напрями деякою мірою

суперечать один одному (бажання одержати прибуток,

як правило, пов'язано з підвищеним ризиком, а відмова

від позичкового капіталу, зберігання суттєвих залишків

грошових коштів та інші заходи щодо забезпечення еко0

номічної стабільності знижують рентабельність вироб0

ництва), тому необхідно ранжувати стратегічні цілі. При

оптимізації структури капіталу, управління поточними

активами та будь у будь якому вигляді грошовими пото0

ками необхідно правильно обрати пріоритети розвит0

ку, тому що від цього залежить як ступінь економічної

стабільності аграрного підприємства, так і рівень при0

бутку виробництва.

Пріоритетність стратегічної мети змінюється у часі,

а також на неї впливають багато факторів, які поділя0

ються на внутрішні (масштаб підприємства, стратегія

розвитку підприємства, суб'єктивний фактор керівниц0

тва підприємством, власників) та зовнішні (стан фінан0

сового ринку, податкової, митної, бюджетної, грошо0

во0кредитної політик держави, нормативно правова

база).

Важливу роль відіграє масштаб підприємства. На

малих і середніх підприємствах домінуюче місце займає

автономія, а на великих — норма прибутку та економіч0

не зростання.

Крім того, направленість стратегічного розвитку

аграрної сфери залежить й від суб'єктивного фактору,

оскільки, як правило, основні цілі формують суб'єкти

господарювання. На великих підприємствах (наприклад,

велике акціонерне товариство) основні стратегічні на0

прями можуть бути сформовані радою директорів або

генеральним директором, але в інтересах власників.

Дійсно, не дивлячись на те, що акціонери безпосеред0

ньо щоденно не приймають ділові рішення, але вони

залишаються вірними підприємству, поки задоволені їх

інтереси.

Таким чином, економічне забезпечення сталого роз0

витку аграрної сфери — це завжди пошук балансу, оп0

тимального на конкретний період часу співвідношення

декількох напрямів розвитку та вибір найбільш ефек0

тивних методів і механізмів їх досягнення. Економічне

забезпечення аграрної сфери повинно бути гнучкою та

коригуватися у відповідь на зміни зовнішніх і внутрішніх

факторів. Економічне забезпечення повинно будувати0

ся з врахуванням прогнозу його змін, тому що тільки на

основі прогнозування економічне забезпечення стає

стабільним.

Виходячи з вищесказаного, довгострокове еконо0

мічне забезпечення — це встановлення директиви для

змін і росту підприємства на перспективу без детально0

го вивчення окремих економічних компонентів, а корот0

кострокове економічне забезпечення — це аналіз пи0

тань, які впливають на поточні активи та поточні зобов'я0

зання.

Успішна розробка та реалізація економічного забез0

печення потребує постійного контролю. Він повинен

об'єднати й довгострокове й короткострокове еконо0

мічне забезпечення.

Важливу роль у виборі самого вигідного рішення

відіграє своєчасна та точна інформація. У сучасній еко0

номічній ситуації господарюючі суб'єкти, витрачають ба0

гато коштів і часу на постійне забезпечення інформа0

ційної складової свого економічного забезпечення.

Вартість інформації визначають не тільки кількістю вит0

раченої живої та уречевленої праці на її формування або

розробку, систематизацію, аналіз і зберігання, на неї та0

кож впливає її достовірність, своєчасність отримання та

ексклюзивність. Особливого значення для успішної реа0

лізації економічного забезпечення розвитку суб'єктів

аграрної сфери набуває проведення відкритої інформа0

ційної політики — особливо для потенційних інвесторів,

кредиторів, органів влади. Економічне забезпечення, не

підкріплена регулярним, достовірним інформаційним

обміном із інвесторами, негативно впливає на активіза0

цію інвестиційної діяльності та інвестиційний процес.
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Зростання ролі інформатизації в умовах глобалі0

зації набуває особливої актуальності. Важливе місце в

інформаційному забезпеченні діяльності суб'єктів саме

аграрної сфери належить трансферу аграрних техно0

логій, які є результатом фундаментальних, прикладних

та науково0дослідних і конструкторських розробок на0

уковців0аграріїв. Досвід країн ЄС показує, що нові знан0

ня, на базі яких створюються ефективні аграрні техно0

логії, виробляється високоякісна продукція і змінюєть0

ся організація управління виробництвом, дають основ0

ну частку приросту ВВП, продуктивності праці і капіта0

лу в цих країнах. Країни, що не встигають за розвитком

глобальних технологій, нездатні утримувати свої життєві

стандарти навіть на існуючому рівні, не говорячи про

його підвищення.

Особливість економічного забезпечення сталого

розвитку аграрної сфери є його соціально0екологічна

орієнтація. Тому найважливішою метою ефективного

економічного забезпечення в агросфері є забезпечен0

ня єдиних мінімальних соціальних стандартів і рівного

соціального захисту сільського населення незалежно

від економічних можливостей країни та її окремих рег0

іонів, на базі економічного росту їх потенціалів. У про0

цесі постановки тактичних і стратегічних цілей і завдань

економічного забезпечення визначаються пріоритетні

напрями розвитку галузі.

Практика показує, що інтереси окремих суб'єктів

аграрної сфери не завжди збігаються з інтересами дер0

жави в цілому й нерідко їм суперечать. Тому економіч0

не забезпечення розвитку аграрної сфери повинно ста0

новити якийсь компроміс між економічними інтереса0

ми держави, регіонів, підприємств. Але в цілому дер0

жавне економічне забезпечення розвитку аграрної сфе0

ри не повинно порушувати єдиного економічного, соці0

ального і екологічного простору країни, вступати в прин0

ципові протиріччя з економічним забезпеченням розвит0

ку інших галузей економіки.

 Економічне забезпечення вважається ефективним,

коли реалізація його концепції дозволяє забезпечити

виконання поставлених цілей і завдань з максимально

можливим економічним, соціальним та екологічним

ефектом. Економічний ефект може бути виражений у

системі показників економічного росту: зростання ВВП,

національного доходу, доданої вартості, її елементів і

доходів бюджетної системи, інвестицій у реальний сек0

тор економіки тощо. Соціальний ефект складніше ви0

міряти кількісно, але він може бути виражений у зрос0

танні бюджетних видатків: на соціальні потреби й соці0

альний захист, зростання заробітної плати та приріст

реальних грошових доходів сільського населення,

приріст кількісних й якісних показників розвитку охо0

рони здоров'я, мистецтва, культури тощо. Екологічний

ефект в аграрній сфері визначається рівнем зменшення

екодеструктивного впливу аграрного виробництва на

агроландшафти, застосування аграрних інновацій та

прогресивних технологій, застосування науково0обгрун0

тованих шляхів раціонального землекористування

тощо.

Основним загальним критерієм ефективності еко0

номічного забезпечення є заданий ріст суспільних (ко0

лективних) благ за оптимальних параметрів державних

видатків і податкового тягаря.

Не менш важливим фактором є рівень зростання

доходів та реальної заробітної плати, яка посідає до0

мінуюче місце у структурі доходів українських домо0

господарств. Так, дослідження Кашуби Я. [3] показа0

ли, що чистий (еквівалентний) дохід домогосподарств

європейських країн, навіть тих, які що недавно при0

єдналися до Європейського союзу, вище , ніж в Україні

(табл. 1).

За результатами дослідження Інституту демографії

та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

рівень бідності, розрахований з використанням віднос0

ної межі бідності, у 2014 р. склав 23,9%, рівень абсо0

лютної бідності, визначений на основі офіційно затвер0

дженого мінімуму, за критерієм витрат становив

20,9%. У 2014 р. у порівнянні з 2013 р., за відносним

критерієм, мало місце зниження рівня бідності на

0,6%. Разом з тим, позитивна тенденція зменшення

частки населення, що перебуває за межею бідності

супроводжується поглибленням майнового розшару0

вання в суспільстві і інтенсивною маргіналізацією ниж0

чих прошарків населення. Але необхідно відмітити, що

рівень бідності в Україні, розрахований за даними

офіційної статистики, не відображає реальної ситуації,

в якій перебуває населення України. В умовах стрімкої

девальвації гривні по відношенню до провідних світо0

вих валют у 2014—2015 рр., підвищення тарифів на

комунальні послуги и при цьому незначному підвищен0

ня мінімальної заробітної плати, більшість товарів по0

всякденного попиту виявилися недоступними для спо0

живання не тільки соціально незахищеним та найбільш

вразливими категоріями населення, але і занятому на0

селення.

Проведені Зайцем В.С. міжрегіональні порівняння

показали, що в регіонах з аграрною спеціалізацією не

грошові доходи мають істотне значення, а у промисло0

вих регіонах з розгалуженими економічними зв'язками

та територіально мобільною робочою силою частка гро0

шових доходів населення є найвищою [1].

За рівнем розміру погодинної (середньої) заробіт0

ної плати, на жаль, Україна посідає найнижче місце се0

ред всіх країн Європи (табл. 2). Це прямо впливає на

рівень життя населення та рівень тих потреб, які можуть

задовольнити українці. У свою чергу цей факт не сприяє

гармонізації всіх процесів та реалізації концепції ста0

лого розвитку України, спричиняє міграцію робочої сили

*сукупний еквівалентний дохід
Джерело: за даними ttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/

show/do?dataset=ilc_di04&tang=en

Країни 2005 2013 
Норвегія 25,69 42,94 
Швеція 17,50 26,41 
Великобританія 18,55 18,69 
Франція 15,94 20,95 
Німеччина 16,40 19,55 
Греція 9,40 8,38 
Словаччина 2,83 6,74 
Польща 2,53 5,17 
Латвія 2,20 4,70 
Болгарія - 2,92 
Україна* 1,1 2,32 

Таблиця 1. Чистий (еквівалентний) дохід
домогосподарств європейських країн, тис.

євро на рік
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у країни Євросоюзу та стримує реалізацію концепції

Сталого розвитку вцілому. Перш за все за рахунок еко0

номічної складової, яка в свою чергу прямо впливає і на

соціальну.

Відставання від лідерів у 80 разів дозволяє конста0

тувати факт, що Україна поступається за рівнем еконо0

мічного забезпечення провідним країнам Європи, що

свідчить про знаходження нашої країни на початково0

му етапі реалізації концепції Сталого розвитку.

Для більш глибокого аналізу, нами взято статистичні

дані розміру середньомісячної заробітної плати, які

свідчать, що її рівень значно нижче у сільському госпо0

дарстві в порівнянні з промисловістю і в цілому у на0

родному господарстві (табл. 3).

Рівень середньомісячної заробітної плати у сіль0

ському господарстві на третину менше, ніж у промис0

ловості, що знижує можливості населення, зайнятого у

галузі у задоволенні власних потреб, а отже, і впливає

на перспективність залучення фахівців, які б сприяли

більш ефективному її розвитку.

У сучасних умовах забезпечення економічної скла0

дової сталого розвитку аграрної сфери потребує вирі0

шення наступних стратегічних питань:

— конкурентоспроможність регіональної та націо0

нальної економік;

— розвиток мінерально0сировинної бази;

— підтримання та нарощування обсягів експортно0

го потенціалу аграрної сфери з фокусом на продукти

переробки та сільськогосподарської продукції;

— розвиток обробної промисловості та її експорт0

ного потенціалу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Станом на сьогодні Україна практично перебуває на

початковому етапі сталого розвитку, який можна пози0

тивно охарактеризувати більше з теоретико0методоло0

гічного, ніж практичного боку, оскільки впровадження

саме господарських, економічних, фінансових ме0

ханізмів фактично стримується. Досягнення сталого

розвитку аграрної сфери можливе за умов чіткої взає0

модії всіх елементів економічного механізму. Для до0

сягнення цього необхідно розробити науково0обгрун0

товану концепцію її розвитку, яка відповідатиме запиту

сучасних реалій та матиме практичне впровадження, як

на рівні окремих об'єктів, так і галузі вцілому. Крім того,

важливим залишається питання орієнтації на отриман0

ня потужного ефекту гарантування національної еконо0

мічної безпеки в умовах загроз світових глобальних

криз з урахуванням важливості ролі саме аграрної сфе0

ри для України.

Література:

1. Заєць В.С. Формування доходів населення Украї0

ни: особливості та тенденції / В.С. Заєць // Демографія

та соціальна економіка. — № 2. — 2015. — С.116—129.

2. Катан Л.І. Лізингові інвестиції в агарному секторі

економіки України / Л.І. Катан // Ефективність вико0

ристання ресурсного потенціалу в умовах сталого роз0

витку сільського господарства: матеріали міжнародної

науково0практичної конференції (Харків, 1—2 березня

2007 р.). — Харків: ХНАУ, 2007. — С. 29—31.

3. Кашуба Я. Концептуальні засади трансформації

механізму соціального захисту населення в умовах ста0

новлення ринку праці в Україні / Я. Кашуба // Украї0

на: аспекти праці. — № 3. — 2015. — С. 3—7.

4. http: // ec. europa.eu/ Eurostat/data/database

5.http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show/

do?dataset=ilc_di04&tang=en

6. ukr.stat.gov.ua

References:

1. Zaiets', V.S. (2015) , ''Formation of income Ukraine:

features and trends", Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika,

vol. 2, pp.1 16—129.

2. Katan, L.I. (2007), ''Leasing investments in agrarian

sector of economy of Ukraine ", Efektyvnist' vykorystannia

resursnoho potentsialu v umovakh staloho rozvytku

sil's'koho hospodarstva: Mizhnarodna naukovo0

praktychna konferentsiya [Efficiency of resource potential

in terms of sustainable agriculture: Proceedings of the

International Scientific Conference], KhNAU, Kharkiv,

Ukraine, pp. 29—31.

3. Kashuba, Y. (2015), ''Conceptual bases of trans0

formation mechanism of social protection of the population

in conditions of the labor market in Ukraine", Ukraina:

aspekty pratsi, vol 3, pp. 3—7.

4. Eurostat (2015), available at: http://ec.europa.eu/

Eurostat/data/database (Accessed 27 October 2015).

5. Eurostat (2015), available at: http://appsso.0

eurostat.ec.europa.eu/nui/show/do?dataset=ilc_0

di04&tang=en (Accessed 27 October 2015).

6. State Statistics Committee of Ukraine (2015),

Statistical information, available at: http://www.ukr0

stat.gov.ua/ (Accessed 27 October 2015).

Стаття надійшла до редакції 09.11.2015 р.

 Таблиця 2. Розмір погодинної (середньої)
заробітної плати в окремих країнах Європи

і України, у євро

Країна 2003 2013 2014
Бельгія 29,6 36,5 34,0
Болгарія 1,4 4,0 3,7
Велика Британія 23,6 20,9 - 
Голландія 26,5 33,0 - 
Люксембург 27,0 35,7 40,0
Румунія 1,6 4,8 4,6 
Франція 27,7 34,5 40,0
Швеція 30,0 40,0 39,0 
Для довідки: Україна - 0,65 0,53

Джерело: за даними http: // ec. europa.eu/ Eurostat/data/
database

Таблиця 3. Середньомісячна заробітна
плата у 2010—2014 рр., у грн (без урахування

Автономної республіки Крим
і м. Севастополь)

Джерело: www.ukr.stat.gov.ua

Роки 
Середня заробітна плата 

у народному 
господарстві 

у 
промисловості 

у сільському 
господарстві 

2010 2250 2578 1467 
2011 2648 3119 1852 
2012 3041 3497 2094 
2013 3282 3774 2344 
2014 3480 3988 2556 
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Управління фінансовими ресурсами належить до

основних завдань фінансового менеджера на будь0яко0

му підприємстві, оскільки їх структура і вартість знач0

ною мірою впливають на основні показники фінансо0

во0господарської діяльності підприємства та на ефек0

тивність діяльності господарюючого суб'єкта в цілому.

Тому для більш ефективного управління фінансовими

ресурсами на підприємстві доцільно мати модель управ0

ління фінансовими ресурсами, яка б дала змогу визна0

чити ефективні шляхи управління фінансовими ре0

сурсами підприємства, їх раціональне використання та

отримання максимального прибутку з кожної вкладе0

ної у діяльність підприємства грошової одиниці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Багато вітчизняних та зарубіжних вчених займають0

ся питаннями управління фінансовими ресурсами
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THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF ENTERPRISE FINANCIAL MANAGEMENT

У статті досліджено процес управління фінансовими ресурсами на підприємстві. Обгрунтовано,
що для більш ефективного управління фінансовими ресурсами на підприємстві доцільно мати мо�
дель управління фінансовими ресурсами, яка б дала змогу визначити ефективні шляхи управління
фінансовими ресурсами підприємства. Автором досліджено існуюча модель управління фінансо�
вими ресурсами на підприємстві та виявлено, що даний управлінський процес зосереджується на
проведенні горизонтального й вертикального аналізу абсолютних і відносних показників формування
та використання фінансових ресурсів підприємства та не передбачає проведення фундаменталь�
ного аналізу управління фінансовими ресурсами підприємства, який мав би включати систематич�
не дослідження та аналіз підприємств галузі, проведення прогнозування ефективності формуван�
ня та використання фінансових ресурсів підприємства в майбутньому. З огляду на зазначені недо�
ліки, з метою вдосконалення процесу управління фінансовими ресурсами підприємства розробле�
но модель "TO�BE" управління фінансовими ресурсами підприємство, яка є комплексною, універ�
сальною та науково обгрунтованою.

In the article the process of financial management in the enterprise. Proved that a more efficient
management of financial resources in the enterprise advisable to have a model of financial management,
which would give an opportunity to identify effective ways to manage financial resources. The author
studied the existing model of financial management in the company, and found that this management
process focuses on the conduct of horizontal and vertical analysis of absolute and relative indicators of
formation and use of financial resources and does not involve fundamental analysis of financial
management of the company, which would include systematic research and analysis of the industry,
holding forecasting efficiency of formation and use of financial resources in the future. Given these
shortcomings, in order to improve the process of financial management model developed by the company
"TO�BE" financial management company that is comprehensive, universal, scientific and reasonable.

Ключові слова: управління фінансовими ресурсами, процес управління фінансовими ресурсами, струк-

турно-функціональна модель.
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підприємства. Серед них можна виділити І.О. Бланка,

М.М. Бердар, М.Д. Білик, Д.В. Ванькович, С.Д. Джере0

лейко, А.Г. Загородній, В.К. Сенчагов, С.Я. Огородник,

В.М. Опарін, К.В. Павлюк, А.М. Поддєрьогін та інші [8;

2; 3; 4]. Дуже мало приділяється уваги сучасному про0

грамному забезпеченню, яке допомагає здійснити ві0

зуалізацію процесу управління фінансовими ресурсами,

а також провести його удосконалення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка структурно0функціональ0

ної моделі управління фінансовими ресурсами підприє0

мства.

ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Провідну роль у раціональній організації бізнес0про0

цесів відіграють продукти Computer Associates (CA),
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одним із яких є AllFusion Process Modeler — потужнийі

найбільш передової інструмент візуального моделюван0

ня бізнес0процесів — BPwin. BPwin — це універсальне

середовище бізнес0моделювання, яке допомагає

здійснити візуалізацію та аналіз бізнес0процесів, а та0

кож провести їх удосконалення. За допомогою моде0

лей BPwin можна створити структуру, яка дозволить

краще зрозуміти існуючі бізнес0процеси і визначити, як

ці процеси взаємодіють з потоками даних в організації.

Моделювання бізнес0процесів (використання стандар0

ту IDEF0) дозволяє виконувати систематичний аналіз

діяльності підприємства, фокусуючи увагу на стандарт0

них, щоденних функціях і засобах управління, які підтри0

мують ці функції [9; 5].

Ця методологія дозволяє послідовно встановити

дійсний стан системи управління фінансовими ресурса0

ми та визначити шляхи оптимізації, тобто можливість

створити наглядну покращену модель і представити без0

посередніх учасників даного процесу. Позитивними ха0

рактеристиками структурно0функціональної моделі є

можливість враховувати всі етапи, які характеризують

діяльність підприємства на шляху до розробки моделі

ефективного управління фінансовими ресурсами

підприємства, наочно проілюструвати порядок дій при

розробці такої моделі. Запропонована модель форма0

лізує послідовність проведення розробки моделі управ0

ління фінансовими ресурсами підприємства.

Метою побудови функціональних моделей є вияв0

лення найбільш слабких і вразливих місць діяльності

підприємства, аналіз переваг нових процесів бізнесу і

міри зміни існуючої структури організації господарю0

вання. Аналіз недоліків і "вузьких місць" починається з

побудови моделі АS0IS (як є). Ця модель надає мож0

ливість виявити проблеми, розбіжності, непогодженості,

загрози, що існують у конкретного бізнес0процесу на

поточний момент часу й мають бути подолані за фунда0

ментальної модернізації існуючих організаційних

рішень і процедур. Це стає можливим, якщо побудува0

ти іншу функціональну модель0 "TO0BE" ("ЯК ПОВИН0

НО БУТИ") з метою удосконалення існуючої практики

реалізації ділового процесу, доведення до кожного пра0

цівника, що бере участь у ньому, чіткого розуміння

структури і змісту як усього бізнес0процесу в цілому, так

і своєї частки. Слід зазначити, що моделі бізнес0про0

цесів є не просто проміжним результатом, який викори0

стовує консультант для зазначення яких0небудь реко0

мендацій і висновків, вони являють собою самостійний

результат, що має велике практичне значення, яке по0

винно бути зазначене у цілях їх побудови.

На початку будується контекстна діаграма (рис. 1).

Контекстна діаграма є вершиною деревовидної струк0

тури діаграм і є найзагальнішим описом системи і її взає0

модії з зовнішнім середовищем. Після опису системи в

цілому проводиться розбиття її на фрагменти. Цей про0

цес називається функціональною декомпозицією, а діаг0

рами, які описують кожен фрагмент і взаємодію фраг0

ментів, називають діаграмами декомпозиції. Після де0

композиції контекстної діаграми проводиться декомпо0

зиція кожного фрагмента системи на дрібніші і т.д., до

досягнення потрібного рівня деталізації опису.

Контекстна діаграма складається з блоку головної

задачі, який відображає сутність моделі та цілеспрямо0

ваність її побудови, передбачаючи сукупність запитань, на

які ає відповідати модель, а також інтерфейсних дуг 40х

типів, які надходять з усіх боків до головного блоку, а саме:

1) вхідна інформація (вхідні дуги) — початковий

елемент, з якого починається процес формування мо0

делі управління фінансовими ресурсами. В якості інфор0

мації виступають наступні дані: баланс підприємства

(ф.1) — звіт про фінансовий стан підприємства, який

відображає на певну дату його активи, зобов'язання і

власний капітал; звіт про фінансові результати (ф.2) —

Рис. 1. Контекстна діаграма "Управління фінансовими ресурсами підприємства AS>IS"



Інвестиції: практика та досвід № 22/2015118

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприє0

мства; стратегія підприємства; статистика підприємства;

середні галузеві показники;

2) управління — в якості управлінського регулюван0

ня виступають наступні складові: Закон України "Про бух0

галтерський облік і фінансову звітність в Україні"; Міжна0

родні стандарти фінансової звітності; Методика аналізу

фінансово0господарської діяльності підприємств дер0

жавного сектору економіки; Статут підприємства;

3) механізм — те, за допомогою "чого" підприєм0

ство управляє фінансовими ресурсами, та "хто" вико0

нує ці обов'язки. В системі управління фінансовими ре0

сурсами підприємства, у якості механізмів, постають:

відділ бухгалтерії та головний бухгалтер. Саме за раху0

нок дій цих фахівців відбувається перетворення почат0

кового запиту у кінцевий результат;

4) вихідний елемент — результат всього процесу,

який необхідно отримати, а саме: оцінку ефективності

управління фінансовими ресурсами, яка є основною

для розробки заходів та визначення програми стратегії

управління фінансовими ресурсами підприємства.

Наступним етапом моделювання є декомпозиція кон0

текстної діаграми "Управління фінансовими ресурсами

підприємства AS0IS" (рис. 1) на чотири блоки, яка дає змо0

гу визначити структуру сукупності етапів процесу управ0

ління фінансовими ресурсами підприємства (рис. 2) [6].

1. Формування інформаційної бази підприємства —

передбачає процес збору, реєстрації та обробки всієї

фінансової звітності з метою аналізу, оцінки забезпе0

ченості та використання фінансовими ресурсами.

2. Загальний аналіз фінансових ресурсів підприєм0

ства — цей етап дозволяє визначити забезпеченість

фінансовими ресурсами та визначити динаміку змін.

3. Порівняння фактичних показників з плановими,

на даному етапі визначається у скільки разів фактичне

значення показника більше або менше за його планове

значення;

4. Розробка заходів управління фінансовими ресур0

сами підприємства.

Треба відмітити, що інтерфейсні дуги переходять з

контекстної діаграми на декомпонуючі з урахуванням

закладеного змісту. Блоки між собою пов'язані по0

слідовними діями, що дозволяє наочно проілюструва0

ти рух інформаційних потоків. Результати кожного з по0

передніх етапів є вхідними даними для наступного ета0

пу.

Перший етап даної моделі є не змінним, а саме:

підготовка даних необхідних для аналізу та оцінки

фінансових ресурсів (рис. 3).

На підприємстві "Формування інформаційної бази"

формується наступними етапами:

1. Збір внутрішніх та зовнішніх даних.

2. Обробка та систематизація фінансової звітності

підприємства.

3. Розрахунок агрегованих показників фінансової

звітності підприємства.

Одним із головних етапів управління фінансовими

ресурсами підприємства є їх загальна оцінка. Цей етап

дозволяє визначити забезпеченість фінансовими ресур0

сами за допомогою реалізації трьох завдань (рис. 4):

1. Аналіз динаміки джерел формування та напрямів

використання фінансових ресурсів — виконується за

даними балансу підприємства з використанням методу

горизонтального аналізу, що дає змогу дослідити зміни

джерел формування та напрямів використання фінан0

сових ресурсів.

2. Аналіз та оцінка структури фінансових ресурсів

— виконується за даними балансу підприємства з вико0

ристанням методу вертикального аналізу, що дає змо0

гу дослідити зміни в структурі джерел формування та

напрямів використання фінансових ресурсів.

3. Розрахунок показників ефективності форму0

вання та використання, фінансових ресурсів підприє0

мства.

Рис. 2. Декомпозиція контекстної діаграми "Управління фінансовими ресурсами підприємства
підприємств AS>IS"
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Третім етапом управління фінансовими ресурсами

підприємства є "Порівняння фактичних показників з

плановими" (рис. 5). Порівняння як спосіб дослідження

здійснюється через зіставлення фактичних показників

з плановими з метою визначення спільних рис або роз0

біжностей між ними. Основними базами порівняння є:

— нормативні показники;

— дані попередніх періодів — порівняння фактич0

них показників з показниками попередніх періодів (дня,

декади, місяця, кварталу, року) уможливлює оцінюван0

ня темпів зміни досліджуваних показників;

— середні галузеві показники є необхідним для

більш повної та об'єктивної оцінки діяльності підприє0

мства, для вивчення загальних і специфічних факторів,

що визначають результати його діяльності;

— планові показники;

— показники передових підприємств або міжна0

родні стандарти.

Етапи здійснення "Порівняння" фактичних показ0

ників з плановими наведенні на рисунку 5.

Четвертим етапом управління фінансовими ресур0

сами підприємства є "Розробка заходів управління

фінансовими ресурсами підприємства". На підприємстві

стратегія управління розробляється в загальному виг0

ляді та не виокремлюється для управління фінансови0

ми ресурсами.

Досліджена структурно0функціональна модель AS0

IS управління фінансовими ресурсами на підприємстві

ПрАТ "Чугуївський молочний завод" вказує на вузьку її

спрямованість.

Даний управлінський процес зосереджується на

проведенні горизонтального й вертикального аналізу

абсолютних і відносних показників формування та ви0

користання фінансових ресурсів підприємства та не пе0

редбачає проведення фундаментального аналізу управ0

ління фінансовими ресурсами підприємства, який мав

би включати систематичне дослідження та аналіз

підприємств галузі, проведення прогнозування ефектив0

ності формування та використання фінансових ресурсів

підприємства в майбутньому. З огляду на зазначені не0

доліки, з метою вдосконалення процесу управління

фінансовими ресурсами підприємства розроблена мо0

дель "TO0BE" управління фінансовими ресурсами

підприємства. Контекстна діаграма моделі "TO0BE"

складається з блоку головної задачі, який відображає

сутність моделі та цілеспрямованість її побудови, перед0

бачаючи сукупність запитань, на які має відповідати

модель, а також інтерфейсних дуг 40х типів, які надхо0

дять з усіх боків до головного блоку, а саме:

1) вхідна інформація (вхідні дуги) — в моделі "TO0

BE" доповнилась "Результатами кластеризації підпри0

ємств галузі" та середньогалузевими показниками, що

дає змогу при управлінні фінансовими ресурсами вра0

ховувати макросередовище, в якому працює підприєм0

ство.

2) управління — складові управлінського регулю0

вання доповнилися такими методами, як: метод нейрон0

них мереж, метод рейтингової оцінки.

3) забезпечити ефективність будь0якого процесу

можна лише у разі чіткого розподілу відповідальності

між усіма ключовими особами. Тому те, за допомогою

"чого" підприємство управляє фінансовими ресурсами,

та "хто" виконує ці обов'язки в системі управління фінан0

совими ресурсами підприємства також було скорегова0

но.

Як механізми постають: фінансовий аналітик та го0

ловний бухгалтер. Саме за рахунок дій цих фахівців

відбувається перетворення початкового запиту у кінце0

вий результат;

4) вихідний елемент — результат всього процесу,

який необхідно отримати, а саме оцінку ефективності

управління фінансовими ресурсами, яка є основною

Рис. 3. Декомпозиція функціонального
блоку "Формування інформаційної бази підприємства"
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для розробки заходів та визначення програми стратегії

управління фінансовими ресурсами підприємства (рис.

6).

Моделювання управління фінансовими ресурсами

підприємства, передбачає проведення комплексного

аналізу з використанням спеціальних методів та скла0

дається з етапів:

1. Формування інформаційної бази підприємства.

2. Проведення рейтингової оцінки процесів ефектив0

ності формування та використання фінансових ресурсів

підприємства.

3. Прогнозування рівня ефективності формування

та використання фінансових ресурсів підприємства;

4. Розробка комплексу рекомендацій щодо підви0

щення формування та використання фінансових ре0

сурсів підприємства.

Перший етап даної моделі є не змінним (однакови0

ми) в моделі "AS0IS" та "TO0BE", а саме підготовка да0

них необхідних для аналізу та оцінки фінансових ре0

сурсів підприємства.

На другому етапі запропоновано проводити "Рей0

тингову оцінку процесів ефективності формування та

Рис. 4. Декомпозиція функціонального блоку "Загальний аналіз фінансових ресурсів
підприємства"

Рис. 5. Декомпозиція функціонального блоку "Загальний аналіз
фінансових ресурсів підприємства"
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використання фінансових ресурсів на підприємстві", за

допомогою методики рейтингової оцінки, яка розроб0

лена Володіною Г.І. [6], на основі сформованої систе0

ми показників, ключовими складовими якої є такі: чис0

та продукція процесу, затрати процесу, сукупна продук0

ція фінансово0економічного процесу, показник ефек0

тивності процесів формування та використання фінан0

сових ресурсів, кінцева продукція економічного проце0

су, показник результативності процесів формування та

використання фінансових ресурсів. Рейтингова оцінка

дає змогу визначити рівень ефективності управління

фінансовими ресурсами підприємства. Технологію

здійснення даного етапу наведено на рисунку 8.

Подальше дослідження формується за допомогою

побудови багатошарового нейронного персептрона.

Такий інструментарій дозволить спрогнозувати потрап0

ляння досліджуваного показника до певного рівня фор0

мування та використання фінансових ресурсів в майбут0

Рис. 6. Контекстна діаграма "Управління фінансовими ресурсами підприємства TO>BE"

Рис. 7. Декомпозиція контекстної діаграми
"Управління фінансовими ресурсами підприємства TO>BE"
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ньому (рис. 9) та надасть можливість своєчасно попе0

реджувати негативні зміни в управлінні фінансовими ре0

сурсами на підприємстві.

За тими показниками, за якими спрогнозовано по0

трапляння до середнього рівня ефективності управлін0

ня фінансовими ресурсами в 2014 році необхідно роз0

робити комплекс рекомендацій щодо нарощування їх

рівня. Розроблений комплекс рекомендацій необхідно

впровадити на досліджуваному підприємстві на рівні оці0

нювально0аналітичної підсистеми. Після впровадження

розроблених рекомендацій необхідно знову прораху0

вати штучні нейронні мережі з метою виявлення того,

чи покращиться ситуація в майбутньому. Технологія

проведення "Розробки комплексу рекомендацій щодо

підвищення формування та використання фінансових

ресурсів" наведена на (рис. 10).

Рис. 8. Декомпозиція функціонального блоку "Проведення рейтингової оцінки процесів
ефективності формування та використання фінансових ресурсів"

Рис. 9. Декомпозиція функціонального блоку "Прогнозування рівня ефективності формування
та використання фінансових ресурсів підприємства"

Джерело: [6].
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Таблиця 1. Таблиця порівняння моделей AS>IS і TO>BE процесу "Управління фінансовими
ресурсами ПрАТ "Чугуївський молочний завод"

AS-IS TO-BE Відмінності
1 2 3 4 5 

I. Формування інформаційної бази Даний етап здійснює 
фінансовий аналітик 1.1 Збір внутрішніх та зовнішніх даних.  

1.2 Обробка та систематизація фінансової звітності підприємства
1.3 Розрахунок агрегованих показників фінансової звітності підприємства 
II. Загальний аналіз фінансових ресурсів 
підприємства 

II. Проведення рейтиногової оцінки процесів 
ефективності формування та використання 
фінансових ресурсів 

Новий етап (Визначення 
рівнів ефективності 
формування та 
використання фінансових 
ресурсів) 

2.1 Аналіз динаміки фінансових ресурсів 2.2 Вибір та наукове обгрунтування системи
показників 

2.2 Аналіз та оцінка структури 
фінансових ресурсів 

2.2 Розрахунок фактичних показників

2.3 Розрахунок показників ефективності 
формування та використання 
фінансових ресурсів підприємства 

2.3 Порівняння фактичних показників з 
нормативними 

2.4 Визначення рівня процесів ефективності 
формування та використання 

III. Порівняння фактичних показників  
з плановими 

III. Прогнозування рівня ефективності формування 
та використання фінансових ресурсів підприємства 

Новий етап 
(проводиться 
прогнозування 
потрапляння 
досліджуваних показників 
до визначених рівнів 
ефективності формування 
та використання 
фінансових ресурсів) 

3.1 Визначення цілей та пріоритетів в 
управління фінансовими ресурсами 

3.1 Формування ознакового простору з 
урахуванням визначених рівнів ефективності 
формування та використання фінансових 
ресурсів на основі попередньо виконаної 
кластеризації підприємств галузі 

3.2 Зіставлення фактичних показників 
управління фінансовими ресурсами з 
плановими 

3.2 Прогнозування потрапляння підприємства до 
кластеру в майбутньому періоді 

3.3 Ітеративне покращення значень показників до 
моменту потрапляння підприємства до 
кластеру з вищим рівнем процесів 
ефективності формування та використання 
фінансових ресурсів 

IV. Розробка заходів управління 
підприємством 

IV. Розробка комплексу рекомендацій щодо 
підвищення рівня формування та використання 
фінансових ресурсів 

Виділення з загальних 
заходів управління 
підприємством, стратегії 
щодо управління 
фінансовими ресурсами 

 Вибір та обгрунтування стратегій управління 
фінансовими ресурсами 

 Наукове обгрунтування вибору стратегії на 
основі побудованого багатошарового 
нейронного персептрона 

 Розробка комплексу заходів щодо підвищення 
еффективності управління процесами 
формування та використання фінансових 
ресурсів 

 

Рис. 10. Декомпозиція функціонального блоку "Розробка комплексу рекомендацій
щодо підвищення формування та використання фінансових ресурсів"
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Порівняння моделей "AS0IS" та "TO0BE" представ0

лено у таблиці 1.

Аналіз даних таблиці дає можливість побачити, що

пропонована модель "TO0BE" є комплексною, універ0

сальною та науково0обгрунтованою. Для кожного ета0

пу розроблено окрему систему показників. Отже, кож0

ний етап оцінки та аналізу можна проводити окремо.

Комплексність оцінки та аналізу процесів формування

та використання фінансових ресурсів підприємства за0

безпечиться тільки у випадку використання всіх запро0

понованих етапів.

Таким чином, запропонований підхід до управління

фінансовими ресурсами підприємства дозволяє:

— синтезувати у межах єдиної методології часткові

завдання управління фінансовими ресурсами підприє0

мства;

— забезпечує регулювання параметрів управлін0

ської діяльності на кожному з етапів розробки моделі

управління.

У значній мірі скорочує вплив чинників невизначе0

ності на точність схвалюваних управлінських рішень, що

створює передумови для вдосконалення управління

фінансовими ресурсами підприємства та подальшої

ефективної діяльності підприємства.

Запропонована удосконалена модель управління

фінансовими ресурсами підприємства є комплексною,

універсальною та науково0обгрунтованою. Для кожно0

го етапу розроблено окрему систему показників. Отже,

кожний етап оцінки та аналізу можна проводити окре0

мо. Комплексність оцінки та аналізу процесів форму0

вання та використання фінансових ресурсів підприєм0

ства забезпечиться тільки у випадку використання всіх

запропонованих етапів.
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ВСТУП
Можливості сільськогосподарського підприємства

щодо реалізації головної стратегічної мети його розвит0

ку — максимізації прибутку, завжди обмежуються обся0

гом витрат виробництва та попитом на продукцію. За цих

умов прийняття управлінських рішень керівництвом

підприємства неможливе без аналізу наявних витрат ви0

робництва та динаміки їх зміни на перспективу. Досяг0

нення запланованої ефективності виробництва будь0якої

сільськогосподарської продукції вимагає постійного

зіставлення понесених витрат і отриманих результатів. Це

завдання ускладняється обмеженістю наявних на

підприємстві ресурсів, а також впливом інфляційних про0

цесів. Крім того, управлінський персонал підприємства

повинен контролювати ефективність роботи кожного

підрозділу та результати виробництва кожного виду про0

дукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Широкий зміст поняття "витрати" потребує різних

підходів до виявлення та обгрунтування чинників, що зу0

мовлюють їх формування та сприяють підвищенню ефек0

тивності виробництва сільськогосподарських підпри0

ємств. Дана проблематика знайшла своє відображення у

працях таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як

Бойчик І.М., Дем'яненко С.І., Карлоф Б., Партин Г.О.,

Стрікленд А.Дж., Томпсон А.А., Фандель Г., Цал0Цал0

ко Ю.С. та ін. Проте подальшого дослідження потребу0

ють чинників та узагальнення особливостей формування

витрат сільськогосподарського виробництва.
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ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є дослідження та узагальнення харак0

терних особливостей процесу формування витрат

сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Б. Карлоф, розглядаючи процес формування витрат

вважає, що необхідно виділяти дев'ять ключових фак0

торів, які впливають на діяльність підприємства. Ці фак0

тори він називає елементами стратегії, що характеризу0

ють ефективність використання наявних ресурсів для до0

сягнення конкретних цілей: корпоративна місія, конку0

рентні переваги, організація виробництва, продукція, рин0

ки, ресурси, структурні зміни, програми розвитку, куль0

тура та компетентність управління [4]. Німецький вчений

Г.Фандель згідно з теорією витрат усі фактори, що впли0

вають на витрати, поділяє на виробничі, які є головними і

мають безпосередній зв'язок із виробництвом, та поза0

виробничі, що пов'язані з іншими невиробничими сфе0

рами діяльності підприємства. До виробничих факторів

можливо включити наступні: величина підприємства (ви0

робнича потужність, масштаби виробництва); збут про0

дукції (вартість благ, витрачених на реалізацію продукції);

виробнича програма підприємства (специфічний для пев0

ного періоду випуск продукції в межах номенклатури,

властивої для виробничого профілю підприємства);

фінансування (величина власного та можливість отриман0

ня залученого капіталів); глибина виробництва на

підприємстві (кількість стадій виготовлення продукції);

дослідження і розвиток (підвищення якості продукції,



Інвестиції: практика та досвід № 22/2015126

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

факторів виробництва й удосконалення методів вироб0

ництва); організація виробництва (рівень автоматизації,

вид і тип виробництва на підприємстві); якість факторів

виробництва (технічне оснащення, персонал з високим

рівнем продуктивності праці). До позавиробничих фак0

торів — збут продукції (вартість благ, витрачених на ре0

алізацію продукції); фінансування (величина власного ка0

піталу та можливість отримання залученого капіталу);

дослідження і розвиток (підвищення якості продукції,

факторів виробництва й удосконалення методів вироб0

ництва) [9]. На нашу думку, розглянуті виробничі та по0

завиробничі фактори взаємозалежні і знаходять своє за0

стосування при формуванні витрат саме на сільськогос0

подарських підприємствах.

На думку Г.О. Партин, витратоформуючі фактори, що

мають безпосередній вплив на обсяг і динаміку витрат у

процесі здійснення господарської діяльності підприєм0

ства можна об'єднати в наступні групи: технологічна (до0

ступ до інноваційних технологій, рівень технологічного

оснащення виробництва, рівень фізичного й морального

зношення устаткування, наявність виробничої інфраст0

руктури, наявність власної сировинної бази, рівень ре0

сурсоємкості виробництва), організаційна (ступінь вер0

тикальної інтеграції підприємства, обсяг діяльності

підприємства, рівень використання виробничої потуж0

ності підприємства, досвід виробничої діяльності, орган0

ізаційна структура підприємства, налагодженість ділових

зв'язків із постачальниками і покупцями, близькість до

сировинної бази та ринків збуту, кваліфікація персоналу

підприємства), фінансово0економічна (рівень капіталом0

істкості виробництва, вартість капіталу підприємства,

вартість залучення додаткових фінансових ресурсів, ціна

матеріально0технічних і трудових ресурсів, рівень подат0

кового тиску та наявність податкових пільг, прийнята на

підприємстві амортизаційна політика) [7].

У більшості випадків вся сукупність факторів роз0

глядається з позиції зовнішнього і внутрішнього середо0

вища підприємства. Так, американські вчені А.А. Томп0

сон та А.Дж. Стрікленд, вважають що будь0які дії підприє0

мства можуть бути обмежені під впливом зовнішніх і

внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів відносять:

соціально0політичні норми, привабливість галузі та рівень

конкуренції, можливості підприємства та загрози. До

внутрішніх факторів відносять: особливості виробничо0

го процесу, специфіка готової продукції, доступність не0

обхідних для виробництва ресурсів, рівень організації ви0

робництва та ін. [8].

На думку І.М.Бойчика, основними чинниками форму0

вання витрат є технічний рівень виробництва, організа0

ція виробництва і праці, зміна структури та обсягу про0

дукції, галузеві та інші чинники [1]. В свою чергу, Ю.С.

Цал0Цалко виділяє такий чинник ефективного формуван0

ня витрат на виробництво продукції як матеріальна заці0

кавленість працівників у результатах своєї праці [10].

С.І. Дем'яненко чинники формування виробничих вит0

рат у сільському господарстві пропонує розподіляти на

три групи: зовнішньоекономічні, міжгалузеві та внутрішні.

Зовнішньоекономічна група чинників формується під

впливом світової сільськогосподарської спеціалізації й

міжнародної торгівлі; група міжгалузевих чинників виз0

начає ціни на сільськогосподарську продукцію та ресур0

си для сільського господарства; внутрішніх — здійснює

вплив безпосередньо в процесі сільськогосподарського

виробництва [3].

У цілому, на величину витрат виробництва впливають

різні чинники, які можна об'єднати в дві загальні групи

— зовнішні та внутрішні. На нашу думку, до зовнішніх

чинників необхідно віднести державне регулювання еко0

номіки, економіко0географічне розташування, політико0

правове середовище, природно0кліматичні умови, рівень

еластичності цін реалізації, рівень цін на виробничі ре0

сурси, рівень цін на сільськогосподарську продукцію,

систему оподаткування в сільському господарстві, фінан0

сово0кредитний механізм. До внутрішніх чинників нале0

жить виробничі потужності сільськогосподарської техні0

ки, впровадження інноваційних технологій виробництва,

діяльність служби збуту продукції, економія ресурсів

підприємства, інформаційне забезпечення, кваліфікація

працівників, організація управління та виробництва, пла0

нування й нормування витрат на всіх стадіях технологіч0

ного процесу виробництва, техніко0технологічне забез0

печення, умови виробництва та ін.

Усі галузі національної економіки характеризують0

ся такими параметрами, як ефективність використання

засобів виробництва, виробничі навички працівників,

види виробленої продукції та характер виробничих відно0

сини. При цьому сільське господарство має специфічні

риси, обумовлені особливостями галузі, які необхідно

враховувати при здійсненні підприємницької діяльності

та організації процесу відтворення. Дослідники виділя0

ють наступні особливості процесу відтворення виробниц0

тва в аграрній сфері: вагомі авансові витрати, вплив гло0

балізації аграрних ринків, високий рівень конкуренції у

галузі, наявність певних традицій та елементів консерва0

тизму на селі, мізерна кількість державних сільськогос0

подарських програм, тривалий період та складність фор0

мування ринку землі, тривалість операційного циклу, яс0

краво виражена сезонність виробництва.

Перша особливість процесу відтворення в сільсько0

му господарстві полягає в тому, що в якості головного й

незамінного засобу виробництва використовується зем0

ля. У порівнянні з іншими виробничими засобами вона

при правильному використанні не тільки не зношується,

але й зберігає свою якість (родючість), а підвищення ро0

дючості має вирішальне значення для стійкого розвитку

галузі. Необхідно зазначити, що в останні роки продук0

тивність грунту падає, багато мільйонів гектарів ріллі не

використовуються за призначенням і заростають чагар0

никами.

Станом на 1.01.2015 р. земельний фонд України ста0

новив 60354,9 тис. га, або майже 6 % території України.

Зокрема сільськогосподарські угіддя становлять близь0

ко 68,8 %, у т.ч. рілля майже 53,9%. Але значна площа

сільськогосподарських угідь в Україні є деградованими.

Так, за даними Державної служби України з питань гео0

дезії, картографії та кадастру, близько 1,7 млн га (4,1 %

загальної площі сільськогосподарських угідь) піддані

вітровій ерозії (дефляції) і 13,3 млн га (32 %) — водній

ерозії, а понад 2 млн га угідь (4,8 %) піддані сумісній дії

водної та вітрової ерозії. У складі еродованих земель об0

ліковується 4,6 млн га середньо0 і сильнозмитих, у т. ч.

68 тис. га тих, що повністю втратили гумусовий горизонт.

Крім того, 10,7 млн га (25,8 % сільськогосподарських

угідь) складають кислі грунти, 2,3 млн га (5,4 %) — со0

лонцюваті і 1,7 млн га (4,1 %) — засолені, 1,9 млн га —

перезволожені, 1,8 млн га — заболочені і 0,6 млн га —

кам'янисті. Понад 20 % території України забруднено

різними токсичними сполуками, у т. ч. значні площі заб0

руднені радіоактивними ізотопами. Негативні геологічні

явища поширені більш ніж на 50 % території України [6].

У зв'язку з цим, важливим фактором, який позитив0

но впливає на відтворення в сільському господарстві, є
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покращене використання земельних угідь та підвищення

їх родючості в результаті проведення комплексу техно0

логічних заходів та реалізації державної програми охо0

рони родючості земель сільськогосподарського призна0

чення. Це дозволить підвищити урожайність сільськогос0

подарських культур та збільшити в цілому виробництво

продукції галузей рослинництва й тваринництва. Однак

систематичне підвищення родючості грунту вимагає до0

даткових вкладень, що виражаються не тільки в покра0

щенні її обробітку, але й у додаткових витратах на прид0

бання добрив та інших елементів живлення сільськогос0

подарських культур.

При калькулюванні витрат на виробництво продукції

необхідно враховувати характерні особливості грунту,

так як навіть при рівних витратах і однакових погодних

умовах на різних за родючістю ділянках землі вироб0

ляється неоднакова кількість продукції. Ті сільськогос0

подарські підприємства, які мають кращі за якістю грун0

ти будуть нести менші витрати на виробництво продукції

в порівнянні з господарствами з гіршими землями. Ці

відмінності неодмінно повинні враховуватись при роз0

робці нормативної бази витрат у галузі рослинництва. На

різних ділянках землі в одному і тому ж господарстві не0

обхідно також встановлювати різні норми виробітку.

Наприклад, на рівнинних полях норма виробітку буде

більше, ніж на землях з нерівним рельєфом. Витрати на

виробництво продукції на полях з нерівним рельєфом

також будуть більші, а виробництво продукції менше. У

зв'язку з цим на один вид продукції, виробленої на різних

за рельєфом полях, виникає необхідність складати дек0

ілька нормативних калькуляцій.

У сільському господарстві в якості специфічних за0

собів виробництва є живі організми, рослини і тварини,

розвиток та продуктивність яких підпорядковані біолог0

ічним законам, що зумовлює сповільненість кругообігу

коштів. При цьому вона різниться в галузях рослинницт0

ва й тваринництва, що в свою чергу вимагає індивідуаль0

ного підходу до управління витратами виробництва,

рівень яких може змінитися не тільки під дією техніко0

економічних факторів, але й біологічних. Так, у рослин0

ництві тривалість обороту авансованих коштів становить

приблизно рік, а в тваринництві, наприклад, в м'ясному

скотарстві, — більше року. У рослинництві тривалість

виробничого циклу не дає можливості щомісяця визна0

чати нормативну й фактичну собівартість продукції, що

зумовлює накопичення нормативних витрат за окреми0

ми видами робіт з вирощування сільськогосподарських

культур. При цьому фактичні витрати та кінцеві фінан0

сові результати діяльності (прибуток або збитки) визна0

чають після закінчення періоду виробництва. Як наслідок,

звітна калькуляція продукції рослинництва складається

один раз на рік, і не потребує щомісячного перерахунку

за нормами незавершеного виробництва. У тваринництві

ж фактична собівартість продукції може визначатися що0

місячно (молоко, яйця). Таким чином, процес відтворен0

ня в сільському господарстві тісно пов'язаний з дією при0

родних та біологічних факторів.

Суттєвою особливістю обороту коштів у сільському

господарстві є значна питома вага внутрішнього оборо0

ту продукції, коли готова продукція однієї галузі слугує

вихідним продуктом для іншої, тобто створена продук0

ція дуже часто використовується самою галуззю в якості

засобів виробництва. Необхідно відзначити, що засоби

виробництва в межах одного сільськогосподарського

підприємства здійснюють кругообіг періодично, перехо0

дячи зі стадії виробничих запасів у стадію обігу й повер0

таються знову в стадію виробничих запасів. Внутрішній

оборот в сільському господарстві проходять насіння, кор0

ми, органічні добрива, тварини для відтворення стада,

яйця для інкубації та деякі господарські матеріали, виго0

товлені для потреб власного виробництва. Таким чином,

значна частина власної продукції не набуває товарної

форми, а залишається в господарстві для потреб вироб0

ничого процесу. При цьому частина витрат однієї галузі

переноситься на іншу. Наприклад, витрати з вирощуван0

ня кормів в рослинництві включаються у вартість про0

дукції тваринництва, що впливає на залежність собівар0

тості одного виду продукції від собівартості іншого виду.

Слід зазначити, що дана особливість набуває вагомого

значення для підтримки стійкого процесу відтворення в

сільському господарстві.

Оскільки в сільськогосподарському виробництві важ0

ливу роль відіграють природні умови, а робочий період

не збігається з періодом виробництва, то в галузі чітко

виражена сезонність, яка істотно впливає на організацію

виробництва, показники використання техніки й форму0

вання потреби в трудових ресурсах. Вперше найважлив0

іша особливість сільського господарства — значний роз0

рив між робочим часом і часом виробництва, була досл0

іджена К. Марксом: "Особливо виразно різниця між ча0

сом виробництва й робочим часом прослідковується в

сільському господарстві"[5]. Під сільським господар0

ством в даному випадку розуміємо землеробство, бо у

тваринництві період виробництва та робочий час не мож0

на розірвати, вони не різняться між собою.

Період виробництва — це час, протягом якого засо0

би виробництва сільськогосподарських підприємств зна0

ходяться на стадії виробництва, він охоплює весь процес

створення певного продукту на підприємстві від моменту

надходження засобів — до виготовлення готового про0

дукту. Найважливішим складовим елементом періоду ви0

робництва є робочий час, протягом якого здійснюється

безпосередній вплив людини за допомогою знарядь праці

на предмети праці для отримання готового продукту.

Якщо період виробництва включає в себе перерви у ви0

робничому процесі та час, протягом якого предмети праці

піддаються впливу природних факторів без участі люди0

ни, то в робочий час вони не включаються. Значна

розбіжність між часом виробництва й робочим часом у

землеробстві зумовлена перервами між технологічними

процесами. В силу цієї особливості досить часто

змінюється технологія виробництва на місцях, норми вит0

рат матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, а та0

кож план виробництва продукції. Ця особливість

сільського господарства має істотний вплив на організа0

цію управління витратами виробництва.

Сезонний характер виробництва в сільському гос0

подарстві потребує формування та тривалого зберіган0

ня запасів насіння та кормів, які можуть бути як власно0

го виробництва, так і покупними. Також виникає потре0

ба в сезонному формуванні запасів нафтопродуктів,

запасних частин, мінеральних добрив та інших товар0

но0матеріальних цінностей. У зв'язку з цим сільськогос0

подарським підприємствам необхідно авансувати обо0

ротні кошти на початковій стадії кругообігу (Г — Т), а

за їх відсутності використовувати кредитні вкладення.

Сезонність виробництва призводить до нерівномірних

затрат праці й засобів у виробничому процесі за об'єкта0

ми застосування та періодами року. Особливістю сезон0

ного формування виробничих запасів сільськогоспо0

дарських підприємств є тривалий термін їх зберігання

та стратегічно важливе значення. Це обумовлює неодна0
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кову потребу в оборотних коштах протягом періоду ви0

робництва продукції, що призводить до поступового

зростання витрат в незавершене виробництво до періо0

ду масового виробництва готової продукції. Оборотні

кошти при цьому не тільки нерівномірно включаються в

оборот, але й нерівномірно вивільняються з нього. Ха0

рактер та розміри сезонного розриву виробництва пев0

них видів сільськогосподарської продукції залежать го0

ловним чином від спеціалізації господарства та струк0

тури галузі. Порушення термінів або обсягів постачан0

ня насіння, кормів, ПММ та інших ресурсів може при0

звести до призупинення виробничого процесу. Тому

дуже важливо визначити оптимальну величину вироб0

ничих запасів, а також величину витрат на їх формуван0

ня, яка забезпечувала б ефективне функціонування ви0

робництва при мінімальному обсязі витрат.

Виробничому процесу в сільському господарстві вла0

стиве істотне зростання витрат перед масовим виходом

продукції та вивільнення значних коштів після завершен0

ня кругообігу. В результаті чого, при відносно рівномір0

ному витрачанні грошових коштів по кварталах, надход0

ження виручки від реалізації продукції є сезонним. Але

ця закономірність простежується не завжди, і залежить

від природних та кліматичних особливостей конкретно0

го господарства, рівня інтенсивності виробництва та його

спеціалізації.

Наступна особливість сільськогосподарського вироб0

ництва пов'язана з використання технічних засобів вироб0

ництва. У сільському господарстві, особливо в рослин0

ництві, як правило, переміщуються знаряддя виробницт0

ва (трактори, машини, комбайни та інша сільськогоспо0

дарська техніка), а предмети праці (земля, рослини) є

іммобільними. У промисловості, навпаки, мобільними є

предмети праці (сировина), а обладнання, машини й вер0

стати закріплені на місцях використання. Крім того,

сільськогосподарська техніка є настільки специфічною,

що більшість її видів можуть використовуватися для ви0

робництва лише одного виду продукції. Для виробницт0

ва кожного виду продукції необхідний свій комплекс ма0

шин, тому загальна потреба в техніці набагато вища, ніж

у промисловості, що також має важливе значення при

управлінні витратами (амортизаційні відрахування, ре0

монт і технічне обслуговування основних засобів).

Суспільний поділ праці у сільському господарстві

здійснюється також по0іншому, ніж у промисловості.

Сільськогосподарські підприємства спеціалізуються на

виробництві декількох видів товарної продукції у відпов0

ідності з природними та економічними умовами регіону

в якому вони розташовані. Продукція рослинництва та

тваринництва зазвичай виробляється в одному й тому ж

господарстві, бо рослинництво забезпечує надходжен0

ня кормів, а тваринництво дає гній який, йде на добриво,

що дозволяє раціонально використовувати земельні ре0

сурси. У промисловості ж навпаки, дуже часто підприєм0

ства спеціалізуються на виробництві окремих частин пев0

ного виду продукції [2].

ВИСНОВКИ
Зазначені особливості сільськогосподарського ви0

робництва визначають класифікацію витрат, методи об0

ліку та калькулювання собівартості продукції, терміни

проведення калькуляції, організацію системи управлін0

ня витратами. Вони також впливають на структуру вит0

рат в сільськогосподарських підприємствах, методи опе0

ративного економічного контролю та аналізу виконання

плану виробництва. Вимагають проведення особливих

специфічних заходів щодо поліпшення якісних показників

роботи підприємств, дотримання режиму економії та ви0

робництва конкурентоспроможної продукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в Україні продовжуються дискусії про не0

обхідність здійснення радикальних реформ у сфері опо0

даткування, причому в якості прикладу таких реформ

часто наводиться досвід Грузії. Зазвичай, звертається

увага на те, що успіху в реформах вдалося досягти на0

самперед внаслідок суттєвої лібералізації податкового

режиму в країні, насамперед стосовно зарплатних по0

датків.

З огляду на надзвичайно вдалі, як наголошується,

результати проведеної податкової реформи, навіть було

запрошено її окремих авторів, в розрахунку на мож0

ливість застосування їх досвіду у вітчизняних реаліях,

обгрунтовуючи це багато в чому схожими стартовими

умовами до початку перетворень: високим, як відзна0

чалось, рівнем податкового навантаження на суб'єктів

господарювання та населення, неефективністю діючої

системи адміністрування податків, величезною часткою

тіньової економіки — її обсяги в Грузії збільшились з

57,8% в 1990—1991 рр. до 67,3% в 1999—2000 рр.,

випередивши за зазначеним показником всі постра0

дянські країни [8, с. 18]. Питання щодо того, яких ре0

зультатів у дійсності досягла Грузія за останні десять

років, яким досвідом варто скористатися Україні, а з

чим, з урахуванням власних реалій, все ж краще не екс0

периментувати, виявляється актуальним.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження можливості реформу0

вання зарплатних податків в Україні за прикладом Грузії,

з огляду на який і було сформульовано одну з найбільш

радикальних, на наш погляд, за її можливими наслідка0

ми, пропозицій податкового реформування з переліку

представлених на даний час для обговорення — пропо0

зицію щодо об'єднання податку на доходи фізичних
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осіб, єдиного соціального внеску та військового збору

в єдиний податок на заробітну плату.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню досвіду проведення податкової ре0

форми в Грузії, в тому числі і зарплатних податків, у

вітчизняній та зарубіжній науковій літературі присвяче0

но лише окремі праці, зокрема, Грігалашвілі Е.Г. [2],

Читанава М., Кузякив О. [4]. К. Торосян, Р. Файлер [9],

Кін М. [5] та ін. Проте недостатньо уваги приділяється

оцінці зазначеної реформи в контексті її соціальних

наслідків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До 1 січня 2005 р. у країні застосовувалась прогре0

сивна шкала ставок податку на доходи фізичних осіб з

5 відносно невисокими ставками (0%, 12%, 15%, 17%,

20%), головним призначенням якої було забезпечення

вертикальної справедливості в оподаткуванні. Проте

практика використання регулюючого потенціалу подат0

ку не демонструвала очікуваних результатів, що певною

мірою було пов'язано з недоліками в його конструкції.

Так, неоподатковуваний мінімум в розмірі 9 ларі на

місяць, занадто низький для того, щоб забезпечити

відчутне зниження рівня податкового навантаження на

доходи малозабезпечених громадян, в дійсності призво0

див лише до додаткових труднощів в адмініструванні

податку [2, с. 362]. Проте головною причиною того, що

прогресивний податок виявився нездатним чинити ко0

ригуючий вплив на соціальне розшарування населення

насамперед став високий рівень ухилення від сплати

податків. Останнє, втім ще пояснювалось високим

рівнем ставок соціального податку.

Реформу зарплатних податків було розпочато од0

ночасних зниженням їх ставок. З 1 січня 2005 р. замість
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прогресивної шкали ставок податку на доходи фізич0

них осіб було введено єдину ставку податку на рівні

мінімальної ставки з діючої раніше податкової шкали —

12%, що суттєво спростило процедури його розрахун0

ку, декларування та адміністрування; неоподатковува0

ний мінімум доходів громадян було скасовано. Для осіб,

які раніше оподатковувались за максимальною ставкою,

зниження було відчутним, склавши 8 в.п. (з 20% до

12%). Суттєвішим виявилось скорочення ставок соці0

ального податку: для роботодавців, в частині нараху0

вання, ставку податку було знижено на 13 в.п. (з 33%

до 20%), в той час як для найманих працівників, в час0

тині утримання, соціальний податок в розмірі 2% було

взагалі скасовано разом із мінімальним соціальним по0

датком в розмірі 16 ларі. Збереження встановлених ста0

вок зарплатних податків незмінними впродовж 3 років

поспіль на тлі таких змін стало підгрунтям для наступ0

ного етапу реформи.

З 1 січня 2008 р. соціальний податок був повністю

анульований; вжиття такого заходу було компенсовано

одночасним підвищенням ставки податку на доходи

фізичних осіб до 25%, але з 1 січня 2009 р. останню

було знижено до 20%. Планувалося також її подальше

скорочення до 18% з 1 січня 2013 р. та до 15%, відпо0

відно, з січня 2014 р. Однак, у зв'язку із змінами, внесе0

ними до Податкового кодексу Грузії від 20.12.2012 р.,

ставка податку залишається на рівні 20%, вже на рівні

максимальної ставки з прогресивної шкали, що діяла до

реформи 2005 р. Замість вищезазначеного зменшення

ставки податку на доходи фізичних осіб з 1 січня 2013

року знов було введено неоподатковуваний мінімум,

який діє і нині. Його застосування передбачено тільки

для фізичних осіб, річна заробітна плата яких не пере0

вищує 6000 ларі, причому не підлягає оподаткуванню

податком на доходи фізичних осіб за чинною ставкою

в 20% для таких осіб річна зарплата в розмірі 1,8 тисячі

ларі. Тобто, громадянам Грузії, нарахований дохід яких

у вигляді заробітної плати не перевищує 6 тис. ларі на

рік, повертається до 360 ларі у вигляді неоподаткову0

ваного мінімуму.

Таким чином, якщо сукупна ставка податку на дохо0

ди фізичних осіб та соціального податку до їх об'єднан0

ня складала 32%, то після цього об'єднання в 2008 р.

— 25%; вже з 2009 р., її було знижено до 20%. Саме

на цьому рівні вона залишається впродовж останніх 7

років. Фактично зазначений етап реформи в Грузії

(йдеться про 2008 р.), важко назвати об'єднанням по0

датку на доходи фізичних осіб із соціальним податком,

хоча про саме це йдеться в багатьох вітчизняних періо0

дичних виданнях, оскільки він передбачав повне скасу0

вання соціального податку із одночасним суттєвим

збільшенням діючої ставки податку на доходи фізичних

осіб, що і зафіксовано податковим законодавством

Грузії.

Оцінка реформи зарплатних податків не може бути

однозначною. З одного боку, частка податку на дохо0

ди фізичних осіб в складі бюджетоутворюючих податків

в Грузії суттєво збільшилась. Так, станом на 2007 р. за

обсягами забезпечуваних надходжень податку на до0

ходи фізичних осіб належало четверте місце (3,1%

ВВП); перше, друге та третє місце займали ПДВ, соці0

альний податок та податок на прибуток, відповідно, —

11,6%, 4,2% та 3,3% ВВП. Вже в 2008 р., тобто після

скасування соціального податку, податок на доходи

фізичних осіб займає вже друге місце (6,8% ВВП) після

ПДВ (10,8% ВВП), суттєво випередивши податок на

прибуток (3,1% ВВП), але це відбулось виключно внас0

лідок значного (з 12% до 25%) збільшення його став0

ки. Станом на 2014 р. пропорції між основними бюдже0

тоутворючими податками в Грузії не змінились: ПДВ —

11,3%, податок на доходи фізичних осіб — 6,6%, по0

даток на прибуток — 2,8%.

З другого боку, за період впродовж 2004—2014 рр.

сукупна частка податків на зарплату в ВВП (останні до

2008 р. були представлені податком на доходи фізич0

них осіб та соціальним податком, після зазначеної дати

— лише податком на доходи фізичних осіб), хоча і не0

значною мірою, але знизилась з 6,8% до 6,6% або на

0,2 в.п., так і не досягнувши рівня дореформеного.

Більше того, надходження від зарплатних податків од0

разу після скасування соціального податку, хоча і ком0

пенсованого підвищенням ставки податку на доходи

фізичних осіб, невпинно знижувались (впродовж трьох

років поспіль) — з 7,3% ВВП до 5,8% ВВП. Тільки в

2001 р. зазначена негативна тенденція стосовно падін0

ня їх рівня припинилась; саме з цього періоду вперше і

намітилась позитивна динаміка в надходженнях. Зни0

ження фіскальної ефективності податку на доходи

фізичних осіб у 2014 р. пов'язувалось із введенням нео0

податковуваного мінімуму доходів громадян. Таким

чином податки на зарплату стали єдиною категорією по0

датків, фіскальна ефективність яких впродовж 2004—

2014 рр. знизилась, в той час як фіскальна ефективність

інших бюджетоутворюючих податків, навпаки, збільши0

лась — ПДВ (на 4,6 в.п., з 6,7% до 11,3% в ВВП), по0

датку на прибуток (на 1,2 в.п., з 1,6% до 2,8% ВВП) [3].

Варто також відзначити, що скасування соціально0

го податку не супроводжувалося підвищенням витрат

на соціальний захист населення. Не призвело воно і до

помітних негативних соціальних наслідків, поясненням

чого був вкрай низькій рівень сплачуваних пенсій, спря0

мований лише на подолання крайньої форми бідності.

Незважаючи на позитивні зміни, які відбувалися впро0

довж 2004—2015 рр. у розмірах пенсій (мінімальну пен0

сію було збільшено в 11,4 разів, тобто з 14 ларі до 160

ларі), в більшості випадків пенсіонери все ще залежать

від підтримки своїх сімей або їм доводиться працювати

для того, щоб вижити, що фактично призвело до пере0

творення зазначеної категорії населення на маргіналь0

ний прошарок, який самостійно, без допомоги інших, в

першу чергу членів своєї сім'ї, не може себе утримува0

ти.

Навіть сьогодні різниця між розмірами мінімальної

пенсії та середньої зарплати залишається колосальною,

склавши понад 600% в державному та 400% в приват0

ному секторах [3]. Щоб вийти на більш0менш прийнят0

ний рівень пенсій, її розмір в Грузії, на думку багатьох

експертів, має бути збільшено як мінімум в 2 рази, тоб0

то приблизно до 320—350 ларі на місяць, проте вжиття

подібних заходів стримується відсутністю в країні ре0

сурсів, необхідних для такого підвищення. Слід заува0

жити, що навіть після досить суттєвого підвищення

пенсій в порівнянні з тим їх рівнем, який діяв на початку

реформи, середні коефіцієнти заміщення пенсій в Грузії
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ще нижче, ніж у Білорусі, Молдові та Україні [1, с. 9].

Доцільним було б також звернути увагу на те, що

грузинські реформатори при проектуванні майбутніх

змін в країні керувалися лібертаріанськими ідеями ско0

рочення втручання держави в життя громадян. В основі

здійснюваних перетворень був покладений рішучий

відхід від патерналізму та соціальної держави через гли0

боке переконання в тому, що країна повинна жити за

коштами. Саме тому в Грузії і зупинилася на пенсійній

системі, що фінансується за рахунок податків — неве0

личкі за розміром пенсії виплачуються безпосередньо

з бюджету згідно з бюджетними можливостями; Пен0

сійний та соціальний фонди було ліквідовано.

На думку авторів реформи, саме вихід бізнесу з

"тіні" та залучення зарубіжних інвестицій здатні приве0

сти до такого зростання податкової бази, яке компен0

суватиме зниження ставок податків. Головним пріори0

тетом уряду ще на початку проведення реформ, як втім

і сьогодні, залишається розвиток економіки та створен0

ня умов для залучення інвестицій, оскільки саме останні,

на думку більшості грузинських експертів, сприятимуть

вирішенню однієї з основних проблем в країні — про0

блеми безробіття. Соціальне забезпечення до таких

пріоритетів не було віднесено з огляду на те, що рівень

соціального захисту населення не входить до переліку

чинників, які були б визначальними в контексті впливу

на рішення інвесторів щодо можливості вкладення

коштів в економіку країни. Звідси і витрати на соціаль0

ний захист забезпечувались в країні фактично за оста0

точним принципом у зв'язку із наявністю інших пріори0

тетних сфер.

Втім, проблеми, які були накопичені в соціальній

сфері за останнє десятиріччя, із часом все ж вимагають

вжиття заходів щодо їх подальшого вирішення. Зокре0

ма, вже давно визнається необхідність проведення пен0

сійної реформи в довгостроковій перспективі з огляду

на те, що, по0перше, існуючий рівень пенсій в Грузії не

забезпечує гідних умов життя пенсіонерам, по0друге,

хоча в даний час частка пенсійних витрат у ВВП держа0

ви невеликою, майбутня фінансова стійкість пенсійної

системи Грузії залишається під загрозою через старін0

ня населення, низький рівень народжуваності, високий

рівень еміграції тощо. З огляду на зазначене, в Грузії

заплановано введення накопичувальної системи пен0

сійного забезпечення (орієнтовно з 2017 р.).

Наведені вище данні свідчать про те, що зміни, які

стосувалися зарплатних податків у Грузії фактично

свідчать про повний відхід від європейської практики

реформ цих податків. Втім, в Україні одне з основних

проблемних питань вітчизняного податкового законо0

давства, яке стосується рівня податкового навантажен0

ня на фонд оплати праці, за прикладом Грузії пропону0

ють вирішити об'єднанням єдиного соціального внеску,

податку на доходи фізичних осіб та військового збору

в єдиний податок на зарплату. Аналізуючи доцільність

такого об'єднання, слід відмітити таке.

По0перше, в податку на доходи фізичних осіб та

єдиному соціальному внеску різна не тільки логіка за0

стосування, відмінним є і їх соціальне призначення. Пер0

ший є головним джерелом надходжень до місцевих

бюджетів, в той час як ЄСВ є бюджетоутворюючим для

пенсійної системи. Тому і питання їх функціонального

розмежування у разі їх об'єднання, залишається про0

блематичним. Розглядається варіант, що всі кошти бу0

дуть надходити до Державного бюджету України і в

подальшому розподілятися.

З цього приводу доцільно нагадати, що в середині

900х років кошти Пенсійного фонду вже включалися до

складу Державного бюджету згідно з чинним на той час

законодавством, проте це не призвело до жодних по0

зитивних наслідків в контексті підвищення рівня пен0

сійного забезпечення громадян України. Через дестабі0

лізацію фінансового стану Пенсійного фонду, навпаки,

відбувалось стрімке нарощування заборгованості з ви0

плати пенсій, яке набуло загрозливих масштабів. Зокре0

ма багато проблем Пенсійного фонду безпосередньо

були пов'язані із намаганням уряду скоротити бюджет0

ний дефіцит шляхом перекладання збитків на Пенсій0

ний фонд, який залишався позабюджетною організа0

цією. Крім того, встановлення відповідальності Пенсій0

ного фонду за виплати соціальної допомоги, проте ви0

користання його в якості платіжного агента без компен0

сації необхідних для здійснення витрат в повному об0

сязі, також негативно позначилось на рівні фінансової

збалансованості його бюджету. Вже з 1997 р. бюджет

Пенсійного фонду був виведений із складу Державно0

го бюджету України. На сьогодні, гроші, які надходять

до Пенсійного фонду, мають цільову спрямованість, при

їх надходженні до державного бюджету, існує небез0

пека втрати ними свого цільового призначення. Саме

тому стратегічно важливим залишається окреме засто0

сування податку на доходи фізичних осіб та єдиного

соціального внеску.

По0друге, не викликає жодних заперечень той факт,

що податкове навантаження на заробітні плати необхі0

дно знижувати, нагальною залишається і необхідність

детінізації бізнесу, проте намагання вирішити зазначені

проблеми через введення єдиного податку на заробіт0

ну плату не є обгрунтованим, оскільки питання покрит0

тя дефіциту в Пенсійному фонді внаслідок здійснення

запропонованих змін виникає на рівні простої матема0

тики. В Україні ЄСВ є бюджетоутворюючим для Пен0

сійної системи, більше того, на відміну від Грузії, він за0

безпечує надходження значніші за обсягами, ніж будь0

який з основних податків (зокрема, в 2014 р. за част0

кою в ВВП ЄСВ складав 11,4%, ПДВ — 8,9%, податок

на доходи фізичних осіб — 4,8%, податок на прибуток

— 2,6%). Навіть за існуючого рівня ставок ЄСВ дефі0

цит Пенсійного фонду є великим, а вжиття радикальних

змін (різке зменшення ставки ЄСВ, або його скасуван0

ня) призведе до його подальшого суттєвого збільшен0

ня, створюючи загрози для подальшого функціонуван0

ня пенсійної системи.

Зважаючи на те, що кошти в Державному бюджеті

для компенсації дефіциту Пенсійного фонду, що виник0

не внаслідок реформи, відсутні (їх на сьогодні не вис0

тачає навіть для належного фінансування бюджетній

сфері, на проведення АТО тощо), це може призвести

до виникнення заборгованості з виплати пенсій, що буде

катастрофічним для більшості пенсіонерів (як зазнача0

лося вище, в другій половині 900х років вже були про0

блеми з наявністю заборгованості з виплати пенсій про0

тягом 4—6 місяців; розповсюдженою була також прак0

тика виплати пенсій частинами тощо). Більше того, на
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відміну від Пенсійного фонду, погашення дефіциту

коштів фондам соціального страхування з Державного

бюджету не передбачено.

Тобто проведення реформи без належного обгрун0

тування джерел покриття втрат фондів соціального стра0

хування та Пенсійного фонду України, призведе до роз0

балансування бюджетів названих фондів та неможли0

вості забезпечення виконання і без того невисоких за

рівнем державних соціальних гарантій застрахованим

особам, передбачених законодавством з питань загаль0

нообов'язкового державного соціального та пенсійного

страхування. Звідси ризики щодо того, що пенсійна сис0

тема не спроможна буде забезпечувати громадян пенс0

ійними виплатами на належному рівні, а система соціаль0

ного страхування фактично буде зруйнована, суттєво

збільшуються. Зниження рівня податкового навантажен0

ня за рахунок пенсіонерів та соціально незахищених

верств населення недоцільно. Якщо існуючу, хоча і неза0

довільну систему пенсійного забезпечення буде дискре0

дитовано, то повернутися до неї буде вкрай складно.

Тобто, зосереджуючись на розробці пропозицій в час0

тині зниженні податкового навантаження на підприєм0

ства, не варто не враховувати соціальних наслідків цих

змін, які виявляться набагато масштабнішими — насе0

лення України все ж є суттєво більшим за чисельністю,

складаючи 42,8 млн осіб, а не 3,7 млн осіб, як в Грузії.

Врахувати пропозицію щодо єдиного податку на

заробітну плату ще можна було б за умови, якби на да0

ний час вже було проведено пенсійну реформу, що доз0

волила б мати певні компенсатори зниження надход0

жень від впровадження запропонованих змін. Проте

попередні реформи в пенсійній системи України важко

віднести до вдалих, більше того, навіть та реформа, яка

пропонується на сьогоднішній час, зокрема, це стосуєть0

ся введення накопичувальної системи пенсійного забез0

печення, викликає більше запитань, ніж відповідей. На0

багато більш складна, на відміну від Грузії, макроеко0

номічна та демографічна ситуація в Україні, також ста0

вить під сумнів і ефективність проведення майбутньої

пенсійної реформи. Втім, інвентаризація діючої солідар0

ної системи, а також перегляд спеціальних пенсій, за

прикладом Грузії, можуть виступати певними компенса0

торами запланованого впровадження в Україні накопи0

чувального рівня пенсійної системи.

Розроблені на сьогодні пропозиції щодо компенса0

торів зменшення рівня бюджетних надходжень, а також

дефіциту солідарної пенсійної системи викликають бага0

то зауважень. Так, на думку більшості вітчизняних екс0

пертів, дефіцит бюджету після зниження ставки ЄСВ в пер0

спективі буде компенсований легалізованою зарплатою.

Однак у перші роки покривати його деякими з цих екс0

пертів пропонується за рахунок одержуваних від креди0

торів коштів, зокрема, від МВФ. В якості важливих ком0

пенсаторів пропонується також боротьба з корупцією.

З цього приводу слід зазначити, по0перше, вжиття

заходів з протидії корупції, безперечно, є вкрай необ0

хідними, проте в короткостроковій перспективі їх пропо0

нувати в якості дієвого компенсатора можливого знижен0

ня рівня надходжень недоцільно, оскільки ця цифра не

піддається розрахункам. По0друге, рівень зовнішньої

заборгованості країни вже є достатньо високим, тому її

подальше нарощування є вкрай небезпечним. По0третє,

зниження ставки ЄСВ у частині нарахувань безперечно

сприятиме детінізації, проте спрогнозувати хоча б при0

близно обсяги такої детінізації вкрай важко. Питання

щодо рівня впливу зниження податкового навантаження

на масштаби тіньової економіки і, зокрема, на тіньовий

ринок праці, і сьогодні залишається вкрай дискусійним.

Зокрема в Грузії результати реформи в частині деті0

нізації стали помітними набагато пізніше, ніж планува0

лося. Рівень тінізації економіки після проведення подат0

кової реформи знизився, але, всупереч очкуванням,

вкрай незначною мірою — з 65,5% ВВП у 2004 р. до

62,1% ВВП у 2007 р. [7, c. 455]. Тобто, незважаючи на

радикальні зміни податкового законодавства, наявні

данні все ще фіксують досить високий рівень тінізації

економіки навіть через декілька років після проведен0

ня реформи. Було скорочено, причому суттєво, рівень

корупції, проте не обсяги тіньової економіки, які і за0

раз є достатньо високими, складаючи за 30% ВВП. Не0

формальний сектор представлений в основному само0

зайнятими особами, частка яких залишається стабіль0

но високою впродовж вже багатьох років [6].

Не варто також недооцінювати, що рівень податко0

вої культури в Україні вкрай низький. Навіть у випадку

суттєвого зниження рівня податкового навантаження,

не має жодних гарантій того, що вітчизняний бізнес од0

разу в значних обсягах виведе гроші з тіні. Для того,

щоб детінізація відбулася, бізнес повинен повірити, що

дійсно мають місце наміри щодо проведення саме ре0

форми в податковій сфері, що ці наміри знов не пере0

творяться вже в найближчому майбутньому в нарощу0

вання рівня збирання податків. Проте з нинішнім рівнем

соціальних зобов'язань такої впевненості немає. Більше

того, за умов призначення чергових виборів, знов існує

велика вірогідність того, що виникне потреба в підви0

щенні рівня соціальних виплат. Тому державі необхідні

саме реальні компенсатори для того, щоб пережити пе0

ріод, поки бізнес буде перебувати в очікуванні того, чи

виходити йому з тіні.

Слід зауважити, що конкурентоспроможність подат0

кової системи означає не тільки низький рівень оподат0

кування і невелику кількість податків, а передусім висо0

кий рівень ефективності адміністрування, прозорості і

рівності, що також важливо враховувати при наданні

пропозицій щодо її реформування. Проте саме в ариф0

метичній кількості податків та їх ставках більшість екс0

пертів вбачають головну проблему. Втім, у підприєм0

ницьких колах під час дискусій щодо майбутньої подат0

кової реформи нарікають не стільки на розмірі податків,

скільки на обтяжливості їх адміністрування та свавіллі

в поведінці податкових інспекторів та представників

прокуратори. Важливіше на сьогодні, на їх думку, не

стільки реформа, скільки зміни, які б стосувалися адм0

іністрування існуючих податків. У тому, що саме питан0

ня адміністрування, дискреції, тиску податкової інспекції

на підприємців є набагато важливішими, ніж питання

ставок податків, було досягнуто практично повного кон0

сенсусу, оскільки законодавчо можна встановлювати

будь0які ставки податків, проте стає другорядним пи0

тання щодо їх рівня, якщо податки сплачуються не за

цими ставками, а за вимогою інспекторів. Проведення

ефективної податкової реформи в Україні суттєво ус0

кладнюється ще і наявністю корупційної складової, за0
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кладеної в усі без винятку схеми взаємодії ділових кіл

та державного сектора.

ВИСНОВКИ
Грузинський досвід — від боротьби з корупцією до

шокових реформ — вважається одним з найбільш

успішних реформувань держави в ХХI столітті. Навіть

за умов вкрай непростої політичної ситуації Грузії, яка

спостерігалася в країні за останнє десятиріччя, їй вда0

лося досить успішно провести цілий ряд масштабних

економічних та соціальних реформ, показавши, що на

території СНД радикальні зміни можливі. В них багато

чого доцільно врахувати, але їх не можна механічно по0

вторити, оскільки Україна, в першу чергу, має орієнту0

ватись на власні економічні реалії.

При обговоренні моделі майбутньої податкової ре0

форми Грузія, зазвичай, представляється багатьма фа0

хівцями як країна, яка домоглася істотних успіхів у лібе0

ралізації ведення бізнесу, створенні сприятливих умов

для зовнішніх інвесторів тощо. Фактично не стає об'єк0

том обговорень та ситуація, яка склалася в соціальній

сфері та сфері пенсійного забезпечення, хоча це також

важливо, якщо обирати Грузію в якості прикладу про0

ведення реформ, зокрема в податковій сфері. Звідси і

радикальні пропозиції щодо різкого скорочення подат0

кових ставок або взагалі ліквідації податків, які є бюд0

жетоутворюючими для країни, закономірно призведе до

необхідності такого ж різкого скорочення рівня держав0

них витрат внаслідок їх недофінансування, однак

подібні заходи загрожують втратою всього, що було

досягнуто на шляху стабілізації економіки. Копіювання

досвіду Грузії в частині реформування податку на до0

ходи фізичних осіб та соціального податку, враховую0

чи вітчизняні реалії, на наш погляд, не є доцільним. Про0

блема пошуку балансу між інвестиційною привабливі0

стю та соціальною відповідальністю залишається од0

нією з найбільш складних, втім в кожній країні вона по0

винна вирішуватись самостійно.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація світового економічного простору ха0

рактеризується загостренням конкурентної боротьби як

на внутрішньому ринку так і на міжнародному рівні. Сьо0

годні Україна поглиблює інтеграцію зі світовою спільно0

тою. Важливим досягненням для нашої країни є підпи0

сання та ратифікація Угоди про асоціацію з Європейсь0

ким Союзом [8]. Звичайно, цей договір відкриває по0

тенційні можливості для розвитку економіки, але в той

же час вимагає від України приведення національних

стандартів у відповідність до європейського рівня.

Працювати у відповідності до європейських стандартів

мають, у першу чергу, ті компанії, які зацікавлені в експорті

власної продукції та в залученні іноземних інвестицій. Саме

корпоративний сектор економіки має гостру потребу в інве0

стиційних ресурсах. Без постійного притоку інвестицій він

не буде мати перспектив для подальшого розвитку. Як відо0

мо, інвестиційно привабливими є ті компанії, де побудова0

на ефективна система корпоративного управління.

Сьогодні бізнес розвинутих країн світу вже давно

усвідомив важливість вдосконалення корпоративного уп0

равління. Одним з інструментів, що використовується для

досягнення цієї мети, є впровадження національних прин0

ципів (кодексів) корпоративного управління. До того ж,

акціонерні товариства, які суворо дотримуються прин0

ципів корпоративного управління, знаходяться на кращих

позиціях в рейтингу компаній, які сподіваються на інвес0

тиції, у порівнянні з компаніями, які не запровадили влас0
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них кодексів корпоративного управління.

На жаль, рівень корпоративного управління на вітчиз0

няних підприємствах залишається досить низьким. Слід заз0

начити, що більшість акціонерних товариств не має власно0

го Кодексу корпоративного управління, особливо це сто0

сується підприємств легкої промисловості. А на тих підприє0

мствах, де навіть і запроваджені власні принципи корпора0

тивного управління, у більшості випадках залишається фор0

мальний підхід до цього питання. Важливо зазначити, що

формальність підходу до певних питань є поширеним яви0

щем не тільки на підприємствах, але і скрізь по країні.

Тому не втрачає своєї актуальності питання практично0

го впровадження принципів корпоративного управління на

підприємствах. А це в свою чергу підвищить ефективність

системи корпоративного управління на підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом було підготовлено ряд важливих

документів з проблем корпоративного управління [9].

Дослідженням принципів корпоративного управління

займалися такі науковці, як Ігнатьєва І. А. [2], Птащен0

ко Л. О. [6], Скібіцький О. М. [7], Штерн Г. Ю. [9] та ін.

Ними було досліджено міжнародний та світовий досвід

впровадження національних принципів (кодексів) кор0

поративного управління.

Враховуючи еволюційний характер принципів корпо0

ративного управління, слід зазначити, що вони потребу0
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ють постійного перегляду та вдосконалення у відповідності

до потреб сьогодення. Серед сьогоднішніх проблем кор0

поративного управління все ще залишається невирішеним

питання практичного впровадження принципів корпоратив0

ного управління на вітчизняних підприємствах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Головні цілі дослідження:

— порівняти принципи корпоративного управління,

які були розроблені Організацією економічного співро0

бітництва та розвитку (ОЕСР), Конфедерацією Євро0

пейських Асоціацій Акціонерів (КЄАА), а також Євро0

пейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) з

вітчизняними принципами корпоративного управління,

що були схвалені Національною комісією з цінних па0

перів та фондового ринку (НКЦПФР);

— виявити слабкі сторони при запровадженні ко0

дексів корпоративного управління на вітчизняних

підприємствах;

— окреслити напрями розвитку системи корпора0

тивного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світова практика управління корпораціями, зокрема

американська, європейська і японська накопичила ваго0

му базу для формулювання загальних принципів і реко0

мендацій в сфері корпоративного управління. Формулю0

вання та вдосконалення принципів є важливою складо0

вою міжнародної діяльності. Організацією економічно0

го співробітництва та розвитку (ОЕСР) спільно із Світо0

вим банком, Міжнародним валютним фондом та іншими

міжнародними інституціями у травні 1999 році були прий0

няті Загальні Принципи корпоративного управління [7, с.

178]. Після певної адаптації до національних особливос0

тей функціонування корпоративного сектору дані стан0

дарти мали бути прийнятими урядами економічно розви0

нутих країн та країн, що розвиваються [7, с. 178].

Міжнародні стандарти та норм корпоративного управ0

ління ОЕСР націлені на істотне поліпшення національних

систем корпоративного управління. Згідно принципам кор0

поративного управління ОЕСР система корпоративного

управління [7, с. 179], перш за все, повинна захищати пра0

ва акціонерів, забезпечуючи однакове ставлення до акці0

онерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Окрім

акціонерів система корпоративного управління згідно цих

принципів має також визначати передбачені законом пра0

ва зацікавлених осіб та заохочувати активне співробітниц0

тво між компанією та зацікавленими особами в створенні

добробуту, робочих місць та забезпеченні фінансової ста0

більності підприємства [7, с. 179].

Для ефективного захисту прав акціонерів та зацікавле0

них осіб, система корпоративного управління має забезпе0

чувати своєчасне й точне розкриття інформації з усіх най0

важливіших питань, що стосуються акціонерного товариства,

включаючи його фінансовий стан, результати діяльності,

власність та управління [4]. Крім цього, система корпоратив0

ного управління має забезпечувати стратегічне керівництво

компанією, ефективний нагляд за діяльністю виконавчих

директорів з боку Наглядової ради, а також звітність цієї Ради

перед компанією та акціонерами [4, с. 27].

Принципи корпоративного управління ОЕСР охоп0

люють п'ять галузей корпоративного управління: 1) пра0

ва акціонерів; 2) рівноправність акціонерів; 3) роль за0

цікавлених осіб; 4) розкриття інформації та прозорість;

5) обов'язки Ради [4, с. 3].

Цей документ містить роз'яснення щодо того, які

конкретні проблеми повинні регулювати національні стан0

дарти корпоративного управління і як забезпечити знач0

не підвищення ролі інвесторів (акціонерів) в управлінні

компаніями, у які вони вкладають свої кошти [7, с. 178].

Згодом Загальні принципи корпоративного управ0

ління ОЕСР були деталізовані і конкретизовані Конфе0

дерацією Європейських Асоціацій Акціонерів, яка прий0

няла свої Принципи корпоративного управління.

Принципи групи "Євроакціонери" подаються у ви0

гляді рекомендацій, які стосуються основних проблем0

них питань корпоративного управління. Як зазначало0

ся, сьогодні для України надзвичайної гостроти набу0

ває питання відповідності корпоративного управління

європейським принципам. Проведені дослідження по0

казали, що українське законодавство, зокрема закон

України "Про Акціонерні товариства", в цілому відпові0

дає європейським стандартам (табл. 1).

У той час, як основна увага в рекомендаціях групи

"Євроакціонери" приділено захисту прав акціонерів, інші

учасники корпоративних відносин майже не згадуються.

Усвідомивши важливість якісного корпоративного

управління, яке спроможне забезпечити інтереси всіх

учасників корпоративних відносин Європейський Банк

Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) розробив власні

Принципи корпоративного управління.

Відповідно до цих принципів, увага має приділятись усім

учасниками корпоративних відносин з метою збереженню

балансу їх інтересів у діяльності акціонерного товариства.

До основних учасників корпоративних відносин ЄБРР відно0

сить клієнтів, працівників, акціонерів, постачальників, гро0

мадські організації, а також державу та місцеву владу.

Основною сутністю даних принципів є розуміння

того, що корпорації для успішної взаємодії з усіма "за0

цікавленими сторонами" мають виконувати перед ними

цілу низку зобов'язань (табл. 2).

Слід зазначити, що всі вищезгадані принципи мають

широке застосування, на основі яких розвинуті країни світу

розробили власні кодекси корпоративного управління.

Україна входить у те число країн, де принципи корпора0

тивного управління знаходяться у фазі впровадження. У

грудні 2003 р. Національна комісія з цінних паперів та фон0

дового ринку (НКЦПФР) розробила і схвалила Рекомен0

дації з найкращої практики корпоративного управління.

Але враховуючи еволюційний характер такого докумен0

ту, згодом, а саме через 11 років НКЦПФР затвердила нові

Принципи корпоративного управління. Оновлені принци0

пи увібрали в себе кращі здобутки світової практики кор0

поративного управління. Національні принципи корпора0

тивного управління були розроблені на основі досліджен0

ня цілої низки важливих документів, а саме:

— Принципів розроблених Організацією економіч0

ного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Конфедера0

цією Європейських Асоціацій Акціонерів, а також Євро0

пейським Банком Реконструкції та Розвитку;

— Національних кодексів розвинутих країн світу

(Національні стандарти США, Кодекс Кедбері у Вели0

кобританії, Кодекс найкращої практики для німецько0

го корпоративного управління, Кодекс найкращої
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практики Мексики, Кодекс найкращої практики корпо0

ративного управління Бразилії, та ін.) [6, с. 68];

— Кодексів корпоративного управління найвідомі0

ших корпорацій світу.

Метою такого дослідження було узагальнення кра0

щого світового досвіду та пристосування його до украї0

нських реалій. Еволюційний характер принципів корпо0

ративного управління призводить до того, що законодав0

ча база потребує постійного перегляду. Слід зазначити,

що поправки, які періодично вносяться до законодавчих

актів, яких мають дотримуватись акціонерні товариства

створюють певні незручності для них. А саме, постійні

зміни законодавства потребують від керівників корпо0

рацій постійного моніторингу всіх цих поправок з посліду0

ючим коригуванням внутрішніх документів.

Затверджені НКЦПФР Принципи корпоративного

управління містять у собі ті базові правила, за якими грає

вся цивілізаційна спільнота [5]:

— одна акція — один голос;

— рівноправність акціонерів;

— захист прав акціонерів;

— акціонери вирішують найбільш важливі питання;

— своєчасне та повне розкриття інформації;

— керівництво несе відповідальність та звітується

перед акціонерами;

— врахування інтересів зацікавлених осіб та ін.

Як зазначає І. А. Ігнатьєва, принципи корпоративного

управління містять ключові засади, на яких мають розвива0

тися корпоративні відносини в Україні, та конкретні реко0

мендації щодо якісного та прозорого управління акціонер0

ним товариством відповідно до міжнародних стандартів [2].

Слід зазначити, що на сьогоднішній день більшість

провідних корпорацій, які турбуються за власний імідж

та потребують залучення інвестиційних ресурсів, вже

впровадили власні принципи корпоративного управ0

ління.

Таблиця 1. Аналіз відповідності українського законодавства європейським принципами

Джерело: складено автором за даними [1; 6; 7].

Рекомендації 
бізнесу Зміст рекомендацій Посилання на закон 

Точне розкриття відповідної статті або її 
частини закону України «Про акціонерні 

товариства» 
1 2 3 4 

1. Реалізації 
права голосу 
акціонерів 

Акціонери повинні мати 
можливість вносити пропозиції 
до порядку денного річних 
загальних зборів 

Пункт 1 статті 38 
закону України «Про 
акціонерні 
товариства» 

«Кожний акціонер має право внести 
пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного загальних зборів 
акціонерного товариства» 

2. Вплив 
акціонерів на 
ключові питання 
життєдіяльності 
компанії 

Всі значні правочини та важливі 
питання, що мають відчутний 
вплив на становище компанії та 
на позиції акціонерів, 
підлягають затвердженню на 
загальних зборах акціонерів 

Закон України «Про 
акціонерні 
товариства»: стаття 
33: пункти 1–3  

«Загальні збори можуть вирішувати будь-
які питання діяльності акціонерного 
товариства …».  
У цій статті до виключної компетенції 
загальних зборів відносять всі важливі 
питання, що мають відчутний вплив на 
становище компанії  

3. Ситуація, за 
якої частка 
акціонера 
мажоритарника 
перевищує 25 % 

Акціонери, що набувають 
значний пакет акцій від 25 % до 
33,3 % (вважається, що при 
забезпеченні цього рівня 
акціонер має контрольний пакет) 
зобов’язані зробити пропозиції 
щодо купівлі акцій акціонерів 
міноритарників 
 

Пункт 1 статті 65 
закону України «Про 
акціонерні 
товариства» 

«Особа (особи, що діють спільно), яка 
внаслідок придбання акцій товариства з 
урахуванням кількості акцій, які належать 
їй та її афілійованим особам, стала 
власником контрольного пакета акцій 
товариства, протягом 20 днів з дати 
придбання зобов'язана запропонувати всім 
акціонерам придбати у них прості акції 
товариства…» 

4. Отримання 
необхідної 
акціонерам 
інформації 

Компанії зобов’язані 
якнайшвидше розкривати 
інформацію щодо порядку 
денного та інших питань, що 
відносяться до загальних зборів 
а також інформацію, яка може 
мати вплив на ціну акцій, а 
також інформацію про 
акціонерів, частка яких стає 
більшою або меншою, ніж 
певний рівень (5 %)  

Пункт 4 частини 
першої статті 25; 
пункти 1, 2 статті 78 
закону України «Про 
акціонерні 
товариства» 

«Кожною простою акцією акціонерного 
товариства її  
власнику-акціонеру надається однакова 
сукупність прав, включаючи  
права на:… отримання інформації про 
господарську діяльність  
акціонерного товариства» 
 «Акціонерне товариство забезпечує 
кожному акціонеру доступ до документів, 
визначених пунктами 1–3, 5–11, 13, 14, 16 і 
17 частини першої статті 77 цього Закону» 

Для надання акціонерам 
інформації, що має вплив на 
ціни, крім звичайних каналів, 
компанія повинна 
використовувати електронні 
засоби 

Пункт 3 статті 78 
закону України «Про 
акціонерні 
товариства» 

«Публічне акціонерне товариство 
зобов'язане мати власну веб-сторінку в 
мережі Інтернет, на якій…  
розміщується інформація, що підлягає 
оприлюдненню відповідно до 
законодавства…» 

5. Реорганізація 
шляхом злиття 
чи поглинання 

Процеси злиття та поглинання
повинні регулюватися та 
контролюватися. Відповідність 
вимогам цього регулювання 
повинна контролюватися 

Пункт 1 статті 80 
закону України «Про 
акціонерні 
товариства» 

Злиття, приєднання, поділ, виділ та 
перетворення акціонерного товариства 
здійснюються за рішенням загальних 
зборів, а у випадках, передбачених законом, 
за рішенням суду або відповідних органів 
влади  

6. Роль органів 
управління 

Слід створити спеціальний 
комітет для визначення розміру 
винагороди для директорів 

Пункт 1 статті 56 
закону України «Про 
акціонерні 
товариства»  

Наглядова рада акціонерного товариства 
може утворювати постійні чи тимчасові 
комітети з числа її членів для вивчення і 
підготовки питань, що належать до 
компетенції Наглядової ради 
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Незважаючи на те, що більшість акціонерних това0

риств розробила власний кодекс корпоративного управ0

ління, сьогодні, залишається прикрим фактом те, що

вітчизняні компанії не приваблюють зовнішніх та

внутрішніх інвесторів. Така ситуація спричинена тим, що

акцент був поставлений на формальній стороні питан0

ня, а не на змістовних аспектах. За головну мету ком0

панії собі ставили написання "гарних" кодексів. Зокре0

ма, компанії надзвичайну увагу приділяли питанню впро0

вадження незалежних директорів в наглядову раду. Це

в той час, коли реальна ситуація в компанії, складні взає0

мини учасників корпоративних відносин, а також реальні

проблеми цих взаємин залишалися "за кадром".

У результаті формального підходу до написання

кодексу корпорацією сформувалась помилкова дум0

ка щодо сутності системи корпоративних відносин. По0

тенційні інвестори затвердились у думці, що система

корпоративного управління є просто "потьомкінським

селом", що споруджується менеджерами для акціо0

нерів і інвесторів тільки заради іміджу. Тобто, це пев0

ний "атрибут", який є необхідним тільки для тих, хто

змушений шукати інвесторів або розміщувати акції на

відкритому ринку. При цьому зовсім забули про те, що

система корпоративного управління є найважливішим

елементом у забезпеченні ефективності акціонерного

товариства.

Крім того, в сфері корпоративного управління існує

ще одне питання, яке потребує негайного вирішення. Про0

блема полягає в тому, що в Україні у більшості випадках

акціонери знаходяться в постійному змаганні за владу.

Якщо в розвинутих країнах світу акціонери є партне0

рами, то в Україні вони є суперниками. Постійні конфлік0

ти виникають між крупними та дрібними акціонерами або

державою0акціонером та іншими власниками акцій [3].

Попередження таких ситуацій має бути одним з основ0

них завдань системи корпоративного управління.

Крім того, забезпечити дієвий контроль за діяльні0

стю корпорацій неможливо при значній розрізненості

акціонерів. Загальновідомими є два механізми корпо0

ративного контролю:

1) контроль, що здійснюється наглядовою радою;

2)  усвідомлена участь акціонерів в управлінні ком0

панією.

За другого варіанта контролю, необхідною умовою є

налагодження партнерських відносин між акціонерами. Про0

дуктивність партнерських відносин створить умови для підви0

щення ефективності системи корпоративного управління.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Можна з впевненістю сказати, що принципи корпо0

ративного управління затверджені НКЦПФР відповіда0

Таблиця 2. Європейський Банк Реконструкції та Розвитку

Джерело: складено автором на основі [7, с. 180—181].

Учасники 
корпоративних 

відносин 

 
Вимоги, які ставлять «зацікавлені сторони» перед компанією 

1 2 
 
 
Клієнти 

• висока якість товарів та послуг, конкурентоспроможні ціни; 
• високий рівень обслуговування клієнтів, включаючи надійність послуг, дотримання термінів, оперативний 
розгляд скарг і активний збір відгуків клієнтів і реагування на них; 
• надання достовірної інформації про товари і послуги; 
• гарні взаємовідносини із клієнтами 

 
 
 
Акціонери 

• захист прав дрібних акціонерів; 
• вчасне надання достатньої і достовірної інформації; 
• дотримання правил проведення загальних зборів акціонерів; 
• систематичний і відкритий зв'язок з акціонерами шляхом надання їм належним чином перевіреної аудиторами 
звітності, відомостей про діяльність компанії і роз'яснень основних рішень, прийнятих керівником, у складі річного 
звіту; 
• юридичне закріплення в статуті компанії функцій і обов'язків керівних органів і акціонерів; 
• гласність правил голосування, складу акціонерів, особливо реальних власників великих пакетів акцій, для 
недопущення втрати контролю за ситуаціями, коли окремі акціонери можуть переслідувати конкретні цілі, що йдуть 
врозріз з цілями інших акціонерів; 
• забезпечення достовірності списку акціонерів; 
• чіткий розподіл повноважень між керівними органами корпорації, тобто правлінням, спостережною радою і 
загальними зборами акціонерів 

Працівники • дотримання трудового законодавства; 
• забезпечення необхідних норм охорони і гігієни праці; 
• найм, оплата праці і просування по службі працівників без будь-якої дискримінації; 
• дотримання права працівників на участь у профспілковій діяльності; 
• турбота про добробут працівників у цілому 

 
 
Постачальники 

• дотримуватися чітких і гласних принципів закупівель; 
• суворо карати працівників, що беруть хабарі; 
• вчасна оплата рахунків постачальників; 
• утримуватися від закупівель матеріалів, торгівля якими заборонена міжнародними екологічними й іншими 
конвенціями 

 
 
Громадські 
організації 

• враховувати проблеми, що викликають стурбованість у місцевого населення; 
• консультуватися у разі потреби з місцевим населенням і з відповідними групами, що виражають інтереси 
громадськості; 
• враховувати вплив своєї діяльності на навколишнє середовище і дотримуватися всіх діючих природоохоронних 
законів і норм 

Державні 
органи і 
місцева влада 

• сплата всіх обчислених податків; 
• дотримання всіх обов'язкових норм законодавства; 
• наявність всіх державних дозволів і ліцензій, необхідних для діяльності корпорації; 
• ведення справ з місцевими і центральними органами влади без особистої зацікавленості, не удаючись до 
хабарництва або неправомірних засобів впливу на прийняття адміністративних рішень 
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ють міжнародним стандартам, і найбільш близькими є

до принципів розроблених Конфедерація Європейських

Асоціацій Акціонерів (КЄАА).

Серед сильних сторін принципів НКЦПФР можна заз0

начити, що в них дуже чітко і детально розписані всі права,

які мають акціонери. При цьому ці права поширюються на

всіх акціонерів в незалежності від того, якою кількістю акцій

він володіє. Крім цього, в принципах дуже детально розпи0

сані функції наглядової ради, а також обов'язки, які закріп0

лені за виконавчим органом (менеджментом).

У принципах НКЦПФР зазначається, яку саме інфор0

мацію має регулярно розкривати товариство, а також

визначено механізм здійснення контролю за фінансо0

во0господарською діяльністю товариства.

Принципи корпоративного управління схвалені

НКЦПФР є дійсно прогресивним документом, який поєднав

національний досвід з кращими світовими наробками в цій

сфері. В той же час, враховуючи високий рівень національ0

них принципів корпоративного управління, існують певні

проблеми з впровадженням їх у практику. В основному про0

блеми з впровадженням виникають через те, що підприєм0

ства формально підходять до написання власних Кодексів

корпоративного управління. В основному вони просто пе0

реписують принципи, що були затверджені НКЦПФР. При

цьому не достатньо уваги приділяють контролю за дотри0

манням цих принципів. Причиною такого стану справ є те,

що принципи мають рекомендаційний характер і не є обо0

в'язковими до виконання, за виключенням тих положення,

які дублюються у законодавчих актах України.

Окрім цього, в Кодексах корпоративного управління

не достатньо уваги приділяють врегулюванню конфлікт0

них ситуацій між учасниками корпоративних відносин.

Ефективним механізмом вирішення окресленої проблеми

є побудова системи корпоративного управління на основі

партнерських відносин. Проблема налагодження парт0

нерських відносин особливо актуальною є для публічних

акціонерних товариств, де спостерігається значна розпо0

рошеність акцій. За умови налагодження партнерських

відносин між акціонерами можна буде досягти певної кон0

солідації акцій. Таким чином, можна буде з одного боку

вирішити проблему розпорошеності акцій, а з іншого боку,

створити привабливі умови для залучення приватного сек0

тору до інвестування акціонерних товариств.

Внаслідок розвитку корпоративного управління за та0

ким напрямом дрібні акціонери стануть реальними, а не па0

перовими власниками. Згуртувавшись міноритарні акціоне0

ри зможуть слідкувати за дотриманням власних прав. Ситу0

ація, коли дрібні акціонери будуть реально отримувати ди0

віденди по акціях позитивно вплине на ставлення суспіль0

ства до акціонерної форми власності. А це в свою чергу

сприятиме поступовій зміні суспільної свідомості в цілому.
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ВСТУП
Банківська діяльність характеризується ризиковим

характером, що може спричинити негативний вплив як

на діяльність фізичних, юридичних осіб, так і на суспіль0

ство в цілому. Ризики, які притаманні діяльності банків,

можуть викликати банкрутство окремих установ та сис0

темну кризу у банківському секторі країни. Вітчизняний

та закордонний досвід банківського менеджменту

свідчить, що на етапі розробки банківської стратегії та

її реалізації важливо врахувати існуючи та потенційні

ризики банку та запропонувати засоби їх мінімізації.

Найбільш поширеним засобом мінімізації банківських

ризиків є страхування, яке здійснюють ліцензовані стра0

хові компанії. В контексті співпраці банківських та фінан0

сових установ це є запорукою сталого функціонування цих

фінансових посередників, що створює можливості отри0

мання ними прибутку. Тому дослідження питань організації

страхування банківських ризиків є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання організації страхування банківських ри0

зиків досліджувалось відомими українськими та закор0

донними вченими, зокрема О.І. Лаврушиним та Н.І. Ва0

ленцевою [1], О.Й. Шевцовою, О.С. Коваленко [2],

Н.В. Соловей [3], В.М. Фурманом [4], К.В. Багметом [5].

Але підвищення ризикованості діяльності банків, зміни

у формах їх співпраці зі страховими компаніями потре0

бують подальших досліджень.

УДК 336.7

О. А. Землячова,
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ORGANIZATION OF INSURANCE OF BANK RISKS

У статті досліджуються питання організації страхування банківських ризиків. Виділено форми
взаємодії банків і страхових компаній, що відрізняються за рівнем інтеграції, а також за обсягами
операцій, підкреслено позитивні риси цієї взаємодії. Проаналізовано динаміку страхових платежів
та питому вагу у неї страхування фінансових ризиків. Докладно проаналізовано основі умови комп�
лексного страхування банків від злочинів і тих, що завдають шкоди банку неправомірних або по�
милкових інших дій персоналу і третіх осіб і ряду інших операційних ризиків (ВВВ). Охарактеризо�
вано необхідність найважливішого елементу в процесі укладення договору ВВВ — попередньої стра�
хової експертизи — сюрвея. Викладені умови перспективних видів банківського страхування, зок�
рема страхування від комп'ютерних злочинів, страхування професійної відповідальності.

The questions of organization of insurance of bank risks are probed in the article. Selected forms of
co�operation of banks and insurance companies which differ after the level of integration, and also after
the volumes of operations, the positive lines of this co�operation are underline. Analysed dynamics of
insurance payments and specific gravity for it insurance of financial risks. Thoroughly analysed basis of
condition of complex insurance of banks from crimes and those which harm the bank of illegal or erroneous
other actions of personnel and third persons and row of other operating risks (ВВВ). Described necessity
of major element in the process of conclusion of treaty of ВВВ — previous insurance examination —
syurveya. Expounded terms of perspective types of bank insurance, in particular ensuring against
komp'yuternikh crimes, insurance of professional responsibility.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукової роботи є дослідження практики

організації страхування банківських ризиків, особливо0

стей окремих видів банківського страхування, зокрема

комплексного страхування банківських ризиків.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Банківські ризики значною мірою характеризують0

ся соціальною відповідальністю, оскільки банки ризику0

ють не тільки і не стільки власними ресурсами, а пере0

важно грошовими коштами клієнтів [1, с. 10]. З цієї при0

чини банківські кризи провокують більш відчутні нега0

тивні наслідки, ніж ризики виробництва, оскільки спри0

чиняють фінансові втрати за ланцюгом грошово0кредит0

них зобов'язань, сформованих учасниками банківських

операцій.

Отже, з урахуванням вказаних вище суттєвих особ0

ливостей банківських ризиків, управління ними має бути

спрямоване не стільки на уникнення збитків при

здійсненні банківських операцій, скільки на реалізацію

заходів щодо формування системи, яка забезпечить оп0

тимальну реалізацію інтересів банку та його клієнтів.

Сьогодні на ринку фінансових послуг склався ряд тен0

денцій та напрямків розвитку, які суттєво впливають на

якість та специфіку послуг фінансових установ [2]. При

цьому взаємодія банків і страхових компаній вигідна

обом фінансовим посередникам, оскільки це надає мож0

ливості: освоєння нових ринків, збільшення обсягів

клієнтської бази, зосередження коштів в єдиній системі.
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Як показано на рисунку 1,

страхові компанії та банки

взаємодіють за декількома на0

прямками.

Ці форми взаємодії розрі0

зняються за рівнем інтеграції,

а також за обсягами операцій.

Так, при страхуванні страхо0

вою компанією банку існує два

основні шляхи — роздрібне та

комплексне страхування. За

таких умов страхова компанія

для банку є дуже важливим

партнером, адже придбання

полісу страхування як фінансо0

вих, так інших ризиків є кроком

до покращення роботи банкі0

вської установи та перенесен0

ня ризиків на страхову компа0

нію. Проте стандартні страхові

послуги не здатні покрити

увесь перелік банківських ри0

зиків, а комплексне банківське страхування передбачає:

— значні обсяги відповідальності, які перевищують

можливості національних страховиків;

— наявність аудиту за міжнародними стандартами;

стандартний перелік страхових послуг, які не враховують

особливості конкретного банку, специфіку його діяльності.

Практикою багатьох світових фінансових компаній

доведено, що забезпечення виживання та стійкого роз0

витку неможливо здійснити в рамках традиційних ме0

тодів через неможливість уникнення ризиків шахрайства

та інших банківських ризиків. У цьому аспекті виникає

потреба в пошуку певного фінансового інструментарію,

головним з яких є страхування, що дозволяє зменшити

до мінімуму банківські ризики, переводячи позапланові

за терміном та розміром витрати на покриття можли0

вих збитків, в розряд планових та доступних страхових

платежів. Слід зазначити, що за останні роки зростає

частка страхового ринку у вітчизняній економіці. Про

це свідчить динаміка страхових премій за мінусом част0

ки страхових премій, сплачених перестраховикам0рези0

дентам, за І півріччя 2014—2015 рр. (табл. 1)

У структурі чистих страхових премій слід відзначи0

ти приріст чистих страхових премій у І півріччі 2015 року

(+24,2%) сформувався за рахунок суттєвого збільшен0

ня надходжень платежів з автострахування (+24,8%),

страхування вантажів та багажу (+125,3%), страхуван0

ня фінансових ризиків (+79,1%), страхування майна

(+20,0%), авіаційного страхування (+119,2%), медич0

ного страхування (+17,7%). Водночас спад чистих стра0

хових премій спостерігався за такими видами страху0

вання: страхування від нещасних випадків (048,7%),

страхування кредитів (027,2%), страхування життя

(03,8%), страхування від нещасних випадків на транс0

порті (043,8%).

У структурі страхових премій за мінусом частки

страхових премій, сплачених перестраховикам0резиден0

там, за видами страхування станом на 30.06.2015 най0

більша питома вага належить таким видам страхування,

як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка")

— 3 459,3 млн грн. (або 31,9%) (станом на 30.06.2014

даний показник становив 2 772,2 млн грн. (або 31,9%));

страхування майна 1 141,2 млн грн. (10,5%) (станом на
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Рис. 1. Форми взаємодії страхових компаній і банківських установ

Види страхування І півріччя 
2014, млн грн. 

І півріччя  
2015, млн грн. 

Темпи приросту  
І півріччя  

2015/ І півріччя 2014 
млн грн. % 

Aвтострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") 2 772,2 3 459,3 687,1 24,8 
Страхування майна 951,3 1 141,2 189,9 20,0 
Страхування фінансових ризиків 544,6 975,2 430,6 79,1 
Медичне страхування (безперервне страхування 
здоров’я) 

817,1 962,0 144,9 17,7 

Страхування життя 977,2 939,9 -37,3 -3,8 
Страхування вантажів та багажу 355,7 801,3 445,6 125,3 
Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ 

676,9 679,6 2,7 0,4 

Страхування відповідальності перед третіми особами 330,1 420,0 89,9 27,2 
Авіаційне страхування 125,4 274,9 149,5 119,2 
Страхування медичних витрат 145,7 200,4 54,7 37,5 
Страхування від нещасних випадків 370,6 190,0 -180,6 -48,7 
Страхування кредитів 212,3 154,5 -57,8 -27,2 
Страхування від нещасних випадків на транспорті 59,1 33,2 -25,9 -43,8 
Інші види страхування 381,2 599,7 218,5 57,3 
Всього 8 719,4 10 831,2 2 111,8 24,2 

Таблиця 1. Структура чистих страхових премій за І півріччя 2014—2015 рр.
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30.06.2014 даний показник становив 951,3 млн грн. (або

10,9%)); страхування фінансових ризиків — 975,2 млн

грн. (або 9,0%) (станом на 30.06.2014 — 544,6 млн грн.

(або 6,2%)); медичне страхування (безперервне стра0

хування здоров'я) — 962,0 млн грн. (або 8,9%) (станом

на 30.06.2014 — 817,1 млн грн. (або 9,4%)); страхуван0

ня життя — 939,9 млн грн. (або 8,7%) (станом на

30.06.2014 — 977,2 млн грн. (або 11,2%)); страхування

вантажів та багажу — 801,3 млн грн. (або 7,4%) (ста0

ном на 30.06.2014 — 355,7 млн грн. (або 4,1%)); стра0

хування відповідальності перед третіми особами —

420,0 млн грн. (або 3,9%) (станом на 30.06.2014 — 330,1

млн грн. (або 3,8%)) (рис. 2).

Перерозподіл у структурі чистих страхових премій

станом на 30.06.2015 порівняно з аналогічним періо0

дом 2014 року відбувся на користь таких видів страху0

вання, як: страхування вантажів та багажу (з 4,1% до

7,4%), страхування фінансових ризиків (з 6,2% до

9,0%), авіаційне страхування (з 1,4% до 2,5%). При

цьому, у структурі чистих страхових премій відбулося

зменшення з наступних видів страхування: страхуван0

ня від нещасних випадків (з 4,3% до 1,8%), страху0

вання життя (з 11,2% до 8,7%), страхування від вог0

невих ризиків та ризиків стихійних явищ (з 7,8% до

6,3%) та страхування кредитів (з 2,4% до 1,4%).

Враховуючи аналітичні дані, слід констатувати, що

страхування економічних ризиків банківської діяльності

присутнє на теренах національного страхового ринку.

Проте на сьогодні не впроваджено жодних комплекс0

них продуктів якісно орієнтованих на банківську

діяльність. У свою чергу у багатьох країнах вже давно

стали популярними поліси ВВВ (Bankers Blanket Bond)

— комплексного страхування банків від злочинів і тих,

що завдають шкоди банку неправомірних або помил0

кових інших дій персоналу і третіх

осіб і ряду інших операційних ри0

зиків. У США, страхування ВВВ є

обов'язковим для тих банків, які

працюють з фізичними особами.

Багато страховиків вказують на

те, що банки часто економлять на

страхуванні, навіть якщо розуміють

її необхідність. Проте залучення

додаткових інструментів захисту

майнових інтересів банку та його

вкладників є об'єктивною необхід0

ністю (рис. 3). За даними досліджен0

ня, проведеного в 2010 році Ба0

зельським комітетом з Банківсько0

го нагляду, розмір збитків від крим0

інальних впливів і шахрайства охоп0

лює до 30—35 % загальних втрат у

сфері операційного ризику [4]. У

зв'язку з цим провідні страхові ком0

панії світу розробили та за0

проваджують комплексні програми

страхування банківських ризиків.

Комплексне страхування банкі0

вських ризиків відповідно до світо0

вої практики та методології пере0

страхувального ринку Ллойду надає

захист від наступних ризиків банку:

— страхування кримінальних ризиків банку;

— страхування від комп'ютерних та електронних

злочинів;

— страхування професійної невідповідальності.

Проаналізуємо докладніше зазначені основні умо0

ви страхування ВВВ і процес їхньої організації. Комп0

лексне страхування кримінальних ризиків фінансових

інститутів є основою страхування банку від злочинних

дій. Цей вид страхування захищає від крадіжок зі зла0

мом, підробки документів і ряду подібних злочинів, що

здійснюються третіми особами. Разом з тим, комплек0

сне страхування ризиків банку надає страхове покрит0

тя від злодіянь, що вчинюються штатними співробітни0

ками. Зазначені ризики є дуже розповсюдженими, адже

згідно зі статистикою, якщо банківська установа стає

жертвою злочину, то в 70—80 % випадків протиправні

дії реалізуються за участю власного персоналу.

Страхування кримінальних ризиків фінансових інсти0

тутів рекомендовано купувати разом із супутнім полісом

страхування від комп'ютерних злочинів, що захищає від

збитків, які настали через проникнення третіх осіб у елек0

тронні системи банку. При цьому важливо відмітити, що

страхування кримінальних ризиків фінансових інститутів

не повинно розглядатись як стандартний страховий про0

дукт — поліс може і повинен відбивати реальну не0

обхідність захисту від певного ризику кожного конкрет0

ного клієнта. Об'єктами страхування є: нелояльність пер0

соналу; цінне майно у приміщеннях страхувальника;

транспортування цінного майна; підробні чеки, цінні па0

пери, фальшива валюта; приміщення банку та обладнан0

ня, що знаходиться в них; юридичні та судові витрати.

У рамках зазначеної програми страхування банк може

бути застраховано як окрему юридичну особу, включаю0

чи філії та представництва, так і холдинг, група компаній,

Рис. 2. Структура чистих страхових премій за видами
страхування станом на 30.06.2015 (млн грн.)
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пов'язаних між собою організаційними,

інформаційними та технологічними зв'язка0

ми. Головні переваги в цьому випадку:

— забезпечення цілісного страхового

покриття без розривів по всьому бізнесу;

— значна економія в вартості страху0

вання, оскільки в даному випадку поліс

коштуватиме дешевше, ніж якби він купу0

вався на кожну окрему компанію.

Окрім страхового покриття, на основі

стандартних умов лондонських страховиків

за бажанням клієнта та взаємним узгоджен0

ням часом навіть без збільшення премії в

поліс можуть бути включені додаткові ри0

зики, наприклад:

— страхування майна, що зберігається

у персональному сховищі клієнта;

— страхування від збитків у результаті

невиконання доручень клієнта на призупи0

нення / відміну платежу;

— страхування від збитків від виконан0

ня підроблених інструкцій на проведення

електронних переказів;

— страхування банкоматів;

— страхування касових листів;

— страхування від підробки в цілому

будь0яких письмових, факсимільних або

телексних інструкцій, що застосовуються

Банком у своєму документообігу.

Пропонована програма комплексного

страхування є дуже гнучкою і дозволяє

скласти поліс відповідно до усіх індивідуальних вимог

клієнта. Поліс страхування від комп'ютерних злочинів

розроблений для забезпечення захисту від постійно

зростаючого ризику несанкціонованого доступу до ав0

томатизованих систем компаній, які застосовуються для

обслуговування клієнтів. Він слугує виключно доповнен0

ням до полісу комплексного страхування кримінальних

ризиків фінансових інститутів і не видається без нього.

Об'єктами страхування є комп'ютерні системи банку;

діяльність сервісної компанії; комп'ютерні команди;

електронні дані та носії; комп'ютерні віруси; електрон0

ний зв'язок; електронні перекази; цінні папери на елек0

тронних носіях; підробка факсимільних повідомлень;

переказ коштів по телефонним інструкціям. Слід звер0

нути увагу на той факт, що останнім часом втрати банк0

івських установ від класичних грабіжників є набагато

меншими, ніж збитки від "кіберзлочинності". Шахрай0

ство в комп'ютерній мережі банку та Інтернет є найроз0

повсюдженішими видами злочинів у банківській сфері.

Тому, з метою скорочення втрат банківських уста0

нов від вказаних злочинів, страховими організаціями

розроблено такі комплексні страхові продукти, як стра0

хування від комп'ютерних злочинів (Computer Crime

Insurance — CCI) і страхування від хакерських атак

(Haker Insurance — HI). Основним призначенням даних

продуктів є покриття збитків банку і його клієнтів у ре0

зультаті несанкціонованих проникнень у комп'ютерні і

телекомунікаційні системи кредитної організації, вве0

дення сфальсифікованих даних або команд, знищення

інформації вірусами чи шляхом фізичного пошкоджен0

ня носіїв даних.

Необхідно зазначити, що в світовій практиці ризики

комп'ютерних злочинів і хакерських атак у більшості ви0

падків приймаються на страхування тільки в додаток до

основного полісу ВВВ. Особливістю ССІ та НІ є те, що при

настанні страхового випадку страховою компанією

відшкодовуються не тільки збитки, заподіяні банку, але й

шкода, заподіяна третім особам, зокрема клієнтам банку.

Поліс страхування професійної відповідальності

забезпечує відшкодування усіх збитків банку внаслідок

подання позовів з боку третіх осіб, що зазнали фінан0

сових втрат у результаті халатних дій, помилок та упу0

щень співробітників банку, в тому числі керівного скла0

ду, в процесі виконання ними своїх професійних обо0

в'язків. Покриваються як присуджені судом суми позо0

ву та витрат позивача, так і підтверджені витрати банку

зі свого юридичного захисту. При цьому страховик по0

винен підтвердити необхідність таких витрат у письмо0

вому вигляді. Поліс покриває так звані "позови третіх

осіб, попередньо висунуті проти банку" протягом пері0

оду дії полісу. Позов третьої особи вважається пода0

ним, коли фінансовий інститут:

— отримує письмову вимогу компенсувати збитки,

що покриваються по полісу, включно з витратами на об0

слуговування позову та участь у арбітражному процесі;

— дізнається про намір певної особи подати проти

нього подібний позов;

— дізнається про будь0який факт, обставину або подію,

яка може обгрунтовано послугувати причиною для подан0

ня подібної претензії в будь0який час у майбутньому.

При покритті в межах полісу виключається відпові0

дальність по договорах і контрактах, що укладені фінан0
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Рис. 3. Страхування в системі банківського управління

Джерело: [5].
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совим інститутом; відповідальність за завдання шкоди

життю, здоров'ю або майну третіх осіб; відпові0

дальність, пов'язана з умисним порушенням будь0яко0

го закону, постанови або інструкції, що відносяться до

діяльності страхувальника; відповідальність, що покри0

вається по інших полісах у межах пропонованої програ0

ми страхування.

Заява на страхування є вичерпним документом, що

дає змогу страховику здійснити оцінку ризику при ком0

плексному страхуванні банку. Дана заява має на меті

визначення усіх аспектів необхідного страхового по0

криття та факторів ризику, а також спрощення процесу

перестрахування ризиків. Перестрахування у найпотуж0

ніших світових перестрахових товариствах є обов'язко0

вою умовою забезпечення якісного страхового захис0

ту подібних "значних" ризиків, завдяки їх розміщенню

у глобалізованих страхових портфелях.

До заяви обов'язково повинна бути додана остання

(а також річна) фінансова звітність Банку, а також вис0

новок аудиторської компанії за результатами останньої

перевірки. Найважливіший елемент у процесі укладен0

ня договору ВВВ є попередня страхова експертиза —

сюрвей. Рішення про необхідність проведення сюрвею

приймається виходячи з інформації, що міститься у

заяві. Базуючись на повноті наданої інформації, робить0

ся висновок про необхідний обсяг сюрвею і обирається

сюрвейерська компанія. Перспективи комплексного

страхування банківських ризиків українських банків

значні. Успішність і швидкість реалізації таких масштаб0

них страхових проектів напряму залежить від процесів

євроінтеграції України, вимог з боку контролюючих

органів або ж від зарубіжних банків0партнерів, акціо0

нерів тощо. Банкам досить важливо дібрати співвідно0

шення досить надійної страхової організації та відпра0

цьованого комплексу умов страхування. Оскільки від

компанії та умов страхування буде залежати і вартість

страхового полісу, і надійність такої операції.

Враховуючи швидкі темпи розвитку банківської си0

стеми України та її інтеграції у міжнародну банківську

систему, де, як показують дослідження, наявність по0

лісу ВВВ є звичайною необхідністю, можна спрогно0

зувати у недалекому майбутньому значний попит ук0

раїнських банків на комплексне страхування банківсь0

ких ризиків. І страховикам потрібно бути готовими до

цього.

ВИСНОВКИ
Таким чином, результати проведеного досліджен0

ня дозволяють дійти наступних висновків.

Взаємодія банків і страхових компаній, яка розріз0

няється за рівнем інтеграції, а також за обсягами опе0

рацій, вигідна обом фінансовим посередникам, оскіль0

ки це надає можливості: освоєння нових ринків,

збільшення обсягів клієнтської бази, зосередження

коштів в єдиній системі.

В Україні у структурі страхових премій за мінусом

частки страхових премій, сплачених перестраховикам0

резидентам, за видами страхування станом на

30.06.2015 на страхування фінансових ризиків прихо0

диться — 975,2 млн грн. (або 9,0%) (станом на

30.06.2014 — 544,6 млн грн. (або 6,2%)). При цьому за

станом на 30.06.2015 порівняно з аналогічним періодом

2014 року питома вага страхування фінансових ризиків

зросла з 6,2% до 9,0%.

В Україні перспективним є впровадження комплек0

сного страхування банківських ризиків, яке відповідно

до світової практики та методології перестрахувально0

го ринку Ллойду надає захист від наступних ризиків бан0

ку: страхування кримінальних ризиків банку; страхуван0

ня від комп'ютерних та електронних злочинів; страху0

вання професійної невідповідальності.

Поліс страхування професійної відповідальності

забезпечує відшкодування усіх збитків банку внаслідок

подання позовів з боку третіх осіб, що зазнали фінан0

сових втрат у результаті халатних дій, помилок та упу0

щень співробітників банку, в тому числі керівного скла0

ду, в процесі виконання ними своїх професійних обо0

в'язків.

Враховуючи зростання рівня ризикованості банкі0

вської діяльності, та необхідність запровадження стра0

хового захисту у банках відповідно до світового досві0

ду та традицій, страхування банківських ризиків буде

розвиватися більш активно.

Література:

1. Банковские риски [Текст]: учеб. пособ. / [кол.

авторов ]; под ред. д0ра экон. наук, проф. О.И. Лавру0

шина и д0ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. — М.:

КНОРУС, 2007. — 232 с.

2. Шевцова О.Й. Структурний розвиток фінансово0

го ринку України / О.Й. Шевцова, О.С. Коваленко //

Екомічний простір. — 2009. — № 23. — С. 35—42.

3.  Соловей Н.В. Взаємодія страхових компаній та

комерційних  банків / Н.В. Соловей // Збірник науко0

вих праць: Випуск 29. — Київ: НАУ, 2011. — 330 с.

4.  Фурман В.М. Комплексне банківське страхування

/ В.М. Фурман [Електронний ресурс] // Фінанси, облік і

аудит. — 2013. — Вип. 1. — С. 188—200. — Режим досту0

пу: http://nbuv.gov.ua/j0pdf/Foa_2013_1_25.pdf

5.  Багмет К.В. Ризик0менеджмент у системі банкі0

вського страхування / К.В. Багмет // Міжнародний

центр досліджень теорії і практики страхування. — 2012.

— Режим доступу: http://insurance.uabs.edu.ua/uk/

biblioteka/statti/1260ryzyk0menedzhment0u0systemi0

bankivskoho0strakhuvannia.html

References:

1. Lavrushyn, O. Y. and Valentseva, N. Y. (2007),

Bankovskye rysky [Banking Risks], KNORUS, Moscow,

Russia.

2. Shevtsova, O.J. and Kovalenko, O.S. (2009), "The

structural development of the financial market of Ukraine",

Ekomichnyj prostir, vol. 23, pp. 35—42.

3.  Solovej N.V. (2011), "Interaction of insurance

companies and commercial banks", Zbirnyk naukovykh

prats' NAU, vol. 29.

4.  Furman V. M. (2013), "Integrated bancassurance",

Finansy, oblik i audyt, vol. 1, pp. 188—200.

5.  Bahmet K. V. (2012), "Risk management in banking

insurance system", available at: http://insurance.0

uabs.edu.ua/uk/biblioteka/statti/1260ryzyk0mene0

dzhment0u0systemi0bankivskoho0strakhuvannia.html

(Accessed 27 October 2015).

Стаття надійшла до редакції 30.10.2015 р.

Стаття надійшла до редакції 30.10 2015 р.



Інвестиції: практика та досвід № 22/2015144

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підписана 2014 року Угода про асоціацію передбачає

регулювання руху осіб, однак не впроваджує безвізового

або ж лібералізованого режиму пересування громадян. З

іншого боку, в Угоді про асоціацію існують різні галузеві

положення, які спрощують режим пересування та працев0

лаштування громадян України і ЄС. Для їх втілення Україна

має провести низку реформ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню імміграційної політики ЄС і зокрема безвізо0

вому режиму присвячені роботи таких науковців, як: О. Дзяд,

О. Рудік, І. Сушко, О. Сушко. Глибоко досліджує перспек0

тиви інтеграції України до Європейського Союзу професор

І. Грицяк. У цій сфері працюють також європейські дослід0

ники Е. Клейтон, Х. Бреді, Е. Геддес, Г. Лахав, Р. Блюм та ін.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. У зв'яз0

ку з тим, що Угода вносить велику кількість змін у регулю0

вання відносин між Україною та ЄС, розширює сфери

співробітництва, виникає логічна потреба дослідити, як на

практиці вплине Угода про асоціацію на міграцію та відтік

або ж притік робочої сили, а також які фактори насамперед

впливають на співпрацю України і ЄС в міграційній сфері

сьогодні?
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Стаття досліджує проблеми і перспективи розвитку співпраці між Україною і ЄС в контексті
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити перспективи співпраці Украї0

ни з ЄС у сфері міграції відповідно до Угоди про асоціацію.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Співпраця України з ЄС у сфері міграції спрямована

насамперед на втілення завдань України у сфері національ0

ної безпеки. Відповідно до вітчизняного законодавства

міграційна політика є складової національної безпеки, а

незавершеність договірно0правового оформлення, недо0

статнє облаштування державного кордону України, неле0

гальна міграція становлять загрозу національним інтересам

і національній безпеці України [3].

Відповідно до положень Угоди про асоціацію регулю0

вання питань співпраці у сфері міграції можна розділити за

двома основними напрямами: по0перше, це питання, пов'я0

зані із запобіганням і боротьбою з нелегальною міграцією,

поліпшенням управлінням кордонами, наданням притулку

тощо; а по0друге, — питання регулювання руху безпосеред0

ньо трудових мігрантів, тобто окремі аспекти працевлашту0

вання іноземців в Україні і українців в державах ЄС.

Основні засади співпраці України з ЄС у сфері міграції

виписані у розділі ІІІ Угоди про асоціацію [11], присвячено0

му питанням юстиції, свободи і безпеки. Саме в такому кон0

тексті регулюються сьогодні міграція осіб з третіх країн в
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Європейському Союзі. Розділ V Договору про

функціонування ЄС (ДФЄС) визначає основні

засади співпраці країн ЄС у цій сфері, а також

принципи діяльності Союзу під час втілення

спільної міграційної політики [13]. Так, ст. 67

визначає, що Союз є простором свободи, без0

пеки та правосуддя, де поважаються основопо0

ложні права та різні правові традиції і правові

системи держав ЄС. Далі зазначається, що зав0

данням Союзу є з одного боку усунути контроль

осіб на внутрішніх кордонах, а з іншого — за0

безпечити високий рівень безпеки, інструмен0

том чого має виступити спільна політика при0

тулку, імміграції та контролю на зовнішніх кор0

донах.

Система контролю на кордонах ЄС може

бути представлена у вигляді рисунка 1. Тут чітко

видно, яким чином Європейський Союз формує

міграційну політику по відношенню до різних

країн, і яке місце серед них займає Україна. В

центрі знаходяться держави ЄС, між якими усу0

нуто контроль на кордонах до максимально можливої межі

на сьогодні, і які є членами Шенгенського простору [2].

Дещо осторонь знаходяться країни ЄС, які не залучені з тих

чи інших причин у повній мірі до спільної міграційної пол0

ітики ЄС. Наприклад, це Об'єднане Королівство Великої

Британії та Ірландія, які відповідно до Протоколу 21 [13] не

приєднались до міграційної політики ЄС, проте залишили

за собою право долучатись до окремих заходів Союзу у

сфері свободи, безпеки і правосуддя. Таким чином, ці краї0

ни мають особливий міграційний режим, формують власну

політику у сфері міграції осіб з країн ЄС та з третіх країн,

однак варто зауважити, що при цьому Британія та Ірландія

враховують принцип солідарності та засадничі принципи ЄС.

Існує інший тип країн, на які не поширюється міграційна

політика ЄС у повній мірі або ж до яких застосовуються особ0

ливі правила у цій сфері, так би мовити, не з їхнього бажан0

ня. Це країни , які стали членами ЄС після 2004 року. В до0

говорах про приєднання були визначені умови щодо певних

обмежень на вільний рух осіб з цих країн в ЄС. Ці обмежен0

ня стосувались як громадян так і іноземців, що намагають0

ся прибувати в ЄС через території згаданих держав, і було

пов'язане, насамперед із суттєвою різницею економічного

розвитку відповідних держав та недостатньою ефективні0

стю управління кордонами нових членів ЄС. Звичайно, таке

обмеження є тимчасовим. Період його дії чітко виписаний.

В угодах про приєднання нових країн "старі" держави ЄС

передбачили трьохетапний перехідний період: перший етап

— перші два роки, другий етап — наступних три роки, третій

етап — останніх два роки. Таким чином, увесь перехідний

період складає сім років. Однак світова економічна криза

внесла свої корективи в ці строки і дозволила країнам ЄС

дещо маневрувати в міграційній політиці. В той час, коли не

застосовується право ЄС в повному обсязі, діють положен0

ня угод про асоціацію.

До третього типу країн, на які поширюється міграційна

політика ЄС належать ті, що отримали лібералізований візо0

вий режим з Союзом, і таким чином на їхніх громадян по0

ширюються спрощені правила перетину кордону, однак це

не стосується працевлаштування в ЄС. Тут можна згадати

Боснію, яка 2010 року підписала угоду з ЄС про запровад0

ження лібералізованого візового режиму, а також Молдо0

ву, яка зробила це 2014 року. Таким чином, громадяни країн

з лібералізованим візовим режимом, які мають біометричні

паспорти, отримують можливість подорожувати в країни ЄС

без візи 90 днів впродовж шести місяців. Варто сказати, що

лібералізований візовий режим з ЄС мають країни Північної,

Центральної і Південної Америки, Австралія, Японія та деякі

інші, в той час як Україна належить до табору країн, грома0

дяни яких повинні отримувати візу для прибуття в ЄС. Це

насамперед, країни Азії та Африки. Повний перелік країн,

громадяни яких повинні отримувати візу для прибуття в ЄС,

міститься в Постанові Ради ЄС 539/2001 [1].

Незважаючи на те, що в Угоді про асоціацію містяться

положення, які регулюють співпрацю у сфері міграції, вони

є рамковими, тобто визначають лише загальні напрямки і

принципи співпраці. Як вказувалось вище, більшість питань

у сфері міграції, насамперед, ті, що стосуються отримання

візи, перетину кордону ЄС громадянами України, будуть

регулюватись відповідно до Шенгенської конвенції.

Стаття 16 Угоди про асоціацію прописує співробітницт0

во у сфері міграції, притулку та управління кордонами і пе0

редбачає розвиток всеохоплюючого діалогу щодо всіх пи0

тань у сфері міграції, зокрема нелегальну міграцію, легаль0

ну міграцію, незаконне переправлення осіб через держав0

ний кордон та торгівлю людьми, а також включення про0

блемних питань у сфері міграції до національних стратегій

економічного та соціального розвитку регіонів, звідки по0

ходять мігранти.

Основними напрямами співпраці тут визначаються такі:

a) подолання причин виникнення міграції, активно ви0

користовуючи можливості співробітництва у цій сфері з тре0

тіми країнами та в рамках міжнародних форумів;

b) спільне запровадження ефективної та превентивної

політики щодо боротьби з нелегальною міграцією, незакон0

ним переправленням нелегальних мігрантів через держав0

ний кордон та торгівлею людьми, у тому числі щодо методів

боротьби з організованими злочинними групами, що

здійснюють незаконне переправлення нелегальних мігрантів

через державний кордон та торгівлю людьми, а також за0

хисту жертв таких злочинів;

с) запровадження всеохоплюючого діалогу з питань

притулку, зокрема стосовно практичних аспектів реалізації

Конвенції ООН про статус біженців 1951 року, Протоколу

щодо статусу біженців 1967 року та інших відповідних міжна0

родних документів, а також шляхом забезпечення поваги

принципу "невислання";

d) правила щодо доступу, забезпеченні прав та статусу

осіб, яким надано доступ, гідному поводженні та інтеграції

іноземців, які проживають на законних підставах;

е) подальший розвиток оперативних заходів у сфері

управління кордонами:

(i) співробітництво у сфері управління кордонами може

включати, inter alia , навчання, обмін найкращими практи0

ками, зокрема технологічні аспекти, обмін інформацією із

дотриманням встановлених правил та, у разі потреби, обмін

офіцерами зв'язку;

Рис. 1. Система контролю на кордонах ЄС
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(ii) Зусилля Сторін у цій сфері будуть спрямовані на

ефективну імплементацію принципу інтегрованого управлі0

ння кордонами;

f) посиленні рівня безпеки документів;

g) розвитку ефективної політики повернення, зокрема

у її регіональному вимірі;

h) обміні поглядами щодо нелегального працевлашту0

вання мігрантів.

При цьому вказується, що під час співпраці мають вра0

ховуватись положення законодавства ЄС, національних за0

конодавств держав Союзу та України, що підтверджує

складність розв'язання міграційних проблем і що саме ці

питання можуть ставати наріжним каменем у відносинах

України і ЄС. З іншого боку, Україна має досвід співпраці з

ЄС у сфері міграції. З 2010 року набрали чинності угоди про

реадмісію та про спрощення візового режиму, підписані між

Україною і ЄС, які на сьогодні, регулюють окремі питання

взаємодії сторін у сфері міграції, зокрема повернення не0

законних мігрантів, та спрощені процедури отримання гро0

мадянами України віз до країн ЄС [9; 10].

За результатами саміту Україна — ЄС, який відбувся

22 листопада 2010 року, Європейський Союз надав Україні,

так званий, План дій про лібералізацію візового режиму  5 .

Цей документ передбачає запровадження безвізового ре0

жиму, а також визначає всі технічні умови, які має виконати

Україна для забезпечення прогресу в напрямі запроваджен0

ня безвізового режиму як довгострокової перспективи для

короткотермінових поїздок громадян України. План дій

складається із двох частин і містить перелік заходів, які Ук0

раїна має виконати для того, аби домогтися скасування ко0

роткотермінових віз для поїздок у країни Шенгенського про0

стору. У документі прописано чотири основні пункти, котрі

Україна має реалізувати, зокрема: безпека документів; гро0

мадський порядок і безпека; міграційні питання; фундамен0

тальні права людини.

У квітні 2011 року було прийнято Національний план з

виконання Плану щодо лібералізації Європейським Союзом

візового режиму для України  12 , який передбачав втілення

більше 150 заходів у різних сферах: безпека документів;

міграція та реадмісія за напрямками управління кордона0

ми, управління міграцією, політика притулку; громадський

порядок та безпека за напрямками боротьба з організова0

ною злочинністю, тероризмом та корупцією, співробітницт0

во у кримінальних справах, співробітництво з правоохорон0

них питань; захист персональних даних; зовнішні зносини,

забезпечення прав і свобод мігрантів за напрямками свобо0

да пересування в межах території України, процедура ви0

дачі документів, що посвідчують особу, захист прав грома0

дян, включаючи представників національних меншин.

У Плані дій регламентовано, що реалізація вимог ЄС має

здійснюватись у два етапи. За оцінками європейських екс0

пертів станом на 2014 рік Україні вдалось виконати вимоги

першого етапу. На сьогодні існує два звіти про його вико0

нання. В червні 2014 року Рада ЄС прийняла рішення про

перехід України до другого етапу лібералізації візового ре0

жиму з Євросоюзом, відповідно до висновків Комісії ЄС, яка

визнала, що Україна створила всі необхідні законодавчі,

політичні та інституційні рамки і досягла відповідності ви0

могам першої фази візового діалогу [7].

Станом на 2015 рік Уряду України вдалось розпочати

видачу біометричних паспортів і на вимогу ЄС обладнати 39

пунктів пропуску доступом до системи Інтерполу [14]. Од0

нак запровадити лібералізований режим досі не вдається,

не зважаючи на те, що вже кілька разів анансувались конк0

ретні дати.

Впродовж 2015 року ЄС наполягав на тому, що впрова0

дити безвізовий режим можливо буде тільки після резуль0

тативного втілення реформи по боротьби з корупцією, зок0

рема почати роботу антикорупційного бюро, яке б відпові0

дало вимогам ЄС і громадськості, та національної агаенції

запобігання корупції [14]. Паралельно не вдається прийня0

ти всі необхідні нормативно0правові акти для безвізового

режиму. Європейський Союз розглядає реформи для впро0

вадження лібералізованого візового режиму в пакеті з інши0

ми реформами, покликаними забезпечити імплементацію

зони вільної торгівлі та інших положень Угоди про асоціа0

цію. Тому реформи системи державного управління, дер0

жавної служби є невід'ємною частиною плану лібералізації

візового режиму. Проблеми з прийняттям змін до закону про

державну службу України прямо впливають на візову сфе0

ру. Станом на жовтень 2015 року виникла низка непоро0

зумінь між ЄС та Україною щодо прийняття та виконання

тих чи інших нормативно0правових актів. Так, на думку Го0

лови Представництва ЄС в Україні, "Новий Закон України

"Про державну службу" є ключовим для створення сприят0

ливого середовища для реформ у системі державного уп0

равління… Проект закону враховує міжнародний досвід і

принципи державного управління, що їх застосовують у ЄС

і у країнах Організації економічної співпраці і розвитку. Та0

кож цей проект пропонує ефективні рішення для розв'язан0

ня головних проблем, з якими наразі зіштовхнулася держав0

на служба України" [8]. В той час як "в Адміністрації Прези0

дента запропонували відкликати урядовий законопроект

№2490 "Про державну службу", мотивуючи це нібито наяв0

ністю претензій до документу з боку ЄС" [4]. Дехто з аналі0

тиків, навіть, назвав 2015 рік "роком змарнованих надій" [6].

В результаті, ЄС і Україні вдалось домовитись щодо про0

довження роботи над існуючим законопроектом в ВРУ.

Така ситуація, можливо, є закономірною адже стара

система державного управління в особах державних служ0

бовців намагається боротись із нововведеннями, які можуть

бути загрозою для окремих осіб. В той же час, потрібно вра0

ховувати, що невиконання Україною домовленостей з ЄС,

зокрема щодо прийняття закону про державну службу, може

нанести фінансові збитки державі у великих розмірах: зайві

витрати на утримання надмірно великого апарату держав0

них службовців, продовження фінансування розробки чер0

гових змін до закону та пропозицій для реформи держав0

ної служби без практичного їх втілення, а також неотриман0

ня фінансової допомоги від ЄС на проведення відповідних

реформ.

Затягування часу щодо втілення внутрішніх реформ в

Україні для лібералізованого візового режиму з ЄС відіграє

негативну роль, оскільки починається втручання зовнішніх

факторів. Мова йде про масовий наплив нелегальних

мігрантів в ЄС, який експерти вже назвали кризою міграцій0

ної політики ЄС. Адже, з одного боку, країни ЄС прагнуть

обмежити наплив нелегальних мігрантів, а з іншого — ма0

ють дотримуватись проголошених високих стандартів у

сфері захисту прав і свобод людини. В результаті на тери0

торії ЄС перебувають сотні тисяч нелегальних мігрантів, яких

надзвичайно складно ідентифікувати, адаптувати і повернути

до країн походження. Приплив мігрантів не зупиняється. В

такому випадку ЄС відволікається на подолання цих проблем

і відкладає вирішення питання безвізового режиму з Украї0

ною.

За таких умов абсолютно недоцільно визначати якісь

конкретні дати впровадження лібералізованого візового

режиму, аби не обманювати очікування громадян і не на0

пружувати ситуацію в суспільстві.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Отже, відповідно до положень Угоди про асоціацію ре0

гулювання питань співпраці у сфері міграції можна розділи0

ти за двома основними напрямами: по0перше, це питання,

пов'язані із запобіганням і боротьбою з нелегальною мігра0

цією, поліпшенням управлінням кордонами, наданням при0
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тулку тощо; а по0друге, — питання регулювання руху без0

посередньо трудових мігрантів. ЄС сьогодні практикує три

види візового режиму, які характеризуються різним рівнем

доступу на територію Союзу. До України досі застосовуєть0

ся найменш сприятливий режим доступу. Імплементація Уго0

ди про асоціацію на практиці приведе до зростання міграц0

ійних потоків, однак впровадження лібералізованого візо0

вого режиму ускладнюється у зв'язку з вимогами ЄС прове0

сти низку реформ, а також у зв'язку з масовим напливом

нелегальних мігрантів на територію ЄС.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВО^
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Соціально0економічна ситуація сучасного українсь0

кого суспільства віддзеркалює пост перехідний етап

його розвитку, актуалізуючи увагу до збільшення

кількості кваліфікованих фахівців у різних галузях тру0

дової діяльності, підвищення гнучкості системи освіти,

винайдення оптимальних моделей державної освітньої

політики, насамперед тих, які орієнтовані на активіза0

цію ринкових механізмів у галузі освіти, широке залу0

чення позабюджетних джерел фінансування. Тобто на

часі розробка такої моделі державної освітньої політи0

ки, яка б не лише враховувала реалії нинішньої Украї0

ни, а й сприяла її розвитку як потужної держави з ефек0

тивною економікою і високим рівнем науково0технічно0

го потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ці питання не залишаються поза увагою дослідників,

які займаються аналізом і моделюванням державної

політики, в тому числі й у галузі освіти.
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THE MAIN CREATIONAL METHODS OF EDUCATIONAL POLICY: DOMESTIC AND FOREIGN
EXPERIENCE

Стаття присвячена аналізу моделей освітньої політики, які набули поширення у зарубіжних країнах
і на національному грунті. Розглянуто особливості, виокремлено позитивні та негативні ознаки різних
моделей, з'ясовано роль держави у впровадженні тієї чи іншої моделі у практику. Встановлено, що в
Україні пріоритет надається моделям, які передбачають творення нових форм організації освітньої
діяльності, базованих на прогнозуванні та швидкому реагуванні на виклики; трансформацію наявних
інституцій, організаційних та освітніх практик відповідно до мінливих умов українського соціуму, тех�
нічне пристосування до нових обставин існування та діяльності; імітацію змін.

The article is sanctified to the analysis of models of educational politics, that got distribution in foreign
countries and on national soil. are considered, The positive and negative features of different models are
distinguished, role of the state in introduction of that or other model in practice is found out. It is set that in
Ukraine priority gets to the models, that envisage creation of the new forms of organization of educational
activity, based on prognostication and rapid reacting on calls; transformation of present institutes,
organizational and educational practices in accordance to the changeable terms of Ukrainian society,
technical adaptation to the new circumstances of existence and activity; imitation of changes.

Ключові слова: модель освітньої політики, держава, державна модель, ринкова модель, ліберальна мо-

дель, модель плюралістичної демократії, консервативна модель, неомарксистська модель, соціал-демок-

ратична модель, соціал-корпоративна модель, державно-патерналістська модель, неоліберальна модель.

Key words: model of educational politics, state, state model, market model, liberal model, model of pluralism
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Наприклад, Л. Хижняк, враховуючи зміни у статусі

та ролі освітніх організацій (насамперед університетів),

пропонує критеріями оптимальної моделі державної

освітньої політики вважати:

1. Забезпечення доступності вищої освіти (вища

освіта має бути доступною, а підготовлені фахівці —

конкурентноздатними на ринку праці та адаптованими

до соціуму; посилення процесів демократизації освіт0

нього простору, запровадження багатоукладності та

варіативності освіти, її регіоналізації та відповідності

європейським стандартам).

2. Сприяння справедливості розподілу освітніх мож0

ливостей у суспільстві (сприяння активності та мобіль0

ності студентів, урівноваження коштів абітурієнта та

його освітніх можливостей, підтримка державою тала0

новитої молоді).

3. Підвищення конкурентноздатності закладів осві0

ти (відповідність Державних стандартів вищої освіти ви0

могам глобального світу та їх запровадження в практи0

ку, формування компетентностей, необхідних у сфері

професійної діяльності, пролонгованість підтримки дер0

жавною освітньою політикою цих компетентностей, зок0

рема, через систему неперервної освіти [9].
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Розглядаючи освітню політику як регульований дер0

жавою процес ухвалення рішень щодо реалізації кон0

ституційного права громадянина на одержання освіти

за врахування впливу різних суб'єктів політики, О. Вла0

сова вважає, що в основу визначення моделей освітньої

політики слід покладати наявність чи відсутність, а та0

кож міру впливовості тих чи інших суб'єктів, відповідаль0

них за проведення освітньої політики [1, с. 234].

До окреслення моделей освітньої політики, харак0

терних для розвинених країн світу, звертаються С. Джа0

фарова, Л. Іванкіна, І. Іванюк, А. Сбруєва, О. Скрипак

та інші. Проте у переважній більшості випадків дослід0

ники акцентують на одних моделях, залишаючи поза

увагою інші. Такий підхід утруднює одержання загаль0

ного уявлення про наявні в державній та освітній прак0

тиці моделей як передумови визначення найбільш прий0

нятних та ефективних серед них.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — на основі порівняльного аналізу роз0

крити сутнісні ознаки різних моделей освітньої політи0

ки, виявити роль держави в їх реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Звернення до наукових джерел засвідчує, що з0

поміж різних моделей освітньої політики, найбільшого

поширення набули такі, як: державна, ринкова, лібе0

ральна, модель плюралістичної демократії, консерва0

тивна, немарксистська, соціал0демократична, соціал0

корпоративна, державно0патерналістська, неолібераль0

на.

За державної моделі освітньої політики організація

навчання, визначення його змісту, загалом уся система

освіти безпосередньо регулюються законодавством, а

також правилами державного бюджету [12].

Однак роль держави у реалізації освітньої політики

не є однозначною. Так, Ф. Ван Вот виокремлює дві

різнополюсні форми державного впливу на систему

освіти, визначивши їх як "підтримуючу державу" та "дер0

жаву, що втручається" [14]. Модель "підтримуючої дер0

жави" акцентує на наданні державою освітніх послуг.

Держава бачить в освіті суспільне благо, що забезпе0

чує високі темпи розвитку і сприяє, наприклад, залучен0

ню учнів і студентів до певних норм і цінностей. При цьо0

му освітні заклади, не володіючи свободою вибору стра0

тегії розвитку, яка повною мірою визначається держа0

вою, одержують від неї гарантії щодо забезпечення

своєї діяльності [8].

Якщо реальний вплив держави на освіту відсутній,

у силу вступає ринкова модель освітньої політики. Од0

нак, як зазначає Л. Іванкіна [3, с. 196], більш коректно

щодо освіти вести мову про поведінку, "подібну до рин0

кової", та наявність квазіринкових структур, оскільки не

існує жодної освітньої системи, яка б повністю регулю0

валася ринком. Ринкові механізми не спрацьовують в

освіті, по0перше, внаслідок її специфіки як форми діяль0

ності, а, по0друге, тому, що освіта є загальним благом,

в існуванні, доступності та ефективності якого зацікав0

лене все суспільство, а не лише окремі індивіди. До теми

ринку звертаються в тих випадках, коли спостерігаєть0

ся подібність деяких елементів освітнього процесу рин0

ковій системі. До ринкових елементів зазвичай зарахо0

вують ті, в яких помітна конкуренція. Наприклад: бороть0

ба студентів за навчальні місця, зацікавленість навчаль0

них закладів у певних студентах з огляду на можливість

одержання фінансування, міра фінансування дослід0

жень на конкурсній основі тощо [11].

На погляд О. Власової, сутність ринкової моделі

освітньої політики полягає в тому, що освітня система

більшою мірою регулюється фінансовим вибором спо0

живачів, аніж політичними пріоритетами уряду, хоча

помітна кількість приватних університетів і коледжів

одержують державне фінансування [1, с. 234]. Резуль0

тати діяльності навчального закладу за цієї моделі не

пов'язані з централізованими рішеннями чи плануван0

ням, а її оцінювання здійснюється ринком шляхом зат0

ребуваності з боку клієнтів, що виявляється не лише в

обсязі одержаних навчальними закладами ресурсів, а

й у їх престижності. Академічні стандарти, зміст на0

вчальних планів мають можливість розвиватися в будь0

якому напрямі залежно від реальних запитів ринку [12,

с. 179].

Одним із різновидів ринкових моделей освітньої

політики є ліберальна модель, яка характеризується

орієнтацією роботодавця на "готового" працівника й

акцентує на індивідуальній відповідальності освітнього

закладу за результати навчальної діяльності та його

високу мобільність як самостійного учасника ринку

освітніх послуг [3]. За цієї моделі освітня політика спи0

рається на приватну систему, тому зміст і способи реа0

лізації освіти значною мірою детерміновані внутрішні0

ми правилами і становищем навчальних закладів. Роль

держави полягає в тому, що вона створює загальну базу

й намагається не втручатися у функціонуючу роками си0

стему закладів освіти.

Згідно з моделлю плюралістичної демократії, у су0

часному буржуазному суспільстві спостерігається зник0

нення класів і формування різних взаємодіючих груп,

які виникають унаслідок спільності тих чи інших інте0

ресів (професійних, вікових, матеріальних, духовних,

релігійних тощо). Оскільки ці інтереси позбавлені анта0

гонізму, відносини між означеними групами також не

мають антагоністичних виявів [2]. Для відображення

специфічних інтересів створюються відповідні зацікав0

лені групи — "групи тиску" — професійні союзи, асо0

ціації підприємців, релігійні, спортивні та культурні

об'єднання. Механізм політичної влади, ухвалення уря0

дом тих чи інших політичних рішень, у тому числі й у га0

лузі освіти, — результат взаємодії різних політичних

сил, їх конкуренції, "вільної гри", що сприяє виявленню

"спільного інтересу". Кожна з цих груп впливає на фор0

мування політики, однак жодна з них не має монополії

на владу. Відбувається дифузія політичної влади між

урядовими та неурядовими інститутами. У такий спосіб

ураховуються різні суспільні інтереси. Держава у цій

моделі є лише інструментом узгодження інтересів різних

груп, нейтральним арбітром між конкуруючими група0

ми, який покликаний убезпечити переваги одних над

іншими.

Моделі плюралістичної демократії властиві внут0

рішні суперечності й слабкі місця. Проблематичною

уявляється настановлення на об'єднання всього на0

селення в групи тиску, на їхню рівність у впливі. Хоча

проголошується залучення широких верств населен0
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ня у групи тиску, більшість громадян приречена на

пасивну роль у політичному процесі. Тому теоретики

нового плюралізму виступають, з одного боку, за

відмову від концепції нейтральної держави як неза0

лежного арбітра у конкурентній боротьбі організова0

них потужних груп інтересів, а з іншого — за розши0

рення різних форм кваліфікованої політичної участі

широких верств населення, які, більш ефективно кон0

тролюючи уряд та інші органи державної влади, мали

б змогу врівноважувати тиск потужних та організо0

ваних груп [2].

Отже, новий плюралізм значною мірою еволюціо0

нує в бік партисипаторної моделі демократії або демок0

ратії особистої участі, що наголошує на необхідності

поєднання елементів представницької демократії на

національному рівні з безпосередньою участю грома0

дян у політичному процесі на рівні міста та громади, за0

безпечення більш реальної рівності політичного впли0

ву, повернення до розуміння демократії не лише як

формального засобу, процедури чи методу, а як справ0

жньої мети суспільного устрою.

Консервативна модель освітньої політики розглядає

систему освіти як засіб передачі молоді культурних

цінностей. До основних її ознак належать: спрямо0

ваність діяльності освітніх закладів на збереження куль0

турної спадщини людства у поєднанні із збереженням

національної ідентичності молодого покоління; акцен0

тування на соціальному відборі (підтримка найбільш

талановитих учнів, збагачення їх знаннями і навичками,

необхідними для майбутньої еліти); наголошення на

важливості морального виховання і розвитку характе0

ру як способах передачі основних культурних норм і

цінностей, піднесення патріотизму та любові до своєї

держави [4, с. 17—18].

Основна мета неомарксистської моделі освітньої

політики полягає в підготовці представників майбут0

нього робітничого класу, визначенні та відборі моло0

дих людей, які будуть відігравати різні ролі на ринку

праці, а також акцентування на підготовці молодого по0

коління до виконання ролі користувачів продуктів еко0

номіки [4, с. 20].

У соціал0демократичній моделі освітньої політи0

ки пріоритетне значення належить соціальній рівності.

Основна увага приділяється дітям із соціально неза0

хищених родин, залученню до навчання осіб з особ0

ливими потребами, мігрантів, представників націо0

нальних меншин та інших груп, які потребують додат0

кової допомоги і підтримки. Ця модель передбачає

децентралізацію системи освіти, запровадження ши0

рокої автономії навчальних закладів з можливістю

ухвалення рішень на місцевому рівні. Загалом освіт0

ня політика, що спирається на цю модель, не протис0

тоїть ідеї приватної освіти, але не сприяє й привати0

зації. Прихильники цієї моделі вважають, що держа0

ва зобов'язана забезпечувати фінансування освіти.

Якщо ж немає виходу і необхідно запровадити плат0

ню за навчання, соціально незахищені групи повинні

одержувати від держави додаткову матеріальну до0

помогу.

 Даючи оцінку цій моделі, не можна не погодитися з

думкою І. Іванюк про те, що "більшість ідей соціал0де0

мократів у сфері освіти виглядають привабливо. Однак

ця модель доволі коштовна і тому знаходить своє впро0

вадження лише в економічно розвинених країнах" [4, с.

22].

Крім наведених межових моделей, існують так звані

проміжні моделі, які одержали назву центральноєвро0

пейських моделей освітньої політики, в яких підтримка

і розвиток освітньої сфери становить важливу складо0

ву загальної державної політики. Водночас у цих моде0

лях помітне місце посідають приватні вищі навчальні

заклади.

До таких моделей належить, наприклад, соціально0

корпоративна модель, за якої домінуючою силою є ака0

демія, держава у вигляді централізованої влади бере на

себе виконання планувальної, координаційної і конт0

рольної функцій виробництва загальної і професійної

освіти "з метою зниження ризиків інвестицій в освіту для

незалежних господарських суб'єктів шляхом їх об'єд0

нання і перерозподілу між усіма суб'єктами ринку [3,

с.199]. Академія або вищі навчальні заклади розгляда0

ються як вагома сила вироблення політики вищої осві0

ти, а школи — сила вироблення політики середньої ос0

віти. Специфіка цієї моделі полягає в тому, що ака0

демічні заклади об'єднуються як навколо знання, так і

з приводу виробництва та передачі знання. Будь0які

форми знання, в тому числі наукового, існують тому, що

вони кимсь затребувані — ринком, урядом, класовою

структурою чи політичною системою [1, с. 235]. При цьо0

му освітні заклади відіграють роль агентів держави у

виробленні освітніх послуг, оскільки держава делегує

їм відповідні повноваження.

Соціал0корпоративну модель освітньої політики

відрізняє насамперед мета, заради якої вона реалізуєть0

ся. Її сенс убачається не лише в забезпеченні економіч0

ного процвітання держави, а й у досягненні соціально0

го визнання кожного громадянина, його особистісної

самореалізації, а також у формуванні активної грома0

дянської позиції. Суттєва ознака цієї моделі полягає в

тому, що ідея "навчання впродовж життя" закріплюєть0

ся на законодавчому рівні, розробляються стандарти

підготовки вчителів для її впровадження, в тому числі, й

у професійно0технічних навчальних закладах. На зако0

нодавчому рівні затверджуються також програми на0

вчання впродовж життя для працюючих людей, зайня0

тих цілий день, програми дистанційного навчання [10].

Отже, в соціал0корпоративній моделі освітньої по0

літики провідна мета пов'язана з неперервним навчан0

ням, навчанням протягом життя. Надання переваги цій

моделі передбачає розширення кола суб'єктів, які бе0

руть участь як у її підготовці, так і в реалізації. Крім на0

вчальних закладів, суб'єктами цієї моделі постають ро0

ботодавці та підприємства, зацікавлені в професійному

зростанні своїх співробітників, наявних і майбутніх,

впливові профспілки вчителів, які можуть блокувати ре0

форми у галузі освіти. Саме ця модель виявляється

найбільш адаптованою до інституційного середовища

Болонського процесу.

У державно0патерналістській моделі освітньої полі0

тики традиції домінують над нововведеннями. Тут

відсутнє законодавче закріплення стратегії навчання

впродовж життя, однак такі питання, як освіта дорос0

лих і навчання без відриву від виробництва, безумовно,

стають предметом політичного дискурсу [1, с. 240]. За
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цієї моделі більшість вищих навчальних закладів не несе

ніякої відповідальності ані за якість, ані за зміст освіти.

Освітні заклади, не маючи свободи вибору стратегії

розвитку, повною мірою орієнтуються на державні на0

станови. У відповідь вони одержують від держави га0

рантію забезпечення своєї діяльності. Негативні на0

слідки державно0патерналістської моделі чітко просте0

жуються у значному розриві між вимогами ринку праці

та змістом освітнього процесу.

Нині у багатьох країнах Західної Європи у визна0

ченні провідних напрямів формування освітньої політи0

ки значного впливу набули неоліберальні підходи у роз0

робці її моделей. Основна їх ідея полягає в:

— обмеженні функцій держави у галузі освіти;

— поширенні на сферу освіти ринкових механізмів

конкуренції;

— поширенні теорій свободи вибору на освітні га0

лузі (вибір форм освіти як один із видів вигідного об0

міну);

— методологічному індивідуалізмі: людина як віль0

ний, раціональний, автономний, самозацікавлений (за0

цікавлена у максималізації власного блага) індивід —

homoeconomicus живе в умовах певної соціальної орган0

ізації, створеної для захисту його природних прав і спри0

яння вигідного обміну з іншими індивідами;

— розвитку "нового менеджеризму", тобто поши0

рення принципів і механізмів менеджменту, характер0

ного для сфери приватного бізнесу, на соціальну сфе0

ру, зокрема на галузь освіти; трактування освітніх зак0

ладів як квазіавтономних структур малого бізнесу, що

здійснюють самоуправління;

— роздержавленні освіти, приватизація освітніх

послуг, їх "контрактуалізація";

— трансформації форм контролю: від контролю

політичного, бюрократичного до контролю ринкового,

споживацького, від концентрації уваги на контролі

вхідних параметрів, тобто якості вкладених ресурсів, до

надання пріоритету контролю результатів, ефективності

"шкільного виробництва";

— "маркетизації демократії". Поняття "рівність",

"справедливість", "солідарність", які становлять основні

цінності демократичного суспільства, розглядаються на

економічному, а не політичному рівні. Людина — насам0

перед споживач, а не громадянин;

— децентралізації управління освітньою системою:

передача владних повноважень і відповідальності від

центру в регіони, з регіонів на місця; заохочення при0

ватного і неформального секторів до примноження

"соціального капіталу";

— "культурній реконструкції", "маркетизації сусп0

ільної свідомості", формування "підприємницького сус0

пільства", в якому відбувається перетворення шкіл на

інститути малого бізнесу, що конкурують між собою, і

впровадження "курикулуму конкуренції і підприємниц0

тва" [7, с. 19; 13].

Звернення до українських реалій засвідчує, що про0

тягом останніх десятиліть тут окреслилося три основні

моделі відповіді освітньої системи на життєві виклики.

Перша модель: творення нових форм організації

освітньої діяльності, базованих на прогнозуванні та

швидкому реагуванні на виклики. Ця модель набула най0

більшого поширення на найнижчих щаблях освітньої

ієрархії: у загальноосвітніх навчальних закладах, інших

інституціях, які займаються навчально0виховною діяль0

ністю. Прикладом реалізації цієї моделі може слугува0

ти впровадження інноваційних методик навчання, тво0

рення освітніх інституцій нового зразка, запроваджен0

ня зовнішнього незалежного оцінювання, підготовка й

ухвалення "галузевих" освітніх законів.

Друга модель: трансформація наявних інституцій,

організаційних та освітніх практик відповідно до мінли0

вих умов українського соціуму, технічне пристосування

до нових обставин існування та діяльності. Ця модель

застосовується на всіх щаблях освітньої системи — від

школи до Міністерства освіти і науки. Зазвичай ця мо0

дель передбачає дію навздогін: вона не орієнтована на

прогноз і моделювання проблеми, а швидше є спонтан0

ною реакцією на її виникнення. Прикладом реалізації

цієї моделі можна вважати запровадження 120бальної

системи оцінювання знань учнів, спроби впровадження

автономії університетів, внесення змін у систему на0

вчального книговидання, розробку і впровадження стан0

дартів середньої освіти.

Третя модель: імітація змін, також наявна на всіх

рівнях освітньої системи, але у зворотній пропорції:

більше на вищих щаблях, менше — на рівні освітньої

інституції, яка має безпосередній контакт із спожива0

чем освітніх послуг. Прикладом її запровадження може

бути розробка Національної доктрини розвитку освіти,

принципів Болонського процесу [5].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що

сучасні світоглядно0філософські передумови посилен0

ня ефективності розробки моделей державної освітньої

політики пов'язані, по0перше, з формулюванням духов0

них, світоглядних засад такого розвитку, що відобра0

жається в системі ідей, концепцій, у позитивній пара0

дигмі бачення нового суспільства, яка фіксує аксіо0

логічні положення щодо напрямів розвитку освіти; по0

друге, з поважним ставленням до фундаментальних

досягнень вітчизняної педагогіки та загалом до украї0

нської культурної традиції. Саме у світлі цієї традиції,

що "передбачає дбайливе й толерантне ставлення до

кожної спільноти та кожної людини, протистоїть за0

гальній абстрактності закону та волюнтаризму визна0

чення напрямів перетворень, може відбуватися ефек0

тивний і результативний розвиток системи освіти, вклю0

чаючи її інтеграцію до світу, що глобалізується" [6].

Щоби стати полісуб'єктною, політика в галузі освіти "по0

винна спиратися не тільки на державні, а й на суспільні

механізми управління освітою, враховувати регіональні

й місцеві особливості роботи навчальних закладів, ство0

рюючи тим самим умови для свободи вибору освітніх

технологій, методів, практик — умови для повноцінно0

го розвитку кожної людської особистості, кожного гро0

мадянина України" [6]. Останнє положення передбачає

відкритість освіти як державно0суспільної системи, а

також перехід від патерналістської моделі до моделі

взаємної відповідальності у сфері освіти, до посилення

ролі всіх суб'єктів освітньої політики та їх взаємодії.

Не можна не зважати й на те, що в умовах сучасно0

го глобалізованого світу відбувається зміна моделей

освітньої політики в контексті інституційного середови0
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ща Болонського процесу, учасники якого мають дотри0

муватися низки вимог: перехід на багаторівневу систе0

му вищої освіти; сприяння розвитку мобільності сту0

дентів і викладачів; запровадження проекту згідно із

загальноєвропейськими правилами як основу для вико0

ристання досвіду загальноєвропейського співробітниц0

тва нової якості в інших галузях (наукових досліджен0

нях, промисловості та економіці, у суспільному та пол0

ітичному партнерстві. Як наслідок, класичні моделі ос0

вітньої політики набувають нових обрисів. Їх доцільність

та ефективність слід оцінювати з погляду адаптивності

до загальноєвропейської моделі освітньої політики в

інституційному середовищі Болонського процесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Держава ніколи, навіть у тоталітарних формах існу0

вання, не брала на себе усіх функцій суспільства і не здат0

на була монополізувати їх здійснення. Коло функцій,

здійснюваних суспільством, значно ширше, багатіше,

змістовніше і є принципово іншим за своєю сутністю і при0

значенням, ніж коло функцій держави. Функції держави

є субсидіарними відносно функцій суспільства. Варто заз0

начити, що насамперед, здійснюючи виважену та цілесп0

рямовану політику у сфері місцевого самоврядування,

держава визначально готує "грунт" для такого самооб0

меження у майбутньому свого функціонального впливу

на суспільні процеси. Розвинуте місцеве самоврядування

закономірно покладає на себе більшість завдань, які тур0
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бують пересічного жителя, розвантажуючи державу від

виконання невластивих її природі справ — питань місце0

вого значення. Саме це є підтвердженням тісного взає0

мозв'язку держави і місцевого самоврядування і свідчить

про проникнення у місцеве самоврядування державних

засад, а також про наявність у самій державності самоуп0

равлінських елементів.

Хронологічно початок становлення існуючих в Україні

нормативно0правових основ реалізації функцій держави

у сфері місцевого самоврядування пов'язується з прий0

няттям Декларації про державний суверенітет України,

де було проголошено відмову від радянської системи пуб0

лічної влади, декларувався намір запровадити демокра0

тичні засади та принципи їх організації. Як наслідок, 7
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грудня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла Закон "Про

місцеві Ради народних депутатів УРСР та місцеве само0

врядування". Саме з цього моменту можна говорити про

своєрідну реанімацію функцій держави щодо розвитку те0

риторіальних громад. Сучасна ж нормативно0правова

основа формування та реалізації державної політики роз0

витку територіальних громад сформувалася у процесі

глибоких соціально0політичних і економічних перетво0

рень, найважливішими завданням яких були децентралі0

зація публічної влади і посилення її демократичних на0

чал.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань місцевого самоврядування та

статусу територіальних громад здійснювалося у наукових

працях М.О. Баймуратова, О.В. Батанова, В.І. Борденюка,

І.П. Бутка, М.П. Воронова, І.В. Дробуш, В.М. Кампо, А.А. Ко0

валенка, М.І. Корнієнка, В.В. Кравченка, В.С. Куйбіди,

Ю.О. Куца, В.В. Мамонової, М.П. Орзіха, О.М. Пастернак,

В.Ф. Погорілка, М.О. Пухтинського, Ю.М. Тодики,

О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала та інших дослідників.

Однак детального аналізу потребує нормативно0правова

основа формування та реалізації державної політики роз0

витку територіальної громади в Україні. Отже, метою

статті є визначення конституційно0правових засад фор0

мування та реалізації державної політики розвитку тери0

торіальної громади в Україні, аналіз системи норматив0

но0правових актів, які регламентують засади формуван0

ня та реалізації державної політики розвитку територі0

альної громади в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні система нормативно0правових основ, які

регламентують розвиток територіальних громад, є однією

з найбільших розгалужених, що значною мірою зумови0

ло порівняно швидке становлення державної політики

розвитку територіальних громад. Основними джерелами

у цій сфері є Конституція України; закони України; міжна0

родно0правові акти у галузі місцевого самоврядування;

підзаконні нормативно0правові акти органів державної

влади в галузі місцевого самоврядування; нормативно0

правові договори тощо.

Істотне місце серед джерел у нормативно0правовій ос0

нові реалізації державної політики розвитку територіаль0

них громад займає Конституція України, яка не лише виз0

начає (встановлює) систему основ конституційного ладу,

правовий статус людини і громадянина, систему органів

держави і місцеве самоврядування, створюючи правову

основу безпосереднього народовладдя, державної вла0

ди і місцевого самоврядування як форм публічної влади,

але й визначає основні напрями державної політики у

сфері місцевого самоврядування і регіонального розвит0

ку.

У зв'язку з цим саме Конституція України є пріори0

тетною нормативно0правовою основою такої політики, що

характерно для усіх демократичних держав, в яких дер0

жавою визнається місцеве самоврядування. Адже, на0

приклад, Європейською Хартією про місцеве самовряду0

вання встановлюється, що місцеве самоврядування ста0

новить одну з основ будь0якого демократичного ладу.

Принцип місцевого самоврядування, — проголошується

у ст. 2 цього документа, — має бути визнаним у внутріш0

ньому законодавстві, і в конституції держави. Конститу0

ція України, визначаючи Українську державу як демок0

ратичну, правову та соціальну, не лише фіксує найваж0

ливіші системоутворюючі ознаки її демократизму, які зна0

ходять свій вияв передусім у принципах суверенності сус0

пільства і держави, народовладдя, поділу державної вла0

ди на законодавчу, виконавчу та судову, ідеологічному,

економічному та політичному плюралізмі, етнічній бага0

тонаціональності і політичній єдності українського наро0

ду, визнання та гарантування місцевого самоврядування

тощо, а й встановлює й систему засади державної політи0

ки у різних сферах суспільного життя, у тому числі й у

сфері місцевого самоврядування і розвитку територіаль0

них громад, та є фундаментальною нормативно0правовою

основою їх реалізації.

Так, значна кількість норм про місцеве самоврядуван0

ня закріплена у першому розділі основного Закону Ук0

раїни, який визначає основи конституційного ладу. Такий

підхід означає, що місцеве самоврядування є одним з

інститутів, які становлять ці основи. Як акт вищої юри0

дичної сили та основоположна нормативно0правова га0

рантія місцевого самоврядування, Конституція закладає

стабілізуючий фактор у правовий механізм функціонуван0

ня держави у сфері місцевого самоврядування. Усі кон0

ституційні норми про місцеве самоврядування, як правові

основи діяльності держави у сфері місцевого і регіональ0

ного розвитку, можна поділити на норми, якими: 1) виз0

нається місцеве самоврядування в Україні; 2) визначається

його призначення; 3) закріплюється механізм та регу0

люється організація і діяльність місцевого самоврядуван0

ня; 4) встановлюється його економічна основа; 5) харак0

теризуються територіальні межі місцевого самоврядуван0

ня; 6) регламентується компетенція місцевого самовря0

дування за деякими питаннями; 7) передбачаються дер0

жавні гарантії місцевого самоврядування; 8) висвітлюють0

ся права населення на місцеве самоврядування та забо0

роняються обмеження прав на місцеве самоврядування.

Так, у Конституції України визнається самостійність

рішення територіальними громадами та органами і поса0

довими особами місцевого самоврядування питань місце0

вого значення (частина перша ст. 140); поєднання у місце0

вому самоврядуванні представницької та безпосередньої

демократії (частина третя ст. 140); не підпорядкованість

однієї територіальної громади іншій (частини перша та

четверта ст. 140); обов'язковість наявності органів місце0

вого самоврядування (частина четверта ст. 140); пріори0

тетна роль представницьких органів місцевого самовря0

дування в системі органів місцевого самоврядування (ст.

141) тощо. Усі ці конституційні норми0принципи є обов'яз0

ковими для дотримання, насамперед державою, яка у

своїй діяльності, реалізуючи свої функції (політичну, еко0

номічну, соціальну та інші), має створювати оптимальні

умови для розвитку місцевої демократії в Україні.

До категорії конституційних гарантій місцевого само0

врядування, які, водночас, трансформуються у відповідні

функції Української держави, належать і проголошені в

Конституції України принципи забезпечення органами

державної влади мінімальних місцевих бюджетів (ст. 142);

гарантованості мінімальних державних соціальних стан0

дартів у галузі місцевого самоврядування (частина третя

ст. 142); державне визнання і гарантування місцевого са0

моврядування (ст. 7) тощо. Адже державна підтримка

місцевого самоврядування — один із важливіших на0

прямів діяльності Української держави у сфері місцевого

самоврядування та, одночасно, одна з головних умов за0

безпечення його самостійності в Україні. Зумовлюється

це особливою роллю держави у функціонуванні місцево0

го самоврядування в будь0якій країні на сучасному етапі,

наприклад, у правовому регулюванні, забезпеченні ста0

більності фінансово0економічної основи шляхом надан0

ня дотацій і субвенцій тощо. У цілому, зміст державної
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підтримки місцевого самоврядування полягає у створенні

необхідних умов для становлення і розвитку місцевого

самоврядування, сприяння населенню у здійсненні права

на місцеве самоврядування.

Суперечливість зовнішньої муніципальної політики

Української держави, насамперед, має прояв у процесах

приєднання до міжнародних стандартів локальної демок0

ратії, що регламентують спільно розроблені державами

принципові підходи і міжнародно0легальні принципи ста0

новлення, формування і функціонування інституту місце0

вого самоврядування на території конкретних держав.

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування зазна0

чені в міжнародних конвенціях спеціального порядку, що

встановлюють правила, визнані більшістю держав. Тому,

з одного боку, використання Українською державою

міжнародно0правових норм, що містять загальні принци0

пи у нормативному регулюванні організації і функціону0

вання місцевого самоврядування є дуже своєчасним. З

іншого боку, входження України як повноправного чле0

на у світове співтовариство поклало на неї конкретні обо0

в'язки щодо реалізації своїх міжнародно0правових зобо0

в'язань не тільки на міжнародній арені, а й усередині краї0

ни, що має прояв і у функціях держави у сфері місцевого

самоврядування.

Такі стандарти закріплені, зокрема, у Європейській

конвенції про основні принципи транскордонного співро0

бітництва між територіальними громадами або органами

влади, Європейській Хартії урбанізму, Європейській Дек0

ларації місцевих прав, Європейській Хартії про участь мо0

лоді в муніципальному і регіональному житті, Євро0

пейській хартії регіонального самоврядування, Конвенції

про участь іноземців у суспільному житті на місцевому

рівні тощо.

Проте найбільше значення серед цих міжнародних

стандартів місцевої демократії має Європейська хартія

місцевого самоврядування, реалізація положень якої Ук0

раїною стала одним із найбільш проблемних питань, що

віддзеркалюється на механізмі здійснення відповідних

внутрішніх функцій держави у сфері місцевого самовря0

дування. Адже в теорії європейського права Хартія — це

багатостороння угода публічного права, що передбачає

виконання державою0стороною взятих на себе зобов'я0

зань (ст. 12 Хартії). Правовим простором впровадження

Хартії є конституційне й інші галузі національного права

держави, а політичним полем її реалізації — державна

регіональна та муніципальна політика.

Норми Конституції України не можуть охопити своїм

регулюванням всієї багатоманітності суспільних відносин,

що виникають у процесі діяльності держави у сфері місце0

вого самоврядування. Для цього потрібні ще закони з най0

важливіших питань організації і діяльності суб'єктів дер0

жавної влади та місцевого самоврядування. Саме на0

явність таких законів свідчить про цілісність системи нор0

мативно0правових основ державної політики у сфері

місцевого самоврядування та розвитку територіальних

громад. До них належать закони "Про місцеве самовря0

дування в Україні", "Про місцевий референдум", "Про

передачу об'єктів права державної та комунальної влас0

ності", "Про столицю України — місто0герой Київ", "Про

державно0правовий експеримент розвитку місцевого са0

моврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гос0

томель, Коцюбинське Київської області", "Про органи

самоорганізації населення", "Про службу в органах місце0

вого самоврядування", "Про статус депутатів місцевих

рад", "Про місцеві вибори", "Про транскордонне співро0

бітництво" та інші закони. Окремі аспекти функціонуван0

ня держави у сфері місцевого самоврядування регулю0

ються нормами екологічного, фінансового та інших галу0

зей права, які встановлювали і встановлюють певні стан0

дарти, дотримання яких необхідно на території всієї краї0

ни.

Аналіз близько 700 законів, які регулюють місцеве

самоврядування, свідчить, що його органи мають майже

1200 повноважень. Для фінансування виконання всіх цих

повноважень не вистачить річного державного бюджету,

однак кількість таких повноважень постійно зростає. З

позиції поділу локальних і державних функцій Закон Ук0

раїни "Про місцеве самоврядування в Україні" обтяжує

органи місцевого самоврядування завданнями, які йому

не властиві, або дублює функції місцевого самоврядуван0

ня та місцевих органів виконавчої влади. Можна сказати,

саме така законодавча політика з перекладення на місцеве

самоврядування нових повноважень та дублювання їх із

повноваженнями інших органів робить його неефектив0

ним інститутом та об'єктом нарікань громадян. Показо0

вими у цьому відношенні є закони: "Про гідрометеороло0

гічну діяльність", в якому в одній статті визначено компе0

тенцію місцевих державних адміністрацій і органів місце0

вого самоврядування у сфері гідрометеорологічної діяль0

ності (ст. 8); "Про загальну середню освіту", в якому ст.

37 встановлює повноваження органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування в системі загальної

середньої освіти; "Про демократичний цивільний конт0

роль над Воєнною організацією і правоохоронними орга0

нами держави", ст. 18 якого регламентує участь органів

місцевого самоврядування та місцевих державних адмін0

істрацій у здійсненні такого контролю тощо. Таких за0

конів, де немає розрізнення компетенції місцевих держав0

них адміністрацій і органів місцевого самоврядування або

всередині системи місцевого самоврядування, у т.ч. між

представницькими та виконавчими органами, існує чима0

ло.

Крім того, за ст. 143 Конституції України з питань

здійснення самоврядними органами повноважень органів

виконавчої влади вони підконтрольні відповідним орга0

нам виконавчої влади. До того ж колосальний обсяг де0

легованих повноважень фактично унеможливлює

здійснення справ громадських.

В Україні основним суб'єктом самоврядування є те0

риторіальна громада, що закріплено в Конституції Украї0

ни та Законі України "Про місцеве самоврядування в Ук0

раїні". На конституційному рівні територіальна громада

визначена як первинний суб'єкт місцевого самоврядуван0

ня, основний носій його функцій і повноважень. Вона

об'єднанням мешканців, які постійно проживають у ме0

жах самостійної адміністративно0територіальної одиниці

— села, селища, міста. Територіальною громадою вва0

жається також добровільне об'єднання кількох сіл, що

мають єдиний адміністративний центр" [2, п. 1 ст.1]. І сьо0

годні вже на законодавчому рівні передбачено і механізм

об'єднання територіальних громад.

Визнання на найвищому законодавчому рівні терито0

ріальної громади як джерела самостійної форми публіч0

ної влади в Україні, первинного суб'єкта, носія функцій і

повноважень місцевого самоврядування вимагає форму0

вання та функціонування громади не як простої сукупності

жителів певного населеного пункту, а як дієздатного суб0

'єкта, соціально і політично активного, самодостатнього

з точки зору забезпечення матеріально0фінансовими ре0

сурсами, спроможного на ефективне та відповідальне уп0

равління власними справами, а також потребує узгоджен0

ня його статусу з правовим статусом інших суб'єктів місце0

вого самоврядування, побудови ефективної системи роз0

поділу функцій та повноважень місцевого самоврядуван0
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ня. Саме реалізації цього завдання спряло прийняття низ0

ки нормативно0правових актів, зокрема, Законів України

"Про співробітництво територіальних громад", "Про за0

сади державної регіональної політики", "Про добровільне

об'єднання територіальних громад", а також розробле0

ної та затвердженої постановою Кабінету Міністрів Ук0

раїни Методики формування спроможних територіальних

громад.

Крім зазначених актів правову основу держаної пол0

ітики розвитку територіальних громад складають затвер0

джена указом Президента України Концепція держаної

регіональної політики, Закони України: "Про місцеве са0

моврядування в Україні", "Про засади внутрішньої і зов0

нішньої політики", "Про стимулювання розвитку регіонів",

"Про планування і забудову територій", "Про місцеві дер0

жавні адміністрації", "Про транскордонне співробітницт0

во", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про

державні цільові програми", "Про державне прогнозуван0

ня та розроблення програм економічного і соціального

розвитку України", "Про Генеральну схему планування те0

риторії України" та ін., актах Президента України та Каб0

інету Міністрів України.

Державна політика розвитку територіальної грома0

ди, відповідно, є складовим елементом державної ре0

гіональної політики, під якою розуміють систему цілей,

заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місце0

вих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря0

дування та їх посадових осіб для забезпечення високого

рівня якості життя людей на всій території України з ура0

хуванням природних, історичних, екологічних, економіч0

них, географічних, демографічних та інших особливос0

тей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності [3, ст.

1]. Науковці до даного виду політики також включать су0

купність механізмів та інструментів для створення повно0

цінного середовища життєдіяльності людей на всій тери0

торії України, забезпечення просторової єдності держа0

ви, сталого збалансованого розвитку її регіонів, узгод0

ження регіональних та загальнодержавних інтересів [4].

Значне місце у системі нормативно0правових основ

державної політики розвитку територіальних громад на0

лежить підзаконним нормативним актам органів держав0

ної влади: відповідним указам Президента України, по0

становам Кабінету Міністрів України, нормативно0право0

вим актам міністерств та інших центральних органів ви0

конавчої влади, місцевих державних адміністрацій, рішен0

ням Конституційного Суду України з питань місцевого са0

моврядування та нормативним актам інших органів дер0

жавної влади.

Важливу роль у регулюванні питань місцевого само0

врядування, становленні його нормативно0правових ос0

нов та здійсненні функцій держави у цій сфері відіграє

Президент України. Загальновідомими нормативними

актами Президента України є укази "Про зміцнення еко0

номічних основ самоврядування міст України", про Про0

граму державної підтримки розвитку місцевого самовря0

дування в Україні, про Концепцію державної регіональ0

ної політики, про Національну Раду з узгодження діяль0

ності загальнодержавних і регіональних органів та місце0

вого самоврядування, про Національну раду з питань дер0

жавного будівництва, місцевого самоврядування і регіо0

нального розвитку та інші, які свідчать про його активну

діяльність у сфері місцевого самоврядування.

Деякі з них, наприклад, прямо чи опосередковано

сприяють реалізації в Україні міжнародно0правових стан0

дартів місцевого самоврядування, у тому числі Європейсь0

кої хартії місцевого самоврядування: укази "Про затвер0

дження Стратегії інтеграції України до Європейського Со0

юзу", "Про забезпечення виконання Угоди про партнер0

ство та співробітництво між Україною та Європейськими

Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконален0

ня механізму співробітництва з Європейськими Співтова0

риствами (Європейським Союзом)", "Про заходи щодо

вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконав0

чої влади", "Про додаткові заходи щодо забезпечення ре0

алізації громадянами конституційного права на звернен0

ня", "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкри0

тості у діяльності органів державної влади" та ін.

Крім того, ратифікувавши Угоду про асоціацію між

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми

державами0членами, з іншої сторони, для набуття відпо0

відності Копенгагенським критеріям — параметрам, яким

мають відповідати держави — члени Європейського Со0

юзу, указом Президента України від 12 січня 2015 року

№ 5/2015 було схвалено Стратегію сталого розвитку "Ук0

раїна — 2020" (далі — Стратегія), яка визначає мету, век0

тори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та

індикатори належних оборонних, соціально0економічних,

організаційних, політико0правових умов становлення та

розвитку України, і закріплює, що територіальні грома0

ди самостійно вирішуватимуть питання місцевого значен0

ня, свого добробуту і нестимуть відповідальність за роз0

виток всієї країни. У межах вектору відповідальності се0

ред реформ та програм розвитку держави передбачено

реалізацію, зокрема, децентралізації та реформи держав0

ного управління, а також реформи регіональної політи0

ки.

Зазначена Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі

між Україною та Європейським Союзом через Національ0

ний план її імплементації відкриває шлях до узгодження

стратегічного розвитку України та Європейського Союзу.

Через це Україна синхронізує свої стратегічні документи

із семирічними програмними періодами ЄС (поточний:

2014—2020 рр.) і бере орієнтир на практичне впровад0

ження принципів і цілей європейської політики галузево0

го та просторового розвитку, закладених у чинній стра0

тегії "Європа 2020". Відповідно, на загальнодержавному

рівні ці підходи закріплені у проголошеній Президентом

України Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020", що

визначає вектор структурних перетворень в економіці та

соціальній сфері, а також у "Державній стратегії регіо0

нального розвитку на період до 2020 року", яка закладає

засади стійкого збалансованого розвитку територій. Уз0

годжене впровадження реформ згідно цих стратегій має

забезпечити відповідність України критеріям для подан0

ня заявки на вступ до Європейського Союзу у 2020 році.

Варто проаналізувати й акти уряду які також можуть

виступати нормативно0правовою основою державної пол0

ітики розвитку територіальних громад. Так, одними з пер0

ших нормативних актів Кабінету Міністрів України в га0

лузі місцевого самоврядування були постанови "Про роз0

межування державного майна між загальнодержавною

(республіканською) власністю і власністю адміністратив0

но0територіальних одиниць (комунальною власністю)",

"Про розмежування державного майна України між за0

гальнодержавною власністю та власністю Автономної

Республіки Крим", розпорядження "Про заходи щодо

реалізації Концепції державної регіональної політики",

"Про заходи щодо виконання Програми державної

підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні",

Концепція Програми законодавчого забезпечення розвит0

ку місцевого самоврядування тощо.

Державна стратегія регіонального розвитку на період

до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів
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України 6 серпня 2014 р. № 385, визначає цілі державної

регіональної політики та основні завдання центральних

та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого

самоврядування, спрямовані на досягнення зазначених

цілей, а також узгодженість державної регіональної пол0

ітики з іншими державними політиками, які спрямовані

на територіальний розвиток. Як зазначено в документі,

реалізація Стратегії надасть можливість визначити інтег0

рований підхід до формування і реалізації державної ре0

гіональної політики, який передбачатиме поєднання та0

ких складових частин: а) секторальної (галузевої) —

підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів шля0

хом оптимізації і диверсифікації структури економіки,

забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріори0

тетним використанням власного ресурсного потенціалу;

б) територіальної (просторової) — досягнення рівномір0

ного та збалансованого розвитку територій, розвиток

міжрегіонального співробітництва, запобігання поглиб0

ленню соціально0економічних диспропорцій шляхом фор0

мування "точок зростання", активізації місцевої економі0

чної ініціативи та зміцнення потенціалу сільської місце0

вості, забезпечення соціально0економічної єдності і рівно0

мірності розвитку регіонів з метою створення рівних умов

для розвитку людини; в) управлінської — застосування

єдиних підходів до формування і реалізації політики рег0

іонального розвитку, створення єдиної системи стратегі0

чного планування та прогнозування розвитку держави і

регіонів, оптимізація системи територіальної організації

влади [5].

Зазначені міжнародні та національні джерела знахо0

дять свою деталізацію у місцевих стратегіях розвитку

відповідних регіонів. Так, "Стратегія розвитку Харківської

області до 2020 року", затверджена рішенням сесії об0

ласної ради 5 березня 2015 р. № 11510VI, є проекцією

державних та загальноєвропейських підходів до конкрет0

ного регіону — Харківщини. Вона визначає стартові по0

зиції області, а також систему пріоритетів, які мають вир0

ішальну роль у забезпеченні цільового сценарію розвит0

ку області. Конкретні заходи, спрямовані на досягнення

поставлених цілей, будуть відібрані на конкурсній основі

та згруповані у програми в рамках "Планів реалізації Стра0

тегії розвитку Харківської області", які формуватимуться

на 2015—2017 та 2018—2020 роки після затвердження

Стратегії сесією Харківської обласної ради [6].

Стратегія є базою для створення комплексної систе0

ми стратегічного планування в області, включаючи роз0

роблення нових та уточнення діючих регіональних про0

грам, їх гармонізацію зі стратегічними та операційними

цілями розвитку Харківської області, стратегічними пріо0

ритетами держави. Методика реалізації Стратегії перед0

бачає здійснення її заходів у рамках двох послідовних та

взаємопов'язаних програмних циклів (етапів), включених

у два плани реалізації: перший — 2015—2017 роки і дру0

гий — 2018—2020 роки.

Середньострокові плани реалізації регіональних стра0

тегій розвитку є базою для середньострокового бюджет0

ного планування та передбачають заходи, обсяги і дже0

рела фінансування з визначенням індикаторів результа0

тивності їх виконання, а також основою для розроблен0

ня інвестиційних програм (проектів), спрямованих на роз0

виток регіонів.

План на 2015—2017 роки з реалізації Стратегії роз0

витку Харківської області на період до 2020 року розроб0

лений на підставі Законів України "Про місцеві державні

адміністрації", "Про засади державної регіональної полі0

тики", "Про стимулювання розвитку регіонів", відповідно

до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопа0

да 2011 року № 1186 "Про затвердження Порядку роз0

роблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації

регіональних стратегій розвитку" і є невід'ємною части0

ною Стратегії. Заходи (проекти) Плану реалізації на

2015—2017 роки в повному обсязі відповідають визна0

ченим Стратегією стратегічним та операційним цілям.

Під час розробки Плану на 2015—2017 роки пропо0

зиції проектів регіонального розвитку були згруповані у

три тематичні програми, що відповідають стратегічним

цілям Стратегії: 1) конкурентоспроможність та зростан0

ня ВРП; 2) зменшення територіальних диспропорцій у

якості життя та поліцентричний розвиток; 3) ефективне

управління місцевим розвитком.

План реалізації на 2015—2017 роки погоджено ро0

бочою групою з розробки проекту Плану заходів з реал0

ізації Стратегії розвитку Харківської області на період до

2020 року, створеною розпорядженням голови Харківсь0

кої обласної державної адміністрації від 15 червня 2015

року № 276, і був затверджений рішенням сесії обласної

ради 18 червня 2015 р.

Проекти, включені до Плану реалізації на 2015 —

2017 роки, зокрема, передбачають зменшення дисба0

лансів у розвитку окремих адміністративно0територіаль0

них одиниць області, покращення умов для започаткуван0

ня та ведення підприємницької діяльності, поліпшення

ситуації у сфері зайнятості тощо.

Аналогічні локальні документи прийняті у Київській,

Рівненській, Полтавській, Сумській, Івано0Франківській

областях тощо.

Згідно з положеннями Закону України "Про засади

державної регіональної політики" її формування та реал0

ізація здійснюватиметься шляхом розробки та прийнят0

тя програм та проектів регіонального розвитку. Під про0

грамою Закон розуміє комплекс взаємопов'язаних зав0

дань та заходів довготривалого характеру, спрямованих

на досягнення визначених цілей регіонального розвитку,

оформлений як документ, що готується та затверджуєть0

ся у встановленому законодавством порядку та реалі0

зується через проекти регіонального розвитку, об'єднані

спільною метою. Останні нормативний акт визначає як

комплекс взаємопов'язаних заходів для розв'язання ок0

ремих проблем регіонального розвитку, оформлений як

документ за встановленою законодавством формою,

яким визначаються спільні дії учасників проекту, а також

ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту протя0

гом установлених термінів.

Отже, до правових засад формування та реалізації

державної регіональної політики також включаються про0

грами та проекти розвитку відповідних регіонів.

Однак ст. 7 вказаного Закону зазначає, що докумен0

тів, що визначають державну регіональну політику, нале0

жать: 1) Державна стратегія регіонального розвитку Ук0

раїни; 2) План заходів з реалізації Державної стратегії ре0

гіонального розвитку України; 3) регіональні стратегії

розвитку; 4) плани заходів з реалізації регіональних стра0

тегій розвитку; 5) інвестиційні програми (проекти), спря0

мовані на розвиток регіонів. Розроблення документів, що

визначають державну регіональну політику, здійснюєть0

ся з урахуванням пріоритетів державної регіональної пол0

ітики, визначених цим Законом, та документів державно0

го прогнозування і стратегічного планування, визначених

законодавством.

Поступово визнається і утверджується таке джерело

права та нормативно0правова основа державної політики

розвитку територіальних громад як акти Конституційно0

го Суду України. Слід констатувати, що теоретичний ана0

ліз діяльності Конституційного Суду України у сфері
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місцевого самоврядування майже не знайшов свого сис0

темного дослідження. Можна виділити лише окремі статті,

науково0практичні коментарі та аналітичні нотатки, при0

свячені розкриттю даної проблеми. Вважаємо, що досвід

такого дослідження є корисним як для усвідомлення су0

часних підходів до форм і методів гарантування прав

місцевого самоврядування засобами конституційної юс0

тиції, так і цінним для розуміння державної муніципаль0

ної політики та нормативно0правових основ функцій дер0

жави у сфері місцевого самоврядування.

За період свого існування та функціонування Консти0

туційний Суд України прийняв більше 40 рішень, які по0

різному стосуються проблем місцевого самоврядування,

а близько 10 із них — безпосередньо. Зокрема, це спра0

ви у відношенні особливостей проведення виборів у Києві

і Севастополі, статус депутатів місцевих рад, суміщення

посад народного депутата України та міського голови, ад0

міністративно0територіальний устрій, трудові права депу0

татів місцевих рад, права на об'єднання територіальних

громад, вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищ0

них, міських голів, особливості здійснення виконавчої

влади і місцевого самоврядування у місті Києві тощо.

Нині в Україні поступово здійснюється конституційна

реформа. Сучасний етап розвитку нормативно0правових

основ державної муніципальної політики та функцій дер0

жави у сфері місцевого самоврядування у контексті ре0

форми інститутів державної влади і місцевого самовря0

дування пов'язується переважно з вдосконаленням адмі0

ністративно0територіального устрою, розвитком вибор0

чої системи, системи місцевого самоврядування та стату0

су її суб'єктів тощо.

Виходячи з викладеного, регламентація державної

політики розвитку територіальної громади в Україні

здійснюється наступними нормативно0правовими акта0

ми: Конституцією України, Угодою про асоціацію між Ук0

раїною та Європейським Союзом законами України "Про

місцеве самоврядування в Україні", "Про співробітницт0

во територіальних громад", "Про засади державної рег0

іональної політики", "Про добровільне об'єднання тери0

торіальних громад", "Про засади внутрішньої і зовніш0

ньої політики", "Про стимулювання розвитку регіонів",

"Про місцеві державні адміністрації", "Про транскордон0

не співробітництво", "Про регулювання містобудівної

діяльності", "Про державні цільові програми", "Про дер0

жавне прогнозування та розроблення програм економ0

ічного і соціального розвитку України", "Про Генераль0

ну схему планування території України", Стратегією ста0

лого розвитку "Україна — 2020", затвердженою указом

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, а

також розробленої та затвердженими постановами Ка0

бінету Міністрів України Концепцією держаної регіо0

нальної політики, Державна стратегія регіонального роз0

витку на період до 2020 року, Методикою формування

спроможних територіальних громад, а також локальни0

ми стратегіями розвитку і планами її реалізації, а також

проектами і програмами розвитку відповідних регіонів,

в тому числі інвестиційними. Однак, сьогодні залишають0

ся неврегульованими питання співвідношення зазначе0

них локальних актів, оскільки до 2015 р. питання фор0

мування та реалізації регіональної політики регламен0

тувалися проектами і програмами, а сьогодні — ці на0

прями регламентуються стратегіями розвитку відповід0

них регіонів та планами їх реалізації, нормативно0пра0

вові акти вищої юридичної сили передбачають існуван0

ня усіх зазначених локальних актів.

Крім того, варто пам'ятати, що завдання законодав0

чого регулювання місцевого самоврядування не можна

зводити лише до закріплення галузевих принципів права

без їхньої деталізації нормами, що встановлюють конк0

ретні права, обов'язки і заборони. Розмежування пред0

метів правового регулювання законів та підзаконних актів

має забезпечуватися шляхом закріплення у законах не0

обхідних компетенційних норм, що встановлюють, по0

перше, виняткові повноваження органів державної вла0

ди та органів місцевого самоврядування зі здійснення нор0

мативного правового регулювання місцевого самовряду0

вання, а по0друге, загальний метод визначення правотвор0

чих повноважень для сфери спільного нормативного пра0

вового регулювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У наш час вироблення політики часто має місце в кон0

тексті, визначуваним фіксованими політичними ідентич0

ностями і стабільними співтовариствами. Це, звичайно ж,

вже не відповідає дійсності, оскільки люди, хоча і живуть

переважно своїми індивідуальними життями, але все

більше стають учасниками різних мереж, які тягнуться

через територіально визначені межі, що робить їх части0

ною чогось більшого, формуючи в них певну колективну

ідентичність. Така ситуація впливає не лише на суспільні

стосунки, але і на політичний простір. Мабуть, уперше

формуються дійсно активні політичні співтовариства, які

не покладаються на рішення і дії обраних представників,

а беруть активну участь у виробленні державної політи0

ки. І ми можемо наочно спостерігати це у сучасній Україні,

що, поза сумнівом, вимагає певних змін і в аналізі дер0

жавної політики.
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DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD OF PUBLIC POLICY ANALYSIS

У статті автор визначає особливості вироблення державної політики, що характеризується
інтерактивністю і територіальною орієнтацією у порівнянні із виробленням державної політи�
ки, що заснована на класично�модерністських концепціях. Відзначає важливість врахування
громадських рухів при аналізі державної політики в умовах трансформації українського су�
спільства. Виділяє основні елементи дискурсивного аналізу, що дозволяють вирішувати зав�
дання аналізу державної політики: аналіз термінології політичного дискурсу; аналіз формування
дискурсивних коаліцій; аналіз інституціональних практик. У результаті аналізу автор визначає
три основних завдання, які має виконувати сучасний аналіз державної політики: використову�
вати нові методи з урахуванням певного політичного дискурсу; аналізувати різноманітні випадки
і практики; показувати, яким чином нові інтерактивні методи вироблення політики можуть спри�
яти посиленню демократичного врядування в нових умовах трансформації суспільства.

In the article the author defines the features of public policy making characterized by interactivity
and territorial orientation in comparison with the public policy making based on the classic�modernist
concepts. He underlines the importance of advocacy groups in the public policy analysis in the context
of transformation of Ukrainian society. He defines the main elements of discourse analysis that help
to solve the problems of public policy analysis: analysis of the terms of political discourse; analysis
of the formation of discursive coalitions; analysis of institutional practices. As a result the author
defines three main challenges of modern public policy analysis: using new methods with consideration
of certain political discourse; analyzing various cases and practices; showing how new interactive
methods of public policy making can strengthen democratic governance in the contemporary
conditions of society transformation.

Ключові слова: дискурсивний аналіз, аналіз державної політики, політичний дискурс, політичні співто-
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання аналізу державної політики розглядаються

в працях багатьох дослідників, серед яких У. Бек, С. Лаш,

М. Реін, М. Хаджер, М. Хоулетт та ін. Проте потребують

належного висвітлення інтерактивні методи аналізу дер0

жавної політики, зокрема, дискурсивний аналіз.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей дискурсив0

ного аналізу в контексті сучасного аналізу державної по0

літики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З точки зору класично0модерністської концепції люди

знають однозначно, де і ким виробляється державна пол0

ітика. У мережевому суспільстві це більше не є настільки
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очевидним. Крім того, в мережевому суспільстві традиц0

ійно організовані політичні інститути вже не завжди в

змозі домагатися необхідних змін. Виходячи з цього, існує

принаймні три чинники класично0модерністських

підходів, що істотно знижують результативність, у вироб0

ленні державної політики: 1) упевненість в необхідності

стабільної і невеликої команди акторів для вироблення

політики; 2) упевненість в успіху будь0якого "добре про0

думаного" плану; 3) тенденція до ігнорування "випадко0

вих" і "нестійких" політичних переконань.

Проте практика публічного управління останнього де0

сятиліття змушує органи влади багатьох держав перегля0

дати свої підходи у сфері вироблення і аналізу держав0

ної політики, впроваджувати нові інтерактивні практики.

Ці інтерактивні практики відрізняються від добре відомих

практик участі: вони використовуються до того, як ухва0

люється політичне рішення, а не потім для його обгово0

рення і коригування. Тобто участь реалізується на пер0

ших стадіях вироблення державної політики. Крім того,

нові інтерактивні практики оперують ширше з проблемою,

яку необхідно вирішити. Вироблення державної політи0

ки йде від суто "секторальної" орієнтації на користь "те0

риторіально0орієнтованого" підходу. Існує безліч при0

кладів, коли застосування цих практик дозволяло знахо0

дити взаємовигідні рішення, які неможливо було б досягти

у рамках класично0модерністських підходів (див., напр.,

[5]). У зв'язку з цим, аналіз державної політики повинен

враховувати зміни не лише змісту процесу вироблення

політики, але також і практик, використовуваних для цьо0

го.

Державні інтервенції зазвичай оцінюються з точки

зору їх здатності ефективно розв'язувати проблеми і

підвищувати легітимність влади. Результативність вироб0

лення державної політики теж зазвичай оцінюється з точ0

ки зору цих двох критеріїв. Проте в сучасному суспільстві

вироблення політики швидко набуває третьої якості, за

якою можна судити про її результативність — здатність

створювати публічні домени. Особливістю мережевого

суспільства є те, що у проблем, з якими люди мають справу

найчастіше, немає однозначної кореляції з певною тери0

торією, тому можна говорити про виникнення "нових пол0

ітичних просторів", пов'язаних з проблемами, а не тери0

торіями. І ці "нові політичні простори" важливі для фор0

мування нових політичних співтовариств, оскільки в ме0

режевому суспільстві не співтовариства передують по0

літиці, а політика призводить до формування співтова0

риств [8].

За таких умов вироблення державної політики сти0

кається з новою динамікою політичної діяльності. Від0

штовхуючись від концепції "життєвої політики" Гідденса

[7] або "субполітики" Бека [1] ми можемо бачити новий

стиль політичної участі, в якому люди об'єднують індиві0

дуальні вибори стилю життя і, у кращому разі, прихова0

ний інтерес до "партійної політики" із здатністю до участі,

часто непостійної, але завжди глибокої, в політичній діяль0

ності. У нашій рефлексивній сучасності багато людей є

"резервними" політичними акторами, тобто людьми, для

яких досить якогось серйозного, із їхньої точки зору,

поштовху, щоб стати активними учасниками "політичних

баталій".

Вироблення державної політики, що характеризуєть0

ся інтерактивністю і територіальною орієнтацією, пред0

ставляє цінність також і для розвитку нових практик су0

часного публічного управління, озброюючи їх сучасним

інструментарієм. У свою чергу, нові практики публічного
управління, які з'являються у зв'язку з невдачею класич0

но0модерністських концепцій, створюють "вторинну

дійсність" політики. Це — складна форма політики, при0

хованої в тіні відомих існуючих політичних установ в ре0

зультаті так званого процесу перегляду державної полі0

тики. Перегляд політики, як сучасна тенденція публічно0

го управління багатьох країн у певному сенсі бере витоки

із загальнокультурних процесів індивідуалізації і детра0

диціоналізації [1]. В результаті державна політика почи0

нає частково визначатися в нових "місцях" за участі но0

вих акторів, які активно залучаються до процесів вироб0

лення і реалізації державної політики для розв'язання

певних соціальних проблем, що мають для них значення,

утворюючи при цьому політичне співтовариство. Як тільки

проблеми розв'язані, політичне співтовариство може роз0

пастися, хоча потім воно може знову утворитися для роз0

в'язання нових значущих проблем. Подібні нові практики

вироблення державної політики і публічного управління

в цілому ставлять перед аналізом політики низку нових

питань.

З точки зору теорії інтерактивне вироблення держав0

ної політики може бути проаналізоване як метод, який

частково визначає процес формування і урахування пре0

ференцій різних стейкхолдерів. Подібна турбота про взає0

модію як урахування переконань є типовою для делібе0

ративної демократичної теорії [2, с. 67—94], хоча і може

вступати в протиріччя з тимчасовими політичними інтере0

сами. Проте це не передбачає, що аналіз державної полі0

тики має бути обмежений визначенням критеріїв, які зму0

шують інтерактивні практики вироблення державної по0

літики функціонувати як суто механізм знаходження кон0

сенсусу. Інтерактивні практики повинні також аналізува0

тися і оцінюватися як механізми артикуляції відміннос0

тей і конфліктуючих інтересів, а також як змагальні ме0

ханізми [2, с. 245—256]. У цьому аспекті в умовах децен0

тралізації влади, яка проходить в Україні, інтерактивні

практики вироблення політики стають усе більш важли0

вими. У цьому світлі аналіз державної політики повинен

ще більшу увагу звертати на розуміння взаємодії в інте0

рактивних практиках з точки зору того, яким чином вони

можуть допомогти людям визначитися з тим, за що варто

боротися, що варто підтримувати або навіть заради чого

варто жити.

Аналіз державної політики має бути завжди спрямо0

ваний на надання допомоги в колективному ухваленні

рішень [11]. Для цього він повинен допомогти зрозуміти,

як люди формують за допомогою деліберації те, що мож0

на назвати "переконання, що поділяються". У таких ви0

падках люди фактично змінюють свої суперечливі пере0

конання через деліберацію, здійснювану за допомогою

інтерактивних практик вироблення політики.

У той же час немає жодної причини припустити, що

подібна схема завжди працюватиме. Тут слід згадати Ка0

стельса, який запропонував три форми формування ко0

лективної ідентичності: 1) легітимна ідентичність (legi0

timizing identity), коли домінуючі владні інститути роблять

певні "пропозиції ідентичності"; 2) ідентичність опору

(identity of resistance), яка з'являється як відповідь на

процеси утиску, використовуючи при цьому категориза0

цію, вступаючу в протиріччя з домінуючими в суспільстві

стереотипами; 3) проектна ідентичність (project identity),

коли особливі соціальні актори будують нову ідентичність

і таким чином відкрито кидають виклик переважаючим в

суспільстві стереотипам [3].

При цьому, "ідентичність опору" може розвинутися в

"проектну ідентичність" у міру того, як співтовариство,

сформоване навколо ідентичності опору, стає "політич0
ним суб'єктом", кидаючи виклик переважаючому симво0
лічному порядку в цій соціальній сфері. Якість інтерак0
тивних практик вироблення політики може бути оцінена

виходячи і з цих позицій.
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Таким чином, необхідність вийти за межі прямої сфе0

ри вироблення державної політики при її аналізі стає в

умовах трансформації українського суспільства немину0

чою. Це спричиняє за собою і певні методологічні на0

слідки: якщо необхідно визначити певні важливі соціальні

групи, співтовариства або окремих людей, чия думка є для

нас важливою, то не можна вже обмежувати досліджен0

ня тільки видимою сферою вироблення і реалізації пол0

ітики. Необхідно визначити і тих людей, ті групи, які ма0

ють бути включеними в аналіз, але знаходяться поза цією

сферою, а також ті теми, які могли б мобілізувати ці нові

групи.

Ще одна особливість аналізу державної політики в

умовах трансформації українського суспільства обумов0

лена дослідженнями в сфері громадських рухів. У остан0

ні два десятиліття стало загальноприйнятим в публічно0

му управлінні дивитися не лише на окремих громадян, але

і на громадські рухи як на цінне джерело "локальних

знань", які збагачують знання, що отримується за допо0

могою більш формалізованих методів аналізу політики

[10]. Визнання, за словами Джеймісон [9], важливості гро0

мадських рухів для когнітивної практики вимагає необхі0

дності визначення в аналізі державної політики методів

мобілізації цих "локальних знань".

А це, у свою чергу, вимагає відповіді на низку запи0

тань, наприклад, на такі. На які інституціональні практи0

ки спиратися для аналізу громадських рухів у вказаному

контексті? Який може бути ефект інструменталізації "ло0

кальних знання" громадських рухів для вироблення і ре0

алізації державної політики? Який може бути ефект для

вироблення і реалізації державної політики від трансфер0

ту культурного аспекту в політичний? Що може бути за0

гублене в результаті трансляції "локальних знань" у про0

цес вироблення і реалізації державної політики? Яка

може/має бути роль окремих лідерів громадської думки

у виробленні та реалізації державної політики? Як слід

ставитись до політичного ескапізму окремих соціальних

груп і громадських рухів?

Питання непрості, але сучасний аналіз державної пол0

ітики повинен дати на них відповідь, оскільки він повинен

базуватися на критичному діалозі, заснованому на вимо0

гах і проблемах, що висуваються різними соціальними гру0

пами. Але це, звичайно ж, вимагає, застосування, разом

з традиційними, інших методів аналізу. Найважливішим

таким методом, на наш погляд, повинен стати дискурсив0

ний аналіз.

Дискурсивний аналіз дозволяє досить ефективно роз0

плутувати стратегічні конфлікти, які виникають у суспіль0

ствах, що трансформуються, до яких належить сучасне

українське суспільство, а також зрозуміти, чому класич0

но0модерністські методи, що традиційно використовують0

ся в аналізі державної політики, іноді не призводять до

очікуваних результатів. При цьому слід зазначити, що

будь0який дискурсивний аналіз прагне показати, яким

чином мова формує дійсність. Проте під цим спільним

знаменником ховається безліч різних підходів. Деякі

підходи роблять акцент на аналізі лінгвістичних елементів,

тоді як інші — на вивченні інституціональних практик, які

породжують цей дискурс. І ми дотримуватимемося саме

останнього підходу.

Можна виділити три основні елементи дискурсивно0

го аналізу, що дозволяють вирішувати завдання аналізу

державної політики. По0перше, це аналіз термінології по0

літичного дискурсу, тобто стандартного (нового) набору

слів і фраз, політичних сюжетів і метафор і різного пози0
ціонування акторів і стейкхолдерів, залучених в процес

вироблення і реалізації державної політики; по0друге,

аналіз формування дискурсивних коаліцій навколо цих

сюжетів; і, по0третє, аналіз інституціональних практик, які

породжують політичні дискурси. Розглянемо ці елемен0

ти детальніше.

1. Аналіз термінології політичного дискурсу. У нашо0

му випадку "терміни" і "термінологію" слід розглядати з

точки зору того, як вони можуть фокусувати політичну

думку і дію в певних напрямах [4]. Виходячи з цього, ми

можемо умовно виділити три шари в політичному дис0

курсі, які разом формують його термінологію в цьому

розумінні.

Перший шар складається з сюжетів, метафор і особ0

ливих міфів, які можуть допомогти у забезпеченні су0

спільної підтримки тих чи інших політичних рішень і/або

програм. У даному контексті сюжети можна визначити як

деякі загальні твердження, які об'єднують раніше непов0

'язані елементи дійсності. Головна функція сюжетів по0

лягає в тому, щоб допомогти людям встановити зв'язок

між їхніми інтересами, знаннями і досвідом і певною про0

блемною сферою державної політики. Так, ідея про те,

що "кращий спосіб піклуватися про природу — це ство0

рювати природні мережі", є прикладом сюжету відносно

державної політики у сфері охорони навколишнього се0

редовища. Подібний тип сюжету пов'язує раніше два не0

зв'язані поняття (природа і мережі), задає загальну оріє0

нтацію дій і є важливим чинником у формуванні коаліції

підтримки.

Сюжети часто містять метафори — лінгвістичні кон0

струкції, які передають розуміння через порівняння. Ме0

тафори такі, як "природні мережі", є засобами дискур0

сивного спрощення, дозволяючи пересічним людям

вільніше обговорювати складні питання державної полі0

тики.

У свою чергу міфи привносять до дискурсу деяку по0

слідовність, пояснюючи, чому різні речі виявляються по0

в'язаними між собою. У нашому прикладі міф може бути

наступним. Природні ресурси здатні до регенерації, але

для цього потрібна відповідна державна політика, а та0

кож участь небайдужих громадян, готових створювати

природні мережі. Тобто зв'язок, який створює цей міф,

такий: турбота про природу — участь громадян.

Другий шар включає поняття і терміни, пов'язані з да0

ною сферою державної політики, тобто свого роду пол0

ітичний словник. Відносно державної політики у сфері

охорони навколишнього середовища це можуть бути такі

терміни, як "основна екологічна структура", "екологічні

коридори", "сфери розвитку природи", "природний ба0

ланс", "біотопи" та ін. Ці терміни структурують певним

чином "білі книги" і спільно визначать, що є прийнятним

або законним з їхньої точки зору, а що — ні. Досить час0

то "політичний словник" базується на певній науковій

теорії або концепції. У разі нашого прикладу такою може

бути концепція біотопів, існування яких забезпечує необ0

хідний "природний баланс".

Третій шар зосереджується на епістемних обгрунту0

ваннях в державній політиці в тій чи іншій сфері. Ґрунту0

ючись на ідеях Фуко, можна сказати, що епістемні обгрун0

тування пов'язані з розумовими штампами певного пері0

оду, будучи, за словами Фуко, "позитивним підсвідомим"

знанням: певними правилами формування, які підкріплю0

ють теорії/політику, але які "не сформульовані само0

стійно" [6].

У нашому прикладі проблема охорони навколишньо0

го середовища структурована двома поняттями, які струк0

турують мислення і дії в цій сфері в контексті відповідної

державної політики. По0перше, це поняття "мереж", яка за0
безпечує головний організаційний принцип. Перехід в дер0

жавній політиці від охорони довкілля до розвитку приро0

ди (а саме так відбувається зараз в розвинених країнах)
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може бути здійснений якраз завдяки цій концепції: замість

того, щоб захистити "острови природної краси, що зали0

шилися", державна політика має бути спрямована на ство0

рення природних мереж, відтворивши бракуючі ланки, так

звані "екологічні коридори". "Мережі" — це, звичайно ж,

у даному разі метафора, але поза сумнівом зараз це одна

з головних метафор для нашого розуміння дійсності, тому

вона має очевидну епістемну властивість.

По0друге, це поняття "інфраструктури". Спочатку, воно

було пов'язане зі штучно створеними дорогами, трубопро0

водами, транспортом тощо, проте з часом це поняття ста0

ло використовуватися і в екології. Якщо розглядати при0

роду як певну інфраструктуру (ця ідея є зараз досить по0

пулярною), то можна перейти від її простого збереження

до фактичного створення нової (кращої) природи.

2. Аналіз формування дискурсивних коаліцій. У рам0

ках сучасного аналізу державної політики недостатньо об0

межитися вивченням термінології політичного дискурсу,

необхідно також проаналізувати і вивчити коаліції, які ство0

рюються в контексті цього дискурсу навколо певних сю0

жетів. Використовуючи розглянутий вище приклад, мож0

на припустити, що коаліції могли б сформуватися навколо

таких двох сюжетів: 1) створення "природних мереж", до0

сить міцних для того, щоб бути саморегульованими; 2)

"інвестування в природу", що має на увазі її розвиток.

Створені навколо цих сюжетів коаліції здатні з'єдна0

ти дві раніше не пов'язані між собою сфери — охорону

довкілля і економічний розвиток, причому трохи інакше,

ніж це має місце в концепції стійкого розвитку. Зважаю0

чи на специфіку даної проблеми, можна упевнено припу0

стити, що у складі учасників коаліцій будуть не лише орга0

ни влади, що реалізують державну політику у сфері захи0

сту навколишнього середовища, але і громадські грома0

дяни, а також просто активні громадяни.

3. Аналіз інституціональних практик. Це третій елемент

дискурсивного аналізу, і він спрямований на аналіз тих інсти0

туціональних практик, у рамках яких має місце кожен конк0

ретний політичний дискурс. У разі нашого прикладу ці прак0

тики визначаються чинним законодавством у сфері охоро0

ни навколишнього середовища, а також рішеннями і діями

Міністерства екології і природних ресурсів і його територі0

альних представництв. Саме завдяки інституціональним

практикам реалізується в основному зв'язок між наукою,

науковими концепціями і розробками, з одного боку, і ви0

робленням державної політики у певній сфері, з іншого.

Таким чином, можна бачити, що в умовах трансфор0

мації українського суспільства як вироблення державної

політики, так і її аналіз набувають більш публічного ха0

рактеру. У новій сучасності саме інтерактивні методи ана0

лізу державної політики гратимуть усе більш важливу

роль, оскільки такі явища, як взаємозалежність і співпра0

ця стають усе більш важливими в мережевому суспільстві.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У світлі викладеного аналіз державної політики по0

винен виконувати потрійне завдання. По0перше, викори0

стовувати нові методи, щоб розуміти яке реальне значен0

ня часто ховається в тому чи іншому політичному дискурсі

і, таким чином, передбачати можливі політичні конфлік0

ти і протистояння.
По0друге, аналізувати різноманітні випадки і практики

(вдалі і невдалі) використання спільного планування, інте0
рактивного вироблення політики, знаходження консенсу0

су за наявності протилежних інтересів і тому подібного,

щоб зрозуміти яким чином ці методи можуть збільшувати

можливості акторів до такої взаємодії і комунікації, які є

ефективними і сприймаються як легітимні усіма акторами.

По0третє, показувати, яким чином нові інтерактивні

методи вироблення політики можуть сприяти посиленню

демократичного врядування в нових умовах трансфор0

мації суспільства. Це передбачає, що аналіз державної

політики повинен, в першу чергу, базуватися на міцному

емпіричному фундаменті, а не тільки на різних теоріях і

концепціях.

Проблема практичного використання дискурсивного

аналізу повинна стати предметом подальших наукових

досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність функціонування механізму державно0

го управління будь0якими соціально0виробничими про0

цесами значною мірою залежить від його організацій0

ного забезпечення. Із запровадженням в Україні прин0

ципів інтегрованого управління та управління за річко0

вими басейнами, які є головними у Водній Рамкові Ди0

рективі ЄС, і які взято за основу в державних законо0

давчо0нормативних актах в Україні щодо розвитку вод0

ного господарства, зокрема у Водному кодексі Украї0

ни, законах і урядових постановах, актуальним стає
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THE CURRENT ORGANIZATIONAL SUPPORT OF PUBLIC WATER RESOURCES MANAGEMENT
IN UKRAINE AT THE NATIONAL LEVEL

У статті наведено організаційне забезпечення державного управління водними ресурсами в
Україні в сучасних умовах. При аналізі організаційних структур державного управління водни�
ми ресурсами враховували різне функціональне ставлення управлінських органів до води в їхній
діяльності: як до природного ресурсу, як до товару (матеріальної цінності) та як до другоряд�
ного фактору. За результатами проведеного аналізу встановлено, що деякі центральні органи
виконавчої влади можна відносити до двох основних груп, разом у водній сфері беруть участь
26 центральних органів виконавчої влади.

 The organizational support of public water resources management in Ukraine in modern conditions
is presented in this article. In the analysis of organizational structures of public water resources
management was taken into account the difference in functional relation to the management of water
in their activities — as a natural resource, as a commodity (material value) and as a secondary factor.
The results of the analysis showed that some central government can be attributed to two main groups;
together in the water field are involved 26 central authorities.

Ключові слова: державне управління, водні ресурси, організаційна схема, організаційне забезпечення,

функції управління, повноваження.
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functions, powers.

аналіз та пошук шляхів удосконалення організаційних

механізмів державного управління водними ресурсами

за європейськими вимогами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема ефективного державного управління при0

родокористуванням і водокористуванням, управління

водними ресурсами та аспекти їх організаційного забез0

печення досліджувались у багатьох працях М.А. Хвесика

[13], В.А. Голяна [2], В.А. Сташука [11], С.І. Дорогунцо0
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ва [3], І.О. Драгана [4], В.І. Павлова [10], Б.М. Данилиши0

на [3], А.В. Яцика [14], М.Ю. Тарасової [12], В.А. Ду0

ховного [5], В.И. Данилова0Данильяна, Т.Д. Клауссена

[7], Р.Г. Мумладзе [9], Н.Н. Мирзаева [8], Н.Т. Кавешні0

кова [6]. Більшість праць не враховують у повній мірі

особливості водних ресурсів України та різне ставлен0

ня до води у практичній діяльності. У працях з держав0

ного управління практично відсутні комплексні дослід0

ження з аналізу організаційних структур державного

управління водними ресурсами на національному, регі0

ональному і місцевому рівнях.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукової статті є виявлення особливостей

сучасного організаційного забезпечення державного

управління водними ресурсами в Україні на національ0

ному рівні на підставі аналізу діючих організаційних

структур, їх функцій і повноважень, ставлення до води.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За Водним кодексом України державне управління

у країні в галузі використання і охорони вод та відтво0

рення водних ресурсів здійснюється за басейновим

принципом на основі державних, цільових, міждержав0

них та регіональних програм використання і охорони вод

та відтворення водних ресурсів [1 , ст. 13].

Державне управління в галузі використання і охо0

рони вод та відтворення водних ресурсів на практиці

здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АР

Крим, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі орга0

ни, районні, обласні ради, органи виконавчої влади та

інші державні органи відповідно до законодавства Ук0

раїни. Держава, як суб'єкт управління, здійснює керівні

дії в першу чергу через різні гілки органів влади — за0

конодавчу, виконавчу і судову, які включають: прези0

дента, парламент, уряд, місцеві адміністрації, центральні

органи виконавчої влади, регіональні та місцеві органи

державної влади та органи місцевого самоврядування

(рис. 1).

Законодавчі органи державної влади (Верховна

Рада України, її комітети, рахункова палата) формують

правове поле (поле водних відносин) з питань викорис0

тання, збереження та охорони водних ресурсів. Вико0

навчі органи влади — реалізують на практиці управ0

лінські функції держави. Судові органи (органи проку0

рорського нагляду, судочинства) здійснюють контроль

за додержанням законодавства та вирішують супереч0

ки в області використання і охорони вод.

Нагляд за додержанням законодавства здійснюють

органи прокуратури. Він спрямований на збереження вод0

них ресурсів держави та їх раціональне використання суб0

'єктами господарювання, на виявлення і притягнення вин0

них осіб до встановленої законом відповідальності та

відшкодування спричиненої довкіллю шкоди та збитків. Суть

контрольної діяльності органів судочинства полягає у роз0

гляді судами різної юрисдикції кримінальних і цивільних

справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Станом на січень 2015 року центральними органа0

ми виконавчої влади у сфері формування та реалізації

державної водної політики є Міністерство екології та

природних ресурсів України та його структурні підроз0

діли: Державна служба геології та надр України, Дер0

жавне агентство водних ресурсів України, Державна

екологічна інспекція України, Державне агентство еко0

логічних інвестицій України, Державне агентство з уп0

равління зоною відчуження України.

Міністерство екології та природних ресурсів Украї0

ни (Мінприроди) відноситься до головних органів у сис0

темі центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) і

було створено Указом Президента України від 28 груд0

ня 2010 року № 1245/2010 шляхом реорганізації

Міністерства охорони навколишнього природного сере0

довища України [10].

Цим же Указом Державний комітет України по вод0

ному господарству було реорганізовано в Державне

агентство водних ресурсів України, створено також

Державну екологічну інспекцію України і Державну

службу геології та надр України, а Державне агентство

екологічних інвестицій України реорганізовано в Націо0

нальне агентство екологічних інвестицій України. За0

тверджено також і схему їх взаємодії через Міністра еко0

логії та природних ресурсів України.

 

Президент України 

Законодавча  
гілка влади

Виконавча  
гілка влади

Судова гілка 
влади

Верховна Рада  
України 

Рахункова 
палата 

Кабінет Міністрів  
України

Міністерства

Державні служби 

Державні агентства 

Державні інспекції

Верховний Суд  
України 

Прокуратура 

Господарський Суд 
України 

Конституційний 
Суд України 

Регіональні та місцеві органи державної влади та  
місцевого самоврядування 

Рис. 1. Загальна система органів державної влади в Україні, що здійснюють управління
водними ресурсами
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При аналізі переліку органів державної влади, уста0

нов, організацій, відомств, які залучені до процесу

управління водними ресурсами, потрібно дотримуватись

того, що Водний кодекс надає визначення водам як "усі

води (поверхневі, підземні, морські), що входять до

складу природних ланок кругообігу води" [1]. У правовій

літературі підкреслюється, що до водного фонду вхо0

дять саме "всі води", а не "вся вода". Відмічається, що з

точки зору права власності весь запас води, який зна0

ходиться на певній території, можна розділити на три

групи:

1) вода, яка за своїм станом не може бути об'єктом

правовідносин власності (вода в атмосфері, волога в

грунті, вода в живих організмах тощо);

2) запаси води, що є ресурсом для її використання,

— поверхневі і підземні води, зосереджені у відповід0

них водних об'єктах;

3) вода, що вилучена із природного кругообігу і зна0

ходиться в обігу як товарна матеріальна цінність [3].

Фахівці з права вважають, що до водного фонду

потрібно включати тільки води, що складають другу

групу. Отже, у розумінні Водного кодексу, не являють0

ся водами вода як хімічна речовина, вода, що розлита у

пляшки, вода в акваріумі, басейні, трубопроводі, кана0

лізації і т.п.

Враховуючи такі правові підходи, вважаємо за до0

цільне в організаційному забезпеченні управління вод0

ними ресурсами виділити три групи державних органів

влади. Перша група — такі, що мають відношення до

води як до природного ресурсу, управління ним, тоб0

то безпосередньо відображені у Водному кодексі,

друга група — такі, що мають відношення до води

як до товару, матеріальної цінності, третя група —

такі, що дотичні у своїй діяльності до водного ресур0

су або до води і відображені у Водному кодексі по0

бічно, або не відображені зовсім. При цьому друга

група державних органів влади не менш важлива чим

перша, адже в технологічному обороті підприємств,

в трубах і апаратах, лотках, відстійниках вода як ма0

теріальна цінність (товар) може знаходитись у знач0

них обсягах.

На підставі аналізу можливого використання вод

і води у різних сферах життєдіяльності суспільства,

аналізу наявних в Україні центральних органів вла0

ди, інших відомств, нами складено загальні схеми

систем державних органів влади, що безпосередньо

беруть участь в управлінні водними ресурсами, що

регулюють використання води, як матеріальної

цінності (товару) та що побічно дотичні у своїй діяль0

ності до водних ресурсів і води.

До основних органів державної влади, що без0

посередньо беруть участь в управлінні водними ре0

сурсами (ВРУ, ВР АРК, РМ АРК, Ради різних рівнів,

Державні адміністрації різних рівнів, КМУ, Мінпри0

роди та ЦОВВ у його структурі) потрібно додати інші

(рис. 2).

Зокрема, це — Міністерство аграрної політики

та продовольства (Мінагрополітики), яке через ЦОВВ

Державне агентство рибного господарства (Дерож0

рибагентство) реалізує державну політику з викори0

стання та відтворення водних живих організмів, на0

приклад розробляє і затверджує нормативи екобез0

пеки для водних об'єктів, вода в яких використовується

для водного господарства, регулює рибальство на вод0

них об'єктах.

Мінагропромплітики через Державне агентство зе0

мельних ресурсів (Держземагентство) та Державне

агентство лісових ресурсів (Держлісагентство) у межах

своєї компетенції здійснює також управління земельни0

ми і лісовими ресурсами у водоохоронних зонах, при0

бережних захисних смугах, смугах відведення на різно0

манітних водних об'єктах, що безпосередньо впливає

на їх стан і стан водних ресурсів.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

(Міненерговугілля) управляє видобутком гідроелектро0

енергії, утворення шахтних вод, встановленням правил

експлуатації водосховищ комплексного призначення,

водосховищ0охолоджувачів для атомних і теплових

електростанцій.

Міністерство інфраструктури (Мінінфраструктури)

має повноваження щодо управління водними видами

транспорту, погоджує правила плавання суднами, управ0

ляє водними шляхами через ЦОВВ — Державну інспек0

цію України з безпеки на морському та річковому транс0

порті (Укрморрічінспекція).

Міністерство оборони України управляє воєнними

діями на водних об'єктах під час воєнного стану, а у

мирний час через ЦОВВ — Державну службу з над0

звичайних ситуацій (ДСНС України) бере участь у

ліквідації наслідків стихійних лих, шкідливої дії вод, га0

сінням пожеж водою з водних об'єктів і джерел. Важ0

Рис. 2. Система органів державної
влади в Україні, що безпосередньо беруть участь

в процесах управління водними ресурсами
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ливою функцією ДСНС щодо водних ресурсів, яка зас0

відчена у Водному кодексі в ст. 26, 28, 108, є ведення

державного обліку поверхневих вод, водного кадаст0

ру, спостережень (моніторингу) за розвитком стихійних

явищ і забезпечувати місцеві ради та органи виконавчої

влади необхідною гідрологічною та гідрохімічною

інформацією. Для виконання цих завдань в структурі

ДСНС передбачена державна установа — Український

гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ).

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ України) че0

рез Державну санітарно0епідеміологічну службу (Дер0

жсанепідемслужбу) як ЦОВВ, що реалізує державну

політику, виконує цілий ряд важливих контрольно0

управлінських функцій, спрямованих на поліпшення са0

нітарного та епідемічного благополуччя населення, що

пов'язано з водами. Це, зокрема, погодження рішень

про скидання стічних вод; погодження нормативів еко0

логічної безпеки водокористування, якості води; доз0

волів на скидання шкідливих речовин у водні об'єкти;

надання висновків по спец водокористуванню; припи0

нення водопостачання у разі невідповідності якості вод

стандартам; формуванні переліку лікувальних водних

об'єктів; погодження дозволів на зрошення стічними

водами; погодження проектів полігонів для захоронен0

ня відходів у підземних горизонтах, проектів повернен0

ня супутно0пластових вод нафтогазових родовищ; по0

годження порядку експлуатації системи чи каскаду во0

досховищ та інше.

Завдання цього ЦОВВ настільки численні, що потре0

бують, на нашу думку, узагальнення в одній із окремих

статей Водного кодексу, наприклад ст. 173 як "Компе0

тенція центрального органу виконавчої влади, що реа0

лізує державну політику у сфері санітарного та епідем0

ічного благополуччя населення у галузі управління і

контролю за використанням і охороною вод та відтво0

ренням водних ресурсів".

Міністерство регіонального розвитку, будівництва

та житлово0комунального господарства (Мінрегіон)

формує та забезпечує реалізацію державної політики у

сфері житлово0комунального господарства, здійснює

управління із забезпечення населення не тільки цент0

ралізованим питним водопостачанням та водовідведен0

ням, а також процесами підтоплення міст і селищ місько0

го типу [2]. До того ж через ЦОВВ Агентство Держе0

нергоефективності — реалізується державна політика

у сфері ефективного використання паливно0енергетич0

них ресурсів і енергозбереження при використанні вод0

них ресурсів. У цьому полягає залучення даного ЦОВВ

до управління водами саме як до природного ресурсу.

Міністерство промислової політики (Мінпромполіти0

ки) як ЦОВВ, що формує та реалізує державну промис0

лову політику, здійснює управління водами в частині

промислового водокористування (нормування забору

води, скиду стічних вод), яке проявляється у завданнях

технічного і технологічного регулювання водокористу0

вання (які, на жаль, прямо не відображені у Положенні).

Додаткові органи державної влади в Україні регу0

люють використання води як матеріальної цінності (то0

вару). Це такі органи, які фактично займаються вилуче0

ною із природного обороту водою, водою в інженер0

них мережах (трубопроводах, лотках, каналах), інже0

нерних і не інженерних ємностях (промислових апара0

тах, пляшках, цистернах), водою для споживання (пит0

на вода, побутова вода). До них належать: НКРЕКП,

Держветфітослужба, Мінрегіон, Міндоходів, Мінпром0

політики, Мінекономрозвиткую (рис. 3).

Так, Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних по0

слуг (НКРЕКП) є державним колегіальним органом,

підпорядкованим Президентові України і підзвітним

Верховній Раді України, який забезпечує цінову і тариф0

ну політику централізованого водопостачання і водо0

відведення, здійснює ліцензування господарської діяль0

ності та розробляє і затверджує порядок формування

цін і тарифів у цій сфері.

Мінагрополітики через Державну ветеринарну та

фітосанітарну службу (Держветфітослужба) як ЦОВВ,

що реалізує державну політику у галузі ветеринарної

медицини, карантину та захисту рослин, погоджує ви0

користання води, у тому числі стічної, для зрошення

рослин і напування тварин.

Мінрегіон та Мінпромполітики встановлюють тех0

нічні і технологічні нормативи поводження з водою як

сировиною в своїх галузях в технологічних процесах

використання води, яка знаходиться в апаратах, агре0

гатах, установках, обладнанні. Мінрегіон — в апаратах

водопостачання, водопідготовки і водовідведення, а

Мінпромполітики — в апаратах виготовлення промис0

лової продукції, у яких задіяна вода як хімічна речови0

на чи як охолоджуюче середовище. Міністерство до0
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Рис. 3. Система додаткових органів державної влади в Україні, що регулюють використання
води як матеріальної цінності (товару)
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ходів та зборів України (Міндоходів) регулює розмір

податкових надходжень від діяльності, пов'язаної із

спеціальним водокористуванням та видатків з бюджетів

на водоохоронні заходи шляхом встановлення ставок

зборів та надання податкових пільг.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (Міне0

кономрозвитку) є головним органом у системі ЦОВВ,

що формує і забезпечує реалізацію державної політи0

ки економічного і соціального розвитку, цінової політи0

ки. Тому формує в цілому соціально0економічне наван0

таження на водні ресурси, формально "ціну на воду".

Мінекономрозвитку реалізує свої повноваження і зав0

дання щодо води через підпорядковані йому структурні

підрозділи: Державну службу статистики (Держстат),

Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів

(Держспоживінспекція).

Як ЦОВВ у галузі статистики Держстат виконує зав0

дання збору та оброблення статистичних даних щодо

обсягів водокористування та водовідведення. Держс0

поживінспекція здійснює державний нагляд за додер0

жанням технічних регламентів, стандартів, норм і пра0

вил, які стосуються також процесів водокористування.

Дотичними побічно до водних ресурсів будемо вва0

жати такі органи державної влади, які у своїй діяльності

змушені тим чи іншим чином враховувати наявність вод0

них ресурсів, водних об'єктів, властивостей вод і вод0

них об'єктів. Такими органами центральної виконавчої

влади в Україні є, на нашу думку, Мінкультури, Мінмо0

лодьспорт, Держпраці, Держприркордонслужба, Дер0

жтуризмкурорт, Міністерство освіти і науки (МОН) (рис.

4).

Міністерство культури (Мінкультури) є головним

ЦОВВ у сферах культури та мистецтв, охорони культур0

ної спадщини. Об'єкти культурної спадщини (пам'ятки

культури) можуть бути розміщені не тільки на суходолі,

а і на водних об'єктах (морях, річках, озерах), в межах

водоохоронних зон, тому завданням Мінкультури повин0

но бути виявлення та охорона таких пам'яток, а завдан0

ням інших ЦОВВ — сприяти цьому.

Міністерство молоді та спорту (Мінмолодьспорт) як

ЦОВВ, що формує і реалізує державну політику у сфері

фізичної культури і спорту, організовує і координує

спортивні змагання, які можуть проводитись також і на

водних об'єктах, що робить дане міністерство дотичним

до їх функціонування.

Державна прикордонна служба (Держприкордонс0

лужба) підпорядкована Президенту України і реалізує

згідно Закону України про державну прикордонну служ0

бу державну політику у сфері охорони державного кор0

дону не тільки на суші, а й на морі, річках, озерах та

інших водоймах і має це враховувати у своїй діяльності

[2].

Мініфраструктури через Державне агентство з ту0

ризму та курортів (Держтуризмкурорт) забезпечує

організаційну, методичну, експертно0аналітичну, інфор0

маційну та іншу діяльність і є дотичним до водних ре0

сурсів в частині залучення їх до туристичних об'єктів і

курортів. Тому завданнями Держтуризмкурорту є веден0

ня кадастру природних водних лікувальних ресурсів,

переліку туристичних ресурсів на водних об'єктах.

Державна інспекція з питань праці (Держпраці) до0

тична до водної сфери як ЦОВВ, що реалізує державну

політику з питань державного нагляду та контролю за

дотриманням законодавства про працю. Крім загальних

питань дотримання законодавства при виконанні робіт

на водних об'єктах, Держпраці погоджує створення

підземних полігонів для захоронення відходів у глибо0

ких горизонтах, що не містять підземні води.

МОН як ЦОВВ, що формує і реалізує державну по0

літику у сфері науки, дотичний до водної сфери в час0

тині організації і проведення науково0дослідної діяль0

ності на водних об'єктах, водогосподарських об'єктах і

системах.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті наведено організаційне забезпечення дер0

жавного управління водними ресурсами в Україні в су0

часних умовах. Показано, що при аналізі та оптимізації

організаційних структур державного управління водни0

ми ресурсами доцільно враховувати різне функціональ0

не ставлення управлінських органів до води в їхній діяль0

ності як до природного ресурсу, як до товару (матері0

альної цінності) та як до другорядного фактору. За ре0

зультатами проведеного аналізу встановлено, що деякі

ЦОВВ можна відносити і до першої, і до другої груп. В

цілому встановлено, що станом на початок 2015 року

до першої групи серед державних центральних органів

виконавчої влади починаючи з КМУ належать 13 ЦОВВ,

10 з них підпорядковано 8 головним ЦОВВ, до другої

— 7 органів, один з них підпорядковано Президенту, а

три знаходяться у структурі міністерств, до третьої —

6 органів, один з яких підпорядковано міністерству, а

разом у водній сфері беруть участь і дотичні до неї

 

Мінкультури 

Мінмолодьспорт 

Держпраці 

Держприкордонслужба 

Мінінфраструктури Держтуризмкурорт 

МОН 

Рис. 4. Система додаткових органів державної влади в Україні, що дотичні
у своїй діяльності до водних ресурсів і води
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

26 ЦОВВ. На рівні головних ЦОВВ до води мають відно0

шення 17 міністерств.

 Подальші дослідження необхідно спрямувати на

якісний аналіз функцій і завдань всіх органів держав0

ної влади та розробку рекомендацій щодо їх оптимізації.
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