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MANAGEMENT FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL HOLDINGS

Формування більшості аграрних холдингів пов'язане з намаганням суб'єктів господарюван�
ня пристосуватися до мінливого економічного середовища з метою забезпечення конкурен�
тоспроможного та стійкого функціонування. Незважаючи на фінансовий потенціал аграрних
холдингів, важливого значення набувають особливості фінансового забезпечення їх діяльності
та подальші перспективи розвитку. Наявна необхідність комплексного підходу до розгляду
питання фінансового забезпечення та розвитку аграрних холдингів у контексті розв'язання існу�
ючих проблем та протиріч фінансування їх діяльності та формування стратегії управління фінан�
совим забезпеченням.

Для фінансових ресурсів як досить складної економічної категорії притаманною є зміна важ�
ливих своїх елементів відповідно до економічних трансформацій, що відбуваються в націо�
нальній економіці. Фінансове забезпечення діяльності аграрних холдингів можна представити
як фінансові відносини, які відображають провідні траєкторії формування, генерування, нагро�
мадження, трансформації та використання фінансових ресурсів для досягнення економічної
мети функціонування.

Управління фінансовими ресурсами аграрних холдингів націлене на ефективне використан�
ня фінансових ресурсів та фінансову забезпеченість їх діяльності. Для цього аграрним холдин�
гам необхідно розробити фінансову стратегію діяльності, яка забезпечить фінансову
стабільність та фінансову стійкість функціонування та уможливить отримання доходів від різних
видів діяльності, позитивних фінансових результатів та приріст капіталу, підвищить конкурен�
тоспроможність та ринкову вартість.

Виважена політика формування, накопичення, трансформації, розподілу і використання
фінансових ресурсів аграрних холдингів є вирішальною в забезпечені їх конкурентоспромож�
ного, фінансово стійкого функціонування, зростання капіталізації та досягнення успіху на рин�
ку.

Formation of most agricultural holdings linked to attempts undertakings to adapt to the changing
economic environment in order to ensure competitive and sustainable operation. Despite the financial
potential of agricultural holdings acquire important features to ensure their financial performance
and future prospects. The current need for a comprehensive approach to the issue of financial security
and the development of agricultural holdings in the context of solving existing problems and
contradictions finance their activities and forming a strategy for the financial support.

For financial resources as a rather difficult economic categories characteristic is a change in its
essential elements in accordance with the economic transformations taking place in the national
economy. Financial support of agricultural holdings can be presented as financial relations which
reflect the key trajectory formation, generation, accumulation, transformation and financial
resources to achieve the goals of economic performance.

Financial management of agricultural holdings aimed at efficient use of financial resources and
financial means of their activity. For this agricultural holdings need to develop a financial strategy,
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which will ensure financial stability and financial stability of operation and enable revenue from various
activities, positive financial results and capital gains, increase competitiveness and market value.

A sound policy formation, accumulation, transformation, distribution and use of financial resources
of agricultural holdings is crucial in ensuring their competitive, financially sustainable operations,
capitalization growth and success in the market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформація економічного базису національної

економіки, реформування аграрної сфери сприяли появі

значної кількості підприємств різних організаційно*пра*

вових форм, господарська діяльність яких грунтується

на приватній власності на землю та майно. Паралельно

із цими процесами відбувалося переформатування дер*

жавної економічної і фінансової політики, зміни пріо*

ритетів та трендів подальшого розвитку у сфері фінан*

сування, кредитування, страхування, державної

підтримки та оподаткування аграрних компаній.

Динамічні трансформаційні процеси в аграрній еко*

номіці України супроводжуються змінами інституціо*

нальних засад розвитку господарських формувань. Ви*

никли та функціонують нові організаційно*правові фор*

ми та види економічних суб'єктів, які мають значний

потенціал та перспективи щодо його реалізації. В про*

цесі реформування аграрної сфери в Україні відбулося

пожвавлення інтеграційних процесів та створення аграр*

них холдингів.

Незважаючи на фінансовий потенціал аграрних хол*

дингів, важливого значення набувають особливості

фінансового забезпечення їх діяльності та подальші

перспективи розвитку. Наявна необхідність комплекс*

ного підходу до розгляду питання фінансового забез*

печення та розвитку аграрних холдингів в контексті роз*

в'язання існуючих проблем та протиріч фінансування їх

діяльності та формування стратегії управління фінансо*

вим забезпеченням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням діяльності аграрних холдингів та

фінансовому забезпеченню аграрних формувань при*

свячені праці багатьох вітчизняних та іноземних вчених.

Заслуговують на особливу увагу наукові дослідження

В. Андрійчука [1], які присвячені розвитку інтеграцій*

них процесів в аграрній сфері та сучасним тенденціям

діяльності агропромислових компаній. Значний науко*

вий і практичний інтерес представляють наукові праці

С. Дем'яненка [2], в яких приділено увагу процесам ста*

новлення та розвитку аграрних холдингів, організацій*

но*правовим формам реформованих сільськогоспо*

дарських підприємств в Україні. Наукові розробки

Ю. Нестерчук [3], присвячені діяльності інтегрованих аг*

рарно*промислових формувань та їх ролі в аграрно*про*

мисловому виробництві.

Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансові ресурси, управління фінансовими ресурсами, фінан#

сова стратегія, аграрний холдинг, інтеграція, аграрно#промислове виробництво.

Key words: financial support, financial resources, financial management, financial strategy, the agricultural

holding, financial, integration, agro#industrial production.

Грунтовні наукові розробки з питань фінансової

стратегії підприємств представлені в багатьох працях

І. Бланка [4]. Теоретико*методологічним засадам фінан*

сового забезпечення діяльності суб'єктів господарюван*

ня аграрної галузі присвячені наукові розвідки О. Гудзь

[5] та П. Стецюк [6]. Сучасні аспекти фінансового за*

безпечення та фінансової стратегії аграрних формувань

представлені в наукових дослідженнях Н. Танклевської

[7]. Проте потребує подальшого дослідження та систе*

матизації проблема управління фінансовим забезпечен*

ням діяльності аграрних холдингів у сучасному динамі*

чному фінансовому середовищі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування основних скла*

дових та пріоритетних напрямів формування стратегії

управління фінансовим забезпечення діяльності та роз*

витку аграрних холдингів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реформування аграрної сфери України супровод*

жується трансформаційними перетвореннями її еконо*

мічної основи, важливою складовою яких виступають

інтеграційні процеси. Формування більшості аграрних

холдингів пов'язане з намаганням суб'єктів господарю*

вання пристосуватися до мінливого економічного сере*

довища з метою забезпечення конкурентоспроможно*

го та стійкого функціонування. Переформатування ха*

рактеру відносин між учасниками інтеграції приводить

до заміщення традиційних економічних механізмів но*

вими, краще адаптованими до ринкових економічних

реалій. Надзвичайно важливого значення в госпо*

дарській діяльності аграрних холдингів набуває забез*

печеність та позитивна результативність використання

фінансових ресурсів. Багатогранність фінансових ре*

сурсів та їх використання в процесі функціонування аг*

рарних холдингів потребує нового надійного теоретич*

ного та практичного фундаменту для розробки і

здійснення практичних рішень щодо фінансового забез*

печення їх діяльності й економічного розвитку.

Аграрний холдинг є специфічною формою володін*

ня акціонерним капіталом, за якої материнська компа*

нія, володіючи контрольним пакетом акцій інших

підприємств, здійснює управління і контроль за їх діяль*

ністю і завдяки цьому об'єднує їх в єдину організаційну

структуру з відповідальними цілями і місією [2]. Виник*

нення та розвиток холдингових компаній презентують
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як "активізацію інвестиційної та інно*

ваційної діяльності, спрямованої на

збереження прогресивних структур*

них зрушень, технічне оновлення ви*

робництва, впровадження новітніх

технологій і нової техніки, що є особ*

ливо актуальним завданням ефектив*

них власників у постприватизаційний

період та викликає зміну попиту на

робочу силу в аспектах її структури і

кваліфікаційного складу, що призво*

дить, з одного боку, до зменшення

потреби в робочій силі завдяки зрос*

танню продуктивності праці, а з іншо*

го — до збільшення зайнятості і потреби в працівниках

внаслідок зростання обсягів виробництва" [4].

Функціонують чисті холдингові компанії, які вико*

нують управлінські та контрольні функції та змішані —

здійснюють промислову, фінансову, кредитну, торгі*

вельну та інші види підприємництва. Компанії холдин*

гового типу розповсюджені в економічно розвинутих

країнах, тому що вони забезпечують централізоване

управління бізнесом, що уможливлює не тільки

здійснення центральною компанією управління пакетом

акцій, а також підпорядкування незалежних компаній

[3].

Для фінансових ресурсів як досить складної еконо*

мічної категорії притаманною є зміна важливих своїх

елементів відповідно до економічних трансформацій,

що відбуваються в національній економіці. У зв'язку із

цим, у вчених щодо визначення поняття "фінансові ре*

сурси" в різні часи наявні певні особливості в тракту*

ваннях. Сучасні фінансові тенденції визначення фінан*

сових ресурсів підприємств з точки зору ліквідності ак*

тивів, яке запропоновано О. Гудзь: "... фінансові ресур*

си підприємства — це сукупність усіх високоліквідних

наявних активів, які перебувають у розпорядженні

підприємства й призначені для виконання фінансових

зобов'язань і розширеного відтворення" [5, с. 30].

П. Стецюк презентує фінансові ресурси в контексті фі*

нансового управління, головним завданням якого є за*

безпечення неперервності руху грошових потоків: "…

фінансові ресурси підприємства (суб'єкта господарю*

вання) — це його найбільш ліквідні активи, що забезпе*

чують неперервність руху грошових потоків" [6, с. 46].

Виходячи із задоволення економічних інтересів влас*

ників, учасників чи інших зацікавлених осіб аграрних

холдингів, фінансові ресурси розглядаються як грошові

та інші ліквідні оборотні засоби, що нагромаджені й

авансовані з власних, позикових та залучених джерел у

господарську діяльність задля задоволення економіч*

них потреб та інтересів власників, учасників чи інших

зацікавлених осіб.

Грунтуючись на тому, що фінансові ресурси є осно*

вою фінансового забезпечення діяльності аграрних хол*

дингів, а також враховуючи їх різноманітність прояву,

фінансове забезпечення діяльності аграрних холдингів

можна представити як фінансові відносини, які відоб*

ражають провідні траєкторії формування, генерування,

нагромадження, трансформації та використання фінан*

сових ресурсів для досягнення економічної мети функ*

ціонування.

У 2015 р. 45 українських аграрних холдингів отри*

мали виручку близько 11 млрд доларів США та контро*

лювали 4,1 млн га сільськогосподарських земель

(табл.1). Активний розвиток аграрних холдингів, якій

мав місце 10 років тому, супроводжувався зростанням

їх земельних банків та концентрацією значних обсягів

власних та арендованих земельних ресурсів, підготов*

кою до IPO або private placement [8].

 Управління фінансовими ресурсами аграрних хол*

дингів націлене на ефективне використання фінансових

ресурсів та фінансову забезпеченість їх діяльності. Для

цього аграрним холдингам необхідно розробити фінан*

сову стратегію діяльності, яка забезпечить фінансову

стабільність та фінансову стійкість функціонування та

уможливить отримання доходів від різних видів діяль*

ності, позитивних фінансових результатів та приріст

капіталу, підвищить конкурентоспроможність та ринко*

ву вартість.

 І. Бланк зазначає про значення фінансової стратегії

в якості виду функціональної стратегії підприємства, яка

забезпечує основні напрями розвитку його фінансової

діяльності та фінансових відносин шляхом формуван*

ня довгострокових фінансових цілей, тобто вибору

найефективніших шляхів їх досягнення, адекватного

коригування джерел формування й напрямів викорис*

тання фінансових ресурсів за умови змін у зовнішньо*

му середовищі [4, с. 104].

 Н. Танклевська презентує фінансову стратегію як

довготривалий напрям фінансової політики, розрахова*

ний на перспективу, який передбачає вирішення масш*

табних завдань, визначених економічною та соціальною

стратегіями [7, с. 27]. О. Гудзь зазначає важливу роль

фінансової стратегії в ефективній дії механізму забез*

печення фінансовими ресурсами сільськогосподарських

підприємств, що сприятиме постійному й стабільному

підвищенню їх ефективності та прибутковості [5, с. 326].

 Н. Танклевська представляє формування фінансо*

вої стратегії підприємства наступним чином: визначен*

ня загального часу, за який формується фінансова стра*

тегія; формування стратегічного завдання фінансової

діяльності підприємства; розробка фінансової політи*

ки стосовно окремих аспектів фінансової діяльності;

конкретизація показників фінансової стратегії за пе*

ріодами її реалізації; оцінка розробленої фінансової

стратегії [7, с. 285—286].

 І. Бланк виділяє наступні етапи процесу формування

фінансової стратегії підприємства: загальний період фор*

мування фінансової стратегії; формування стратегічних

Таблиця 1. Найбільші аграрні холдинги України у 2014 р.

Компанії Виручка, 
млрд грн. 

Прибуток, 
млрд грн. 

Активи, 
млрд 
грн. 

Оціночна 
вартість, 
млрд грн. 

Земельний
банк, 
тис. га 

Kernel 28,2 - 1,2 11 20 422
Ukrlandfarming 24,6 - 4,1 23,7 21,4 670
Нібулон 22,7 - 1,9 23 2,3 81 
Миронівський
хлібопродукт 

21,8 - 6,5 35 3,0 360

Cargill Україна 10,8 1,6 4,7 5,2 70 
Bunge Україна 7,0 0,7 4 6 75
 Креатив Груп 6,9 - 4,4 8 1,9 35
ADM Україна 6,4 0,1 2,5 0,7 60 
Louis Dreyfus
Україна 

5,1 0,9 0,9 2,5 50

Агротрейд 2,3 0,4 8 1,9 61
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цілей фінансової діяльності; розробка фінансова політи*

ки за аспектами фінансової діяльності; конкретизація

показників фінансової стратегії за періодами її реалізації;

оцінка розробленої фінансової стратегії [4, с. 349—352].

При розробці стратегії управління фінансовим за*

безпечення аграрних холдингів необхідно враховувати

негативні фінансово*економічні та суспільні тенденції:

трансформаційна економічна розбалансованість; полі*

тична нестабільність; недосконалість бюджетної, подат*

кової, цінової, кредитної політики; інфляція; постійні

зміни нормативно*правової бази; значні коливання кур*

су національної валюти.

Формування стратегії управління фінансовим забез*

печенням аграрних холдингів повинно включати функ*

ціональні блоки чинників макро* та мікроекономічного

середовища. Найголовнішими з макроекономічних чин*

ників є: загальний економічний і фінансовий стан дер*

жави; природні та кліматичні умови господарювання;

модель фінансових відносин в суспільстві; організацій*

на та функціональна структура фінансової системи; еко*

номічні відносини аграрних формувань з організаціями

виробничої інфраструктури (підприємствами транспор*

ту й зв'язку); економічні відносини аграрних формувань

з державою щодо сплати податків, зборів, платежів;

курс національної валюти; економічні відносини з фінан*

совими інституціями; рівень конкуренції в галузі.

Чинники мікроекономічного середовища включа*

ють: економічні відносини між структурними підрозді*

лами; фінансові очікування та економічна мета заснов*

ників, топ*менеджменту; організаційно*правова форма

господарювання; сформована система організації, уп*

равління та контролю; наявність та використанням ре*

сурсного потенціалу; існуюча фінансова структура ком*

панії; вибрана облікова політика та якість організації

обліку.

ВИСНОВКИ
Виважена політика формування, накопичення,

трансформації, розподілу і використання фінансових

ресурсів аграрних холдингів є вирішальною в забезпе*

чені їх конкурентоспроможного, фінансово стійкого

функціонування, зростання капіталізації та досягнення

успіху на ринку. Система управління фінансовими ре*

сурсами аграрних холдингів повинна спрямовуватися на

забезпечення позитивної результативності використан*

ня фінансових ресурсів. Тому одним із найважливіших

напрямів фінансової політики аграрних холдингів Украї*

ни є формування і реалізація стратегії управління фінан*

совим забезпеченням, яка повинна сприяти їх фінан*

совій стійкості, досягненню значних темпів зростання

прибутку, мінімізації фінансових ризиків, забезпечен*

ня ліквідності.

До переваг фінансового забезпечення функціону*

вання аграрних холдингів можна віднести: спільність

фінансових та комерційних інтересів учасників, що

підвищує дієвість функціонування об'єднання; акумуля*

ція вільних фінансових ресурсів та використання їх в

інвестиційних цілях; зменшення витрат виробництва

продукції; підвищення конкурентоспроможності та

фінансової стійкості. У сфері управління фінансовим

забезпеченням діяльності аграрних холдингів важливим

є можливість головної компанії перерозподіляти ресур*

си, міняти напрям фінансових потоків, здійснювати інве*

стиційні проекти переважно за рахунок власних джерел

фінансування, а у разі їх нестачі, залучати зовнішні дже*

рела фінансування.
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ВСТУП
У сучасних умовах суттєвого значення набуває не*

обхідність гнучкого реагування на пріоритети споживача,

підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції,

УДК 334.711:65.012

І. І. Вініченко,
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

І. Vіnіchenko,
Doctor of Economics, Professor, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics
M. Horodko,
Сandidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

LOGISTIC APPROACH TO MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті визначено, що неефективність системи управління та відсутність чіткої стратегії роз�
витку сільськогосподарських підприємств потребують інтеграції різних сфер його управлінсь�
кої діяльності з використанням логістичних підходів. Застосування логістичного підходу в управ�
лінні підприємствами забезпечує єдність та узгодженість дій всіх функціональних підрозділів
та потребує адаптації до особливостей сільського господарства.

Логістичний підхід до управління діяльністю сільськогосподарських підприємств дозволяє
розглядати як основу їх функціонування рух матеріальних та супутніх потоків, а його впровад�
ження повинно мати комплексний характер стосовно регулювання потокових процесів у сфері
виробництва та обігу.

З'ясовано, що головним підгрутням застосування комплексного логістичного підходу є ефек�
тивне функціонування логістичних систем як сукупності пов'язаних між собою учасників еконо�
мічних потоків для досягнення єдиної цілі управління. В залежності від організації процесів на
підприємстві, впровадження логістичного підходу може бути частковим або комплесним, що
відповідає певному характеру побудови логістичних систем з метою забезпечення високого
рівня обслуговування споживачів при мінімальних загальних витратах.

This article stipulates that inefficiency management and the absence of clear strategy of
agricultural enterprises need to integrate different areas of its management activities using logistic
approaches. Application of logistic approach in the management of enterprises ensures the unity
and coordination of actions of all functional departments and needs to adapt to the characteristics
of agriculture.

Logistic approach to the management of the agricultural enterprises allows considering as the
foundation of their operation movement of material resources, and its implementation should be
integrated nature concerning regulation of flow processes in the sphere of production and circulation.

It is shown the main basis for an integrated logistics approach is effective functioning logistics
system as a combination of interconnected streams of economic participants to achieve the common
goals of management. Depending on the organization of enterprise processes, implementing logistics
approach may be partial or comprehensive, which corresponds to a character building logistics
systems to provide a high level of customer service at the lowest total cost.

Ключові слова: інтеграція, логістика, логістичний підхід, логістична система, матеріальні потоки, ме#

неджмент, сільськогосподарські підприємства, системний підхід, споживач.

Key words: integration, logistics, logistics approach, logistic system, material flows, management, agricultural

enterprises, system approach, consumer.

в першу чергу, за рахунок цінових факторів, раціоналізації

використання ресурсів. Сьогодні в агробізнесі провідних

країн світу широкого застосування набули такі інструмен*

ти менеджменту, як маркетинг та логістика. І якщо голов*
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ним завданням першого є задоволення потреб споживачів,

то другий дозволяє оптимізувати витрати та раціоналізу*

вати бізнес*процеси аграрного підприємства.

Світові тенденції використання логістики як інструмен*

та менеджменту диктують вітчизняним агропідприємствам

необхідність застосування новітніх управлінських підходів,

перейняття провідного досвіду розвинених країн і впро*

вадження його у вітчизняну практику господарювання. При

цьому одним з головних завдань є формування ефектив*

ної системи управління логістичною діяльністю підприєм*

ства. Лише за цієї умови стає можливим посилення конку*

рентних позицій національних виробників на вітчизняно*

му та світових ринках. Практика господарювання свідчить,

що на цьому етапі логістика ще не стала справжнім інстру*

ментом вирішення їх багатьох проблем. Про це свідчить

існування неузгодженості в управлінні бізнес*процесами

підприємств аграрної сфери, що висуває на перший план

потребу впровадження інтегрованого логістичного підхо*

ду для забезпечення їх організаційно*економічної стійкості

та подальшого підвищення конкурентоспроможності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку логістики та логістичних систем

присвятили свої праці такі зарубіжні та вітчизняні вчені як

А. Амоша, Р. Баллоу, А. Богач, А. Гаджинський, А. Каль*

ченко, Д. Клосс, Д. Ламберт, Л. Миротин, А. Некрасов,

М. Окландер, І. Садлер, А. Семенов, Дж. Сток, Ф. Харрі*

сон, Р. Хендфілд, Дж. Хескіт, В. Шипуліна та інші.

В їхніх працях розроблені концептуальні основи вико*

ристання логістичних систем на основі виділення потоко*

вих процесів та управління ними, визначено підгрунтя стра*

тегічного планування логістики. Разом з тим, залишають*

ся недостатньо дослідженими організаційні аспекти управ*

ління логістичними системами, проблеми формування ло*

гістичного підходу в управлінні сільськогосподарськими

підприємствами.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні підприємства агровиробництва стикаються зі

значною низкою проблем, що виходять як із зовнішнього,

так і формуються у внутрішньому середовищі. Все це не*

гативно відображається на конкурентоздатності вітчизня*

ної економіки та стосується, зокрема, втрати конкурент*

них переваг у сільськогосподарському виробництві. Сут*

тєвою проблемою для держави є низький рівень конкурен*

тоспроможності більшості сільськогосподарських

підприємств. Пояснюється це передусім неефективністю

системи управління на мікро* і макрорівнях, відсутністю

чіткої стратегії стійкого розвитку підприємств на перспек*

тиву в умовах жорсткої конкуренції і кон'юнктури ринку,

що динамічно змінюється. Усвідомлення цього дозволить

визначити шляхи розв'язання, в тому числі спрямування

організаційних аспектів управління. Це стосується засто*

сування нових підходів, які повинні бути спрямованими на

належне функціонування сфери обігу, раціональне забез*

печення необхідними ресурсами як підприємства в ціло*

му, так і виробництва, зокрема; оптову торгівлю засобами

виробництва, налагодження прямих зв'язків між постачаль*

никами і споживачами продукції, раціоналізацію транспор*

тного обслуговування.

На нашу думку, здатність пристосовуватись потребує

системної інтеграції різних сфер управлінської діяльності

підприємства, метою якої є досягнення максимальної

ефективності. Цим вимогам відповідає відносно новий для

вітчизняної економіки науково*практичний напрям управ*

ління — логістика. Сьогодні логістика використовується у

виробництві, товаропросуванні, розподілі та споживанні

товарів. При цьому її головним завданням є забезпечення

споживачів продукцією з мінімальними затратами. Логісти*

ка має вагоме економічне значення в підтримці та підви*

щенні прибутковості підприємств. Вона активно викорис*

товується в господарській діяльності, сприяє оптимізації

товарних запасів, істотному скороченню терміну достав*

ки товарів, прискоренню процесу отримання інформації,

підвищенню рівня сервісного обслуговування. Її застосо*

вують в управлінні транспортом, складським господар*

ством, запасами, персоналом, в організації інформаційних

систем, комерційній діяльності. Логістика стала філосо*

фією ведення бізнесу, заснованою на розумінні його

цілісності, його систематичності, переході до процесного

управління.

Враховуючи багатогранність логістики, слід констату*

вати відсутність єдиного підходу до її визначення. Ґрунту*

ючись на численних дослідженнях авторів, слід зазначи*

ти, що вона являє собою: науку про управління потоками;

науково*практичний напрям господарювання; філософію

ведення бізнесу, концепцію мислення; спосіб організації

діяльності; сукупність різних видів діяльності; функцію

підприємства; певний процес; міждисциплінарний науко*

вий напрямок.

На основі виділення спільного в різних підходах до тлу*

мачення поняття "логістика", можемо запропонувати таке

її визначення: логістика — наука і практика менеджменту,

що дозволяє цілеспрямовано впливати на потокові проце*

си шляхом інтеграції різних сфер управлінської діяльності

з метою досягнення ефективності та економічності

(мінімізація витрат, раціональна організація процесів,

підвищення прибутку), а також задоволення потреб спо*

живачів. Більшість науковців сходиться в думці стосовно

необхідності вивчення і застосування логістики на основі

розуміння основної ідеї логістичного підходу, що полягає

в зміні пріоритетів між різними видами господарської

діяльності на користь посилення значимості діяльності з

управління матеріальним потоком. Прийняття концепції

логістики — системи поглядів на вдосконалення госпо*

дарської діяльності шляхом раціоналізації управління

матеріальними потоками — вимагає комплексного підхо*

ду до управління системою каналів, через які надходять

на підприємство, вибувають з нього, а також переміщують

всередині нього всі матеріальні елементи в процесі вироб*

ництва та розподілу. Концепція забезпечує єдність та уз*

годженість дій всіх функціональних підрозділів підприєм*

ства. Вона вказує напрям, у якому слід розвивати логістич*

ну систему підприємства. Використання логістики в уп*

равлінні аграрними підприємствами обумовлюється таки*

ми положеннями:

По*перше, інтегрований інструментарій логістики, що

синтезує методологію загальної теорії систем, системотех*

ніки, кібернетики, маркетингу, менеджменту й інших нау*

кових дисциплін, дозволяє комплексно вирішувати пробле*

ми організації руху матеріальних потоків від місць їхнього

походження до місць застосування (використання).

По*друге, логістика створює умови для зняття протиріч

між різними галузями і видами діяльності, тому що при*

пускає поєднання економічних інтересів всіх учасників ло*

гістичних ланцюгів і систем.

По*третє, логістика ж володіє могутнім ресурсозбері*

гаючим потенціалом, тому що системно підходить до орган*

ізації не тільки матеріальних, але й інших економічних по*

токів [3].

Вирішення проблеми застосування концепції логісти*

ки до вітчизняної системи управління потребує її адаптації

до особливостей сільського господарства, а також необх*

ідності створення відповідної науково*практичної бази. Ре*

гіональне агровиробництво виробництво завжди мало про*
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відну роль місце в забезпеченні населення регіону продук*

тами харчування. Для забезпечення споживачів якісною

продукцією необхідно вирішити наступні проблеми в сфері

товароруху: зниження витрат обертання, скорочення часу

на доставку, підвищення якості обслуговування.

Специфіка галузі визначає особливе відношення до

процесів постачання підприємств усіма видами сировини і

матеріалів, оскільки вирощування рослин і тварин та

підтримка високої продуктивності вимагає особливої ува*

ги до якості сировини, що постачається, своєчасності по*

стачань. З огляду на швидкопсувний характер готової про*

дукції тваринництва і сезонність рослинницької продукції,

немаловажну роль грають процеси вибору ефективних ка*

налів розподілу і доведення продукції до кінцевого спо*

живача.

Застосування концепції логістики до процесів вироб*

ництва дозволяє з максимальною ефективністю викорис*

тати потенціал системного підходу, що створює передумо*

ви стійкого розвитку підприємств. З іншого боку, зростан*

ня конкуренції на вітчизняному та зарубіжному ринках,

розширення номенклатури продукції, збільшення її обсягів

вимагає пошуку нових конкурентних переваг, що зумов*

лює прагнення до нових управлінських рішень. Логістич*

ний підхід до управління діяльністю сільськогосподарсь*

кого підприємства змінює пріоритети в управлінні ресур*

сами з кінцевого продукту на потокові процеси, що дозво*

ляє розглядати як основу функціонування підприємства

рух матеріальних та супутніх потоків. Одним із стратегіч*

них завдань при цьому стає задоволення потреб спожи*

вачів за допомогою забезпечення ефективної взаємодії

підсистем підприємства, пов'язаних з потоковими проце*

сами.

Впровадження логістичного підходу може бути спря*

мованим як на одну (кілька) функціональних областей

підприємства, так і мати комплексний характер. Вибір спо*

собу застосування логістичного підходу залежить від сту*

пеня інтегрованості підсистем підприємства. Вважаємо, що

сьогодні фрагментарне впровадження не веде до набуття

конкурентних переваг, хоча воно і повинно з часом при*

звести до комплексного розповсюдження логістичної кон*

цепції. Зазначене підтверджується дослідженнями Н.Б.

Савіної, яка визначає, що вдосконалення будь*якої окре*

мої логістичної функції (логістичної підсистеми) не призво*

дить до бажаних результатів, що свідчить про неприй*

нятність розгляду логістичних функцій окремо одна від

одної, необхідності розробки варіантів взаємодії всіх

функцій і підрозділів підприємства для досягнення опти*

мальних результатів [9]. У зв'язку з цим, на нашу думку,

пріоритетним напрямом на сучасному етапі є постановка і

вирішення задачі організації комплексної системи управ*

ління потоковими процесами.

Таким чином, управління матеріальними, фінансови*

ми та інформаційними потоками на засадах логістики є

одним з найбільш перспективних напрямів у діяльності

сільськогосподарських підприємств, що пов'язані з комп*

лексним відтворенням сукупності функцій стосовно регу*

лювання потокових процесів у сфері виробництва та об*

ігу. Застосування логістичної концепції, з одного боку,

створює умови для формування комплексних логістичних

систем, що охоплюють усі задачі регулювання потокових

процесів. З іншого боку, ці функціональні задачі у межах

логістичної системи максимально ефективно вирішують*

ся саме за рахунок системного підходу [4]. Отже, голов*

ним підгрутням застосування логістичного підходу є ефек*

тивне функціонування логістичних систем.

За своєю сутністю логістичні системи відповідають за*

гальному визначенню системи, даному Дж. Ван Гігом: "Си*

стема є сукупністю або безліччю пов'язаних між собою еле*

ментів" [2]. Буквальна інтерпретація цього визначення в ло*

гістиці дозволяє стверджувати, що логістична система є су*

купністю пов'язаних між собою учасників економічних по*

токів. Введення поняття "логістична система" має конст*

руктивне значення, оскільки дозволяє запровадити логі*

стику на основі системного підходу та системного аналізу.

Системний підхід передбачає розглядання всіх елементів

логістичної системи як взаємопов'язаних та взаємодіючих

для досягнення єдиної цілі управління. Відмінною особ*

ливістю системного підходу є оптимізація функціонуван*

ня не окремих елементів, а всієї логістичної системи, в ре*

зультаті чого проявляється так званий синергетичний

ефект.

Як і для більшості інших основних понять логістики, не

існує сталого визначення логістичної системи ні у вітчиз*

няній, ні у зарубіжній літературі. Останні часом найбільш

розповсюдженими визначеннями логістичної системи є такі:

1. Логістична система — адаптивна система із зво*

ротнім зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні функції

та логістичні операції, що складається, як правило, із дея*

ких підсистем та має розгалужені зв'язки із зовнішнім се*

редовищем.

2. Логістична система визначається як сукупність дій

учасників логістичного ланцюга (підприємств*виробників,

транспортних, торгових організацій, магазинів та ін.), по*

будованого таким чином, щоб виконувалися основні задачі

логістики [5].

3. Найбільш деталізоване поняття "логістичної системи"

наведено у Програмі розвитку логістичної системи Респуб*

ліки Беларусь на період до 2015 року: логістична система

— складна організаційно завершена (структурована) еко*

номічна система, що складається з елементів*ланок (транс*

портно* і оптово*логістичних (торгово*логістичних) центрів),

взаємозалежних між собою і взаємодіючих за допомогою

інформаційного обміну з метою досягнення ефективного

управління ланцюгами постачань товарів і вантажів, за уча*

стю республіканських і місцевих органів державного управ*

ління, зацікавлених організацій, що мають транспортні,

складські, експедиторські, інформаційні, фінансові, серти*

фікаційні, страхові та виробничі структури [8].

4. Д.Д. Костоглодов, І.І. Саввіді та В.Н. Стаханов да*

ють, на нашу думку, найбільш узагальнене визначення: "ло*

гістична система є сукупністю взаємозалежних і взаємод*

іючих учасників економічних потоків, об'єднаних єдністю

цілей і економічних інтересів" [6].

Таке визначення припускає, що перераховані власти*

вості логістичної системи включають:

— синергізм, тобто орієнтація на максимізацію су*

спільного ефекту, а не індивідуальних ефектів учасників

системи;

— спряженість інтересів учасників економічних по*

токів, без чого логістична система утрачає свою стійкість;

— конгруентність, тобто таке співвідношення еле*

ментів, при якому можлива максимізація загальносистем*

ного ефекту.

З огляду на те, що по своїй сутності логістичні системи

відповідають загальному визначенню системи, спираючи

на існуючі визначення і, виходячи з головної задачі логі*

стики, на наш погляд, може бути запропоноване таке виз*

начення: логістична система — це сукупність взаємозалеж*

них і взаємодіючих учасників економічних процесів фор*

мування і руху потоків, об'єднаних єдністю цільового век*

тора, що мають здатність здійснювати швидкий вибір

найбільш ефективного обслуговування при мінімальних

загальних витратах. Новизна цього визначення полягає в

тому, що виділяється головна функція логістики — забез*

печення цільового рівня обслуговування споживачів при

мінімальних загальних витратах.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Логістичній системі підприємства, як і кожній системі,

притаманні певні властивості. Серед них:

1. Цілісність та членування: логістична система являє

собою сукупність елементів, що взаємодіють один з од*

ним. Логістична система підприємства може бути подана у

вигляді таких основних підсистем, що при більш деталь*

ному розгляді самі розгортаються у складні системи:

— постачання — підсистема, що забезпечує надход*

ження матеріального потоку до логістичної системи, а саме

забезпечення ефективної закупівлі необхідних для вироб*

ництва сировини, матеріалів, комплектації товарів шляхом

вибору підприємством найбільш прийнятного для нього

джерела;

— планування та управління виробництвом — підсис*

тема, що приймає матеріальний потік від підсистеми по*

стачання і управляє ним у процесі виконання різних техно*

логічних операцій, що перетворюють предмет праці в її про*

дукт, а також обробляє замовлення на поставку продуктів

відповідно до вимог ринку;

— збут — підсистема, що забезпечує вибуття матері*

ального потоку з логістичної системи [1].

З метою дослідження та організації управління логі*

стичною системою здійснюють її декомпозицію на підсис*

теми, ланки, елементи. Розгляд підсистем може здійсню*

ватись на основі їх поділу на функціональні та забезпечу*

ючі. При цьому функціональні підсистеми пов'язані з ви*

конанням основних логістичних функцій — постачання, ви*

робництва, збуту, складування, транспортування (останні

дві підсистеми є обслуговуючими для інших підсистем).

Забезпечуючий комплекс підсистем включає організацій*

но*економічну, правову, інформаційно*комп'ютерну

підтримку, екологічне та ергономічне забезпечення логі*

стичної діяльності. Ланки логістичної системи — це функ*

ціонально відокремлені підрозділи підприємства, а також

юридично самостійні підприємства (постачальники, посе*

редники, споживачі), що розглядається як ціле в межах

логістичної системи (підсистеми, мережі) та реалізує один

або кілька видів логістичної діяльності. Елемент логістич*

ної системи — нероздільна в межах поставленої задачі ча*

стина логістичної підсистеми.

Незважаючи на різноякісність елементів логістичної

системи, вони є одночасно сумісними. Ця сумісність забез*

печується єдністю мети, якій підпорядковане функціону*

вання логістичної системи. Метою логістичної системи є ви*

конання "семи правил логістики". При цьому мета логістич*

ної системи підпорядкована місії підприємства, що обумов*

лює його діяльність на ринку, визначає ділову активність

та поведінку і веде до фінансового благополуччя та стаб*

ільності.

2. Зв'язки: між елементами логістичної системи є

суттєві зв'язки, які з закономірною необхідністю ви*

значають інтегративні якості. У логістичних системах ви*

робничих підприємств елементи пов'язані внутрішньо*

організаційними відносинами [10].

3. Організація: зв'язки між елементами логістичної си*

стеми певним чином упорядковані, тобто логістична сис*

тема має організаційну структуру, яка складається із взає*

мопов'язаних об'єктів і суб'єктів управління [7].

4. Інтегративні якості: логістична система володіє інтег*

ративними якостями, невластивими жодному з елементів

окремо. Це здатність поставити потрібний товар у по*

трібний час, в потрібне місце, необхідної якості, з мінімаль*

ними витратами, а також здатність адаптуватись до нових

цілей та до умов зовнішнього середовища, що змінюють*

ся (зміна попиту на товар або послуги, непередбачений

вихід з ладу технічних засобів тощо). Інтегративні якості

логістичної системи дозволяють їй закуповувати матеріа*

ли, пропускати їх крізь свої виробничі потужності і вида*

вати у зовнішнє середовище, досягаючи при цьому зазда*

легідь намічених цілей [1].

Характеристика логістичних систем не обмежується

наведеними властивостями, а залежить від їх видів, що існу*

ють в економічній практиці. Сьогодні діє широка класифі*

кація логістичних систем за рядом ознак, серед яких виді*

лимо такі:

1.  За масштабом поширення: макрологістичні систе*

ми (міждержавний, загальнонаціональний, міжрегіональ*

ний, регіональний рівні), мезологістичні системи (рівень

корпорації), мікрологістичні системи (рівень підприєм*

ства).

2. За видом логістичного потоку: системи матеріаль*

них, інформаційних, фінансових потоків.

3. Залежно від виду ланцюгів (способу організації):

логістичні системи з прямими зв'язками (без посередників),

ешеловані логістичні системи (є хоча б один посередник),

гнучкі логістичні системи (як безпосередньо, так і через

посередників).

4. За характером управління: зовнішні (поза виробни*

чим технологічним циклом), внутрішні (в межах технолог*

ічного циклу виробництва продукції), інтегровані (поєднан*

ня попередніх двох видів).

5. За ступенем авоматизації: прості та автоматизовані.

У залежності від організації процесів на підприємстві,

впровадження логістичного підходу може бути частковим

або комплесним, що відповідає певному характеру побу*

дови логістичних систем (рис. 1).

Логістична система може функціонувати як внутрішня,

зовнішня або інтегрована в залежності від ступеня охоплен*

ня логістичних операцій та відповідно до цілей логістичної

системи. З іншої сторони, будь*яке сільськогосподарське

підприємство також являє собою відкриту систему, що скла*

дається з підсистем. Набір елементів цієї системи включає

логістичні підсистеми, і між ними також існують взаємозв'*

язки, регламентація процесів здійснюється в межах органі*

заційної структури, є загальна мета, відмінності — в інтег*

раційних властивостях. Тому можна стверджувати, що лог*

істична система існує на будь*якому сільськогосподарсько*

му підприємстві. У зв'язку з визначеними відмінностями,

вважаємо за доцільне здійснити поділ логістичних систем у

залежності від рівня організації управління. Пропонуємо

розглядати їх як логістичні системи:

1) з низьким рівнем розвитку — логістичний підхід або

не використовується, або застосовується фрагментарно,

низький рівень організації та узгодженості процесів; спо*

стерігається неузгодженість у діях фахівців різних служб,

в межах досягнення спільної мети — наявність власних

цілей; некомпетентність у ключових для підприємства сфе*

рах логістики (що впливає на управління матеріальними та

супутніми потоками);

2) з середнім рівнем розвитку — на підприємстві є ло*

гістична служба (фахівці з логістики), дії якої спрямовані

на організацію певного процесу або внутрішню інтеграцію

підсистем, при організації процесів може виникати певна

неузгодженість, яка не носить систематичний характер;

компетентність у одній або кількох сферах логістики, які є

ключовими для підприємства;

3) з високим рівнем розвитку — високий ступінь уз*

годженості дій фахівців різних служб, інтегрованість із зов*

нішніми контрагентами (постачальниками, посередниками,

споживачами); компетентність у всіх сферах логістики.

Тоді можна стверджувати, що на будь*якому підпри*

ємстві умовно існує логістична система принаймні з низь*

ким рівнем розвитку. І метою управлінських дій буде пе*

рехід до більш високого рівня розвитку або формування

логістичної системи з більш тісними взаємозв'язками між

елементами системи та високою узгодженістю дій її
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суб'єктів. Зазначене висуває завдання належної організації

управління логістичною системою, метою якої є перетво*

рення логістичної системи з поточного стану (рівня роз*

витку) у бажаний.

ВИСНОВОК
Серед науковців не існує єдиного підходу до визначення

сутності логістики. Багатогранність логістики та різні погля*

ди на її розгляд об'єднані наступними положеннями: логісти*

ка пов'язана з потоковими процесами, спрямована на інтег*

рацію різних сфер управлінської діяльності, в ній поєднуються

економічний та соціальний ефекти. Головним підгрутням за*

стосування комплексного логістичного управління є ефектив*

не функціонування логістичних систем. У результаті розгля*

ду підходів до визначення сутності логістичної системи, її вла*

стивостей та класифікаційних ознак запропоновано розши*

рити поділ логістичних систем у залежності від рівня органі*

зації управління і виділити логістичні системи з низьким, се*

реднім та високим рівнями розвитку, що вказує на спрямо*

ваність застосування логістичного підходу на підприємствах.

З'ясовано, що на будь*якому підприємстві існує логістична

система принаймні з низьким рівнем розвитку і метою орган*

ізації управління є перетворення логістичної системи з поточ*

ного стану (рівня розвитку) в бажаний.
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Рис. 1. Варіанти побудови логістичної системи
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У цьому контексті заслуговує на особливу увагу вчення

про управлінські функції. Йдеться про те, що керівники і

спеціалісти мусять гранично чітко уявляти і усвідомлювати

зміст своєї практичної діяльоті.

Управління в динамічних системах традиційно трак*

тується як вплив суб'єкта системи на об'єкт системи у відпо*

відності до її місії і цілей.

Саме по собі управління як явище є інтегрованою склад*

ною функцією, суб'єкта динамічної системи, що дає підста*

ви стверджувати, про наявність у ній структурних елементів

нижчого порядку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Поділ управлінської функції вперше в 1916 році, тобто 100

років тому, здійснив один із піонерів теорії управління Анрі

Файоль у праці "Загальне і промислове управління" [4 с. 12].
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Ідеї А. Файоля не втратили актуальності і до наших

днів. Запропонована ним класифікація функцій з управлі*

ння тлумачиться його послідовниками в різних інтерпрета*

ціях [1—6].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — поглиблення змісту управлінської діяль*

ності та опрацювання класифікаційної моделі функції з уп*

равління.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Серед них найбільшого розповсюдження отримав вар*

іант розподілу інтегрованої управлінської функції на чоти*

ри загальних функції, а саме: планування, організація, кер*

івництво і контроль [1, с. 12; 3 с. 71]. Складність управління

як явища свідчить, що цією класифікацією не вичерпується

означена проблема і спонукує до подальших досліджень.

З позицій кібернетики кожна окремо взята дія суб'єкта

управління є по суті циклом перетворення інформації, який

логічно розподіляється на три стадії: перша — надходжен*

ня і концентрація інформації; друга — перетворення інфор*

мації в її новий вид (програму певних дій); третя — поява

нової інформації про стан об'єкта управління після виконан*

ня програми дій. Ця нова інформація по каналу зворотного

зв'язку надходить до суб'єкта управління і "замикає", завер*

шує цикл (рис. 1).

 На фоні об'єктивного циклу зміни стану інформації,

відповідно до його трьох стадій формуються три чітко роз*

межовані функції суб'єкта управління: забезпечення інфор*

мацією, прийняття рішення, виконання рішення.

Тривалі спостереження і особистий досвід управлінської

роботи дають підстави стверджувати, що ці три функції при*

таманні всім суб'єктам управління в соціальних системах,

та мають право називатись первинними і універсальними,

базовими. В оперативних ситуаціях практична робота кері*

вника зосереджена на виконанні саме цих трьох функцій і

обмежується ними.

Аналіз змісту цих функцій в складних середньо* та дов*

готривалих ситуаціях свідчить, що вони мають тенденцію до

диференціації на однорідні елементи нижчих порядків, а

саме: з функції забезпечення інформацією виділились

підфункції з обліку інформації та аналізу інформації; з

функції прийняття рішення виділились підфункції з ціле виз*

начення та планування; з функції виконання рішення виді*

лились підфункції організації, керівництва і контролю (рис.

2).

У цій моделі знайшли своє почесне місце започатковані

А. Файолем і традиційно визнані управлінські функції з пла*

нування, організації, керівництва і контролю. Запропонова*

ний варіант класифікації управлінських функцій поглиблює

і розширює зміст цього поняття в теоретичному аспекті [5,

с. 70; 6, с. 40].

Практичне значення запропонованого варіанта класи*

фікації управлінських функцій полягає у тому, що грунтов*

не розуміння змісту своєї діяльності керівниками і спеціалі*

стами всіх рангів сприятиме більш свідомому і ефективно*

му виконанню особистих і посадових обов'язків.

Тривалі спостереження за практичною діяльністю управ*

лінських працівників та особистий досвід роботи, свідчать,

що вони постійно перебувають під впливом інтенсивних по*

токів зовнішньої і внутрішньої інформації. Як відповідь на

неї ними вимушені прийматись рішення і забезпечуватись їх

виконання. В цій ситуації управлінські цикли накладаються

один на одного, що створює атмосферу непрозорості сто*

совно окремих функцій. А тому запропонована модель кла*

сифікації управлінських функцій передбачає їх розгляд

лише на фоні окремого відособленого управлінського цик*

лу.

Будь*яка трудова діяльність передбачає наявність кон*

кретного предмета праці, на який людина спрямовує свою

енергію з метою отримання конкретного результату. Спе*

цифічна особливість управлінської праці полягає у тому, що

її предметом є не матеріальні речі чи об'єкти, а інформація.

Вагомість ролі інформації в жорсткому конкурентному

бізнесовому середовищі можна умовно прирівняти до ролі

кисню, що надходить до організму людей і тварин з атмос*

ферного повітря. Дефіцит інформації менеджерів фірми

II стадія 
перетворення
інформації в 
програму дій

III стадія 
поява нової 
інформації 

після виконання 
програми дій 

I стадія 
надходження і 
концентрація 
інформації 

Рис. 1. Схематичне зображення змісту циклу
перетворення інформації

Джерело: розроблено авторами.

 

Облік

Забезпечення 
інформацією

Прийняття
рішень

Виконання 
рішень

Функція суб 'єкта управління

Цілевизначення Планування ОрганізаціяАналіз Керівництво Контроль

Рис. 2. Класифікаційна модель управлінських функцій
на фоні відособленого управлінського циклу

Джерело: розроблено авторами.
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гальмує їх практичну діяльність аналогічно до того, як де*

фіцит кисню сповільнює і навіть припиняє функціонування

живих організмів. Ось чому управлінські працівники розпо*

чинають щоденно виконувати свої посадові обов'язки з вит*

рат енергії і часу на отримання необхідної інформації. Їх

робочі зусилля є найпершою управлінською функцією, яку

правомірно назвати функцією з інформаційного забезпечен*

ня суб'єктів управління. А оскільки ця функція притаманна

суб'єктам управління в технічних, біологічних і соціальних

системах, то вона має право називатись первинною і універ*

сальною.

У простих оперативних короткотермінових ситуаціях

інформація опрацьовується в момент її надходження як

предмет праці і терміново перетворюється ("переплав*

ляється") у відповідний первинний продукт — програму

певних дій (рішення). У складніших середньо* і довготри*

валих ситуаціях функція менеджера з інформаційного за*

безпечення крім первинної і універсальної отримує додат*

ковий статус базової, бо вона поділяється на два менші за

обсягом однорідні види робіт, як і похідні функції нижчо*

го порядку, а саме і облік інформації і аналіз інформації

(див. рис. 2).

Якщо інформація в теорії управління є предметом праці

керівників, спеціалістів і повноважних органів, то її первин*

ним продуктом вважається рішення. Прийняття рішення ви*

магає значних розумових зусиль і часу, які витрачаються

суб'єктом управління на опрацювання конкретної оптималь*

ної програми дій, операцій і робіт. З цих міркувань рішення

має право трактуватись як наступна (друга) первинна уні*

версальна функція суб'єктів всіх динамічних систем. Ця фун*

кція в оперативних короткотермінових ситуаціях є адекват*

ною реакцією суб'єкта системи на інформацію щодо стану

об'єкта системи та навколишнього середовища. У складних

середньо* і довготермінових ситуаціях функція з прийняття

рішення поділяється на два види однорідних за змістом робіт

як функцій нижчого порядку, а саме: визначення цілей і пла*

нування. Тут мається на увазі прийняття рішення з цілі діяль*

ності фірми і прийняття рішення з плану діяльності фірми.

При цьому суттєво зауважити, що ціль розуміється як конк*

ретний результат діяльності за певний часовий період з

кількісними і якісними параметрами (див. рис. 2). І лише

після визначення цілі можлива функція з планування, яка

має опрацювати відповідну програму дій (план) для забез*

печення досягнення цілі.

Теорія і практика менеджменту опрацювали певний ал*

горитм прийняття рішення, який складається з наступних

процедурних елементів:

— аналіз і оцінка ситуації за певними критеріями: по*

треби, проблеми, можливості;

— прогнозування розвитку ситуації в часовому вимірі;

— підготовка варіантів рішень;

— оцінювання варіантів рішень;

— зіставлення варіантів рішень;

— вибір одного оптимального варіанта рішення;

— офіційне формулювання змісту рішення.

Діяльність суб'єктів управління з виконання (реалізації)

рішень є наступною третьою первиною універсальною ба*

зовою їхньою функцією. Зміни, що відбуваються в об'єкті

управління після виконання рішення, слугують джерелом

появи (народження) нової інформації. Ця нова інформа*

ція направляється по каналу зворотного зв'язку до суб'єкта

управління і таким чином замикає цикл (коло) свого стану

та слугує підставою для започаткування чергового управ*

лінського процесу з його трьома первинними, універсаль*

ними, базовими функціями (нижчого порядку:) інформа*

ційним забезпеченням, прийняттям рішення і виконанням

рішення.

У простих короткотермінових ситуаціях рішення вико*

нуються оперативно. За складних і довготермінових умов

функція з виконання рішення ускладнюється і поділяється

на простіші однорідні види робіт або функцій нижчого по*

рядку — організацію, керівництво і контроль (див. рис. 2).

Організація зводиться до компонування трудових і ма*

теріальних ресурсів у відповідності з планом. Керівництво

передбачає перевід системи до динамічного стану і його

підтримання протягом періоду реалізації плану. Контроль

полягає у спостереженні за ходом виконання плану і в разі

отримання інформації про відхилення від запланованої

"траєкторії" прийнятті і реалізації додаткових корегуючи

рішень, які мають забезпечити виконання первинного основ*

ного рішення.

ВИСНОВКИ
Об'єктивною основою управлінської діяльності є зміна

стану інформації з її трьома стадіями: накопичення (концен*

трація) інформації в суб'єкті управління; перетворення на*

копиченої інформації в її новий вид — рішення; поява нової

інформації після виконання рішення.

Цим трьом стадіям зміни стану інформації на практиці

відповідають три види робіт або первинних універсальних

базових функцій: інформаційне забезпечення, прийняття

рішення, виконання рішення.

У складних середньо* і довготермінових ситуаціях ці три

базові функції дають початок утворенню похідних функцій

нижчого порядку, серед яких займають своє місце традиц*

ійно визнані функції з менеджменту: планування, організа*

ція, керівництво, контроль.

Запропонована класифікаційна модель управлінських

загальних функцій передбачає збільшення їх кількості з чо*

тирьох до семи: облік, аналіз, ціле покладання, плануван*

ня, організація, керівництво, контроль.
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TRANSFER PRICING IN THE ENTERPRISE: PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF USING

У статті визначено сутності трансфертної ціни, ідентифікації проблеми регулювання трансферт�
них цін на законодавчому рівні та дослідженно методи трансфертного ціноутворення. Здійснено
аналіз мотивів суб'єктів трансфертного ціноутворення, а також функцій трансфертних цін для вияву
конфлікту інтересів при трансфертному ціноутворенні. Запропоновано шляхи вирішення конфлікту
між учасниками процесу трансфертного ціноутворення. Визначено стан контролю та регулювання
трансфертного ціноутворення з боку міжнародних організацій та державних органів. Проведено
аналіз принципів регламентування ОЕСР та стану регулювання трансфертного ціноутворення в Ук�
раїні. Досліджено функції та мотиви використання трансфертних цін у контексті забезпечення еко�
номічних інтересів суб'єктів — учасників процесу трансфертного ціноутворення, визначено ключові
чинники застосування трансфертного ціноутворення. Розроблено організаційно�економічні захо�
ди щодо впровадження механізму трансфертного ціноутворення на українських підприємствах.

This article describe: the essence of transfer prices, problems of it regulation and legislation, research
methods of transfer pricing. Analysis of the motives and features of transfer prices for the manifestation
of conflict and interest in it ware conducted. The ways of resolving the conflict between the actors in
transfer pricing were suggested. It was defined condition of control and regulation of transfer pricing by
international organizations and government agencies. OECD regulation principles of transfer pricing and
state regulation in Ukraine were analyzed. Features and motifs using transfer prices in the context of the
economic interests of subjects — participants in the process of transfer pricing were researched. Were
identified key factors applying transfer pricing and the development of organizational and economic
measures for the implementation of the mechanism of transfer pricing in Ukrainian enterprises.

Ключові слова: трансфертна ціна, трансфертне ціноутворення, принцип "витягнутої руки", "пов'я#

зані сторони", контрольовані операції, регулювання трансфертного ціноутворення, транснаціональні

компанії, впровадження трансфертного ціноутворення.
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ворення. Ефективне управління ТНК передбачає не лише

формування чіткої організаційної структури управління,

а й розробку ефективних економічних взаємовідносин

між його структурними підрозділами. В умовах, коли ви*

никає необхідність знаходження оптимального варіанту
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господарської самостійності структурних підрозділів,

чіткого визначення доходів та витрат кожного підрозділу

підприємства та оцінки його впливу на загальний резуль*

тат діяльності, проблема дослідження та застосування

трансфертного ціноутворення набуває все більшого зна*

чення. В цьому контексті проблема застосування транс*

фертного ціноутворення на підприємстві стосується про*

цесів управління результатами його діяльності, а тому є

актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання трансфертного ціноутворення зайшли відоб*

раження в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вче*

них, зокрема, П. Дзюби [5], А. Длігач [6], А. Задої [7], О.

Каніщенка [9] та інших. Науковцями трансфертне ціноут*

ворення розглядається у двох аспектах. Перший — це

внутрішньофірмовий, за яким трансфертне ціноутворен*

ня є досить ефективним інструментом планування і управ*

ління, оскільки дозволяє забезпечити збільшення фінан*
сових результатів корпорації в цілому. Другий — подат*

ковий, який значною мірою є наслідком першого, однак

відображає вплив на податкову базу країни, а тому стає

об'єктом вивчення з метою контролю на загальнодержав*

ному рівні.

Треба зазначити, що вітчизняні науковці зосереджу*

ють свою увагу на вивченні переважно міжнародного дос*

віду регулювання трансфертного ціноутворення, оскіль*

ки українські підприємства найчастіше застосовують цей

механізм при здійсненні операцій з офшорними компан*

іями, що є комерційною таємницею.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в дослідженні функцій та мотивів

використання трансфертних цін в контексті забезпечення

економічних інтересів суб'єктів — учасників процесу транс*

фертного ціноутворення, визначенні ключових чинників за*

стосування трансфертного ціноутворення та розробці орган*

ізаційно*економічних заходів щодо впровадження механіз*

му трансфертного ціноутворення на українських підприєм*

ствах без негативного впливу на податкову базу країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практичний юридичний словник, у якому містяться

британські, американські та міжнародні юридичні термі*

ни, визначає трансфертне ціноутворення як встановлен*

ня ціни, за якою пов'язані підприємства передають това*

ри, послуги чи інші активи між собою. За відсутності пре*

вентивного законодавства пов'язані підприємства можуть

маніпулювати трансфертним ціноутворенням, щоб отри*

мати податковий зиск [2].

Розвиток транснаціональних корпорацій як форми

організації виробничих відносин призвів до певної транс*

формації сутності поняття "трансфертна ціна". Це понят*

тя все активніше використовується для позначення ціни,

за якою товари та послуги передаються між господарю*

ючими суб'єктами, що входять до складу певної трансна*

ціональної корпорації. Таким чином, зміст поняття "транс*

фертна ціна" поширюється на сферу міжгосподарських

відносин [4].

Трансфертне ціноутворення у світовій практиці — це

формування цін в операціях, пов'язаних між собою осіб.

Цей "феномен" став предметом вивчення і впливу з того

моменту, коли платники винайшли способи мінімізації

своїх податкових зобов'язань за допомогою трансферт*

них цін. Найпростішим способом такої мінімізації стало

переведення прибутку на ті суб'єкти з групи пов'язаних

осіб, які мають пільги з податків або є центрами витрат.

Трансфертне ціноутворення зумовлене розширенням

міжнародних операцій ТНК, на практиці стосується ціно*

утворення на товари, послуги, "ноу*хау" та інтелектуаль*
ну власність, що передають через кордони в межах кор*

поративних мереж. Ціни, за якими відбувається передача

таких активів, визначають розміри доходів обох сторін

та, таким чином, податкову базу відповідних країн. Тео*

ретично, якщо розрахована трансферна ціна забезпечує

розумний розподіл прибутків, то податкові органи обох

країн отримують справедливу частку податкових надход*

жень. Однак у будь*якої ТНК може виникнути бажання

скористатися різними рівнями оподаткування та "перека*

чати" доходи в країну з більш низьким рівнем оподатку*

вання.

Сутність трансфертного ціноутворення доцільно роз*

глянути через економічні інтереси різних суб'єктів цього

процесу, якими залежно від їх ролі у даному процесі, є

міжнародні та національні компанії, а також державні

органи управління.

Всі учасники в процесі здійснення операцій трансфер*

тного ціноутворення мають на меті задоволення економ*

ічного інтересу. Однак при цьому виникає конфлікт еко*

номічних інтересів учасників.

Узагальнивши досвід ТНК, а також беручи до уваги

особливості функціонування бізнесу в Україні можна виз*

начити наступні труднощі застосування трансфертного

ціноутворення (табл. 1).

У наслідок застосування системи трансфертного ціно*

утворення компанії можуть отримувати значні вигоди та

задовольняти власні економічні інтереси, які стосуються

не лише збільшення доходів, а мають більш складний ха*

рактер, на чому наголошено окремими авторами [6; 9].

Загалом основними мотивами для учасників трансферт*

ного ціноутворення — компаній є:

Таблиця 1. Труднощі застосування трансфертного ціноутворення в Україні

Джерело: розробка авторів.

з боку компанії з боку держави: 
1) небажання надавати внутрішню інформацію 
органам державного управління (зокрема, внаслідок 
високих штрафних санкцій − 5% від суми 
контрольованих операцій, які встановлені 
законодавством України) 

1) нечіткість та протиріччя у законодавчих нормах щодо 
регулювання трансфертного ціноутворення 
2) високий рівень корупції: небажання органів державного 
управління "правильно" використовувати законодавства 

2) незрозумілість встановлених правил щодо 
регулювання трансфертного ціноутворення 

3) відсутність чіткої організації регулювання 
трансфертного ціноутворення 
4) відсутність норм регулювання трансфертних цін на 
послуги та нематеріальні активи 

3) небажання збільшувати власні витрати внаслідок 
системи регулювання трансфертних цін 

5) закритість даних щодо діяльності компаній в країнах, де 
немає чи в стадії формування системи регулювання 
трансфертного ціноутворення 

4) ефективні схеми відмивання коштів у офшорні зони 
через афілійовані особи 

6) не встановлено перехідного періоду для пристосування 
до нових норм державного регулювання 
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1) оптимізація діяльності: податкова оптимізація

(зменшення податкового навантаження) й ефективний

розподіл та алокація активів;

2) контроль за попитом та пропозицією всередині

компанії;

3) збереження комерційної таємниці при передачі

технологій всередині компанії;

4) підвищення конкурентоздатності компанії на рин*

ках збуту;

5) покращення консолідованого фінансового резуль*

тату компанії, зокрема ефективне використання транс*

фертних цін за умови використання міжнародних стан*

дартів звітності (IFRS, US*GAAP);

6) ефективне розміщення інвестицій та кредитних ре*

сурсів.
Мотиви державних органів в процесі трансфертного

ціноутворення визначаємо такі:

1) збільшення надходжень до бюджету за рахунок ре*

гулювання трансфертного ціноутворення;

2) захист національних виробників;

3) створення однакових конкурентних умов для діяль*

ності компаній на національному ринку;

4) уникнення значної непропорційності у платіжному

балансі, що може негативно вплинути на економіку краї*

ни, валютний курс тощо.

Виходячи зі змісту поняття "трансфертне ціноутво*

рення", цей механізм відноситься до цін, за якими укла*

даються угоди між юридичними особами, що входять до

однієї міжнародної корпорації, що, на думку міжнарод*

ної аудиторської компанії "Ернст енд Янг", впливає на

вибір юрисдикції, в якій відбувається оподаткування при*

бутку [3].

В основу трансфертного ціноутворення як в міжна*

родній, так і в українській практиці покладено "принцип ви*

тягнутої руки". За цим принципом "якщо між двома підприє*

мствами в господарській та фінансовій діяльності створю*

ються умови відмінні від тих, що виникли б між двома неза*

лежними підприємствами, то будь*який прибуток нарахо*

ваний одному з них, може бути включений до прибутку цьо*

го підприємства та відповідно оподаткований" [10]. А отже,

за нормами Організації з економічного співробітництва та

розвитку (ОЕСР) використання трансфертних цін дозволяє

здійснювати оподаткування прибутку підприємств за місцем

(країною) виникнення такого прибутку [10].

Більшість розвинутих країн, а також країн, що розви*

ваються, впроваджують принципи ОЕСР у свої національні

системи контролю та регулювання трансфертного ціно*

утворення.

Основу національної системи регулювання трансфер*

тного ціноутворення визначають положення Податкового

кодексу України, який діє з 1 січня 2011 р., а в частині фор*

мування трансфертних цін — з 01 січня 2013 р. [11]. Сут*

тєвим удосконаленням чинного вітчизняного законодав*

ства у частині регулювання трансфертних цін можна вва*

жати прийняття Національних стандартів трансфертного

ціноутворення, які були розроблені за ініціативою

Міністерства доходів і зборів України (нині Державною

Фіскальною Службою України) та Закону України "Про

внесення змін до Податкового кодексу України (щодо

трансфертного ціноутворення)", який набрав чинності з

01.09.2013 р. [8].
Для контролю за трансфертним ціноутворенням за*

конодавством передбачено застосування п'яти методів

визначення ціни у контрольованих операціях:

1. Порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів про*

дажу). Суть методу полягає в тому, що ціна контрольова*

ної операції порівнюється з ринковим діапазоном цін на

аналогічні товари в зіставних операціях.

2. Ціни перепродажу. При застосуванні даного мето*

ду, валова рентабельність від перепродажу товарів у кон*

трольованій операції, раніше придбаних у ході такої самої

операції, зіставляється з ринковим діапазоном валової

рентабельності.

3."Витрати плюс". За умови застосування цього ме*

тоду, валова рентабельність собівартості контрольованої

операції порівнюється з ринковим зіставних операціях.

4. Чистого прибутку. Суть методу полягає в тому, що

валова рентабельність контрольованої операції по*

рівнюється з ринковим діапазоном рентабельності в

зіставних операціях.

5. Розподілення прибутку. При застосуванні цього ме*

тоду сукупний дохід, фактично розподілений між сторо*

нами контрольованої операції, зіставляється з економіч*

но обгрунтованим розподілом прибутку між непов'язани*

ми сторонами.

Перші три методи в міжнародній практиці називають*

ся операційними, а решта два — методами прибутку від

операцій.

Суб'єкт господарювання має право використовувати

будь*який метод, який він обгрунтовано вважає найприй*

нятнішим, однак у разі, коли існує можливість застосування

Таблиця 2. Цикл трансфертного ціноутворення на підприємстві

Джерело: розробка авторів.

Стадії циклу Завдання що виконуються на відповідній стадії
Діагностика 
 

• Виявлення взаємозалежних осіб.
• Визначення контрольованих угод. 
• Аналіз операцій і розподіл їх за ступенем суттєвості можливих податкових наслідків. 
• Виявлення ризиків по кожній окремій операції. 
• Підготовка матриці «пріоритетного аналізу» 

Розробка 
стратегії 
 

• Визначення найбільш суттєвих операцій / компаній / рішень.
• Вибір необхідної документації. 
• Визначення термінів і формату звіту. 
• Розробка подальшої стратегії 

Підготовка 
обгрунтувань 
 

• Проведення функціонального аналізу.
• Аналіз ризиків. 
• Збір додаткової інформації. 
• Підготовка порівняльного дослідження. 
• Виявлення додаткових рішень щодо скорочення контрольованих угод. 
• Підготовка документації  

Впровадження 
 

• Впровадження політики в єдину систему планування підприємства.
• Моніторинг процесу адаптації структури компанії до нового законодавства. 
• Розробка методологій та інструкцій з процесам і політиці ціноутворення. 
• Проведення тренінгів для персоналу. 
• Відповідні коригування структури, політики та / або трансфертних цін на регулярній основі 
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і методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів

продажу), і будь*якого іншого методу, застосовується

метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів про*

дажу), оскільки він вважається пріоритетним.

Аналізуючи вимоги законодавства стосовно транс*

фертного ціноутворення, можна відзначити, що платни*

кам податків (а насамперед — великим платникам по*

датків із відповідним офіційним статусом) варто само*

стійно вести облік операцій, які можна буде класифіку*

вати в подальшому як контрольовані, та заздалегідь зби*

рати інформацію стосовно операцій і готувати докумен*

тацію, якою вони зможуть обгрунтувати відповідність

договірних цін контрольованої операції рівню звичайних

цін.

Однак не слід трансфертне ціноутворення пов'язува*

ти лише з діяльністю великих транснаціональних корпо*

рацій. Цей механізм мінімізації податкових платежів та

міжнародного поділу капіталів став широко використо*

вуватися навіть невеликими учасниками міжнародних

відносин, які створюють за кордоном свої філії чи пред*

ставництва та використовують їх як учасників трансферт*

них операцій. Саме така діяльність стала характерною для

багатьох українських суб'єктів міжнародної діяльності,

що особливо актуалізує дослідження проблеми транс*

фертного ціноутворення.

Система трансфертного ціноутворення має забезпе*

чити можливість функціонування господарюючого су*

б'єкта як єдиного цілого у відповідності до корпоратив*

них інтересів, це особливо важливо для на початковому

етапі розвитку підприємств. У сучасних економічних умо*

вах розвитку питання трансфертного ціноутворення

сприяє підвищенню рівня ефективного функціонування

усієї системи управління господарюючого суб'єкта.

Чимало ситуацій, коли помилки допущені через не*

правильну організацію процедур контролю за рівнем цін,

або через відсутність такої організації взагалі. У таких ви*

падках із запізненням виявляються контрольовані опе*

рації, невірно вибираються та застосовуються методи виз*

начення ціни.

Тому для уникнення податкових ризиків та обгрунту*

вання рівня договірних цін у контрольованих операціях,

ми рекомендуємо організувати ефективну систему конт*

ролю за дотриманням законодавчих вимог на основі

внутрішніх регламентів підприємств.

Внутрішній регламент повинен містити детальний опис

кожного елементу контролю та чітко прописані алгорит*

ми дій відповідальних осіб на кожному етапі контролю за

трансфертним ціноутворенням.

Ефективна система формування та документування

трансфертних цін складається з чотирьох необхідних еле*

ментів, які нерозривно пов'язані між собою і утворюють

цикл трансфертного ціноутворення (табл. 2).

Після організації циклу трансфертного ціноутворен*

ня на підприємстві, особливу увагу слід зосередити на роз*

поділу сфер відповідальності всередині компанії, у яко*

му регламентується взаємодія різних департаментів. Як

правило, до контролю за трансфертним ціноутворенням

на підприємстві залучені наступні служби: юридична, бух*

галтерська (податкова), інформаційні технології (далі —

ІТ), комерційна, планово — економічна (служба відпові*

дальна за планування та бюджетування).

Крім того, необхідно внести зміни у договірну робо*

ту. Для трансфертного ціноутворення важливим є деталь*

не визначення в договорі комерційних та фінансових умов

проведення операції. Це необхідно для пошуку зіставних
операцій. Зіставними вони вважаються в тому випадку,

якщо здійснюються в однакових комерційних та фінан*

сових умовах. А от визначення комерційних та фінансо*

вих умов угоди здійснюється виключно на підставі поло*

жень договору.

Для здійснення адміністрування процесу трансферт*

ного ціноутворення на підприємстві на принципах ефек*

тивності та комплексності пропонуються програма впро*

вадження трансфертного ціноутворення, що ілюструє от*

риманні результати при проведенні відповідних процедур

на підприємстві (табл. 3).

Існування податкового контролю, а також необхід*

ність звітування про здійснення контрольованих операцій

обумовлює необхідність забезпечення повного та опера*

тивного облікового відображення інформації про госпо*

дарські операції, які відповідають критеріям контрольо*

ваних. Відповідно, є необхідною розробка комплекту до*

кументів:

1) регістрів аналітичного обліку для ідентифікації та

накопичення інформації про операції з пов'язаними осо*

бами за усіма показниками, що необхідні для формуван*

ня звітності про контрольовані операції;

2) внутрішньої звітності про здійснені контрольовані

операції з детальними аналітичними показниками, які

потрібні для наступного формування звітності.

Безумовно, розподіл обов'язків між підрозділами

підприємства залежить від його організаційної структу*

ри, але у будь*якому разі, без залучення додаткових спе*

ціалістів, бухгалтерським службам буде досить складно

повною мірою вирішувати завдання формування інфор*

мації щодо трансфертного ціноутворення.

Таблиця 3. Програма впровадження трансфертного ціноутворення на підприємстві

Джерело: розробка авторів.

Етап Назва Результат
Етап 1  Підготовчий  • Визначення ризиків та їх суттєвості.

• Перелік контрольованих операцій (групи операцій) 
Етап 2  Розробка 

методології 
• Визначення оптимального підходу до регулювання 
трансфертного ціноутворення.  
• Розуміння специфіки контрольованих операцій та методів 
визначення ціни  

Етап 3  Формулювання 
політики 

Політика щодо трансфертного ціноутворення

Етап 4  Регламентація 
процесів  

Схеми бізнес-процесів та регламентації з: 
• встановлення та моніторингу цін в контрольованих операціях;  
• оформлення звітності з трансфертного ціноутворення;  
• створення спеціального підрозділу з контролю трансфертного 
ціноутворення  

Етап 5  Розробка 
документації 

• Рекомендації для компанії з підготовки до складання щорічної 
звітності з трансфертного ціноутворення. 
• Шаблони документів. 
• Рекомендації з підготовки переліку, формату та змісту 
документації 
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Внутрішній регламент трансфертного ціноутворення

може також містити уніфікований пакет документів, за до*

помогою яких узагальнюється інформація, що вноситься

у звіт за контрольованими операціями, документуються

результати функціонального та економічного аналізу.

Часто такі документи називають шаблонами. Такі шабло*

ни заповнюються за кожною контрольованою операцією

та можуть увійти до складу документації по обгрунтуван*

ню договірної ціни.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження комплек*

су проблем застосування трансфертного ціноутворення

було зроблено такі висновки.

1. Трансфертна ціна дозволяє керівникам центрів

відповідальності приймати оптимальні управлінські рішен*

ня, підвищує їх зацікавленість у зростанні ефективності

діяльності, тому ефективне адміністрування трансферт*

ного ціноутворення набуває особливого значення на рівні

топ*менеджерів.

2. Використання трансфертного ціноутворення ство*

рює можливості оперативного контролю витрат та резуль*

татів діяльності на різних рівнях підприємства.

3. Відсутній універсальний підхід до формування про*

цесу трансфертних цін, тому в залежності від цілей підприє*

мства фінансового стану, фінансово*економічна служба має

впроваджувати відповідний цикл формування трансфертно*

го ціноутворення чи розробляти власний, що адаптований

під певні умови та враховує проведені дослідження.

4. Застосування елементів системи контролю транс*

фертного ціноутворення забезпечить вдосконалення си*

стеми внутрішнього контролю в цілому як за діяльністю

структурних підрозділів, підприємства в цілому, так і за

діяльністю групи підприємств.

5. Реформування системи контролю у сфері трансфер*

тного ціноутворення забезпечить підприємству реальні мож*

ливості для поглиблення інтеграції у глобальну економіку
та загалом сприятиме покращенню інвестиційного клімату,

що може стати передумовою економічного зростання.
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THE DEVELOPMENT OF URBAN ELECTRIC TRANSPORT IN UKRAINE:
PROBLEMS AND PROSPECTS

Визначено завдання розвитку міського громадського транспорту, а саме: децентралізація;
фіксованість; підключення; міжвидова конкуренція; тарифікація поїздок; неефективність суб�
сидування. Визначено фактори формування пасажиропотоку в міських агломераціях. Численні
дослідження проблем розвитку міського громадського транспорту показали важливість науко�
во обгрунтованого управління його послугами. Якщо система управління виключає зворотний
зв'язок з громадськістю, то є малоймовірним створення оптимальної інфраструктури переве�
зень, послуги будуть слабо інтегровані, а їх рівень буде залишатися неоднорідним і ненадій�
ним.

Обгрунтовано необхідність створення єдиного органу управління транспортом, який відпо�
відає за планування маршрутів руху, графіків перевезень і розробку оптимальних тарифів, що
сприяло б цілісному підходу до розвитку громадського транспорту та його інфраструктурі. Зроб�
лено висновок, що у системі управління послугами міського громадського транспорту важливе
місце займає стратегічне управління, зокрема, стратегічне планування, яке включає постановку
цілей і розробку стратегій у сфері підвищення якості послуг та рівня обслуговування пасажирів.

The urban public transport tasks have been defined, namely: decentralization; fixation; connection;
interspecific competition; trips billing; subsidizing ineffectiveness. The formation of passenger traffic
factors have been defined in urban agglomerations. The numerous problems studies of urban public
transport have shown the importance of scientifically based management of its services. If the
management system excludes feedback with the public, it is highly unlikely to create optimum
transportation infrastructure, services will be poorly integrated, and their level will remain uneven
and unreliable.

The necessity of creating a unified transport management organ has been substantiated passenger
service that is responsible for planning routes, transportation schedules and optimal tariffs
elaboration for contributing the holistic approach to the development of public transport and its
infrastructure. It has been concluded that in the management system of urban public transport
services strategic management takes an important place, including strategic planning, which involves
setting goals and strategy development in working with promotion of service quality and passenger
service level.

Ключові слова: громадський транспорт, пасажиропоток, соціально#економічний розвиток, стратегія.

Key words: public transportation, passenger traffic, social and economic development strategy.

режі, організації руху транспортних потоків і на*

дійності роботи електротранспорту в значній мірі за*

лежить життєдіяльність підприємств, організацій та

установ міста. Протягом останніх років у роботі
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міського електротранспорту намітилась тенденція до

зменшення обсягу перевезень пасажирів і погіршен*

ня показників якості та безпеки їх транспортного об*

слуговування, тому вирішення проблем з формуван*

ня стратегії соціально*економічного розвитку міських

електротранспортних підприємств є дуже необхід*

ною.

Розвиток соціально*економічної системи місько*

го електротранспортного підприємства залежить від

економічного зростання, яке викликає якісні зміни в

його економічній системі, сприяє загальному розвит*

ку та розвитку окремих складових капіталу, корпо*

ративної культури. Поглиблення теоретичних поло*

жень у цьому напрямі, розробка методичних основ і

практичних рекомендацій визначають актуальність

дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методологічними проблемами ефективного функ*

ціонування та розвитку транспорту займались такі вчені:

О. Бакаєв, Ю. Гольска, М. Гур'ева, Л. Зайончик, А. По*

лякова, І. Симарова та інші [1—7]. У своїх роботах ці

дослідники висвітлили різні аспекти та особливості гос*

подарювання підприємств міського електротранспорту

— від технічних до особливостей економіки та управ*

ління даною сферою. Водночас у сучасні вітчизняній

літературі небагато досліджень, присвячених пробле*

мам забезпечення комплексного розвитку системи па*

сажирських перевезень міським електротранспортом,

обгрунтуванню дієвих та ефективних напрямків її ре*

формування. При цьому зазначимо, що залишились ма*

ловивченими питання обгрунтування ефективності уп*

равлінських рішень, пов'язаних з оптимізацією викори*

стання транспорту у містах України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретичних концепцій

та надання рекомендацій щодо розвитку міського гро*

мадського транспорту в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Рівень пасажиропотоку пов'язаний з декількома

географічними й економічними міркуваннями. У деяких

містах з високим пасажиропотоком таких, як Москва,

Пекін і Шанхай існує субсидування громадського транс*

порту. Інші міста з високою щільністю населення мають

рівень розвитку метро, пропорційний приросту їхнього

населення (Лондон, Гонконг, Осака, Париж, Сеул і То*

кіо).

Розвиток особистої автомобілізації в містах ро*

бить системи громадського транспорту менш зруч*

ними для підтримки міської мобільності. У багатьох

містах додаткові інвестиції в громадський транспорт

не призвели до значного приросту пасажиропотоку.

Незаплановане і неузгоджене освоєння території

привело до швидкого розширення міської периферії.

Мешканці, вибравши житло у віддалених районах,

обмежують свій потенційний доступ до послуг гро*

мадського транспорту. Надмірне інвестування (коли

інвестиції не мають ефективної віддачі) і недостатнє

інвестування (коли існує значний незадоволений по*

пит) у громадському транспорті є також складними

проблемами його розвитку. Міський електричний

транспорт часто сприймається як найбільш ефектив*

ний вид транспорту для міських районів великих міст.

Тим не менш, дослідження показують стагнацію си*

стеми електричного транспорту в окремих розвине*

них країнах, що ставить під сумнів його економічне

значення.

Міський електричний транспорт — це складна

технологічно*господарська комплексна виробнича

система, яка включає в себе експлуатаційні підприє*

мства, енергетичне та колійне господарство, вироб*

ничо*технічну базу з виготовлення запасних частин

та проведення усіх видів ремонту рухомого складу,

а також соціально*побутову базу.

На Україні міський електричний транспорт

відіграє важливу роль в обслуговуванні населення.

На його долю приходиться від 42% до 56% усіх

міських перевезень пасажирів. Тільки, наприклад, у

місті Харкові перевезення цим видом транспорту

складають 55— 60% від обсягів усіх пасажирських

перевезень.

Міський електротранспорт входить до складу

муніципального господарства, яке становить осно*

ву ресурсів муніципального формування. Тому

електричний транспорт сучасного міста розгля*

дається як велика складна організаційна система,

що характеризується ієрархічною структурою, на*

явністю складних взаємозалежних підсистем. Ця

система дуже динамічна, функціонування її багато

в чому носить стохастичний характер, ряд пара*

метрів мають досить високий ступінь невизначе*

ності, що впливає на вірогідність прогнозів і якість

планування.

Починаючи з 1991 року практично припинився

розвиток цієї галузі, склалася стійка тенденція до

зменшення пасажирообороту, погіршення якості

транспортного обслуговування населення та знижен*

ня рівня безпеки руху. Значно погіршилася регу*

лярність руху та культура обслуговування пасажирів.

На сьогодні в містах України відсутні узгодженість

графіків руху всіх видів міського пасажирського

транспорту, сучасні пересадочні вузли, а маршрут*

на мережа часто не взаємопов'язана. За рахунок

збору плати за проїзд підприємствами міського елек*

тричного транспорту покривається менше половини

їх експлуатаційних витрат на перевезення.

Негативно впливає на фінансовий стан під*

приємств міського електричного транспорту невре*

гульованість ринку міських пасажироперевезень.

Приватні автотранспортні перевізники дублюють

маршрути міського електротранспорту, відбираючи

платоспроможних пасажирів.

За таких умов, що склалися, збитки підприємств

міського електротранспорту зростають. Вони вико*

нують нерентабельні, але соціально важливі переве*

зення. Тому фінансування їх діяльності має велике

соціальне значення.

Таким чином, сучасний стан підприємств місько*

го електричного транспорту є кризовим. Підприєм*

ства галузі функціонують збитково, спрацьованість
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основних виробничих фондів досягла граничного

рівня, постійно не вистачає коштів на оновлення та

капітальний ремонт рухомого складу, незадовільно

вирішуються питання технічних інновацій і техноло*

гічної модернізації. Все це не дозволяє повною

мірою задовольнити транспортні потреби населен*

ня міст та призводить до зниження рівня безпеки

перевезення пасажирів.

У цьому випадку, перед міським електричним

транспортом ставиться ряд складних завдань:

— Децентралізація. Громадські електротранс*

портні системи не призначені для обслуговування

міст з низькою щільністю і розсіяним населенням

міських районів, що все частіше є домінуючою місь*

кий просторовою структурою. Чим більше рівень

децентралізації міської діяльності, тим складніше і

дорожче обслуговувати міські райони електротран*

спортом. Крім того, децентралізація сприяє дале*

ких поїздок, що обумовлює більш високі експлуа*

таційні витрати і низькі доходи від систем оплати

проїзду.

— Фіксованість. Інфраструктури окремих систем

електричного транспорту є фіксованими, в той час

як міста є динамічними, навіть в умовах низьких

темпів їх змін. Це означає, що моделі перевезень

пасажирів постійно застарівають.

— Підключення. Системи електричного транс*

порту часто функціонують незалежно від систем

особистого та вантажного транспорту, а також

комерційної інфраструктури. Це призводить до пев*

них проблем переміщення пасажирів від однієї си*

стеми перевезень до іншої. Вирішення цієї пробле*

ми полягає у формуванні економічно ефективної

системи перевезень, яка повинна включати в себе

доступне і вільне переміщення пасажирів з однієї

системи в іншу, наприклад, створення інтегрованої

структури пересадок пасажирів, де маршрути трам*

ваїв і тролейбусів перетинаються зі станціями мет*

ро.

— Міжвидова конкуренція. Доступна і мобільна

система автомобільного транспорту є значущим кон*

курентом електричного транспорту, що призводить

до зниження пасажиропотоку у відносному вира*

женні і, в деяких випадках, в абсолютному. Чим вище

рівень особистої автомобілізації, тим більше нетер*

пимі порушення обслуговування на електричному

транспорті, крім того, громадський сервіс відстає від

зручності автомобіля. Однак зміна цін на енерго*

носії, завдання охорони навколишнього середови*

ща дещо згладжують цю проблему.

— тарифікація поїздок. Більшість систем елект*

ричного транспорту відмовилися від тарифікації за*

лежно від відстані поїздки і перейшли до більш про*

стої плоскої системі оплати проїзду, що обмежува*

ло короткі поїздки, для яких добре підходить

більшість транзитних систем, і заохочувала більш

тривалі поїздки, які є більш дорогими. Сучасні

інформаційні системи забезпечують можливість кон*

тролю за тривалістю поїздок, що дозволяє повер*

нутися до більш справедливої тарифікації на основі

середньої відстані переміщення пасажира міського

електричного транспорту;

— Неефективність  субсидування. Оскільки

міській електричний транспорт дотується з бюд*

жетів, ці витрати, як правило, не відображені в та*

рифних системах громадських перевезень. Додат*

кові субсидії часто використовуються для покриття

минулих боргів, і не обов'язково підвищують продук*

тивність персоналу транспортних організацій. Отже,

бюджетне фінансування розвитку електричного

транспорту як соціально*економічного виду діяль*

ності, значно вище кваліфікації його персоналу та

продуктивності послуг перевезення, що є соціально

несправедливим і потребує змін.

Розглянуті проблеми розвитку міського елект*

ричного транспорту, що збігаються для міських аг*

ломерацій світу, включаючи великі міста*мільйонни*

ки, можуть бути багато в чому вирішені на основі

діагностичного аналізу факторів, що впливають, ви*

користання стратегічного і оперативного управлін*

ня послугами міського електротранспорту, розвит*

ку забезпечують підсистем управління (інформацій*

ної, технологічної, кадрової, науково*методичної),

а також застосування сучасних економіко*матема*

тичних методів прийняття управлінських рішень та

комп'ютерних програм.

Численні дослідження проблем розвитку місько*

го електричного транспорту показали важливість на*

уковообгрунтованого управління його послугами.

Якщо система управління виключає зворотний зв'я*

зок з громадськістю, то є малоймовірним створення

оптимальної інфраструктури перевезень, послуги бу*

дуть слабо інтегровані, а їх рівень буде залишатися

неоднорідним і ненадійним.

Міські муніципалітети виграли б від створення

єдиного органу управління транспортом, який відпо*

відає за планування маршрутів руху, графіків пере*

везень і розробку оптимальних тарифів, що сприя*

ло б цілісного підходу до розвитку громадського

електротранспорту та його інфраструктури. Одна з

найбільших проблем в реалізації стратегій сталого

розвитку міських перевезень полягає в подоланні

інституційних та організаційних бар'єрів. Створення

єдиного муніципального підприємства міського гро*

мадського транспорту може пройти довгий шлях до

справжнього інституційному співробітництву органів

муніципального управління, транспортних органі*

зацій, громадськості та бізнесу.

Просте інвестування бюджетних коштів у велику

ємність транзитних систем міського електричного

транспорту не є єдиною вимогою для поліпшення

якості обслуговування. Використання приватно*дер*

жавного (муніципального) партнерства дозволило,

до деякої міри, вирішити проблеми інтенсивних і

швидкісних перевезень приватним колективним

транспортом, проте якість його послуг є, безумов*

но, низьким, включаючи показники надійності при*

ватних транспортних засобів, комфорту пересуван*

ня "безпеки пасажирів, кваліфікації та відповідаль*

ності перевізників.

Фінансові проблеми, пов'язані з підвищенням

рівня обслуговування, стосуються експоненціально*

го зростання витрат перевізників при підвищенні

якості послуг міського електричного транспорту, що
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вимагає визначення джерел їх фінансування в умо*

вах недостатнього місцевого бюджету.

Криза міського електротранспорту зумовлена за*

гальним станом економіки держави, проте є й конк*

ретні причини, які стосуються безпосередньо робо*

ти міського електротранспорту:

— недостатній рівень фінансового забезпечен*

ня;

— неефективний менеджмент підприємств;

— неврегульованість ринку пасажиропереве*

зень, що веде до дублювання маршрутів і втрати пла*

тоспроможних пасажирів;

— встановлення тарифів на проїзд без врахуван*

ня фактичної собівартості перевезень;

— низька інвестиційна привабливість внаслідок

збитковості підприємств.

ВИСНОВКИ
Таким чином, ми маємо можливість зробити

висновки про наявність політичних, правових, еко*

номічних та соціальних проблеми реалізації пози*

тивного впливу розвитку послуг міського електрич*

ного транспорту на досягнення цілей соціально*

економічної політики органів місцевого управлін*

ня.

Неподолання у найближчі роки негативних тен*

денцій, що склалися у міському електричному транс*

порті створить реальну загрозу економічному зрос*

танню міст через транспортну незабезпеченість не*

обхідної рухомості населення та мобільності трудо*

вих ресурсів як фактора розвитку виробництва, а

також загостренню екологічних проблем.

Пріоритетними напрямками розвитку підпри*

ємств міського електричного транспорту є:

— організація ефективного управління підприє*

мствами та належного використання їх майнового

комплексу;

— забезпечення беззбиткового функціонування;

— технічне переоснащення та укріплення мате*

ріально*технічної бази.

Таким чином, є актуальною розробка теоретич*

них і концептуальних положень підвищення якості

послуг міського електричного транспорту та рівня

обслуговування пасажирів, а на їх основі — мето*

дичного інструментарію оцінки рівня обслуговуван*

ня на міському електричному транспорті як важли*

вого виду соціально*економічної діяльності транс*

портних операторів і органів муніципального управ*

ління.
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ВСТУП
З моменту виникнення судової експертизи та на всіх

етапах її розвитку в ній вбачали важливий інструмент пра*

восуддя, необхідний для правильного вирішення справи

як на етапі розслідування, так і під час розгляду в суді, а

експерта вважали науковим свідком. На сучасному етапі

розвитку економіки найбільш поширеними економічними

злочинами є злочини щодо ухилення від сплати податків.

Досліджуючи їх, експерти повинні використовувати

УДК 336.2
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ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ
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WEAKNESSES OF METHODOLOGIES OF FORENSIC ECONOMICAL ENQUIRIES REGARDING
CORPORATE TAX ACCOUNT AND POSSIBILITY OF ELIMINATION THIS WEAKNESSES

Статтю присвячено виявленню недоліків методик судової економічної експертизи з питань
нарахування і сплати податку на прибуток. На основі аналізу та систематизації наукових дже�
рел виділено основні проблеми, які існують на сучасному етапі розвитку економіки у сфері су�
дової економічної експертизи, а саме стосовно методик дослідження судових справ. Серед
недоліків неактуальність наявних методик, відсутність єдиного уніфікованого підходу щодо їх
формування, відсутність методик з приводу нарахування та сплати податку на прибуток фінан�
совоми установами. За результатами дослідження було надано рекомендації щодо їх усунен�
ня.

The article is dedicated to find weaknesses of methodologies of forensic economical enquiries
regarding corporate tax account. On the basis of analysis, general conclusion and systematization
of scientific findings was emphasized main problems in forensic enquiries, as in regarding
methodologies of litigated case investigation. Among weaknesses are out�of�dateness of existed
methods, lack of common unified approach to set up it, absence of corporate income account on
financial organizations methods. Exploring these weaknesses we offer some recommendations in
terms of it elimination.

Ключові слова: судова експертиза, методики судової експертизи, податок на прибуток, уніфікація

методик, стабілізація Податкового кодексу України, оцінка ефективності методик.
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відповідні методики для оптимізації процесу експертизи,

проте існує ряд недоліків, що унеможливлює їх викорис*

тання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням існуючих недоліків методик судової ек*

спертизи з питань нарахування і сплати податку на прибу*

ток займались такі науковці, як Балиян Т.Є., Боровков А.,
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Делеча Л.М., Сімакова*Єфремян Е.Б. та інші. Проте багато

питань таких, як актуальність методик, їх структура та оцін*

ка ефективності так і залишились невирішеними і потребу*

ють подальшого дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявлення недоліків існуючих

методик судової експертизи з питань нарахування і сплати

податку на прибуток, а також обгрунтування пропозицій

щодо їх усунення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно із Законом України "Про судову експертизу" су*

дова експертиза — це дослідження експертом на основі

спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів,

які містять інформацію про обставини справи, що перебу*

ває у провадженні органів досудового розслідування чи суду

[1].

Серед економічних злочинів особливе місце належить

злочинам у сфері оподаткування. Це — приховування при*

бутків, ухиляння від сплати податків, що тягне за собою не*

доотримання коштів державою для виконання своїх

функцій. Тому судово*економічна експертиза у справах,

пов'язаних з ухилянням від сплати податків, потребує особ*

ливої уваги, а також значного терміну та суттєвих витрат

грошових коштів [6]. Потреба у проведенні судових еконо*

мічних експертиз цього напряму зростатиме, оскільки зі

зміною методології нарахування податку на прибуток (роз*

рахунку оподатковуваного прибутку за даними бухгалтерсь*

кого обліку) кількість спірних питань зростатиме.

Сутність податкової експертизи полягає в дослідженні

виконання зобов'язань по нарахуванню податків і зборів.

Вона являє собою комплекс послуг консультаційного харак*

теру, метою яких є дача кваліфікованої оцінки угод та інших

фінансових операцій майбутніх або вже здійснюваних з точ*

ки зору податкового законодавства. Такі процедури допо*

магають не лише уникнути помилок в оподаткуванні, але й

оптимізувати процес сплати податків.

Ціллю податкової експертизи є встановлення обставин

справи (фактичних даних), повязаних з виконанням платни*

ком податків конституційного обовязку зі сплати законно

встановлених податків і зборів, а також встановлення пра*

вильності нарахування і сплати податків та зборів у бюджет

[4, с. 197—199].

Якість експертизи частково залежить від застосовува*

ної методики. Одним із перших науковців, який за*

пропонував визначення експертної  методики,  був

А.Р. Шляхов, котрий вважав, що методика кожного виду

судової експертизи — це система методів, прийомів і тех*

нічних засобів, що застосовуються для вирішення конкрет*

них завдань у певній послідовності та враховують специф*

іку вирішуваних питань і досліджуваних речових доказів

[10, с. 17].

Пізніше різні автори наводили достатньо велику

кількість інших визначень методики експертного досліджен*

ня. Наприклад, Р.С. Бєлкін методику експертного дослід*

ження описував, як систему рекомендацій щодо вибору та

застосування методів дослідження об'єктів даного роду

(виду) судової експертизи та формування необхідної мате*

ріально*технічної бази дослідження [3, с. 147]. А.М. Зінін

та Н.П. Майліс вважали, що експертна методика — це про*

грама дій, що пропонує експерту в категоричній або реко*

мендаційній формі використовувати певні методи дослід*

ження об'єктів, послідовність і процедуру застосування цих

методів [5, с. 53].

Таким чином, методика проведення судових експертиз

— це орієнтовна схема проведення експертизи, перелік до*

кументів, які необхідно дослідити, об'єкти, методичні прийо*

ми, які необхідно застосувати, факти, які можуть бути вста*

новлені в ході експертизи. Такі методики створені до кож*

ного можливого виду експертизи.

Cудово*експертні установи (СЕУ) Міністерства юстиції

України при розслідуванні порушень мають використовува*

ти уніфіковані за своєю структурою методики досліджен*

ня, тобто експертна практика різних СЕУ мусить бути єди*

ною в підході до розв'язання типових експертних завдань.

Методики досліджень типових об'єктів не повинні істотно

відрізнятися за глибиною та всебічністю наукового розроб*

лення. Усі СЕУ зобов'язані здійснювати діяльність з орга*

нізації та проведення судової експертизи на основі єдиного

науково*методичного підходу до експертної практики. Ма*

ють застосовуватися єдині наукові критерії та науково ап*

робовані методики (аби уникнути невиправданих труднощів

в оцінюванні судами експертних висновків, а також додат*

Таблиця 1. Перелік методик експертиз з приводу нарахування та сплати податку на прибуток,
зарєєстровані в Реєстрі методик проведення судових експертиз

Джерело: Офіційний сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://rmpse.minjust.gov.ua/

№ Назва методики Найменування розробника Рік створ. 
методик 

Дата прийняття 
рішення про 
держ. реєстр. 

11.0.18 Методика проведення судово-економічних 
експертиз з окремих питань ухилення від сплати 
податків при податковій заставі активів платників 
податків 

Одеський НДІСЕ
Міністерства юстиції України 
 

2004 03.03.2010 

11.1.06 Методика проведення судово-експертного 
дослідження деяких господарських операцій, що 
мають пільговий 

Харківський НДІСЕ 
Міністерства юстиції 

2005 03.03.2010 

11.1.06 Режим оподаткування відповідно до Законів 
України «Про податок на додану вартість»; «Про 
оподаткування прибутку підприємств» 

України 
 

2005 03.03.2010 

11.1.11 Особливості дослідження питань, повязаних з 
оподаткуавнням податком на прибуток та 
податком на додану вартість інформаційно-
консультаційних послуг 

• Львівський НДІСЕ 
Міністерства юстиції України, 
Херсонське відділення 
Одеського НДІСЕ МюУ 

2009 03.03.2010 

11.0.36 Методика проведення експертних досліджень з 
питань оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва 

Дніпропетровський НДІСЕ 
Міністерства юстиції України 

2006 03.03.2010 

11.1.65 Методика з вирішення судово-економічною 
експертизою питань щодо відображення в 
податковому обліку підприємств від'ємного 
значення об'єкта оподаткування податком на 
прибуток за попередні періоди 

• Київський НДІСЕ Мінюсту 
України 
 

2014 29.01.2016 



Інвестиції: практика та досвід № 24/201630

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

кових часових і матеріальних витрат на проведення повтор*

них експертиз) [7, c. 151—161].

В Україні створено Реєстр методик проведення судо*

вих експертиз при Міністерстві Юстиції України. Проте на

офіційному сайті можна побачити лише їх перелік, найме*

нування розробника, рік створення та дата прийняття рішен*

ня про державну реєстрацію. Щоб скористатися ними, екс*

перту необхідно подати заяву з проханням надати текст ме*

тодики.

Згідно з Реєстром щодо оподаткування податком на

прибуток існують такі методики (табл. 1).

У таблиці вказано кілька методик, пов'язаних з оподат*

кування, з якої видно, що всі вони застарілі, а отже, мало*

ефективні для використання. Основною причиною є ради*

кальні зміни податкового законодавства, яка мали місце

протягом останніх шести років.

В Реєстрі досить мало методик, які досліджують вик*

лючно питання з нарахування і сплати податку на прибуток

по різних видах діяльності. Оскільки різні суб'єкти господа*

рювання та види діяльності оподатковуються по різному, то

експерт не може використати методику, наприклад, з нара*

хування і сплати податку на прибуток банківської установи,

здійснюючи експертизу з нарахування і сплати податку на

прибуток страхової компанії. Крім того, в Реєстрі взагалі

немає методик експертних досліджень щодо нарахування і

сплати податку на прибуток фінансовими установами. А най*

більша доля злочинів у сфері оподаткування припадає саме

на фінансові установи, оскільки через них проходять потужні

обсяги фінансових потоків.

Також до недоліків у методиках судових експертиз

щодо нарахування та сплати податку на прибуток є те, що

вони написані різними експертами, тобто мають різну струк*

туру. В результаті висновки експертів також відрізняються

структурою і суддя не може об'єктивно оцінити їх. Крім того,

може виникнути ситуація, коли різними експертами чи екс*

пертними установами розроблено методику дослідження

того самого об'єкта, які, в певній мірі, відрізняються одна

від одної.

Негативом такої ситуації є те, що при наявності конку*

руючих теоретично обгрунтованих і науково розроблених

методик, по*перше, з'являється можливість сторонам обви*

нувачення та захисту обирати більш "обгрунтовану" на їхній

погляд методику, що в кінцевому рахунку може призвести

до протилежних висновків і затягування строків криміналь*

ного провадження. По*друге, така конкуренція методик пев*

ною мірою може ставити під сумнів авторитетність висновків

судового експерта, оскільки при можливості науково об*

грунтувати протилежні висновки втрачається віра у дос*

товірність отриманих експертом результатів [9, c. 265—272].

Для того, щоб усунути всі ці проблеми необхідно

здійснити ряд реформ, а саме:

1. Стабілізувати податкове законодавство або зміню*

вати методики з кожною зміною в Податковому кодексі.

2. Уніфікувати підходи до формування методик. Треба

чітко усвідомлювати, що при розробленні методик з подаль*

шим їх внесенням до Державного реєстру необхідно вихо*

дити із принципів єдиного підходу до структури методики.

Так, А.В. Іщенко, Ю.І. Палеха, Ю.Ю. Ярослав, А.О. Пол*

тавський запропонували наступний уніфікований зміст і

структуру експертної методики: 1) вихідні дані (які повинні

включати, зокрема, найменування експертної галузі та ме*

тодики); 2) зміст (перелік розділів); 3) вступ; 4) основний

текст: 4.1) об'єкти дослідження; 4.2) експертні завдання

(типові питання), що вирішуються методикою; 4.3) тех*

нічні засоби та інструментарій; 4.4) об'єкти досліджен*

ня — порівняльні зразки; 4.5) умови експертного дослід*

ження; 4.6) стадії експертного дослідження; 5) предметний

покажчик; 6) довідково*інформаційні дані (додатки у виг*

ляді таблиць, схем тощо); 7) бібліографічний список. Вони

зауважують, що інша необхідна інформація, наприклад, за*

ходи щодо безпеки, яких треба дотримуватися тощо можуть

регламентуватися як самими методиками експертних досл*

іджень, так і інструкціями, що передбачено зазначеним стан*

дартом [11, с. 642—643].

3. Вирішенням проблеми конкуренції методик дослід*

ження як раз може стати процедура їх розгляду та держав*

ної реєстрації одним органом, до якого б входили фахівці

експертної галузі з різних відомств, а також "інвентариза*

ція" вже існуючих експертних методик.

4. Створити додаткові методики по кожному виду діяль*

ності та окремому суб'єкту господарювання, якщо правила

оподаткування у них різні. Тут необхідно врахувати, що при

різних видах діяльності будуть змінюватись об'єкти, ставки

податку, правила та строки сплати податку.

5. Створити методики експертного дослідження з пи*

тань нарахування і сплати податку на прибуток фінансови*

ми установами по кожній окремо. Через специфіку їх діяль*

ності та різницю в послугах, які вони надають кожна фінан*

сова установа оподатковується по*різному.

Створення нових методик є творчим процесом, засно*

ваним на пізнанні закономірностей процесу утворення оз*

нак на об'єктах дослідження, виявленні цих ознак з викори*

станням певних засобів і методів. Для того, щоб експертні

методики в процесі їх використання забезпечували своєчас*

не, повне і всебічне виявлення й пізнання фактів та обста*

вин; рішення як типових, так і нестандартних завдань екс*

пертного дослідження; ефективне застосування прийомів і

методів, а також успішне подолання різного роду перешкод

у ході експертного дослідження з найменшою витратою сил

і засобів, то в процесі створення методики її розробник по*

винен пройти певні стадії.

У цілому науковцями та практиками виділяються

чотири етапи (стадії) створення експертних методик: 1) дос*

лідження закономірностей, що обумовлюють прояви оз*

нак, які характеризують ті або інші об'єкти; 2) виділення з

усієї сукупності виявлених ознак тих, які задовольняють ви*

моги, що дозволяють використовувати їх в експертному дос*

лідженні; 3) визначення доступних широкому колу експертів*

практиків технічних за* собів, методів і прийомів, що дають

можливість вивчати зазначені ознаки; 4) оформлення мето*

дики у вигляді, що дозволяє однозначно сприймати і вико*

ристовувати викладену в ній інформацію методичного ха*

рактеру, в тому числі проводити оцінку одержуваних резуль*

татів [9, с. 265—272].

Крім того, необхідно оцінювати методики перед тим як

включати до Реєстру, з метою з'ясування результативності

їх впровадження.

Основними критеріями оцінювання методик, тобто їх

оціночними показниками зважаючи на доцільність викори*

стання цих методик, є:

— наукова обгрунтованість — визначається повнотою

й об'єктивністю використання наукових знань (спеціальних

знань) і апробованих практикою технічних засобів, прийомів

тощо. Використання наведеного арсеналу сприятиме над*

ійності з точки зору одержання достовірних результатів, що

має важливе значення для його практичного використання;

— економічність — визначається витратами на облад*

нання, підготування кадрів та безпосередньо на проведен*

ня досліджень;

— перевірюваність — можливість відтворення резуль*

татів і проведення повторного дослідження;

— законність та етичність — використання методів і за*

собів у процесі судової експертизи не може зачіпати закон*

них інтересів і прав людини, принижувати її честь і гідність,

порушувати морально*етичні норми суспільства;

— простота й доступність — коли використання мето*

дики не потребує великих витрат часу, певного матеріаль*

но*технічного забезпечення тощо;
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— конкурентоспроможність — перевага порівняно з

будь*якою іншою методикою, що дає найбільш результа*

тивне рішення конкретного експертного завдання;

— новизна — нові факти, об'єкти, можливість вирішення

завдань, які раніше не вирішувались або вирішувалися част*

ково, розроблення прийомів у новому, раціональнішому або

оптимальному компонуванні, нові способи вирішення відо*

мих завдань, поставлення та вирішення нових завдань;

— припустимість — використання в методиці відомос*

тей із передбачених законом джерел з додержанням загаль*

них положень, легалізованих даних тощо з урахуванням усіх

названих вимог;

— актуальність — обумовлена необхідністю вирішен*

ня різноманітних оптимізаційних завдань, що виникають в

експертній практиці досить часто;

— достовірність — велика ймовірність відповідності

об'єктивній дійсності, тобто об'єктивність одержаних за її

допомогою результатів дослідження, що забезпечується її

базуванням на принципах теорії та практики судової експер*

тизи і криміналістики;

— використання неруйнівних методів, що забезпечує мож*

ливість проведення додаткових, повторних досліджень без

зміни первісного вигляду об'єкта, що на сьогодні має особли*

ве значення, оскільки в основному проводяться дослідження

на частинках малих розмірів, речовин у слідових кількостях.

Головним критерієм оцінки методики як з приводу нараху*

вання і сплати податку на прибуток, так й інших є ефективність.

Основні оціночні параметри ефективності полягають у дієвості

методики, що характеризується можливістю одержання досто*

вірних результатів, визначених з достатньою точністю, при ви*

користанні мінімального об'єму об'єктів і витрат необхідного

часу; достовірності одержаних результатів, тобто відповідності

їх фактичним обставинам справи [7, c. 151—161].

ВИСНОВКИ
Таким чином, до основних недоліків методик судових

експертиз з приводу нарахування і сплати податку на прибу*

ток є їх застарілість та невідповідність сьогоднішнім реаліям

в економіці; наявність методик стосовно загального оподат*

кування певного виду діяльності, без виділення їх окремо по

кожному податку; повна відсутність методик з питань нара*

хування і сплати податку на прибуток щодо фінансових уста*

нов. Задля недопущення до реєстру декількох методик дос*

лідження стосовного одного об'єкта та методик, які не відпо*

відають критеріям оцінки, перед внесенням їх до Реєстру

методик проведення судових експертиз при Міністерстві юс*

тиції України необхідно провести їх оцінку. Розроблення но*

вих і вдосконалення існуючих методик дослідження дозво*

лить вирішувати завдання судової експертизи з більшою точ*

ністю та вищим ступенем ефективності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Прагнення до визнання дипломів випускників, зу*

мовлюють забезпечення відповідних умов викладання

та набуття компетентностей, що певною мірою впливає

на економічну безпеку вищих навчальних закладів, у

міжнародній спільності визначається шляхом рейтингу*

вання їх діяльності.

На сучасному етапі розвитку вищої освіти, рейтинги

ВНЗ виступають не лише як засоби забезпечення кон*

курентоспроможності, а й як інструменти забезпечен*

ня якості вищої освіти. У системі забезпечення еконо*

мічної безпеки ВНЗ та оцінювання якості надаваних

освітніх послуг важливе значення має внутрішній та

зовнішній моніторинг їх діяльності.

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

Дослідженню міжнародних рейтингів вищих на*

вчальних закладів присвячено праці Л.П. Валенкевича,
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DIAGNOSIS OF ECONOMIC SECURITY OF UNIVERSITIES IN INTERNATIONAL RANKINGS

Проведено аналіз основних міжнародних рейтингів ВНЗ, що є найбільш популярними в Україні та
світі. Узагальнено кращі університети світу за рейтингом QS. Проілюстровано показники топ�20 ук�
раїнських вищих навчальних закладів у Webometrics Ranking January 2015. Досліджено методо�
логічні підходи до розрахунку міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів та з'ясовано ос�
новні індикатори, підвищення яких дозволить підвищити якість освітніх послуг та рівень економіч�
ної безпеки вітчизняних університетів.

The analysis of the major international rating institutions that are most popular in Ukraine and abroad is
done. Overview of yhe best universities in the world rated QS is done. Figures top 20 Ukrainian universities
in Webometrics Ranking January 2015 are illustrated. The methodological approaches to calculate the
international rankings of universities and found the main indicators, improvement of which will increase
the quality of education and level of economic security Ukrainian universities are found out.

Ключові слова: економічна безпека, вищий навчальний заклад, інтерфейсна безпека, рейтинг, індикатор,

освітні послуги.
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О.Г. Дубінського, М.З. Згуровського, А.В. Ковальова,

Ю.М. Колесника, В.М. Компанієць, Р.Б. Лесика, М.В. Ми*

хайличенко, Ю. М. Нерянова, Л.І. Остапюк, І. І. Соло*

нинко, Н.І. Трішкіної, О.В. Фінкільштейна та ін. [1—9].

Незважаючи на освітні реформи, в яких набувають

велике значення системи моніторингу якості та рейтин*

гування ВНЗ, всебічний і комплексний характер дослід*

жень, представлених у названих наукових працях, по*

требують досліджень, зокрема питання впливу міжна*

родних рейтингів ВНЗ на процеси надання освітніх по*

слуг та забезпечення їх економічної безпеки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз методології формування між*

народних рейтингів ВНЗ та визначення основних інди*

каторів впливу на їх економічну безпеку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У світі глобалізованої вищої освіти міжнародні та

вітчизняні рейтинги вищих навчальних закладів рік у рік

стають дедалі актуальнішими. По*перше, для абіту*

рієнтів вони дають можливість зорієнтуватися у великій
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кількості ВНЗ у власній країні чи за кордоном. По*дру*

ге, для самих університетів такі рейтинги це можливість

привернення уваги абітурієнтів, іноземних студентів,

кращих викладачів та дослідників, грантові кошти та

інвестиції через високі позиції у рейтингу чи самим фак*

том включення до рейтингу.

Перш ніж досліджувати вітчизняні та міжнародні рей*

тинги слід зазначити, що 18*20 травня 2006 року в Берліні

(Німеччина) відбулася конференція "Методологія й стан*

дарти якості університетських рейтингів" організована

Міжнародною Експертною Групою по Ранжуванню

(IREG). Результатом конференції стала своєрідна "кон*

ституція" для розробки та застосування університетсь*

ких рейтингів в усьому світі під назвою "Берлінські прин*

ципи ранжування вищих навчальних закладів"

Фундаторами вказаної "конституції" стали Центр роз*

витку вищої освіти (CHE) (Німеччина), Інститут політики

вищої освіти (США), центр ЮНЕСКО*СЕПЕС (Бухарест,

Румунія) та інші авторитетні інституції з 19 країн світу.

Центр "Євроосвіта" (Україна, Київ) брав участь в розробці

Берлінських принципів, підписав їх і неухильно керувався

ними при розробці і застосуванні національного рейтингу

"Топ*200 Україна" протягом усіх 10 років своєї діяльності.

При укладанні даних рейтингів важливе місце по*

сідає надійність даних, що використовуються, мож*

ливість їх перевірки та підтвердження, врахування спе*

цифіки університетів різних типів, а також особливості

системи вищої освіти кожної країни. Ще однією важли*

вою вимогою формування рейтингу є оприлюднення

чіткої та доступної методології його укладання. Такий

рівень відкритості перш за все є необхідним для зрозу*

мілості яким чином та які саме індикатори були врахо*

вані, яку вагу мали та з яких джерел була отримана ін*

формація.

Для інтерфейсної безпеки ВНЗ не є позитивним те,

що жоден рейтинг не відображає якість освіти в дано*

му навчальному закладі. При укладанні використовуєть*

ся низка показників, що більш або менш свідчать про

якість освіти (за іншими параметрами університетської

діяльності). Так ці показники характеризують оцінку

роботодавців, оцінку представників академічної

спільноти, показники наукової діяльності, кількість іно*

земних студентів та викладачів, співвідношення

кількості студентів до кількості викладачів. Слід відміти*

ти, що при трактуванні кожного з показників можуть

бути застереження, така тенденція стосується і вітчиз*

няних і міжнародних рейтингів.

Проведемо аналіз основних міжнародних рейтингів

ВНЗ, що є найбільш популярними в Україні та світі.

1. Шанхайський рейтинг (The Academic Ranking of

World Universities). Академічний рейтинг світових уні*

верситетів створений з метою оцінювання ефективності

державних програм зі стимулювання наукової діяль*

ності в китайських університетах. Саме тому індикатор

свідчить більшою мірою про наукову діяльність ВНЗ.

Критеріями при оцінці становлять:

— кількість випускників університету, які є лауреа*

тами Нобелівської премії чи Медалі Філдса (10%);

— кількість викладачів університету, які є лауреа*

тами Нобелівської премії чи Медалі Філдса (20%);

— кількість найбільш цитованих дослідників серед

викладачів. Thomson Reuters щороку визначає авторів 1%

найбільш цитованих праць у 22 наукових галузях (20%);

— кількість статей, опублікованих викладачами уні*

верситету в журналах Science та Nature за останні 5 ро*

ків (20%);

— кількість статей, опублікованих викладачами уні*

верситету за попередній рік, які пройшли через індекс

цитувань із природничих чи соціальних наук того ж

Thomson Reuters (20%);

— зважені показники всіх попередніх критеріїв, по*

ділені на кількість штатних працівників університету (10%).

Так, очевидним є той факт, що рейтинг сформова*

но на 90% з оцінки наукової діяльності. Укладачі дано*

го рейтингу не враховують гуманітарні науки та рівень

викладання у ВНЗ в цілому.

2. Рейтинг QS (The QS World University Rankings).

Рейтинг укладається британською компанією Quac*

quarelli Symonds, що надає консультації з приводу на*

вчання за кордоном. Основу рейтингу становлять опи*

тування роботодавців та викладачів з усього світу. Так

станом на 2015 рік було проведено опитування понад

76 тис. представників академічної спільноти. Основни*

ми критеріями підрахунку рейтингу є:

— опитування академічної спільноти (40%);

— опитування роботодавців (10%);

— співвідношення кількості студентів до кількості

викладачів (20%);

— рівень цитування за Scopus, що припадає на од*

ного викладача (20%);

— частка іноземних студентів та викладачів

(5%+5%).

Критерії даного рейтингу досить відрізняються від

попереднього, однак сам індикатор несе загрозу інтер*

Місце Назва Академічна 
репутація 

Репутація 
роботодавців 

Іноземні 
студенти Цитування Загальний 

бал 
1 Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) 
100 100 95.5 100 100 

2 Harvard University 100 100 76 100 98.7 
3 University of Cambridge 100 100 96.6 93.7 98.6 
3 Stanford University 100 100 72.8 99.9 98.6 
5 California Institute of 

Technology (Caltech) 
99.8 89.6 85.2 100 97.9 

6 University of Oxford 100 100 96.6 88.9 97.7 
7 UCL (University College 

London) 
99.9 99.8 99.9 88 97.2 

8 Imperial College London 99.9 100 100 79.6 96.1 
9 ETH Zurich - Swiss Federal 

Institute of Technology 
99.9 99 98 98.8 95.5 

10 University of Chicago 99.9 96.3 81.6 91.5 94.6 

Таблиця 1. Кращі університети світу за рейтингом QS
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фейсній безпеці неамериканських вузів. Так, майже 20%

респондентів академічної спільноти становлять мешканці

США, отже американські університети отримують вищий

бал. Нерівномірність розподілу стосується і робото*

давців, і галузей. Ще однією суттєвою загрозою є підра*

хунок показника "кількість студентів до кількості викла*

дачів" через неможливість перевірки достовірності да*

них, які надають самі університети. При опитуванні до

категорії викладачів потрапляють і ті хто безпосередньо

займається викладанням і наукові працівники, що також

дещо викривлює кінцевий результат. Ще одним пунктом,

що впливає на достовірність рейтингу в цілому є кількість

іноземних викладачів та студентів, оскільки в рахунок

беруться і ті, хто є штатними іноземними працівниками і

ті, хто викладають лише "гостьовий курс". Схожа ситуа*

ція і з підрахунком кількості студентів.

Загалом, до переліку семиста найкращих універси*

тетів світу потрапили 130 університетів США (із них 31

— до першої сотні рейтингу), 55 університетів Сполуче*

ного Королівства (18 у першій сотні), 42 німецькі уні*

верситети (у першій сотні — 4), 35 французьких (у пер*

ший сотні — 2), 34 японських (у першій сотні — 6) ви*

щих навчальних закладів.

На сьогодні Україну у цьому рейтингу представля*

ють три університети,а загалом база даних QS містить

інформацію про 18 українських вищих навчальних зак*

ладів. За оцінками QS, сильною стороною українських

університетів є порівняно невелике навантаження на

викладачів за співвідношенням викладачі/студенти, що

створює умови для якісного навчання. Зокрема, Київсь*

кий національний університет імені Шевченка за цим

показником має 56 місце у світі, Київський політехніч*

ний інститут — 163 місце, Донецький національний уні*

верситет — 286*те. Проте за рештою показників позиції

українських вузів у світі лишаються слабкими.

3. Times Higher Education. Даний міжнародний рей*

тинг базується на ранжуванні дослідницьких універси*

тетів, а не академічних. Умовою включення у рейтинг є

публікація викладачами університету не менше 1000 на*

укових статей упродовж останніх п'яти років у журна*

лах, що є в базі Scopus.

При укладанні рейтингу беруться до уваги 13 показ*

ників, сформовані у 5 груп:

— викладання (навчальне середовище) важить 30%;

— дослідження (обсяг, дохід та репутація) також

важать 30%;

— цитування (дослідницький вплив) важить 30%.;

— міжнародний огляд (викладачі, студенти, дослі*

дження) оцінюється в 7,5%;

— промисловий дохід (трансфер знань) важить 2,5%.

Даний рейтинг найбільш різносторонній і поєднує

репутаційну, наукометричну, кадрову, міжнародну скла*

дові у досить зважених пропорціях.

Академічний рейтинг університетів світу (ARWU) —

історично перший глобальний рейтинг. Його авторитет

дуже високий, тому аналіз результатів цього рейтингу

вважається важливим.

4. Рейтинг Інтернет*присутності Webometrics. Webo*

metrics Ranking of World's Universities оприлюднив рей*

тинг світових університетів за рівнем їх присутності у ме*

режі станом на січень 2015 року. Як відомо, результати

досліджень Webometrics публікуються двічі на рік та

охоплюють дванадцять тисяч університетів з усього світу.

В процесі складання Webometrics Ranking of World's

Universities розробниками враховується кількість про*

індексованих пошуковими системами сторінок сайту ви*

щого навчального закладу, зовнішні посилання на нього,

цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на

сайт файлів. Іншими словами, оцінюється змістовна та

інформаційна складова web*сайту навчального закладу.

Розробники зазначають, що при складанні рейтин*

гу показники відвідуваності сайтів та їх дизайн до уваги

не беруться.

Новий web*рейтинг університетів світу Ranking Web

of Universities (January 2015), що опублікований 12 лю*

того, складений з урахуванням систематизованих даних,

що були отримані розробниками у січні 2015 року.

Світовий рейтинг охоплює 12 тисяч університетів і

навчальних закладів з усього світу. Свої рейтингові web*

місця отримали й 297 вищих навчальних закладів з Ук*

раїни (у січні 2014 року — 313).

Порівняння рейтингових таблиць Webometrics*2014

(січень) і web*рейтингу, опублікованого у лютому 2015

року свідчить про те, що найбільш присутнім у мережі

українським вищим навчальним закладом є Київський

національний університет ім. Шевченка, який останні два

роки утримує першу сходинку української частини рей*

тингу, посідаючи 937 місце у світі.

Друге місце посідає НТУ "Харківський політехніч*

ний інститут", який зміг випередити НТУУ "Київський

політехнічний інститут" та Харківський національний

університет ім. Каразіна. Загалом, більшість лідерів ук*

раїнської частини Webometrics Ranking of World's

Universities суттєво поліпшили свої показники у глобаль*

ному рейтингу, продемонструвавши відчутну динаміку

у світовому рейтинг*листі.

5. Рейтинг науково*дослідницьких організацій

SCImago (SCImago Institutions Rankings). Рейтинг нау*

ково*дослідницьких організацій від компанії SCImago

дає змогу поглянути на наукові здобутки університетів

та інших науково*дослідницьких установ у глобально*

му масштабі — порівняно із досягненнями інших уста*

нов з усього світу.

Щорічно, починаючи із 2009 року, компанія SCImago

публікує звіт, де представлені результати оцінки наукової

діяльності університетів та інших дослідницьких установ

Місце Назва Академічна 
репутація 

Репутація 
роботодавців 

Іноземні 
студенти Цитування Загальний 

бал 
421-430 Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 34.8 - - - - 

491-500 Харківський національний університет 
ім. В.Н. Каразіна - - 90.1 - - 

601-650 Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний 
інститут" 

- - - - - 

Таблиця 2. Кращі університети України за рейтингом QS
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за шістьма параметрами, які характеризують обсяг, тема*

тичну різноплановість та академічну впливовість наукових

публікацій. Звіт за 2012 рік охоплює публікації за період

2006—2010 роки, які включені до бази Scopus. У звіті, який

публікують дослідники, установи ранжовані за показни*

ком кількості публікацій, проте, як наголошують автори

проекту, користувачі можуть самі обрати інший, більш

релевантний для них критерій порівняння.

До рейтингу SCImago входять лише установи із "по*

мітними обсягами наукових результатів" — тобто ті, що

мають більше ста публікацій на рік у базі Scopus. У 2012

році до переліку потрапили 3290 науково*дослідниць*

ких організацій зі 106 країн світу. Серед них найбільше

установ із США (521), а також із Китаю (332), Франції

(204), Японії (185), Великобританії (165), Іспанії (153),

Німеччини (129), Індії (128), Італії (128) і Бразилії (104).

У 2012 році до рейтингу SCImago потрапило 8 украї*

нських наукових установ — це на одну більше, аніж торік.

Проте позиції усіх українських дослідницьких організацій

в цьому рейтингу порівняно із минули м роком дещо по*

гіршилися. За кількістю публікацій Національна акаде*

мія наук опустилася із 89 на 106 місце у світі, Київський

національний університет ім. Тараса Шевченка — із 1065

на 1149 місце, Харківськийнаціональний університет ім.

В.Н. Каразіна — із 1504 на 1747 місце, Львівський націо*

нальний університет ім. Івана Франка — із 1883 на 2178

місце, Національний університет "Львівська політехніка"

— із 2265 на 2342 місце, Чернівецький національний ун*

іверситет — із 2757 на 2971 місце.

6. Рейтинг університетів за академічною діяльністю

(URAP). Рейтинг університетів за академічною діяльністю

(URAP1 (University Ranking by Academic Performance) пуб*

лікується третій рік поспіль. Автором проекту є Технічний

університет Середнього Сходу (Туреччина). Рейтинг URAP

прагне оцінити академічні здобутки вищих навчальних зак*

ладів усього світу шляхом аналізу обсягів та якості науко*

вих публікацій співробітників університетів. Джерелом

інформації слугує база даних Web of Science та ISI. До рей*

тингу URAP входять 2000 університетів, які мають найб*

ільшу кількість публікацій, включених до цих баз даних.

Університети оцінюються за шістьма показниками,

які характеризують обсяги та вагомість наукової робо*

ти вищих навчальних закладів. У 2015 році до цього

рейтингу потрапили три українських вузи. Найкращі

результати показав Київський національний універси*

тет імені Тараса Шевченка, що посів 1166 місце у світі.

Проте всі критичні зауваження щодо результатів рейтингу

слід спрямовувати не авторам рейтингу, а самим українсь*

ким установам, які не приділяють достатньо уваги питанням

індексування журналів та публікацій у базах даних.

7. Рейтинг кращих університетів Великобританії га*

зети "Таймс" 2010 р. ("Times Good University Guide

2010") складений на основі результатів опиту студентів

по всій Великобританії.

Навчальний заклад 

Ukraine
(*Динаміка 
в рейтингу. 
Січень 
2014) 

World 
(*Позиція в 
рейтингу. 

Січень 2014) 

Місце у 
групі 

Europe 

Місце у 
групіCentral 

& Eastern 
Europe 

Київський національний університет ім. Шевченка 1 ↓ 937 (*789) 370 42 

Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

2 (↑2) ↑1265 (*1956) 481 66 

НТУУ "Київський політехнічний інститут" 3 (↓1) ↓ 1388 (*1370) 523 74 

Харківський національний університет ім. Каразіна 4 (↓1) ↑ 1410 (*1705) 532 76 

Таврійський національний університет ім. Вернадського 5 (↑1) ↑ 1516 (*2352) 566 87 

Сумський державний університет 6 (↓1) ↑ 1741 (*2051) 640 106 

Національний авіаційний університет 7 (↑1) ↑ 1897 (*2375) 681 120 

Національний університет "Львівська політехніка" 8 (↑2) ↑ 1934 (*2563) 693 124 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

9 ↑ 2083 (*2428) 732 138 

Одеський національний університет ім. Мечникова 10 (4↑) ↑ 2101 (*2844) 739 140 

Львівський національний університет ім. Франка 11 (↑2) ↑ 2369 (*2805) 820 169 

Національний гірничій університет 12 (↑4) ↑ 2529 (*3045) 855 180 

Національний педагогічний університет ім. 
Драгоманова 

13 (↓6) ↓ 2589 (*2362) 867 185 

Національний аерокосмічний університет ім. 
Жуковського 

14 (↑4) ↑ 3035 (*3582) 974 236 

Донецький національний медичний університет ім. 
Горького 

15 (↑6) ↑ 3048 (*3891) 975 237 

Полтавський національний технічний університет ім. 
Кондратюка 

16 (↑) ↑ 3175 (*н.д.) 1007 250 

Донецький національний технічний університет 17 (↓6) ↓ 3183 (*2679) 1008 251 

Харківський національний університет міського 
господарства 

18 (↑15) ↑ 3202 (*5512) 1013 253 

Уманський державний педагогічний університет 19 (22↑) ↑ 3339 (*6509) 1020 257 

Чернівецький національний університет ім. Федьковича 20 (↑18) ↑ 3404 (*6077) 1061 277 

Таблиця 3. Показники топ920 українських вищих навчальних закладів у Webometrics Ranking
January 2015
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8. Рейтинг кращих англійських університетів на по*

гляд "The Guardian" 2010 р. Академічний рейтинг "The

Guardian", в якому університети оцінюються за рівнем

викладання і підготовки студентів. Guardian University

Subject Rankings 2010 — академічний рейтинг універ*

ситетів Великобританії "The Guardian" за спеціальнос*

тями (для програм Бакалавріату).

9. Світовий рейтинг бізнес*шкіл — 2008 (за версією

"Financial Times"). Газета "Financial Times" проводить

щорічну оцінку провідних бізнес*шкіл в світі, універси*

тетів та інших закладів, що пропонують програми з

бізнесу, менеджменту, управління та розвитку лідер*

ства. Ця оцінка складається за результатами опитів та

інтерв'ю учнів, випускників і працівників бізнес*шкіл.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Результати проведеного дослідження дозволили

вивчити методологічні підходи до розрахунку міжнарод*

них рейтингів вищих навчальних закладів та з'ясувати

основні індикатори, підвищення яких дозволить підви*

щити якість освітніх послуг та рівень економічної без*

пеки вітчизняних університетів.
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Місце в 
світі 

Місце в 
країні Назва Статті Цитування Документи Загальний 

бал 

1166 1 Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 62.82 42.09 29.78 241.07 

1362 2 Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна 45.54 24.62 18.60 170.46 

1955 3 
Національний технічний університет 
України "Київский політехнічний 
інститут" 

11.67 4.68 7.43 43.92 

Таблиця 4. Дані рейтингу URAP за 2014—2015 рр.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан підприємств комплексу комунальних

послуг (далі — ККП) можна характеризувати як кри*

зовий. Неодноразові спроби держави підвищити ефек*

УДК [338.4+351.62+330.3] (658:005.5)

Г. Г. Савіна,
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викладач, Херсонський економічноLправовий інститут, м. Херсон

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
КОМПЛЕКСУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

G. Savina,
Doctor of Economics, Professor, Department of Management and Marketing KNTU
Т. Skibina,
assistant, Department of Finance and Credit, Kherson Economics and Law Institute

PRACTICAL ASPECTS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT
WHICH PROVIDES A RANGE OF UTILITIES

Житлово�комунальне господарство є однією із найбільших галузей народного господарства
держави, результати діяльності якої значною мірою впливають на соціально�економічні показ�
ники розвитку суспільства країни в цілому. Сучасний кризовий технічний та економічний стан
підприємств галузі унеможливлює ефективне надання послуг та призводить до збільшення
техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. Неодноразові спроби по�
кращення результативності діяльності підприємств, що надають комплекс комунальних послуг
не приносять бажаного результату, що обумовлено впливом низки негативних чинників як зов�
нішнього, так і внутрішнього впливу на діяльність підприємства. Часткове вирішення існуючих
проблем можливе шляхом підвищення рівня ефективного управління підприємством комплек�
су комунальних послуг та його адаптованості до впливу зовнішнього середовища, максималь�
ного використання існуючих внутрішніх резервів.

 Сучасні відносини у сфері житлово�комунальних послуг охоплюють низку соціальних та еко�
номічних питань та характеризуються багатогранністю проблемних теоретичних та практичних
аспектів. Впровадження інтегрального показника та принципів кореляційного аналізу дозво�
ляє визначити рівень ефективного управління та повною мірою проаналізувати всі існуючі ас�
пекти визначення впливу факторів зовнішнього чи внутрішнього середовища, підвищити ефек�
тивність прийняття управлінських рішень. Саме тому, виникає об'єктивна необхідність у дос�
лідженні практичних аспектів щодо проведення оцінювання ефективності управління підприє�
мством комплексу комунальних послуг.

Housing and communal services is one of the largest sectors of the economy of Ukraine. The results
of the company Housing affect social and economic indicators of social development of the country.

The critical technical and economic state of the industry makes it impossible to provide effective
services. Attempts to improve the performance of enterprises do not have results, reason why is the
impact of negative factors external and internal environment. The solution of the existing problems
is possible by increasing the level of effective management, which provides a range of public services.

Implementation of the integrated parameter and principles of correlation analysis to determine
the level of good governance. This allows you to fully analyze all aspects of existing factors determine
the impact of external and internal environment and improve decision�making. Therefore, there is a
need for an objective study of the practical aspects of evaluating the effectiveness of complex
enterprise management utilities.

Ключові слова: ефективність управління, комплекс комунальних послуг, житлово#комунальні послуги,

внутрішнє та зовнішнє середовище, інтегральний показник, оцінювання ефективності управління.

Key words: еffective management, complex public services, housing services, internal and external environment,

the integral index, evaluation of management efficiency.

тивність діяльності підприємств житлово*комунально*

го господарства не приносять результату. Підприєм*

ства функціонують із використанням застарілого об*

ладнання та у стані перманентного занепаду. Одним із
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способів вирішення існуючих проблем є проведення

оцінювання ефективності управління підприємством

ККП та урахування отриманих результатів при форму*

ванні стратегії управління, прийнятті управлінських

рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження концептуальних підходів до форму*

вання економічної категорії "ефективність управління"

розглянуто у працях Гуралюк А.Г. [2], Хміль Ф.І. [9],

Осовської Г.В. [5].

Основні напрями групування факторів впливу на

ефективність управління розглянуто у працях О.С. Ви*

ханського [3], Фатхутдінова Р.А. [10], Румянцевої З.П.

[8], Лігоненко Л.О. [4]. Однак варто зазначити, що нау*

кові дослідження щодо визначення практичних аспектів

оцінювання ефективності управління підприємством, що

надає комплекс комунальних послуг є незначними.

Відкритими залишаються більшість вагомих питань цієї

сфери.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз практичних аспектів

проведення оцінювання ефективності управління

підприємством. Дослідження формування інтегрально*

го показника та впровадження методів кореляційного

аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під ефективним управлінням підприємством ККП

слід розуміти консолідовану систему взаємопов'яза*

них та взаємоузгоджених інструментів економічного

та адміністративного впливу, спрямованих на якісне

надання комплексу комунальних послуг, за умови от*

римання економічної вигоди від їх реалізації, опти*

мальності використання ресурсів — матеріальних,

фінансових, трудових та адаптованості підприємства

до впливу зовнішнього середовища, мінімізацію

зовнішніх ризиків та використання існуючих можли*

востей. Тобто оцінювання ефективності управління

підприємством ККП є багатограннім процесом, який

потребує урахування низки факторів зовнішнього та

внутрішнього впливу на результативність діяльності

підприємства.

Одним із аспектів, що ускладнюють оцінювання

рівня ефективності управління діяльністю підпри*

ємств галузі житлово*комунального господарства є

багатофункціональність та поліструктурність під*

приємств. Розходження технологій породжує об'єк*

тивну відособленість виробничих процесів, формує

самостійні структури обслуговування, контролю та

обліку; зумовлює відмінності в економічних механіз*

мах, особливо тих, що стосуються: впливу на струк*

туру витрат, запасів та потреб в інвестиціях, покриття

екологічних збитків, оптимізації організаційно*управ*

лінських структур. До особливостей роботи підгалу*

зей можна віднести також кредитний механізм опла*

ти, тобто отримання коштів за послуги через певний

проміжок часу після їхнього надання, який негативно

пливає на діяльність підприємств із надання ККП. Та*

ким чином, різноплановість діяльності підприємств

галузі ускладнює проведення оцінювання ефектив*

ності управління, що потребує розглядати діяльність

підприємства як цілісну систему, врахувати особли*

вості процесів надання комплексу послуг від вироб*

ництва до споживання та проблем, що виникають у

результаті діяльності підприємства під впливом мінли*

вості зовнішнього середовища. Саме тому виникає

об'єктивна необхідність у дослідженні практичних ас*

пектів впровадження оцінювання ефективності управ*

ління підприємством.

Так, достовірність отриманих результатів під час

проведення оцінювання ефективності управління

підприємством, що надає комплекс комунальних послуг

залежить, насамперед, від правильного інформаційно*

організаційного забезпечення процесу.

Під інформаційно*організаційним забезпеченням

слід розуміти сукупність логічно пов'язаних між собою

управлінських дій, здійснюваних управлінським персо*

налом, у певній послідовності і комбінації, та спрямова*

них на досягнення встановленої мети.

Інформаційно*організаційний процес містить у собі

дві складові. По*перше, це інформаційна складова, тоб*

то принципи та характеристики використання інфор*

мації. По*друге, організаційна складова, тобто принци*

пи організації проведення процесу оцінювання. Таким

чином, розглядати практичні аспекти проведення оці*

нювання доцільно саме із дослідження інформаційно*

го та організаційного рівня оцінювання ефективності

управління (рис.1).

На організаційному рівні відбувається складний про*

цес забезпечення оброблення інформації, взаємодії

суб'єктів управління при виконанні завдання оцінюван*

ня ефективності управління із групою носіїв інформації

у вигляді первинної документації, звітів, інших носіїв

інформації. Організаційний рівень оцінювання ефектив*

ності управління забезпечує:

— організаційний порядок і раціональну послідов*

ність виконання етапів оцінювання;

— рівномірне завантаження, узгодженість та єд*

ність дій задіяного персоналу;

— економію часу на проведення процедури оціню*

вання.

Організаційний процес повинен забезпечувати

швидкість, оперативність, системність, цілеспрямо*

ваність оцінювання. Так, під швидкістю проведення

оцінювання слід розуміти мінімальні часові затрати

на збір інформації, її аналіз та використання. Опе*

ративність оцінювання досягається шляхом форму*

вання інтегрального показника, який дозволяє пра*

вильно та швидко визначити рівень ефективності уп*

равління. Принцип системності передбачає впровад*

ження системи критеріїв, що дозволяють урахувати

вплив зовнішнього середовища. Забезпечення цілес*

прямованості оцінювання досягається шляхом вико*

ристання системи показників, що відповідають вста*

новленій меті перед оцінюванням ефективності уп*

равління.

Організаційний рівень забезпечує виконання

етапів оцінення, серед яких можна відокремити на*

ступні: визначення мети проведення оцінювання, збір,

обробка та опрацювання інформації, розрахунок си*
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стеми показників, формування звіту з результатами

аналізу та коригування системи управління підприє*

мством (рис. 1).

На першому етапі відбувається чітке формування

мети та визначення завдання проведення оцінювання.

Після чого проходить етап відбору, обробки та опра*

цювання інформації. Саме тому важливим є визначення

критеріїв щодо відповідності інформації визначеній

меті. Властивості інформації повинні враховуватись на

етапі відбору.

Під інформацією для використання оцінювання слід

розуміти відомості про стан та процеси, що характери*

зують вплив зовнішнього та внутрішнього середовища

на ефективність управління. Головними характеристи*

ками інформації, що використовується при проведенні

оцінювання є: повнота, достовірність, точність, надій*

ність, інформативність та своєчасність. Отже, інформа*

ція, повинна містити:

— об'єктивне відображення реальних процесів,

бути достатньою для досягнення результату оцін*

ки;

— конкретне вираження та не допускати припущень;

— мати високій ступень довіри та надходити із пе*

ревірених баз даних, звітів чи інших джерел;

— мати високий ступень відображення багатогран*

них властивостей об'єкта оцінки;

— відповідати строкам та термінам проведення оці*

нювання.

Інформація, яка не відповідає зазначеним критеріям

не допускається до використання у процесі проведення

оцінювання.

Третім етапом є розрахунок системи показників. Для

швидкості проведення процедури доцільним є викори*

стання програмного забезпечення.

Визначення ефективності управління доцільно про*

водити із використанням геометричної середньої. Та*

ким чином, оцінювання ефективності за внутрішнім

впливом із виділенням структурних ефективностей має

вигляд:

 (1),

де І
1
 — І

5
 — таксономічні показники за напрямами

структурної ефективності (економічної, організаційно*

структурної, за видами діяльності, інноваційна та еко*

логічна ), а
1
 — а

5
 — вагомість показників.

Зовнішня ефективність визначається за рівнем по*

казника І
z
 та має наступний вигляд:

(2),

де І
1
 — І

2
 — таксономічні показники за рівнем адап*

тованість, використання існуючих можливостей,

мінімізація існуючих загроз та збалансованості інтересів

серед постачальниками та споживачами, а
1
 — а

2
 — ва*

гомість показників.

Загальний рівень ефективності управління підприє*

мством розрахуємо із використання середньої геомет*

ричної за наступною формулою:

Рис. 1. Структура організаційно9інформаційного забезпечення
оцінювання ефективності управління

№ Підприємство Iv Iz Ie 
1 ПАТ "Херсонська ТЕЦ" 

 
55,33 41,57 47,95 
середній низький низький 

2 КП "Херсонський Водоканал"
 

53,91 37,66 45,65 
середній незадов. низький 

3 МКП "Херсонтеплоенерго" 
 

57,69 56,79 57,23 
середній середній середній 

4 КМП "Херсонкоммунсервис" 
 

56,91 56,49 56,69 
середній середній середній 

Таблиця 1. Рівень досягнення ефективності за визначеними ефектами
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 (3).

Отримані результати за проведеною методикою

внесені до таблиці 1.

Проведений аналіз свідчить про низький рівень

ефективності управління на підприємствах ККП. Най*

гірший показник має КП "Херсонський Водоканал",

що пояснюється незадовільним рівнем зовнішньої та

найнижчим показником за внутрішньою ефективні*

стю. Найбільш наближеним до достатнього рівня

ефективності є МКП "Херсонтеплоенерго", варто

відзначити, що підприємство займає найвищу пози*

цію за рівнем досягнення внутрішньої ефективності.

Підприємство ПАТ "Херсонська ТЕЦ", незважаючи на

середній показник за рівнем досягнення внутрішньої

ефективності, має низький рівень адаптованості до

негативного впливу зовнішнього середовища, що

зменшує загальну ефективність управління підприє*

мством.

Впровадження інтегральної оцінки до управління

дозволить підприємству підвищити ефективність

прийнятих управлінських рішень, спрямувати грошові

потоки у найнеобхідніші напрями діяльності підприє*

мства, покращити результативність та контролювати

ефективність діяльності підприємства у поточному

часі.

Одним із практичних аспектів аналізу отрима*

ної інформації під час оцінювання є визначення

рівня залежності коефіцієнта ефективності від

впливу внутрішнього та зовнішнього середовища.

Визначення залежності ефективності доцільно про*

водити шляхом аналізу розрахованого інтегрально*

го рівня та показника, що характеризує залежність

між впливом на загальну ефективність управління

та внутрішнім чи зовнішнім середовищем. Отрима*

ти показник залежності можна шляхом проведення

кореляційного аналізу та розрахунку коефіцієнту

кореляції.

Коефіцієнт кореляції Пірсона розраховується для

оцінки наявності або відсутності між двома змінними

величинами лінійного зв'язку.

Для розрахунку коефіцієнта кореляції використо*

вуємо наступну формулу:

 
(4),

 
(5),

де   — комплексний вплив на ефективність управ*

ління підприємством зовнішнього середовища;  —

комплексний вплив на ефективність управління підприє*

мством внутрішнього середовища.

Розрахунок середніх величин комплексного впли*

ву за середовищами визначимо за наступними форму*

лами:

(6),

(7),

(8),

 Отримані розраховані середні значення за комплек*

сним впливом зовнішнього та внутрішнього середови*

ща: = 51,25 ;

= 55,25;

=47,75.

Всі необхідні для розрахунку коефіцієнта представ*

лені в таблиці 2.

Таким чином

∑[( Ie - Ie ср)( Iz - Iz ср)]): ∑[( Ie - Ie ср)( Iz - Iz ср)])= 28,75
= ;  
=10,618, =2,958; 

 = 0,915; 
∑[( Ie - Ie ср)( Iv – Iv ср)]): ∑[( Ie - Ie ср)( Iv – Iv ср)])= 176,25

= ;  
=10,618, = 16,636; 

 = 0,998. 
Оцінимо отримане емпіричне значення коефіцієнта,

порівнявши його з відповідним критичним значенням

для заданого рівня значущості з таблиці критичних зна*

чень коефіцієнта кореляції Пірсона. Критичне значен*

ня коефіцієнта r
кріт

 = 0,9, з рівнем значущості p = 0,01,

r
кріт

 = 0,98. Оскільки абсолютне значення, отриманого

коефіцієнта  більше критичного значення при ймо*

вірності помилки p = 0,05, можна зробити висновок про

високу наявність зв'язку між загальним рівнем ефектив*

ності та впливом внутрішнього середовища.

Отримане емпіричне значення коефіцієнта ,

більшим за критичне значення, що означає наявність

кореляційного зв'язку між загальним рівнем ефектив*

ності управління та впливом зовнішнього середови*

ща.

Відносна зміна залежності загального рівня ефек*

тивності від впливу зовнішнього та внутрішнього сере*

довища на 1 % характеризує коефіцієнт еластичності,

який розрахуємо за наступною формулою:

(9),

№ Ie Iz Iv Ie - Ie ср Iv – Iv ср Iz - Iz ср (Ie - Ie ср)*( Iz - Iz ср) (Ie - Ie ср)*( Iv – Iv ср)
1 47,95 55,33 41,57 -4,25 -6,75 -0,25 1,063 28,688 
2 45,65 53,91 38,66 -6,25 -9,75 -2,25 14,063 60,938 
3 57,23 57,69 56,79 5,75 8,25 1,75 10,063 47,438 
4 56,69 56,91 56,49 4,75 8,25 0,75 3,563 39,188 
∑ - - - - - - 28,75 176,25 

Таблиця 2. Результати розрахунку проміжних даних для визначення впливу зовнішнього
та внутрішнього середовища на ефективність управління
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де а
1
 — коефіцієнт регресії при і*тому факторі.

Розрахунки коефіцієнта дозволяють додатково оці*

нити, на який відсоток збільшиться загальний рівень

ефективності управління при зміні внутрішньої чи зов*

нішньої ефективності управління підприємством ККП,

що є важливим при подальшому аналізі стратегії управ*

ління підприємством.

На етапі формування звіту за результатами аналі*

зу відбувається отриманих результатів, який є осно*

вою для коригування стратегії управління підприєм*

ством та прийняття рішень щодо підвищення рівня

ефективності.

Результати оцінювання розглядаються на трьох

рівнях:

— на загальному рівні, тобто сукупність отриманих

результатів, за рівнем впливу середовища, що дозво*

ляє порівнювати систему управління із іншими підприє*

мствами, визначення ефективності управління підприє*

мством у регіоні, тощо;

— на рівні отриманих ефектів із детальним аналі*

зом впливу показника, що є високим (як високі можли*

вості) та низьким (як таким, що потребує коригування у

процесі управління);

— на рівні залежності загальної ефективності від

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

Формування загального звіту відбувається із

урахування локальних показників, отриманих ефек*

тів та аналізу причин отриманих результатів діяль*

ності.

Проведення оцінювання ефективності управління

спрямоване на підвищення результативності управлі*

ння, саме тому логічним кроком є використання резуль*

татів та формування низки принципів, що сприяють

підвищенню рівня ефективності управління. Таким чи*

ном, удосконалення системи управління із використан*

ням отриманих результатів при оцінюванні ефектив*

ності спрямоване на усунення існуючих недоліків,

аналіз існуючих ризиків та невикористаних можливо*

стей. Результатом проведеного аналізу є формування

чи коригування системи управління із урахуванням от*

риманих результатів оцінювання рівня ефективності

управління підприємством комплексу комунальних

послуг.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗРОБОК

Підсумовуючи результати проведеного досліджен*

ня можна стверджувати, що оцінювання ефективності

управління є важливим кроком у досягненні високих

результатів діяльності підприємства ККП. Важливі про*

блеми, що виникають при визначенні рівня ефективності

управління можливо вирішити за рахунок впроваджен*

ня відповідного інформаційно*організаційного забезпе*

чення оцінювання. Проте варто відзначити, що подаль*

ших досліджень потребують низка питань, щодо прак*

тичного урахування отриманих результатів у процесі

управління підприємством.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пошук шляхів підвищення фіскальної ефективності

вітчизняної податкової системи вимагає впровадження

нових інструментів податкового адміністрування. Також

поряд із впровадженням нових підходів у податковому

адмініструванні в Україні, залишається проблема імпле*

ментації в національну податкову систему нових методів

контролю за формуванням податкових зобов'язань з

окремих податків, що особливо стосується таких бю*

джетоутворюючих податків, як ПДВ та податок на при*

буток. Саме тому питання удосконалення механізмів по*

даткового контролю, зокрема таких, що направлені на

підвищення ефективності контролю за трансфертним

ціноутворенням залишається одним з найбільш актуаль*

них.

Про актуальність здійснення досліджень саме в цій

предметній сфері свідчить і та увага, яка приділяється

проблематиці побудові ефективних механізмів протидії

розмиванню бази оподаткування податку на прибуток

у роботі ОЕСР та ЄС, що особливо актуалізувалося з

прийняттям Плану дій BEPS.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність пошуку шляхів підвищення ефектив*

ності протидії мінімізації сплати податків підтверджуєть*

ся великою кількістю досліджень вітчизняних науковців

та практиків. Зазначена проблематика розглядається і

під час проведення численних науково*комунікативних

заходів (конференцій, круглих столів та ін.), де за ре*

зультатами дискусій формуються пропозиції щодо пер*

спективних напрямів подальшого реформування вітчиз*
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няної податкової системи. Відповідно така проблема*

тика знаходить своє відображенні в численних науко*

вих публікаціях, зокрема в даному контексті слід від*

мітити доробок О. Десятнюк [1], О. Сушкової та К. Про*

скури [2], Н. Телюк [3] та ін.

Безпосередньо проблематиці здійснення контролю

за трансфертним ціноутворенням в Україні присвятили

свої праці С. Брехов [4], Л. Задорожня [5], А. Задоя [6],

М. Мішин [7], П. Селезень [8], Т. Тищук та О. Іванов [9].

Однак трансформаційні процеси, що відбуваються в

національній економіці, виникнення нових ризиків у

сфері оподаткування вимагають відповідного реагуван*

ня як на рівні нормативно*правового регулювання, так і

шляхом пошуку найбільш ефективних до здійснення

контролю за трансфертним ціноутворенням. у свою чер*

гу ефективність таких заходів суттєво залежить саме від

обраної моделі реалізації контрольних функцій держа*

ви у даній сфері.

Зважаючи на означене, оцінку найбільш дієвих прак*

тик здійснення контролю за трансфертним ціноутворен*

ням, а також визначення напрямів удосконалення вітчиз*

няної моделі здійснення такого контролю обрано за

мету нашого дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Контроль за правильністю формування трансферт*

них цін між взаємопов'язаними особами є одним з пріо*

ритетних напрямів удосконалення реалізації податко*

вої політики України, фіскальна ефективність реалізації

якого підтверджується наявним позитивним міжнарод*

ним досвідом. Актуальність здійснення даного типу по*

даткового контролю пов'язана з необхідністю побудо*
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ви дієвих механізмів протидії мінімізації податкових

зобов'язань. У випадку з регулюванням трансфертного

ціноутворення основним завданням фіскальних органів

України стає захист бази оподаткування з відповідним

недопущенням бюджетних втрат через використання

платниками податків трансфертних цін.

Історично вказана проблематика пов'язана з глоба*

лізацію економічних відносин, а також значним зростан*

ням ваги ТНК у світовій економіці. Використання ТНК

можливостей мінімізації податкових зобов'язань привер*

нуло увагу податкових органів більшості провідних країн

світу, при чому основний акцент було зроблено саме на

трансфертному ціноутворенні. Відповідно і в Україні пи*

тання трансфертного ціноутворення набувають особли*

вої актуальності при визначенні напрямів подальшої

трансформації механізму податкового адміністрування.

Саме з прийняттям Податкового кодексу було зроблено

перші кроки в даному напрямі, зокрема це стосувалося

впровадження в вітчизняну практику податкового адмін*

істрування інституту звичайних цін. Відповідно було пе*

редбачено можливість здійснення контролю податкови*

ми органами за визначенням цін у контрольованих опе*

раціях як через застосування процедур моніторингу цін

на відповідних товарних ринках, так і шляхом здійснен*

ня безпосередніх перевірок суб'єктів господарювання.

На початковому етапі становлення податкового кон*

тролю за трансфертним ціноутворення об'єктом дер*

жавного регулювання виступав механізм формування

прибутку найбільш важливими з фіскальної точки зору

платниками податків, які як правило мали статус ТНК та

відповідно здійснювали свою господарську діяльність

на території декількох країн з різними податковими ре*

жимами. Саме в результаті здійснення господарських

операцій між окремими структурними підрозділами ТНК

поставала необхідність правильного визначення розмі*

ру податкових зобов'язань таких підрозділів, що мали

статус резидента в різних податкових юрисдикціях.

Слід зазначити, що застосування спеціального за*

конодавства у сфері контролю за трансфертним ціно*

утворення має свою досить суттєву історію, зокрема

окремі його положення були запроваджені в практику

податкового адміністрування США ще в середині 1960*х

років. Однак у більшості розвинутих країн світу історія

використання законодавства щодо здійснення контро*

лю за трансфертним ціноутворення має більш обмеже*

ний період, при чому розроблення такого законодав*

ства, як правило, здійснювалося з безпосереднім вико*

ристанням відповідних документів ОЕСР.

Правила трансфертного ціноутворення існують для

вирішення потенційної невідповідності між розподілом

прибутку і розподілу ризиків, активів і функцій у всій

групі. Від ТНК вимагається визначення ціни для цілей

оподаткування за принципом витягнутої руки. Це міжна*

родний стандарт, встановлений в статті 9 Модельної по*

даткової конвенції ОЕСР і ООН, використовується

більшістю провідних країн світу.

Проблематика контролю за трансфертним ціноу*

творенням є однією з ключових у роботі Фіскального

комітету ОЕСР, який трансфертне ціноутворення розг*

лядає не лише з позиції його використання як інстру*

мента податкової оптимізації, а і з позиції недопущення

випадків подвійного оподаткування [6, с. 159]. Відпові*

дно на сьогодні основним рекомендаційно*методичним

міжнародним документом в галузі податкового регулю*

вання трансфертного ціноутворення залишаються "На*

станови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для

транснаціональних компаній та податкових служб" (далі

— Настанови), які є переглянутою редакцією Звіту ОЕСР

"Трансфертне ціноутворення та багатонаціональні ком*

панії" (1979 р.) з відповідними змінами і доповненнями,

які були внесені протягом 1995—2010 років.

Найбільш істотні зміни в 2010 році були внесені до І*ІІІ

розділів Настанов, при чому вони в основному стосували*

ся опису найбільш характерних методів трансфертного

ціноутворення, а також методик проведення порівняльно*

го аналізу [10]. Затвердження ОЕСР цих Настанов вказує

на те, що проблематика побудови ефективних механізмів

протидії мінімізації податкових зобов'язань з використан*

ням трансфертного ціноутворення потребує формування

та реалізації комплексних заходів наднаціонального ха*

рактеру. Версія Настанов 2010 року узагальнює кращу

практику країн*членів ОЕСР в даній предметній області [9].

Крім того, Настанови в цілому узгоджені і з законодав*

ством щодо трансфертного ціноутворення в ЄС, Китаї,

Індії, Російський Федерації, Бразилії та ін. Для реалізації

основних положень Настанов їх розробниками надано

широкий інструментарій з одночасним представленням

макетів основних нормативних актів, впровадження яких

у практику податкового адміністрування дозволить ефек*

тивно протидіяти перенесенню бази оподаткування через

механізми трансфертного ціноутворення.

Починаючи з 2013 року, і в Україні відбувається до*

статньо динамічний розвиток механізмів контролю за

трансфертним ціноутворенням. Саме з прийняттям

закону "Про внесення змін до Податкового кодексу

України щодо трансфертного ціноутворення" [11] в на*

ціональне законодавство було введено цілий ряд нових

положень, що власне дозволило створити передумови

до широкого застосування процедур контролю за транс*

фертним ціноутворенням. Відповідно в подальшому

шляхом внесення наступних змін до Податкового кодек*

су вітчизняний механізм контролю за трансфертним

ціноутворенням трансформувався до усталеної міжна*

родної практики. Одночасно зі змінами до Податково*

го кодексу також було прийнято цілий ряд підзаконних

актів, якими було врегульовано власне окремі проце*

дури та інструменти здійснення контролю за трансфер*

тним ціноутворенням. Зокрема це стосується поперед*

нього узгодження цін у контрольованих операціях,

здійснення моніторингу контрольованих операцій, роз*

рахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани та*

кого діапазону, а також використання джерел інфор*

мації для цілей трансфертного ціноутворення та ін.

Питання вдосконалення механізмів контролю за

трансфертним ціноутворенням продовжує залишатися

одним з найбільш актуальних, що підтверджується тією

увагою, яка їй приділяється ОЕСР та ЄС. Зокрема пи*

танням трансфертного ціноутворенню присвячені напря*

ми 8—10, 13 Плану дій BEPS (Action Plan on Base Erosion

and Profit Shifting) [12]:

— Напрям 8. Трансфертне ціноутворення: нематері*

альні активи.

— Напрям 9. Трансфертне ціноутворення: ризики і

капітал.
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— Напрям 10. Трансфертне ціноутворення: інші опе*

рації з високою долею ризику.

— Напрям 13. Перегляд документації з трансферт*

ного ціноутворення.

Так, реалізація заходів в межах напряму 13 передба*

чає розроблення уніфікованих підходів до документації з

трансфертного ціноутворення з метою підвищення про*

зорості відповідних практик контролю в різних країнах

шляхом розробки нових уніфікованих: правил до докумен*

тації з трансфертного ціноутворення з урахуванням вит*

рат бізнесу на їх дотримання, а також вимог щодо розк*

риття групою підприємств необхідної інформації про роз*

поділ доходу, економічної діяльності і податків, що спла*

чуються в різних країнах. Реалізація рекомендацій в ме*

жах напряму 13 дозволить кардинально змінити підходи

до підготовки документації з трансфертного ціноутворен*

ня, зокрема передбачено для ТНК застосування трирівне*

вої структури документації: мастерфайл, локальний файл

та звіт у розрізі країни (для компаній і груп з доходом про*

тягом фінансового року понад 750 млн євро). Відповідно

в межах реалізації напряму 13 запропоновано модельне

законодавство, яке може бути використане країнами для

регламентації порядку надання "звіту за країнами", а та*

кож укладення угод для сприяння здійсненню обміну по*

відомленнями між фіскальними органами.

Ключовими напрямами розробок в рамках напрямів

8—10 Плану дій BEPS стали [7, с. 14]: надання нового виз*

начення нематеріальних активів; визначення порядку роз*

поділу прибутку від передачі та використання нематеріаль*

них активів відповідно до розмірів утвореної за їх допо*

могою вартості; оновлення рекомендацій щодо розподі*

лу витрат на нематеріальні активи між асоційованими сто*

ронами; введення правила, що необгрунтовані доходи не

мають акумулюватися стороною, яка бере на себе ризики

лише в силу контрактних (договірних) взаємовідносин або

надає капітал; впровадження положення, що прибуток має

відповідати створеній вартості; відхід від вимог викорис*

товувати зіставні угоди (операції) та зосередження фоку*

су на аналізі фінансових результатів; визначення обста*

вин, за якими угоди (операції) можуть бути рекласифіко*

вані; розробку заходів захисту від поширених інструментів

розмиття бази оподаткування тощо.

Можна констатувати, що сформовані рекомендації в

рамках Плану дій BEPS (як у частині вдосконалення са*

мих правил, так і формату звітування за контрольованими

операціями) в перспективі дозволять зробити правила

трансферного ціноутворення більш справедливими та

відповідно сприятимуть якісному підвищенню рівня про*

зорості діяльності ТНК. Окрім цього, наявність інформації

з трансфертного ціноутворення такого обсягу і якості доз*

волить фіскальним органам розробити методики відбору

платників податків до перевірок, що сприятиме підвищен*

ню ефективності податкового контролю в даній сфері.

У цілому податковий контроль за трансфертним ціно*

утворенням полягає в можливості збільшення податко*

вих зобов'язань платника податків до рівня податкових

зобов'язань, розрахованих за умови відповідності комер*

ційних та/або фінансових умов контрольованої операції

умовам, які б мали місце в співставних операціях, визна*

чених з використанням законодавства про податкове

регулювання трансфертного ціноутворення. Основними

інструментами здійснення податкового контролю за

трансфертним ціноутворенням є проведення моніторин*

гу цін в контрольованих операціях, а також проведення

документальних перевірок суб'єктів господарювання з

питань правильності визначення податкових зобов'язань

при здійсненні контрольованих операцій. Основою для

здійснення податкового контролю за трансфертним ціно*

утворенням є використання інституту щорічного звітуван*

ня про здійснені контрольовані операції, при чому подат*

ковим періодом у більшості наявних світових практиках

визначено саме календарний рік.

Основою для реалізації заходів, направлених на

протидію використання механізмів трансфертного ціно*

утворення в схемах мінімізації податкових зобов'язань,

є застосування інституту ринкової (звичайної) ціни, що

передбачає визначення трансфертної ціни в транзакціях

між пов'язаними особами як ціни, яка була б установ*

лена в фінансово*господарській операції між незалеж*

ними суб'єктами за аналогічних умов [6, с. 161]. В дано*

му контексті одним з найбільш ефективних інструментів

регулювання процесів трансфертного ціноутворення є

укладення між відповідними фіскальними органами та

суб'єктами господарювання (якими, як правило є великі

платники податків) угод про попереднє узгодження цін

— АРА (advanced pricing agreements). АРА рекомен*

довані ОЕСР, оскільки дозволяють узгоджувати умови

ціноутворення за контрольованими операціями на пев*

ний період часу, а також полегшують процедури фор*

мування пакету документації з обгрунтування трансфер*

тних цін.

У Настановах ОЕСР [10] передбачено можливість

укладення односторонніх і двосторонніх (багатосто*

ронніх) угод. Схожий порядок передбачений і вітчизня*

ним законодавством. Зокрема поряд з власне нормами

Податкового кодексу (пп. 39.6.2.4 ст. 39) та відповід*

ним Порядком попереднього узгодження цін у контро*

льованих операціях [13], узгодження рівня трансферт*

них цін в контрольованих операціях дозволить великим

платникам податків, крім безпосередньої мінімізації

податкових ризиків, отримувати в поточному режимі

консультації з питань трансфертного ціноутворення, що

в свою чергу знизить рівень загальної конфліктності

податкових правовідносин ще на етапі укладення угод

про здійснення господарських операцій. Водночас не*

доліком угод про попереднє встановлення цін є те, що

така угода допускає більш детальний аналіз операцій

платника податків з боку контролюючих органів, ніж при

звичайній податковій перевірці за відсутності угоди.

Більш того, можливі зловживання отриманою інформа*

цією з боку контролюючих органів, про що також вка*

зано в документах ОЕСР.

Наявний досвід здійснення регулювання трансфер*

тного ціноутворення вказує на необхідність впровад*

ження в практику адміністрування податків специфічних

процедур податкового контролю. В цьому випадку

фінансова зацікавленість держави в побудові ефектив*

ного механізму податкового контролю за трансферт*

ним ціноутворенням полягає в недопущенні його вико*

ристання з метою мінімізації податкових зобов'язань.

Відповідно проведення окремого виду податкових пе*

ревірок направлено виключно на здійснення контролю

за дотриманням правил трансфертного ціноутворення,

при чому їх тривалість може досягати вісімнадцяти
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місяців з правом продовження на дванадцять місяців (у

разі необхідності отримання додаткової інформації з

іноземних джерел, проведення експертизи, а також в

інших випадках, визначених ст. 39 Податкового кодек*

су України).

Процедура проведення перевірок контрольованих

операцій суттєво відрізняється від інших податкових

перевірок, адже основою для прийняття рішень за та*

кими перевірками є набір суджень посадових осіб кон*

тролюючого органу про правильність використання

платником податків таких спеціальних категорій як одно*

рідність товарів, співставність фінансових та комерцій*

них умов, характеристики ринку та ін. Відповідно

складність законодавства вимагають високого профе*

сійного посадових осіб як контролюючого органу, так і

самого платника податків. Також ефективне застосуван*

ня податкових інструментів регулювання трансфертно*

го ціноутворення залежить і від самих управлінських

рішень, які приймаються в ДФС України щодо побудо*

ви структури спеціалізованих підрозділів, на які покла*

даються функції здійснення податкового контролю за

трансфертним ціноутворенням.

Одним з головних питань при здійсненні податко*

вих перевірок платників податків щодо дотримання

вимог законодавства про трансфертне ціноутворен*

ня є визначення відповідних пріоритетів при

здійсненні контрольних заходів, що досягається шля*

хом аналізу ризиків трансфертного ціноутворення.

Аналіз світового досвіду вказує на ефективність зас*

тосування такого підходу, адже за допомогою про*

ведення аналізу ризиків трансфертного ціноутворен*

ня здійснюється відбір контрольованих операцій для

здійснення перевірок, а також визначаються питан*

ня, які повинні бути досліджені при проведенні подат*

кової перевірки [7, с. 14]. Забезпечення ефективності

здійснюваної оцінки ризиків трансфертного ціноут*

ворення є також одним з найбільш важливих питань

при розробці спеціальних норм документації з транс*

фертного ціноутворення.

Водночас ефективне адміністрування ризиків з

трансфертного ціноутворення вимагає бачення всієї

схеми руху продукції між країнами. Ретельне опрацю*

вання лише незначного сегменту часто не є достатнім

для встановлення випадків невідповідності трансферт*

них цін. Вирішення цього питання пов'язане із необхід*

ністю розуміння контролюючим органом специфіки

діяльності платника податків, що має розкриватися у

звітності з трансфертного ціноутворення другого і тре*

тього рівнів. Відповідно впровадження в Україні трирі*

вневої звітності з трансфертного ціноутворення є перс*

пективним напрямом для удосконалення контролю за

трансфертним ціноутворенням. Використання такого

підходу сприятиме більшій прозорості діяльності ТНК

та дозволить приймати адекватні управлінські рішення

щодо протидії використання агресивних практик подат*

кового планування.

Таким чином, слід констатувати, що саме контроль

за трансфертним ціноутворенням в Україні залишаєть*

ся одним з найбільш сформованих механізмів протидії

використання суб'єктами господарювання агресивних

практик податкового планування. Однак, по мірі зміц*

нення інституту контролю за трансфертним ціноутво*

ренням та підвищення ефективності протидії схемам

ухилення від оподаткування в Україні, середній та ве*

ликий бізнес буде зміщувати підходи до мінімізації по*

датків у бік і інших схем агресивного податкового пла*

нування.

Тому для України вкрай актуальним залишається

розвиток механізмів протидії агресивному податково*

му плануванню для попередження та усунення його не*

гативних наслідків. З огляду на те, що в таких техніках

мінімізації сплати податків значне місце посідає міжна*

родний аспект, вказані механізми протидії найкраще

розвивати в координації з іншими країнами та у відпов*

ідності до міжнародних стандартів, що мають стати

складовою цілісної системи протидії агресивному по*

датковому плануванню в Україні з елементами, що вста*

новлюють інституційні, організаційні та методичні заса*

ди її функціонування [15].

ВИСНОВКИ
Таким чином, контроль за трансфертним ціноутво*

рення в Україні є одним з найбільш пріоритетних на*

прямів підвищення фіскальної ефективності застосову*

ваного механізму податкового адміністрування. Прий*

няті в 2013—2016 роках нормативно*правові акти доз*

воляють говорити про значну увагу, яка приділяється

даному питанню законодавцями, урядом та податкови*

ми органами. Однак прийняття таких документів є лише

першим етапом впровадження в Україні нових підходів

до регулювання трансфертного ціноутворення, адже

результативність використання вказаного законодав*

ства прямо залежить від прийняття системних управлі*

нських рішень у сфері податкового адміністрування, а

також чіткої деталізації процедур контролю за транс*

фертним ціноутворенням.

Ключовим питанням також залишається розвиток

міжнародного співробітництва, а також вибір моделі

імплементації наявних напрацювань у межах Плану дій

BEPS, які безпосередньо відносяться до регулювання

процесів трансфертного ціноутворенням. Зокрема це

стосується застосування модельного законодавства

щодо документації з трансфертного ціноутворення, а

також впровадження цілого ряду інших заходів з висо*

ким та середнім рівнем пріоритетності. Відповідно, по*

ряд з інституційним розвитком механізмів контролю за

трансфертним ціноутворенням (в перспективі дозволять

визначати розбіжність між заявленим і реально отри*

маним прибутком) [4, с. 129], ефективність трансфор*

мацій у цій сфері прямо залежить і від дієвості реалі*

зації заходів інфраструктурного характеру: розробки

методик оцінки ризиків трансфертного ціноутворення,

узагальнення та відповідного аналітичного опрацюван*

ня схем агресивного податкового планування, впровад*

ження правил розкриття інформації про застосовувані

платниками податків схеми уникнення від оподаткуван*

ня та ін.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Непередбачуваність розвитку господарських про*

цесів, особливо в зовнішньоекономічній діяльності, се*

редовище якої зазнає швидких змін, де діє багата

кількість неконтрольованих чинників, робить врахуван*

ня ймовірності досягнення/недосягнення мети важли*

вою складовою перетворення правил її здійснення.

Методологія цього процесу суттєво поглиблюється за

рахунок інструментів ризик менеджменту, який останнім

часом отримує суттєвий розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Передумовою розвитку ризик менеджменту було

формування теоретичних уявлень щодо ризику, які

УДК 330.341.2:334.021:339.9.012
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RISK MANAGEMENT IN SELECTING A VECTOR, THE INSTITUTIONAL
TRANSFORMATION OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS

На основі характеристики сучасних розробок ризик менеджменту в статті розглянуто їх застосування
при обгрунтуванні рішень стосовно вибору сценарію реформування зовнішньоекономічних відносин
в умовах глобалізації.

Управління ризиками розроблено за допомогою нового теоретичного розуміння ризику, які посту�
пово виникли в класичній, неокласичній та інституціональній парадигмі.

Додаткові дані, що стосуються ризиків призвело до зростання управління ризиками на макрорівні,
на відміну від попереднього досвіду оновлення та узагальненної практики ділових відносин.

Всесвітній банк і експерти Всесвітнього економічного форуму спільно внесли значний вклад у роз�
виток управління ризиками.

Стаття покликана розглянути імперативні перетворення зовнішньоекономічних зв'язків у рамках
глобальної економіки, визначити особливості виникаючих ризиків, щоб довести вплив управління ри�
зиками на характер інституційних перетворень зовнішньоекономічних зв'язків. Важливо брати до уваги
наслідки взаємовпливу зовнішніх економічних ризиків, а також ризиків, пов'язаних з інституційними
перетвореннями зовнішньоекономічних зв'язків.

On the basis of the characteristics of modern development of risk management in the article discussed
their use in justifying the choice of script reform of foreign economic relations in the context of globalization.

Risk management developed through new theoretical understanding of risk which gradually emerged
within the classical, neoclassical and institutional paradigms.

More data concerning risk has boosted risk management at the macro�level as opposed to the previous
experience of updating and generalizing business practices.

The World Bank and the World Economic Forum experts have jointly made a considerable contribution
into the development of risk management.

The article aims to consider imperative transformations of foreign economic relations within the global
economy, to determine features of emerging risks, to prove the influence of risk management on the
character of institutional transformations of foreign economic relations. It is important to take into
consideration the impact of mutual influence of foreign economic risks as well as the risks related to
institutional transformations of foreign economic relations.

Ключові слова: зовнішньоекономічні відносини, управління ризиків.

Key words: foreign economic relations, risk management.

складалися поступово в межах класичної, неокласичної,

інституційної парадигм [5].

Значущим кроком до системного узагальнення і

розробки теорії господарського ризику вважається пра*

ця Ф. Найта "Ризик, невизначеність, прибуток" [7].

Для формування ризик*менеджменту важливе зна*

чення має виявлене М. Фрідменом існування різного

відношення суб'єктів до ризику [9].

У 1970*і роки минулого століття до тенденцій іма*

нентних поведінці людей при прийнятті рішень, пов'яза*

них з ризиком привернули увагу в своїх роботах Д. Ка*

неман и А. Тверські [4 ].

 Нагромадження знань про ризик дало поштовх роз*

витку ризик менеджменту, який з початку здебільшого

концентрувався на новелізації досвіду і узагальнені
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бізнес*практики [1]. На сучасному етапі він набув екстен*

сивного і інтенсивного розвитку [6].

Якщо звернутися до Інтернет*ресурсу scholar.go*

ogle, за останні три роки можна відзначити як для анг*

ломовних, так і україномовних посилань:

по*перше, загальну тенденцію — збільшення уваги

до питань ризик менеджменту; по*друге, серед публі*

кацій переважають питання аналізу фінансового ризи*

ку; по*третє, значний обсяг досліджень сконцентрова*

ний на мікрорівні і ризик*менеджменті окремих видів

діяльності [14].

Суттєвим внеском у розвиток ризик*менеджменту є

консолідовані зусилля експертів Всесвітнього банку і

міжнародного економічного форуму [2; 10].

Але все більше потребує теоретичного усвідомлен*

ня питання управління ризиком як складова розвитку

господарської системи на макро рівні і особливо в пе*

ріод її трансформації в глобальному господарському се*

редовищі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі розгляду процесу імперативних перетво*

рень зовнішньоекономічних відносин у глобальному

господарському просторі, визначення особливостей

виникаючих ризиків, обгрунтувати вагоме значення ри*

зик*менеджменту в виборі вектору інституційних транс*

формацій зовнішньоекономічних відносин.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Глобалізація стала провідної тенденцією, що задає

параметри руху сучасного господарського світо устрою.

Стратегія ефективної інтеграції національної економі*

ки в глобальне господарське середовище має передба*

чати перебудову інституційних основ зовнішньоекономіч*

них відносин і потребує використання інструментарію

ризик*менеджменту для збільшення ймовірності успіху

і зниження відхилення від встановленої мети.

Система зовнішньоекономічних відносин постійно

змінюється, перетворюється, відбувається само настрій,

само пристосування до змінного середовища. Це пов'я*

зано з джерелом руху, в якості якого виступає еконо*

мічний і соціальний інтерес суб'єкта. Інтерес, обумов*

лений певною потребою, завжди виражений у вигляді

конкретної мети. Умовами досягнення цілі є стимули, а

сполучною ланкою між потребами і стимулами при реа*

лізації інтересів будуть мотиви. У зв'язку з цим, джере*

лом руху зовнішньоекономічних відносин можна вважа*

ти інтерес суб'єкта, мотивований внутрішніми потреба*

ми, виражений в певній меті (пов'язаної з отриманням

певного ефекту), для успішної реалізації якої необхідні

умови, що виступають у вигляді сукупності пев*

них стимулів.

Отже, зовнішньоекономічні відносини — це

специфічна складова загальної системи госпо*

дарства в рамках національної та глобальної еко*

номіки, що являють собою результат і в той же

час є однією з умов її існування. Саме зовнішнь*

оекономічні відносини стають основою взаємодії

національної економіки як системи із зовнішнім

середовищем — світовою економікою сучасно*

го рівня, що розвивається в умовах глобалізації,

як втілюючи тріаду базових суспільних інтересів;

— захист від загроз ззовні;

— забезпечення стабільності господарської системи;

— досягнення матеріального благополуччя насе*

лення за рахунок експансії на зовнішніх ринках.

 Виконання цих функцій призводить до формуван*

ня національної системи інститутів зовнішньоекономіч*

ної діяльності:

— інститутів*фільтрів зовнішньоекономічних загроз —

комплексу норм протидії порушенням економічної, фі*

нансової, інформаційної безпеки;

— інститутів*гарантів конкуренто стійкості національ*

ної економіки — системи норм розширеного відтворен*

ня реальних доходів, якості життя як основи розвитку

внутрішнього попиту;

— інститутів*стимулів конкурентоспроможності на*

ціональних господарських суб'єктів — сукупності норм

формування актуального конкурентного потенціалу,

розвитку на його основі національних конкурентних пе*

реваг і створення умов їх реалізації [7].

Всесвітній банк оприлюднив прогноз основних мак*

ропоказників розвитку економіки України і зокрема екс*

порту. Зазначені параметри можуть бути досягнути тільки

при трансформації інститутів зовнішньоекономічних відно*

син, обумовлених змінами глобального середовища.

Формування глобальної економіки змінило рівень

домінант господарського розвитку. Трансформація на*

ціональної складової зовнішньоекономічних відносин

отримує похідний характер [3].

Інверсія рівня домінант сучасного національного

економічного розвитку обумовили суттєві зміни і в сис*

темі господарських ризиків. Оскільки глобальна госпо*

дарська система стає визначальною для розвитку на*

ціональних економік, то і в актуальній структурі ризи*

копороджуючих чинників і ризиків провідну роль почи*

нають відігравати саме глобальні ризики, котрі все

більше привертають увагу вчених. Для аналізу ризиків

інституційних трансформацій доцільно дослідити ризи*

копороджуючи чинники різного рівня, враховуючі ак*

туальну структуру зрушень системи зовнішньоекономі*

чних відносин. Це фактори:

— мегарівня, що мають місце в масштабах світово*

го господарства,

— макрорівня, що мають місце в масштабі певної

країни,

— мезорівня, що мають місце в масштабі певного

виду діяльності, галузевого ринку,

— мікрорівня, що діють в межах господарюючого

суб'єкта.

Глобальна економіка характеризується зростанням

невизначеності та багатоваріантності розвитку май*

Рис. 1. Зміни експорту України (2015—2018 прогноз)
Джерело: складено автором за даними Всесвітнього банку [16].
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бутніх господарчих ситуацій для суб'єктів, що і визна*

чає ризики їх діяльності [13].

Ризики, які будуть виникати при цьому, залежать від

багатьох об'єктивних причин, що відображають закони

розвитку світової економіки. Тому при дослідженні су*

часних зовнішньоекономічних ризиків треба розуміти, що

на діяльність будь*якого господарчого суб'єкту здійсню*

ють вплив різні фактори, а саме внутрішні та зовнішні.

Саме вони, граючи основну роль в актуальній струк*

турі ризиків, обумовлюють розміри та зміст країнових,

галузевих і фірмових ризиків в системі ризиків зовнішнь*

оекономічної діяльності. Експерти Всесвітнього Економі*

чного Форуму, в продовж вже понад 10 років досліджують

50 глобальних ризиків в п'яти різних царинах — економіці,

довкіллі, геополітиці, соціальній і технологічній сферах.

У доповіді 2016 р. визначається домінуюче значення

в системі глобальних ризиків геополітичних. До категорії

економічних ризиків, що викликають найбільшу стурбо*

ваність з точки зору ймовірності їх виникнення і наслідків

їх впливу на господарську систему віднесені ризики без*

робіття і неповної занятості, цінові шоки на енергоносії,

фіскальні кризи. Разом із соціальними ризиками і ризи*

ками розвитку кібер технологій, вони погрожують ста*

більності глобальної системи в цілому [10, с. 12—13].

Глобальні небезпеки — ризикопороджуючи чинни*

ки трансформують ризики мега*, макро*, мезо* та мікро*

рівнів, змінюючи структуру релевантних ризиків зовні*

шньоекономічної діяльності і коректуючи їх зміст.

Узагальнено ризики зовнішньоекономічної діяль*

ності можуть бути представлені (див. рис. 2).

Актуалізувалась необхідність врахування регіональ*

них ризиків у результаті кризових процесів в Євросо*

юзі (зокрема, пов'язаних з міграційними процесами,

рівнем безробіття серед молоді) [10, с. 3].

Для макрорівня враховується країновий ризик, який

представляє собою можливість зміни поточних та май*

бутніх економічних, соціально*політичних фіскально*мо*

нетарних та інституціональних умов системи та її складо*

вих у тій чи іншій мірі, в якій вони можуть вплинути на

здатність держави, окремих видів діяльності і організацій

досягати своєї мети, відповідати за взятими на себе зобо*

в'язаннями перед іноземними кредиторами. Iнформацiю

про країновi ризики можна отримати з публiкацiй консал*

тингових фiрм, що спецiалiзуються на оцінках ризикiв. Ряд

iз них "Business International Corporation", "ВЕRI" та iнше

[11;12]), публікують звіти щодо iнвестицiйного клiмату в

зарубiжних країнах та полiтичних ризикiв.

Вони можуть включати рiзнi iндекси, головні з яких:

— індекc політичного ризику;

— індекси поточної економічної активності;

— індекси можливостей для переведення капiталу i

прибутків;

— індекси можливостей отримання прибyткiв.

Економічні ризики на макрорівні є складними і мо*

жуть бути передбачуваними та непередбачуваними в

рамках цільової установки досягнення загальноеконо*

мічного розвитку системи та темпів зростання її ВВП.

Складовими країнового ризику є соціально*політичні,

фіскально*монетарні, інституційні ризики.

До соціально*політичних ризиків належать ймо*

вірність зміни в політичній ситуації, чинному законодавст*

ві, соціальна напруженість в суспільстві і т.д., що при*

зведе до можливості виникнення додаткових витрат або

збитків господарських суб'єктів.

Фіскально*монетарний ризик являє собою ризик,

пов'язаний з державним регулюванням економіки, і

включає в себе зміни в проведенні податкової і грошо*

во*кредитної політики держави, а також фактори сти*

мулювання ділової активності галузей і фірм і т.д.

Інституційні ризики виникають у результаті недоско*

налості інститутів або інституційних змін, наслідком яких

в умовах асиметричності інформації є намагання отрима*

ти односторонню вигоду від господарчих взаємовідносин.

На мезорівні беруться до уваги — промисловий, аг*

рарний ризики, ризик сфери послуг. До чинників галу*

зевого ризику належать зміни стадії життєвого циклу

галузі, доступності і якості ресурсів, конкуренції і кон*

центрації виробництва, податкового режиму та ін.

На мікрорівні виявляються підприємницькі ризики,

пов'язані з господарською діяльністю окремих органі*

зацій, фінансово*промислових груп. Підприємницький

ризик поділяють на види: виробничий, фінансовий і ко*

мерційний, які в свою чергу, редуцирують в більш прості.

Фахівці Світового банку обгрунтували, у річній до*

повіді, що різні за розмірами ризики потребують і роз*

поділених зусиль суб'єктів всіх рівнів з управління ними,

що сприятиме стійкому розвитку господарської систе*

ми загалом (рис. 3).

Збільшення швидкості інтеграційних процесів і зміна

пріоритетності чинників господарського розвитку обу*

Рис. 2. Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності
Джерело: складено автором.
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мовлюють необхідність інституційних

трансформацій зовнішньоекономічних

відносин. Важливого значення набуває

аналіз ризиків трансформації зовнішньо*

економічних інститутів. Ризики інституц*

ійних трансформацій досліджені ще не

досить повно, а тим більше ризики пере*

творень інститутів зовнішньоекономічної

діяльності А саме такі розробки мають стати імперати*

вом вибору прийнятного сценарію здійснюваних реформ.

Моделі трансформації зовнішньоекономічних інсти*

тутів за ступенем відповідності інститутів національній

господарськиій системі і ролі держави в здійснені пе*

ретворень може бути класифіковані:

— спонтанні еволюційні зміни;

— запозичення інститутів ефективних в інших країнах;

— цілеспрямоване комплексне проектування.

Відповідно повнота реалізації базових інтересів роз*

різняється з найбільш повним їх втіленням в останньо*

му випадку.

У системі зовнішньоекономічних ризиків слід вирі*

зняти ризики трансформації зовнішньоекономічних

інститутів, які можуть бути класифіковані з точки зору

характеру цілей реформування на стратегічні, тактичні

і операційні і в подальшому редукційовані із складних у

прості (рис. 4).

Між власне зовнішньоекономічними ризиками і ри*

зиками трансформації зовнішньоекономічних інститутів

існує стійкий взаємозв'язок. Трансформація зовніш*

ньоекономічних інститутів може знизити ризики зовні*

шньоекономічної діяльності і власне реформування зов*

нішньоекономічних відносин на це спрямоване. Управ*

ління зовнішньоекономічними ризиками може сприяти

зменшенню ризиків інституційних трансформацій.

Проведений аналіз ризиків інституційних трансфор*

мацій грунтується на класифікації ймовірних витрат як

міри ризику шляхом врахування витрат, пов'язаних з

перетвореннями загалом, витрат обумовлених реаліза*

цією сценарію інституційних перетворень і втрат, що

можуть виникнути в процесі перетворень.

Дослідження витрат дозволило поглибити по*

рівняльний аналіз формально можливих моделей транс*

формації зовнішньоекономічних інститутів в процесі

просування до вибору реально можливої моделі (рис.

5). За розміром втрат і довгостроковими наслідками

найнегативнішим є перший сценарій — консервації зов*

нішньоекономічних інститутів, оскільки фактично вони

не змінюються і стають гальмом ефективної інтеграції

країни до світового господарського простору, який по*

стійно і динамічно трансформується. Наслідком є втра*

та позицій на зовнішніх ринках, захоплення внутрішнь*

ого ринку іноземними компаніями і виштовхування з

нього національного виробника.

Наступний за розміром трансформаційних витрат —

сценарій імпорту інститутів, оскільки формальні прави*

ла, що запроваджуються, можуть мати низький ступінь

конгруентності інституційній матриці.

При часткових змінах інститутів зовнішньоекономіч*

них відносин витрати обумовлені некомплектністю, без*

системністю, реактивністю і повільністю перетворень

відносно високих темпів змін глобальних інститутів при

домінуванні останніх в актуальній структурі факторів.

 Найменші витрати в довгостроковій перспективі

ймовірні при проектуванні інститутів, тому що цей сце*

нарій перетворень передбачає попереднє і послідовне

врахування просторових і часових факторів зміни де*

термінант трансформації відповідно до визначеної мети.

Вибудовування ефективної траєкторії реформуван*

ня інститутів зовнішньоекономічних відносин потребує

аналізу не тільки розміру ймовірних витрат, а й ступе*

ню їх контрольованості. Найменшою контрольованістю

процесу змін зовнішньоекономічних відносин характе*

ризуються моделі консервації старих інститутів і їх час*

ткових змін. Значна керованість трансформацій може

бути забезпечена при реалізації моделей імпорту інсти*

тутів і їх проектування (рис. 4).

Порівняльна оцінка моделей трансформації зовні*

шньоекономічних інститутів за полікритеріальними

ознаками дозволила виділити проектування інтегрова*

них інститутів як найменш уразливу стратегію перетво*

рень.

Крупні реформи проводяться урядами, і вже тому

роль держави в період реформ неминуче зростає. Одна

з найважливіших проблем економічної теорії розвиток

технології складання програм інституційних перетво*

рень, оцінка їх ризиків і їх адміністрування.

Рис. 3. Суб'єкти, які мають регулювати ризик
Джерело: складено автором за [2, с. 20].
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Рис. 4. Ризики трансформації зовнішньоекономічних інститутів
Складено автором.
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При розробці алгоритму здійснення інституційних

трансформацій доцільно, при порівняльній оцінці моде*

лей на уразливість на основі врахування не тільки мас*

штабів ризику, а й і ступеню його контрольованості мож*

на виділити чотири зони (див. рис. 6).

Компаративний аналіз варіантів реформування

зовнішньоекономічних інститутів здійснений на основі

дослідження повноти реалізації функцій зовнішньое*

кономічних інститутів і кількісної оцінки ризиків інсти*

туційних трансформацій зовнішньоекономічних відно*

син, шляхом урахування можливих витрат інституцій*

них трансформацій реформування зовнішньоеконом*

ічних інститутів, що включають витрати, пов'язані з пе*

ретвореннями загалом; витрати обумовлені вибором

сценарію інституційних перетворень зовнішньоеконо*

мічних відносин і втрати, які можуть виникнути в про*

цесі перетворень та ступеню його контрольованості,

дозволило обгрунтувати, що найповніше втілює тріа*

ду базових суспільних інтересів, і пов'язана з менши*

ми витратами інституційних трансформацій в довгост*

роковій перспективі модель проектування інтегрова*

них інститутів.

Цілеспрямоване проектування інтегрованих інсти*

тутів дозволяє постійно контролювати і корегувати мас*

штаби ризику.

Управління ризиками передбачає вибір засобів їх

оптимізації. Світовою практикою вироблені і можуть ви*

користовуватись наступні:

— уникнення ризику;

— утримування ризику;

— зменшення ризику.

Що стосується першого засобу оптимізації ризико*

вих ситуацій, то в сучасних умовах відкритої економіки

він практично неможливий, та й більш збитковий, ніж

прибутковий. Утримання ризику — це технологія вищо*

го пілотажу в глобальній економіці. Він пов'язаний з ре*

алізацією інноваційної стратегії.

Оптимізація ризикових ситуацій шляхом зменшен*

ня ризику здійснюється перш за все за рахунок інсти*

тутів фільтрів фінансових і інформаційних інфекцій,

диверсифікації, тобто формування і проведення зміша*

них стратегій, у яких поєднується транзитна, ресурсо*

та продуктово експортно орієнтована стратегії за різни*

ми геоекономічними векторами. Але в довгостроковій

перспективі пріоритетною має бути

інноваційно*інформаційна економічна

стратегія. Вона передбачає надання

сучасної інноваційної конфігурації на*

ціональній економіці, що може знач*

но підвищити її кризоопірність і кон*

курентостійкість. Україна має потенц*

іал для завоювання місця в міжнарод*

ному розподілу праці на етапах прове*

дення фундаментальних досліджень в

окремих галузях та доведення їх до

становлення попиту на них. Українські

ІТ компанії конкурентоспроможні на

світовому ринку. Україні важливо

створення інституційних умов розвит*

ку інвестування в переробку сільско*

господарської продукції. Якщо ж Ук*

раїна буде відкинута в сировинні до*

датки, вона змушена буде платити "на*

укову ренту", однак ніколи внаслідок

цього не зможе вибратись з боргової

пастки.

Рис. 5. Спряження моделей реформування і витрат інституційних трансформацій
зовнішньоекономічних відносин

Складено автором.
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ВИСНОВОК
Таким чином, для вибору напрямів реформування

інститутів зовнішньоекономічних відносин необхідна су*

часні менеджерські технології, важливою складовою

яких є ризик менеджмент, що передбачає ідентифіка*

цію і моніторингу взаємопов'язаних ризиків зовнішньо*

економічних відносин і ризиків їх інституційних перетво*

рень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток "другої хвилі" економічної кризи (2013—

2015 роки) та подальший період стагнації призвів до

загострення значної кількості проблем у галузі держав*

ного і муніципального управління, економіки, соціаль*

них та суспільних відносин в Україні. Країна потребує

розробки та реалізації нових шляхів розвитку і актив*

ного переходу від капіталістичної економіки до еконо*

міки постіндустріального типу, тобто економіки основ*

ною якої є знання, інформація, послуги. В таких умовах

необхідно активізувати всі можливі напрями, що можуть

призвести до виходу з кризи, трансформації економіч*

них відносин у державі та підвищення конкурентоспро*

можності країни у світовому економічному просторі.

Спираючись на досвід економічно розвинутих країн,

можемо відмітити базову роль регіонів у боротьбі з кри*

зовими проявами в економіці та інтенсифікації розвит*

ку економічних процесів у державі. В Україні проблеми

розвитку регіонів призводять до зворотного ефекту,
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тобто у більшості, регіони не в змозі вирішити власні

економічні та соціальні проблеми, що призводить до

збільшення кризових проявів в економіці держави та

негативно впливає на її розвиток та конкурентоспро*

можність на світових ринках.

З точки зору регіонального розвитку України мо*

жемо виділити наступні проблеми: значне розшаруван*

ня регіонів по рівню економічного, промислового та

соціального розвитку; наявність незначної кількості

регіонів — донорів та суттєвої кількості регіонів, що

потребують державних коштів для фінансування влас*

ного розвитку; низька якість муніципального управлін*

ня; недостатня ефективність регіональних органів вла*

ди; дефіцит коштів для регіонального розвитку; від*

сутність ініціативи та самостійності у прийнятті рішень

на рівні місцевої влади; низький рівень кооперації регіо*

нів; намагання перекласти вирішення регіональних про*

блем на державні органи влади; низький рівень взаємо*

відносин з іноземними партнерами.
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За таких умов, на особливу увагу потребує два ас*

пекти розвитку регіонів, що є базисними для розвитку

регіонів іноземних держав, а саме: інноваційний розви*

ток та інвестиційний розвиток.

Регіони України мають значну потребу в інвестицій*

них ресурсах, при цьому така потреба має для різних

регіонів різне коріння, а саме:

— промислово розвинені регіони потребують вкла*

дення інвестицій у оновлення виробництв, розвиток

інфраструктури, вирішення екологічних та соціальних

проблем;

— аграрні регіони потребують вкладення інвес*

тицій у розвиток сільськогосподарського виробницт*

ва та переробки сільськогосподарської продукції, роз*

виток промислового виробництва, особливо того, що

буде обслуговувати агропромисловий сектор (сіль*

ськогосподарське машинобудування, легка промис*

ловість та ін.), розвиток інфраструктури та соціальної

сфери послуг;

— регіони зі значним рекреаційним потенціалом по*

требують інвестицій у розвиток туристичного бізнесу,

інфраструктури, інформаційні та маркетингові послуги

по просування даних регіонів на національний та міжна*

родні ринки туристичних послуг;

— регіони, що постраждали від військової агресії

потребують інвестицій у відновлення власного фінан*

сово*економічного потенціалу.

Відмічаємо хаотичність, безсистемність та не ефек*

тивність інвестиційного розвитку як окремих регіонів

України, так і всієї їх сукупності.

Іншим базовим аспектом розвитку регіонів України

повинен бути інноваційний розвиток. Як зазначалось

вище, наша держава знаходиться в рамках переходу від

капіталістичної до постіндустріальної економіки, що

вимагає пошуку джерел та збільшення розміру фінан*

сування інноваційної активності. Відмічаємо наявність

значних можливостей з інноваційного розвитку регіонів

України, що підтверджує досить високий рівень освіти

у країні, розгалужена мережа вищих навчальних зак*

ладів та науково — дослідних інститутів, глибоке про*

никнення у суспільство та економіку інформаційних тех*

нологій, наявність значної кількості напрямів з впровад*

ження інновацій.

На відміну від економічно розвинутих країн, регіо*

ни України потребують розробки та впровадження інно*

вацій у наступних сферах: муніципальне управління;

освіта; розвиток інфраструктури; виробництво енергії;

енергоефективність та енергозбереження; управління

Рис. 1. Алгоритм формування стратегії інноваційно9інвестиційного розвитку регіону

Джерело: [1, с. 187].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку регіону 

Інвестиційна політика регіону Інноваційна політика регіону 

Діагноз середовища. Аналіз та оцінка факторів, які впливають на інноваційну та 
інвестиційну стратегію регіону 

Вибір місії та цілей інноваційно-інвестиційного розвитку регіону 

Розробка та оцінка інноваційно-інвестиційних проектів згідно зі стратегічними цілями 

Державне фінансування Інші джерела фінансування 

Реалізація прийнятої стратегії 

Моніторинг, оцінка та контроль за виконанням інноваціно-інвестиційних проектів 

Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної стратегії 

Стратегія ефективна 

Ухвалення рішення про припинення реалізації стратегії, розробка нової стратегії 

ТАК ТАК

НІ



55

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

бізнес*проектами з різних сфер економіки; розвиток

житлово*комунального господарства; розвиток інфор*

маційних технологій; охорона здоров'я; екологія, особ*

ливо переробка побутових відходів; культура і мистец*

тво; спорт.

Відзначаємо низьку активність та ефективність ре*

гіонів України у розвитку та впровадженні інновацій. При

цьому відмічаємо, що наведена проблема є проблемою

не тільки муніципальної влади, як думає більшість

підприємців та населення держави, а і проблемою саме

бізнесу та домашніх господарств, які ведуть себе пасив*

но зі споживчої точки зору.

Наведена ситуація потребує негайного вирішення та

розробки довгострокової стратегії розвитку як на рівні

окремих регіонів, так і держави взагалі. При цьому не*

обхідно зазначити вирішальну роль у ефективних змінах

в іннвестиційно*інноваційному розвитку регіонів Укра*

їни застосування дієвих методів оцінки такого розвит*

ку.

Доведемо це за допомогою наукової розробки

О.П. Просович, Ю.Г. Бондаренко, Л.Р. Прийми, які зап*

ропонували у своїй науковій праці "Стратегія інновацій*

но*інвестиційного розвитку регіону в умовах економіч*

ної кризи" алгоритм формування стратегії інноваційно*

інвестиційного розвитку регіону (рис. 1).

На рисунку 1 нами було виділено складові алгорит*

му де вирішальну роль грає оцінка іннвестиційно*інно*

ваційного розвитку регіону або його складових. Відмі*

чаємо, що це базова складова, без ефективної реалі*

зації якої знижується якість та ефективність такого роз*

витку регіону.

Таким чином, відзначаємо важливість оцінки в рам*

ках інвестиційно*інноваційного розвитку регіонів Украї*

ни у сучасних умовах кризового розвитку держави та

переходу до постіндустріального типу функціонування

економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика оцінки інвестиційно*інноваційного

розвитку регіонів досліджувалась та досліджується

значною кількістю закордонних і вітчизняних вчених.

При цьому відмічаємо три групи наукових досліджень з

цієї проблематики:

— наукові дослідження, акцент у яких робиться на

оцінці інноваційної складової розвитку регіону. До та*

ких досліджень можемо віднести наукові розробки на*

ступних вчених: О.Ю. Доценка, В.Є. Болгова, Є.В. Ха*

нова, Ю.М. Харазішвілі, Ю.С. Дорофеєвої, О.Б. Жихо*

ра та ін.;

— наукові дослідження, акцент у яких робиться на

оцінці інвестиційної складової розвитку регіону. До та*

ких досліджень можемо віднести наукові розробки

наступних вчених: Н.Є. Скоробогатової, О. Савлук,

Т.В. Уманець, О.В. Лучакової, М.Д. Лесечко, А.О. Чеме*

рис, О.М. Чемерис та ін.;

— наукові дослідження, акцент у яких робиться на

оцінці інноваційної та інвестиційної складової розвитку

регіону разом. До таких досліджень можемо віднести

наукові розробки наступних вчених: О.П. Просовича,

Ю.Г. Бондаренка, Л.Р. Прийми, В.Ізюмської, О.В. Ко*

меліної.

Окремо можливо виокремити розробки державних

органів та наукових інститутів України, серед яких мож*

на виділити: методику рейтингової оцінки інвестиційної

привабливості регіонів України, що була запропонова*

на Інститутом Реформ [2]; методику оцінки регіональ*

ного інвестиційного потенціалу, яка розроблена ав*

торським колективом Ради по вивченню продуктивних

сил НАН України [3]; методику розрахунку індексу інве*

стиційної привабливості регіонів (ІІПР), що була розроб*

лена Інститутом економічних досліджень та політичних

консультацій [4].

Рис. 2. Визначення поняття "оцінка інвестиційно9інноваційного розвитку регіону"
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На увагу заслуговують розробки іноземних держав*

них, економічних та суспільних інститутів, серед яких

можемо відмітити: "Регіональне інноваційне табло"

(Regional Innovation Scoreboard, RIS), що використо*

вується для оцінки інноваціно*інвестиційного розвитку

країн та регіонів у ЄС [5]; методику аналізу інновацій*

них та інвестиційних здібностей регіонів Польщі, що

розроблена колективом науковців Університету міста

Лодзь (Республіка Польща); методику оцінки інноваці*

но*інвестиційного розвитку регіонів Російської Феде*

рації, що розроблена співробітниками Фонду "Центр

стратегічних розробок "Північ*Захід" (м. Санкт*Петер*

бург, Росія) [6].

МЕТА СТАТТІ
Надання чіткого визначення терміну "оцінка інвес*

тиційно*інноваційного розвитку регіону", а також дос*

лідження основних підходів до оцінювання інвестицій*

но*інноваційного розвитку регіону країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наукова проблема вважається не повністю виріше*

ною, якщо не роз'яснено головне поняття такої пробле*

матики. Тому на початку дослідження необхідно дати

чітке визначення сутності поняття "оцінка інвестиційно*

інноваційного розвитку регіону". Надамо таке визначен*

ня з точки зору його складових елементів, а саме: оцін*

ка, розвиток, регіон, інвестиції, інновації, інвестиційний

розвиток, інноваційний розвиток, інвестиційний розви*

ток регіону, інноваційний розвиток регіону. Відобрази*

мо складові поняття на рисунку 2.

Згідно з рисунком 2, можемо виділити 4 рівня фор*

мування поняття "оцінка інвестиційно*інноваційного

розвитку регіону". На першому рівні формування понят*

тя виокремлено три прості терміни: інвестиції, інновації,

розвиток. На другому рівні формування поняття маємо

два складних терміни (інвестиційний розвиток та інно*

ваційний розвиток) та один простий термін (регіон). На

третьому рівні формування поняття маємо два складні

терміни (інвестиційний розвиток регіону та інноваційний

розвиток регіону) та один простий термін (оцінка). На

четвертому рівні формування поняття маємо один

складний термін — оцінка інвестиційно*інноваційного

розвитку регіону.

Дослідимо наведені на рисунку 2 рівні та терміни

детальніше.

Розпочнемо з терміну "розвиток". Цей термін більше

використовується у соціології та педагогіці як термін,

що визначає стан людини або суспільних груп, чи су*

спільства взагалі. У такому контексті можемо відзначи*

ти праці А. І. Кузьмінського, В. Л. Омеляненко, М.Ф. Юрія

та інших. Відмічаємо, що "розвиток" у наукових розроб*

ках вказує на появу чогось нового у об'єкта досліджен*

ня, зазвичай, більш складного або вищого. З точки зору

економіки можемо надати таке визначення: "Розвиток

— це поступальний позитивний рух економічних су*

б'єктів від простого до складного, від нижчого до ви*

щого який супроводжується змінами у деяких або всіх

сферах його функціонування".

На відміну від терміну "розвиток", термін "ін*

вестиції" досить широко досліджується науковцями.

Можемо відмітити наукові праці наступних вчених:

В.М. Грідасова, С.В. Кривченко, О.Є. Ісаєвої, М.М. Лу*

к'яник, В. Шарпа, Г. Александера, Дж. Бейлі та інших.

Необхідно зазначити значну наукову дискусію на*

вколо визначення терміну "інвестиції" та наявність ве*

ликої кількості його трактувань. Всю сукупність тракту*

вань терміну можливо звести в декілька груп:

1. Інвестиції у бізнес:

— розгляд з точки зору платежів;

— розгляд з точки зору майна;

— розгляд з точки зору здійснення певних дій чи

процесу;

— розгляд з точки зору менеджменту.

2. Інвестиції у інші сфери або без чіткої ув'язки з

підприємництвом:

— розгляд з точки зору здійснення певних дій чи

процесу;

— розгляд з точки зору менеджменту;

Відзначаємо, що майже всі визначення стосуються

чотирьох моментів, які в них зустрічаються повністю або

частково, а саме:

— процес вкладення:

— капітал або майно;

— строки вкладення (зазвичай довгостроковий пе*

ріод);

— отримання зиску від процесу вкладення капіталу

(майна), зазвичай прибуток (доход).

Надамо визначення терміну інвестиції з точки зору

нашого дослідження. Інвестиції — це процес залучення

та управління вкладеннями (гроші, майно, людські ре*

сурси та ін.) з метою отримання позитивного зиску (при*

буток, отримання не грошового зиску (час, люди, тех*

нології, інформація та ін.)).

Стосовно терміну "інновації", можемо відмітити йо*

го значну популярність серед вітчизняних та закор*

донних науковців. Виділяємо праці наступних вчених:

Т. Давили, М. Дж Епштейна, Р. Шелтона, Д.О. Крику*

ненка, Ф. Бетса , Ю.І. Буковецької, Й. Шумпетера та

інших.

Значна кількість наукових розробок у галузі інно*

вацій призвела до наукової полеміки з приводу визна*

чення терміну "інновація". Можемо виділити декілька

груп визначень терміну:

— інновація розглядається як новий продукт (про*

дукція, технологія, послуга, робота, процес та ін.);

— інновація розглядається як будь*що нове (про*

дукт, елемент процесу управління, елемент інфраструк*

тури та ін.);

— інновація розглядається як нова комбінація фак*

торів у процесі фінансово*господарської діяльності

домашніх господарств, підприємств, держави;

— інновація розглядається як сукупність різних

видів діяльності у процесі розробки та реалізації чогось

нового.

Підсумовуючи критичну оцінку різних визначень

терміну "інновація" можемо відмітити наявність ряду

особливостей, що притаманні йому:

— наявність новизни;

— направленість не тільки на розробку, але й на

впровадження;

— зміни на краще після впровадження новинки;

— націленість на результат (прибуток, доходи та ін.).
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Спираючись на проведене дослідження, можемо

надати визначення терміну в рамках наукової роботи,

що проводиться. Інновація — це процес розробки та

впровадження нововведень на основі нової комбінації

різноманітних факторів з врахуванням результативності

такого впровадження на будь*якому рівні функціонуван*

ня економічних та суспільних систем.

Надалі перейдемо до другого рівня рисунку 2.

На початку дослідження на другому рівні дамо ви*

значення терміну "регіон". Цей термін досить активно

використовується у різноманітних науках: економіці,

соціології, політології, статистиці та ін. Відзначаємо

наукові напрацювання М.О. Джамана, М.М. Некрасова,

В.С. Більчак, В.Ф. Захарова та інших.

Оцінка наукових розробок у цій царині дозволила

виокремити декілька аспектів трактування терміну:

— акцент на територіальній відокремленості;

— акцент на єдності параметрів в рамках певної те*

риторії;

— акцент на територіально*адміністративний поділ;

— акцент на територіально*економічний поділ;

— акцент з точки зору спеціалізації промисловості

та аграрного сектора.

Підсумовуючи проведене дослідження, можемо ви*

ділити наступні особливості регіону як наукової кате*

горії:

— окремий територіальний елемент, зазвичай, в

рамках окремої країни;

— наявність певних соціальних, природних, еконо*

мічних характеристик, що виокремлюють його від інших

територій;

— досить часто регламентація діяльності з точки

зору державного управління.

Звідси можемо надати наступне визначення термі*

ну: "Регіон — це відокремлений територіальний сегмент

в рамках окремого державного утворення (країна,

спільність країн), що має власні відмінності (соціальні,

природні, економічні та ін.), певну автономність в

управлінні та діє разом з іншими територіальними сег*

ментами державного утворення як єдина, окрема сис*

тема".

Надалі розкриємо терміни "інвестиційний розвиток"

та "інноваційний розвиток" (див. рис. 2).

Ці терміни будемо формулювати в рамках об'єд*

нання термінів першого рівня визначення, а саме "роз*

виток", "інновації", "інвестиції".

Звідси інвестиційний розвиток — це поступальний

позитивний процес залучення та управління вкладення*

ми (гроші, майно, людські ресурси та ін.) з метою отри*

мання позитивного зиску (прибуток, отримання не гро*

шового зиску (час, люди, технології, інформація та ін.)),

який супроводжується змінами у деяких або всіх сфе*

рах функціонування відповідних господарюючих су*

б'єктів.

Тоді визначення термін "інноваційний розвиток" мож*

на сформулювати так: "Інноваційний розвиток — це по*

ступальний позитивний процес розробки та впроваджен*

ня нововведень на основі нової комбінації різноманітних

факторів з врахуванням результативності такого впро*

вадження на будь*якому рівні функціонування економі*

чних та суспільних систем, який супроводжується зміна*

ми у деяких або всіх сферах їх функціонування".

На третьому рівні рисунку 2 маємо ще три терміни,

а саме: "оцінка", "інвестиційний розвиток регіону",

"інноваційний розвиток регіону".

Надамо визначення цим термінам.

Розпочнемо з терміну "оцінка". Цей термін широко

використовується у різних сферах людської та суспіль*

ної діяльності. В останній час особливого значення від

набув в рамках вивчення економічних дисциплін та

здійснення практичної фінансово*господарської діяль*

ності підприємствами країни.

Дослідження терміну дозволило виявити його особ*

ливості:

— суб'єктивний або об'єктивний характер;

— наявність певного процесу;

— невід'ємність від дослідника або групи дослід*

ників;

— націленість на результат (виявлення переваг/не*

доліків, сильних/слабких сторін, позитивних/негатив*

них зрушень та ін.);

— наявність об'єкту чи об'єктів оцінки;

— наявність певної структури проведення дослід*

ження;

— наявність спеціальних методів.

Звідси можемо надати наступне визначення термі*

ну: "Оцінка — це структурований процес виявлення пе*

реваг/недоліків, сильних/слабких сторін, позитивних/

негативних зрушень у функціонуванні об'єкту (об'єктів)

дослідження, що реалізується групою чи одним експер*

том за допомогою спеціальних методів".

Надалі розкриємо терміни "інвестиційний розвиток

регіону" та "інноваційний розвиток регіону" (див. рис. 2).

Ці терміни будемо формулювати в рамках об'єднан*

ня термінів другого рівня визначення, а саме "регіон",

"інноваційний розвиток", "інвестиційний розвиток".

Тоді визначення терміну "інвестиційний розвиток

регіону" можемо сформулювати наступним чином: "Інве*

стиційний розвиток регіону — поступальний позитивний

процес залучення та управління вкладеннями (гроші, май*

но, людські ресурси та ін.) на рівні регіональних органів

влади, регіональних суб'єктів господарювання або до*

машніх господарств регіону з метою отримання позитив*

ного зиску (прибуток, отримання не грошового зиску

(час, люди, технології, інформація та ін.)), який супро*

воджується змінами у деяких або всіх сферах функціо*

нування регіону, підприємств, домашніх господарств та

позитивно впливає на розвиток країни в цілому".

Визначення же терміну "інноваційний розвиток ре*

гіону" можемо сформулювати так: "Інноваційний роз*

виток регіону — поступальний позитивний процес роз*

робки та впровадження нововведень на основі нової

комбінації різноманітних факторів з врахуванням ре*

зультативності такого впровадження на будь*якому

рівні функціонування регіональних економічних та су*

спільних систем (регіон у цілому, окремі господарюючі

суб'єкти регіонального рівня або домашні господар*

ства), який супроводжується змінами у деяких або всіх

сферах їх функціонування".

У рамках 4 рівня визначення поняття надамо визна*

чення термінів "оцінка інвестиційного розвитку регіону"

та "оцінка інноваційного розвитку регіону" (див. рис. 2).

Для визначення даних термінів поєднаємо терміни

"оцінка", "інвестиційний розвиток регіону" та "іннова*
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ційний розвиток регіону". Окремо зазначимо, що виз*

начення термінів необхідно доповнити кінцевою метою

такої оцінки, а саме: оптимізація та підвищення ефек*

тивності процесів розвитку.

Термін "оцінка інвестиційного розвитку регіону"

можемо охарактеризувати так: "Оцінка інвестиційного

розвитку регіону — це структурований процес виявлен*

ня переваг/недоліків, сильних/слабких сторін, пози*

тивних/негативних зрушень у інвестиційному розвитку

регіону, що реалізується групою чи одним експертом

за допомогою спеціальних методів з метою оптимізації

та підвищення ефективності такого розвитку".

Оцінку інноваційного розвитку регіону охарактери*

зуємо так: це структурований процес виявлення пере*

ваг/недоліків, сильних/слабких сторін, позитивних/

негативних зрушень у інноваційному розвитку регіону,

що реалізується групою чи одним експертом за допо*

могою спеціальних методів з метою оптимізації та підви*

щення ефективності такого розвитку.

На останньому п'ятому рівні визначення поняття

поєднаємо терміни "оцінка інвестиційного розвитку ре*

гіону" та "оцінка інноваційного розвитку регіону" та на*

дамо визначення кінцевому терміну "оцінка інвестицій*

но*інноваційного розвитку регіону" (див. рис. 2).

Виходячи з проведеного дослідження, можемо на*

дати визначення терміну "оцінка інвестиційно*інно*

ваційного розвитку регіону". Оцінка інвестиційно*

інноваційного розвитку регіону — структурований про*

цес виявлення переваг/недоліків, сильних/слабких

сторін, позитивних/негативних зрушень у інвестиційно*

інноваційному розвитку регіону, що реалізується гру*

пою чи одним експертом за допомогою спеціальних

методів з метою оптимізації та підвищення ефективності

такого розвитку.

Досліджуючи наведене вище визначення, можемо

виділити дві головні особливості:

1. Інноваційний розвиток регіону не коректно роз*

глядати без оцінки інвестиційного розвитку і навпаки, тоб*

то ці два аспекти розвитку регіонів взаємопов'язані і не

розривні, оскільки інновації потребують інвестицій, а підви*

щення ефективності інвестиційної діяльності можливо

досягти за допомогою інновацій та вкладення в інновації.

2. Головним аспектом ефективного інвестиційно*

інноваційного розвитку регіону є оцінка такого розвит*

ку за допомогою певних методів (підходів).

ВИСНОВКИ
Визначення терміну "оцінка інвестиційно*інновацій*

ного розвитку регіону" було надане у науковому дослі*

дженні з точки зору його складових елементів, а саме:

оцінка, розвиток, регіон, інвестиції, інновації, інвести*

ційний розвиток, інноваційний розвиток, інвестиційний

розвиток регіону, інноваційний розвиток регіону.

Проведене дослідження також дозволило виявити

необхідність якісної оцінки інвестиційно*інноваційного

розвитку регіонів України у сучасних умовах кризового

розвитку держави. Відмічаємо наявність суттєвої кіль*

кості наукових розробок у цьому напрямі, що дозволи*

ло їх поєднати у три групи: методи оцінки інноваційного

розвитку регіону; методи оцінки інвестиційного розвит*

ку регіону; методи оцінки інвестиційно — інноваційно*

го розвитку регіону.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні дуже гостро постає питання забезпечення

вітчизняних підприємств необхідними інвестиціями, оск*

ільки рівень економічного зростання підприємства знач*
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INNOVATIVE_INVESTMENT DEVELOPMENT ENTERPRISES PHARMACEUTICAL INDUSTRY

У статті досліджено стан інноваційно�інвестиційного розвитку фармацевтичної галузі Украї�
ни, визначено основні фактори інвестиційної привабливості. Українські фармацевтичні підприє�
мства в 2015 році виробили 76,7% від продажу всіх ліків на внутрішньому ринку, за перше
півріччя 2016 року у експорт було відправлено майже 5 тис. тонн ліків вітчизняного виробницт�
ва. Серед топ�10 інноваційних підприємств України — два підприємства фармацевтичної га�
лузі. Було виявлено широкі можливості для підвищення рівня інвестиційної привабливості цієї
галузі, що, насамперед, можливо завдяки високим темпам зростання ринку. Досліджено світо�
вий та вітчизняний досвід розвитку інноваційної діяльності організацій. Сформульовано основні
проблеми підприємств фармацевтичної галузі та запропоновано шляхи їх вирішення, з метою
підвищення інноваційності підприємств галузі та їх інвестиційної привабливості, а саме: особ�
ливу увагу треба звернути на підвищення кваліфікації кадрів шляхом покращення умов праці та
реформ навчання, запропонувати систему референтних цін, що дозволить у незалежності від
регіонів отримувати населенню більший доступ до різноманітних ліків та забезпечити прозорість
цінотворень на ринку.

In the article the state of innovation and investment development of the pharmaceutical industry
of Ukraine, the main factors of attractiveness. Ukrainian pharmaceutical companies in 2015 produced
76.7% of all drug sales in the domestic market in the first half of 2016 exports were shipped nearly 5
thousand. Tons of medicines domestic production. Among the top 10 innovative companies Ukraine
— two companies of the pharmaceutical industry. It was found opportunities to improve the investment
attractiveness of the industry, which is primarily possible due to high growth rates of the market.
Studied international and domestic experience of innovation organizations. The basic problems of
pharmaceutical industry and the ways of their solution, to enhance the innovation of the industry and
their investment appeal, namely, special attention should be paid to skills development by improving
working conditions and reform education, offer the system of reference prices, which will in
independence of the regions population to obtain greater access to a variety of medicines and ensure
transparency in the market tsinotvoren.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний

клімат, фармацевтична галузь.

Key words: innovation, innovative development, investment, investment attractiveness, investment climate, the

pharmaceutical industry.

ним чином залежить від рівня його інвестиційної приваб*

ливості. Інвестування є основою розвитку підприємств,

особливо тих, які належать до фармацевтичної галузі.

Адже головними характеристиками цієї галузі є науко*
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ємне виробництво та використання складних технологій.

Тому розвиток підприємств фармацевтичної галузі без*

посередньо залежить від регулярності здійснення інно*

ваційних процесів та забезпеченості інвестиційними ре*

сурсами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблеми розвитку фармацевтично*

го ринку присвячені праці таких вітчизняних науковців,

як: Карамишева Д.В., Кубаревої І.В., Майстро Р.Г., а та*

кож провідним фахівцям у сфері економічних досліджень

К. Магалецькому, О. Чорноротову, В. Фазлєєвій та ін. [1—

10]. Незважаючи на існуючі наукові доробки з цього пи*

тання, залишається нерозкритими основні проблеми

низького рівня інноваційності фармацевтичної галузі та

шляхи підвищення інвестиційної привабливості фарма*

цевтичної галузі Украйни.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз проблем зростання інно*

ваційного рівня та інвестиційної привабливості

підприємств фармацевтичної галузі та пошук шляхів її

підвищення.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Інноваційний процес являє собою підготовку і

здійснення інноваційних змін складається з взаємозалеж*

них фаз, що утворюють єдине, комплексне ціле. В ре*

зультаті цього процесу з'являється реалізована, викори*

стана зміна — інновація.

Інноваційний процес — це створення такої системи,

яка дозволить у найкоротші терміни і з високою ефек*

тивністю використовувати у виробництві інтелектуальний

і науково*технічний потенціал країни. Це потужний

важіль, за допомогою якого належить подолати спад в

економіці, забезпечити її структурну перебудову і наси*

тити ринок різноманітної конкурентоспроможною про*

дукцією. Інноваційний процес покликаний забезпечити

збільшення валового внутрішнього продукту країни за

рахунок освоєння виробництва принципово нових видів

продукції і технологій, а також розширення на цій основі

ринків збуту вітчизняних товарів.

Фармацевтична галузь в останні три роки демонст*

рує колосальне зростання. У 2015 році продажі ліків, ви*

роблених в Україні, досягли 767 млн упаковок. Відзна*

чимо, що всього за рік на внутрішньому ринку було

реалізовано близько 1 млрд упаковок. Така популярність

препаратів, вироблених "у рідних стінах", пояснюється

гарною якістю і невисокою ціною продукції. Важливо, що

розвинена промислова інфраструктура дозволила вироб*

никам задовольнити високий попит українців на ліки.

Україна завжди могла похвалитися не тільки своєю

важкою і аграрною промисловістю, а й фармацевтичною

галуззю. Так, на кінець 2015 року працювало 620 украї*

нських фармацевтичних виробників, які займалися випус*

ком препаратів виробляється в Україні. А за словами са*

мих гравців ринку, внутрішнє виробництво може забез*

печувати до 80% потреби України в ліках [1].

Так чому при такому розвиненому промисловому

комплексі про фармацевтичну галузь як про драйвер еко*

номіки заговорили лише недавно? Вся справа в тому, що

в стабільній економічній ситуації більшість споживачів

при виборі ліків звертали увагу винятково на імпортні,

бо вважали їх більш якісними.

Починаючи з 2013 року, в умовах девальвації нацва*

люти левова частина імпорту для населення стала недо*

ступна. Важливу роль у підтримці місцевого фармвироб*

ництва зіграло введення 7% ПДВ при імпорті ліків. Ціни

на закордонні препарати, за даними Proxima Research,

злетіли в середньому до 107 грн. за упаковку (дані за 2015

рік). Покупець почав дивитися в бік українських ліків, се*

редня вартість яких в цьому році становила 22,7 грн. за

упаковку. До того ж провідні фармвиробники в 2000*х

роках перейшли на європейські стандарти виробництва

ліків. Такий крок дозволив препаратів не тільки підняти*

ся в очах українського споживача, але і сприйматися на

світових ринках [7].

Всі ці фактори призвели до того, що вже до кінця 2015

року продажі українських ліків як в натуральному вира*

женні, так і в грошах досягли свого максимуму. Українські

виробники продали 767 млн упаковок ліків, що станови*

ло 76,7% від продажу всіх ліків на внутрішньому ринку.

У гривневому вираженні частка продажів українських

фармвиробників зросла до 40,9% — 17,4 млрд грн. Ча*

стка продажів українських ліків продовжила рости і в

2016 році.

Крім продажів на внутрішньому ринку, українські ви*

робники експортують свою продукцію. Тільки за перше

півріччя 2016 року у експорт було відправлено майже 5

тис. тонн ліків вітчизняного виробництва (дані Держста*

ту). При цьому фармвиробники завезли в Україну $ 81,4

млн валютного доходу. Основними покупцями українсь*

ких ліків залишаються країни СНД. Останнім часом но*

вими покупцями для України стають країни Євросоюзу

[12].

Фармацевтика завжди була успішною галуззю. При

цьому необхідно відзначити, що конкуренція змушує на*

правляти весь прибуток в розробку нових продуктів, ви*

робництво, підвищення якості процесів і продуктів. Адже

вимоги до цих питань у нас у країні не поступаються ні

європейським, ні світовим. В Україні вже впроваджені і

дотримуються європейські вимоги до виробництва та

якості лікарських засобів.

Проблеми підприємств — це в першу чергу кваліфі*

ковані кадри. Практично весь процес навчання персона*

лу компанії проводять самі.

Щоб вгамувати існуючий кадровий голод у цій сфері,

державі і бізнесу треба виробити комплексний підхід до

організації системи навчання, підвищення кваліфікації та

мотивації фармацевтичного працівника, а також прийня*

ти програму з реформування системи підготовки фарма*

цевтичних кадрів, включивши туди наступні пункти:

— збереження можливості отримання заочної освіти

для осіб, що мають середню медичну та фармацевтичну

освіту;

— створення роботодавцем комфортних мотива*

ційних програм для співробітників, включаючи заробіт*

ну плату і умови для підвищення кваліфікації;

— адаптація наявних міжнародних професійних стан*

дартів для фармацевтичних працівників до вимог украї*

нських роботодавців (ця робота може бути скоордино*

вана з професійними асоціаціями);

— реформування системи підготовки фармацевтич*

них кадрів;

— створення умов для отримання додаткових квалі*

фікацій в процесі навчання в одному вузі (наприклад, у

галузі управління або забезпечення якості);

Крім того, певні труднощі існують через відсутність в

Україні розвиненого фінансового ринку. Є складнощі у

залученні коштів на довгострокові проекти розвитку.
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Перерахуємо проблеми, які, на жаль, поки не вда*

ється вирішити способами державного контролю:

— некерована асортиментна політика (обов'язковий

асортимент зведений до мінімуму, відсутні елементарні

лікарські препарати, невигідні аптеці);

— інтернет*торгівля ЛЗ;

— асортиментна політика замінюється маркетинго*

вими контрактами з виробниками, і дохід аптека одер*

жує не за свою основну діяльність, а за просування вигі*

дних лікарських препаратів, за їх відповідне розміщення

(заходи щодо мерчендайзингу).

Для вирішення перерахованих проблем слід налаго*

дити дієвий контроль за ціноутворенням і дефектуру,

асортиментної політикою в аптеці, розробити і впрова*

дити способи державного регулювання інтернет*торгівлі

ліками, прописати правила роботи аптек з маркетинго*

вими контрактами.

На наш погляд, якщо не можна вирішити питання із

забороною торгівлі лікарськими препаратами через

інтернет, треба розробити правила їх роботи і контролю

і дозволити інтернет*торгівлю для аптек, які вже мають

ліцензію на фармацевтичну діяльність. Всі ці заходи да*

дуть можливість спрямувати їх діяльність в правове рус*

ло і забезпечити контроль за їх роботою.

Система референтних цін впроваджена в більшості

країн Європи, які мають розвинені системи реімбурсації

вартості фармацевтичної допомоги (Голландії, Німеччи*

ни, Данії, Бельгії та ін.)

Референтна ціна — це єдина ціна на ЛЗ однорідної

групи (референтної групи), виходячи з якої проводиться

розрахунок вартості фармацевтичної допомоги, що

підлягає компенсації з бюджету держави.

Впровадження системи референтних цін в Україні

дозволить:

— підвищити доступність фармацевтичної допомоги

населенню за рахунок зниження її вартості;

— забезпечити рівний доступ до гарантованого об*

сягу фармацевтичної допомоги не залежно від регіону

проживання, рівня доходу та інших факторів; оптимізу*

вати витрати бюджету на фармацевтичне забезпечення

шляхом чіткого визначення обсягу та вартості її компен*

сації;

— забезпечити прозорість та ефективність контроль

ціноутворення.

Однак у цей час існує проблема дефіциту іннова*

ційних розробок. Проблеми освоєння інноваційних

технологій в фармацевтичному комплексі є ключови*

ми для більшості індустріально розвинених країн світу

[5].

Найбільше коштів на дослідження і розробки виді*

ляє США. Згідно з даними рейтингу Індекс глобальної

конкурентоспроможності, Штати щорічно витрачають на

науку $ 405 млрд (до 2,7% ВВП). У спину Америці дихає

Китай, в якому обсяги фінансування науково*дослідниць*

кої діяльності становлять $ 338 млрд на рік (2,1% ВВП

за паритетом купівельної спроможності). Японія виділяє

на ці цілі $ 160 млрд (3,67%). Для порівняння: в Україні

за 2015*й з бюджету було направлено на підтримку дос*

ліджень 16 млрд гривень, або всього 0,8% ВВП. А за

загальною кількістю інвестицій в наукові дослідження

наша країна зайняла 76*е місце в світ [10].

За роки незалежності кількість дослідників в галузі

технічних наук в Україні знизилося в 3,5 рази. Освоєння

нових видів техніки скоротилося в 14,3 рази, а частка

інноваційно*активних промислових підприємств — у п'ять

разів. При цьому загальний приріст ВВП за рахунок вве*

дення нових технологій у нас становить 0,7%, в той час

як в розвинених країнах — 60—90%.

Ще один важливий показник — матеріальне забез*

печення працівників наукової сфери, яке є вагомим фак*

тором, що стримує відтік мізків з держави або регіону.

За даними The New York Times, найбільше цінуються вик*

ладачі в Канаді, США, Італії, Великобританії, Саудівсь*

кої Аравії, Південній Африці, де їх місячна зарплата в

середньому сягає еквіваленту $ 5000—9000. За останні

роки суттєво зросли оклади професури в Індії, переви*

щивши позначку в $ 7000. Навіть в Китаї, де ще кілька

років тому вчені отримували близько $ 250—300, влада

збільшила їх оклади в рази, оскільки розвиток науки і

освіти є частиною національної програми стимулювання

економічного зростання КНР [6].

В Україні ж, за даними Міжнародного фонду до*

сліджень освітньої політики і Держслужби статистики, се*

редньомісячна зарплата викладачів і вчених коливаєть*

ся в межах від $ 100 до $ 300. Це вже призвело до не*

втішної тенденції: за різними оцінками, щорічно з Украї*

ни їде від 6000 до 9000 представників інтелектуальних

професій. За словами Анатолія Широкова, голови проф*

спілки працівників Національної академії наук, тільки в

минулому році НАНУ покинули 2600 осіб, з них 80 про*

фесорів і 511 кандидатів наук. У той же час вік 80—85%

наукового персоналу, який працює в українських вузах,

наближається до пенсійного [4].

Причинно*наслідковий зв'язок між інвестиціями в на*

уку і розробки та економічним зростанням ще в 2000 році

довів професор Джуліан Алстон з Каліфорнійського ун*

іверситету в Дейвісі на прикладі досліджень у сфері

сільського господарства. За його оцінками, кожен вкла*

дений долар у науковий бекграунд АПК у країнах Євро*

пи згенерував понад $ 62 національного багатства, в США

і Канаді — $ 46,5, в Японії та Ізраїлі — $ 37,4, в Ла*

тинській Америці — майже $ 43 національного багатства.

Той факт, що інноваційність безпосередньо впливає

на ВВП, доводить також рейтинг Innovation Index від

Bloomberg. Він враховує інтенсивність досліджень і роз*

робок, додану вартість продукції, що випускається, про*

дуктивність економіки, ефективність "третинної" індустрії

(маються на увазі інтелектуальні та інші галузі).

У першу десятку Innovation Index, за даними на поча*

ток 2016 року, входять Південна Корея, Німеччина, Шве*

ція, Японія, Швейцарія, Сінгапур, Фінляндія, США, Да*

нія і Франція. При цьому ВВП Південної Кореї за мину*

лий рік виріс на 2,3%, Німеччини — на 1,7%, Швеції —

на 4,1%, Сінгапуру — на 2,1%.

Україна, до речі, знаходиться на 41*му місці, між Лат*

вією і Болгарією. Хоча, якщо вірити даним іншого щорі*

чного дослідження — Global Innovation Index, позиції

нашої країни ще гірше: 64*е місце, між Сербією і Сейше*

лами. Рейтинг країн світу представленно на рисунку 1.

Важливий індикатор інноваційності країни — інвес*

тиції. Приплив капіталу не тільки служить грошовим па*

ливом для розвитку наукомістких галузей, а й відобра*

жає стан бізнес*середовища в державі, наявність людсь*

ких ресурсів і кваліфікованої робочої сили, стан внут*

рішнього ринку [4].

За даними ООН, у 2015 році обсяг прямих іноземних

інвестицій по всьому світу виріс в порівнянні з 2014 ро*

ком на 36%, до $ 1,7 трлн При цьому країни, що розви*

ваються отримали $ 741 млрд, що на 5% більше, ніж в

2014 році. Наприклад, Гонконг в 2015 році посів друге

місце після США за обсягом ПІІ і отримав $ 163 млрд,

материковий Китай (третє місце) — $ 136 млрд, Сінгапур
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(шосте місце) — $ 65 млрд, Індія (сьоме місце) — $ 59

млрд Цей список є своєрідним підтвердженням того, що

інвестори готові освоювати нові перспективні з точки зору

технології і новацій економіки [2].

Втім, для України ще далеко не все втрачено. Тради*

ційно Україна знаходимося в числі лідерів за освітнім кри*

терієм, а саме відсотку дипломованих фахівців в загаль*

ному обсязі працює в державі населення (п'яте місце в

світі). Патентна активність в Україні також на досить ви*

сокому рівні. До того ж щороку вітчизняні вузи випуска*

ють до 20 000 фахівців з технічною освітою.

Прикладів країн, які за лічені десятиліття змогли

відбудувати національні економіки, чимало. Вражаючі

темпи продемонструвала Південна Корея, за 50 років пе*

ретворилася з бідної аграрної країни, яка пережила війну,

в одне з найбагатших і високотехнологічних держав світу.

В основі цих перетворень і безпрецедентних темпів зро*

стання — інновації та високі технології. Країна інвестує

в R & D більш 4% свого ВВП [11].

Неймовірний ривок у розвитку зробив за півстоліття

і Сінгапур, який аж до 1963 року був британською коло*

нією. Країна, де не було не тільки природних ресурсів,

але навіть питної води, сьогодні знаходиться на шостому

місці за обсягом ВВП на душу населення, і на першому

— в рейтингу Doing Business. На початку 2016 року вла*

да Сінгапуру затвердили План розвитку наукових дослі*

джень до 2020 року, відповідно до якого в розробки в

найближчі п'ять років буде вкладено $ 13,2 млрд, що на

18% більше, ніж в попередньому п'ятирічному циклі.

Україна ж має не тільки промисловий і науковий, а й

природний потенціал. Ізраїль — один з лідерів у вироб*

ництві ягід та іншої сільгосппродукції при повній відсут*

ності родючих земель і дефіциті водних ресурсів. І це все

за рахунок інновацій, впровадження інтенсивних техно*

логій. Складно уявити, який ефект при таких умовах міг

би вийти в Україні, яка не використовує навіть 50% сво*

го потенціалу [9].

Незважаючи на розглянуті проблеми, Украйна зали*

шається країною з високим інноваційним потенціалом.

Рейтинг інноваційних компаній України представлено в

таблиці 1.

Фармацевтична компанія Філі Жебрівської приділяє

особливу увагу інноваційній діяльності. Розробкою но*

вих препаратів займається цілий лабораторно*технолог*

ічний комплекс R&D, запущений влітку минулого року. І

хоча більшість нових ліків компанії навряд чи можна вва*

жати унікальними на світовому ринку, випуск вітчизня*

них аналогів новітнього покоління дозволяє отримати сут*

тєву допомогу і фінансовий результат, зробивши ставку

на імпортозаміщення.

Науково*технічні дослідження в R&D*комплексі

"Фармак" проводяться за наскрізного принципу: від про*

бірки до пілотних серій з керованим моделюванням,

масштабуванням, трансфером технологій і автономни*

ми напрацюваннями нових зразків ліків. Компанія цілес*

прямовано використовує можливості хімічного синтезу

активних речовин, а також здійснює дослідження в

сфері біотехнологій. Технологічні модулі комплексу

максимально схожі на виробничі ділянки для більш

ефективного впровадження інновацій на базі отрима*

них експериментальних і клінічних серій готових лікар*

ських форм [3].

Фармацевтичний бізнес Володимира і Гліба Загора

— приклад еволюції радянської спадщини в сучасне ви*

робництво. За 20 з гаком років батькові з сином вдало*

ся створити одного з лідерів фармацевтичної галузі Ук*

раїни. Компанія "Дарниця" була в числі перших украї*

нських виробників, які перейшли на міжнародні стандар*

ти якості GMP (Good Manufacturing Practice). Це дозво*

лило Загора посилити конкуренцію з іноземними вироб*

никами, подвоївши в результаті фінансові показники

[11].

Рис. 1. Топ910 інноваційних країн світу

№ Компанія сектор Індекс 
інноваційності 

1 ПриватБанк Фінанси 79,2
2 Южмаш Машинобудівництво 64,6
3 Нова Пошта Вантажоперевезення 60,4
4 Фармак Фармацевтика 60,4
5 Турбоатом Машинобудівництво 58,3
6 Grammarly Технології 56,3
7 Нефтегаздобыча ПЕК 54,2
8 Розетка e-commerce 52,1
9 Cільпо ритейл 52,1 
10 Дарниця фармацевтика 47,9

Таблиця 1. Рейтинг інноваційних компаній
України
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У кінці 2014 року компанія запустила інноваційне ви*

робництво інфузійних розчинів, аналогів яких у СНД

немає. Нові можливості дозволяють "Дарниці" виключи*

ти вплив фактора людської помилки на якість продукції.

Система також гарантує 100% стерильність як на вироб*

ництві, так і на етапі споживання медикаментів. По*

тужність виробництва складає 16 млн флаконів на рік.

Також компанія серйозно працює над автоматиза*

цією бізнес*процесів. "Дарниця" впровадила ERP*систе*

му, яка дозволяє контролювати логістику, планувати про*

дажу і фокусувати конкретне виробництво під певний

попит [8].

ВИСНОВКИ
У результаті аналізу фармацевтичної галузі було ви*

явлено широкі можливості для підвищення рівня інвес*

тиційної привабливості цієї галузі, що, насамперед, мож*

ливо завдяки високим темпам зростання ринку. За ситу*

ації, яка складається зараз на фармацевтичному ринку,

а саме присутність невеликої кількості вітчизняних інве*

сторів, а також їх низька активність, важливим є залу*

чення іноземних інвесторів. Отже,особливу увагу треба

звернути на підвищення кваліфікації кадрів шляхом по*

кращення умов праці та реформ навчання. Запропоно*

вано систему референтних цін, що дозволить в незалеж*

ності від регіонів отримувати населенню більший доступ

до різноманітних ліків та забезпечити прозорість цінот*

ворень на ринку. Важливо зазначити, що все*таки голов*

ним фактором у підвищення інвестиційної привабливості

підприємств фармацевтичної галузі є рівень інвестицій*

ної привабливості України загалом. Несприятливість інве*

стиційного клімату України має безпосередній вплив на

інвестиційну привабливість всіх галузей економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання інноваційного розвитку економіки нині є

надзвичайно актуальним для України. Застарілі техно*

логії у багатьох сферах економічної діяльності й недо*

статній рівень розвитку ІТ*технологій не дозволяють
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У статті визначено сутність та основні принципи формування економіки інноваційного типу.
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українській економіці створювати конкурентоспромож*

ну продукцію, стримують темпи економічного зростан*

ня. Тому необхідно розглянути проблеми, які заважа*

ють процесу формування інноваційної економіки й ви*

значити можливі шляхи їх розв'язання.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування необхідності форму*

вання в Україні інноваційного середовища як важливої

передумови підвищення конкурентоспроможності на*

ціональної економіки та поступового нарощення темпів

економічного зростання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання побудови та розвитку економіки ін*

новаційного типу викликає інтерес як у зарубіж*

них, так і у вітчизняних наукових колах. Серед іно*

земних робіт варто відзначити дослідження анал*

ітиків інформаційних агентств "Deutsche Welle" та

"Free Voice Information Analysis Center", які анал*

ізують передумови та процес розвитку інновацій*

ної економіки у розвинених країнах. Серед вітчиз*

няних вчених проблемами розвитку інноваційних

процесів займаються О.В. Пилипенко, О. Сімсон,

І.О. Тивончук. В їх роботах досліджуються факто*

ри впливу на інноваційні процеси в Україні, розг*

Джерело 
фінансування 

Рік
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

держбюджет 1711,2 1761,9 2077,4 2241,8 2405,4 2326,4 2181,8 2422,1 2341,6 1981,5
власні кошти 338,5 404,1 400,3 399,2 445,5 547,6 475,8 576,7 721,2 949,9 
кошти замовників  2938,1 2239,5 2162,6 2634,4 2558,1 2686 2692,9 2316,3 2320 2067,2
інші кошти 172,6 104,9 83,1 131,7 127,3 89,5 71,2 115,6 105,4 86,4 
Усього 5160,4 4510,4 4723,4 5407,1 5536,3 5649,5 5421,7 5430,7 5488,2 5085 

Таблиця 1. Обсяги фінансування наукових та науково9технічних робіт
за період 2005—2014 років, млн грн.

Проблеми розвитку економіки інноваційного типу в Україні

Макроекономічний рівень Мікроекономічний рівень 

знецінення національної грошової 
одиниці, яке відбувається на тлі 
зростання основних показників 
внутрішнього ринку та суттєвого 
збільшення грошової пропозиції

збільшення розриву між дисконтною 
ставкою НБУ та ставками за 

кредитами комерційних банків, що 
призводить до зростання реальних 

відсоткових ставок 

погіршення становища у фіскальній 
сфері, зменшення надходжень до 

державного бюджету

зростання заборгованості суб'єктів 
господарювання, скорочення 

залишків коштів на їхніх банківських 
рахунках 

прискорення відпливу іноземних 
інвестицій з України 

нестача власних коштів, які 
підприємство могло б спрямувати 

на розвиток інновацій

недостатня фінансова допомога 
держави 

висока вартість витрат на 
нововведення

високий економічний ризик 

тривалий термін окупності 
нововведень

нестача інформації про нові 
технології 

відсутність кваліфікованого 
персоналу 

зниження темпів зростання експорту 
та збільшення імпорту споживчих 

товарів 

втрата стимулюючого результату 
ремонетаризації товарно-грошового 
обігу у зв'язку з тим, що падіння 
реальної швидкості обігу грошей 
перевищило темпи збільшення 

грошової пропозиції та призвело до 
створення дефіциту ресурсів на ринку 

безготівкових коштів 

відсутність можливостей для 
кооперації з іншими 

підприємствами та науковими 
організаціями

відсутність попиту на продукцію 

несприйнятливість підприємства до 
нововведень

недосконалість законодавчої бази 

Рис. 1. Фактори, що стримують інноваційні процеси в економіці України
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лядаються напрями формування економіки іннова*

ційного типу.

Однак умови сьогодення надзвичайно актуалізують

питання щодо значення фінансової складової у побу*

дові економіки інноваційного типу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для більш об'єктивного дослідження процесу побу*

дови економіки інноваційного типу необхідно визначи*

ти її сутність та встановити її основні класифікаційні

ознаки.

Згідно із сучасною науковою літературою, іннова*

ційну економіку трактують як таку, яка заснована на

знаннях та інформаційних технологіях. При цьому пе*

редбачається, що головний ефект її полягає не тільки у

випуску високотехнологічної продукції, а в її продуктив*

ному використанні в усіх сферах і галузях, рівні впливу

на всю економіку та суспільство. Подібне розуміння

інноваційної економіки як економіки знань, інтелек*

туальної економіки та типу економіки, заснованої на по*

тоці інновацій, на постійному технологічному вдоскона*

ленні, на виробництві й експорті високотехнологічної

продукції з дуже високою доданою вартістю й самих

технологій, знайшло широке застосування і в еко*

номічній теорії, хоча і не стало єдино визнаним [1, c. 5].

Необхідно відзначити, що інноваційний тип розвит*

ку економіки характеризується перенесенням акценту

на використання принципово нових прогресивних тех*

нологій, переходом до випуску високотехнологічної

продукції, сучасними організаційними і управлінськими

рішеннями в інноваційній діяльності, що стосується як

мікро*, так і макроекономічних процесів розвитку, ство*

ренням технопарків, технополісів, проведенням політи*

ки ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї виробни*

чої діяльності та сервізації економіки, тобто збільшен*

ням питомої ваги сфери послуг у національній економіці.

Для повноцінного існування інноваційний тип роз*

витку економіки повинен грунтуватись на таких принци*

пах:

— високий індекс економічної свободи, що забез*

печує свободу праці та її переміщення, свободу бізне*

су, безпеку громадян, захист приватної власності, вільну

конкуренцію за якість і ефективність, раціональну і на*

уково обгрунтовану присутність в економіці держави,

високий попит з боку економіки на інновації;

— високий рівень якості життя. Згідно з даним прин*

ципом людський капітал перетікає туди, де комфортні*

ше працювати і жити кваліфікованим і конкурентоспро*

можним фахівцям;

— висока інноваційна активність суб'єктів еконо*

мічної діяльності;

— значна перевага людського капіталу у порівнянні

з фізичним капіталом у національному багатстві;

— конкуренція між інноваційними засобами та

підходами, ринковий відбір найбільш ефективних з них

[7].

Як свідчить реальна дійсність, українська економі*

ка стикається з рядом проблем, які стримують розви*

ток інноваційної діяльності як на макроекономічному,

так і на мікроекономічному рівні (рис. 1). Особливої

уваги в цьому аспекті потребує проблема фінансування

наукових та науково*технічних робіт, які утворюють

основу для інноваційного розвитку економіки України.

Статистичні дані про обсяги фінансування наукових про*

ектів наведено в таблиці 1 [3].

Більш наочно стан фінансування наукових та нау*

ково*технічних робіт ілюструє графік динаміки витрат

цього спрямування (рис. 2) [3].

За даними таблиці та діаграми можна зробити вис*

новок, що фінансування наукових та науково*технічних

проектів здійснюється, в першу чергу, за рахунок коштів

замовників та державного бюджету. Негативним фак*

тором, що стримує розвиток інноваційної діяльності в

Україні, як свідчить аналіз наведених даних, є сталість

та періодичне зменшення показника сукупних витрат на

фінансування наукових робіт. Це, на нашу думку, є од*

нією з причин економічної стагнації в даній сфері.

Вищевказані проблеми обумовлюють об'єктивну не*

обхідність у їх розв'язанні. Першочергового значення

набуває, на наше глибоке переконання, необхідність

розробки й запровадження системи державних та не*

державних методів стимулювання інноваційних про*

Рис. 2. Динаміка обсягів витрат на фінансування наукових та науково9технічних робіт
за період 2005—2014 років, млн грн.
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цесів, яка б відповідала економічним реаліям вітчизня*

ної економіки й охоплювала найбільш широкий спектр

інноваційних процесів. Будуючи таку систему, слід ско*

ристатись як вітчизняними науковими розробками, так

й іноземним досвідом щодо стимулювання розвитку

інноваційних процесів.

Що стосується наукових розробок українських

фахівців, то варто звернути увагу на дворівневу систе*

му фінансових методів стимулювання інноваційної

діяльності, запропонованої О.І. Тивончуком, яка по*

єднує в собі державні та недержавні методи стимулю*

вання (рис. 3) [10, с. 301].

Фінансові методи стимулювання інноваційної діяльності

Непрямі Прямі 

Недержавні 

Адміністративно-
відомча форма 
підтримки 

інноваційного 
розвитку 

Програмно-цільова 
форма підтримки 
інноваційного 
розвитку 

Податкові пільги 

Дозвіл на 
застосування 
прискореного 
нарахування 
амортизації 

Заходи у 
фінансово-

кредитній сфері 

Фінансування НДДКР 
за рахунок власних 
коштів підприємства 

Фінансування НДДКР 
за кошти іноземних 

замовників 

Фінансування НДДКР 
коштом вітчизняних 

замовників 

Діяльність венчурних 
фондів 

Державні

Рис. 3. Основні фінансові методи стимулювання інноваційної діяльності

Шляхи державного управління інноваційною діяльністю 

визначення і підтримка пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 
загальнодержавному, галузевому, регіональному та місцевому рівнях 

формування і реалізація державних, галузевих, регіональних та місцевих 
інноваційних програм 

розміщення державних замовлень у науково-технічній сфері 

створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і 
стимулювання інноваційної діяльності, формування та розвитку технопарків та 

інших організаційних форм 

правовий захист прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності  

фінансова підтримка виконання інноваційних проектів (у будь-яких формах), 
бюджетне фінансування досліджень і робіт, що виконуються в межах державних 

науково-технічних програм 

стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, які 
кредитують виконання інноваційних проектів 

встановлення пільгового оподаткування, формування гнучкої амортизаційної 
політики та інших видів стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності 

підтримка функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури, 
матеріально-технічної бази наукової діяльності 

Рис. 4. Основні шляхи державного управління інноваційною діяльністю
у рамках державно9приватного партнерства
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Однак доцільно, як нам здається, для більш ефек*

тивного застосування цієї моделі доповнити її додатко*

вими структурними елементами, які розширять сферу

застосування зазначених методів.

По*перше, окрім податкових пільг в їх широкому

розумінні, необхідно й доцільно застосовувати подат*

кові знижки і відрахування як специфічні види пільг та

податковий кредит як особливу форму зниження подат*

кового навантаження на підприємства, які здійснюють

інноваційну діяльність.

Податкову знижку можна охарактеризувати як вид

пільги в галузі оподаткування, що зменшує суму подат*

ку на певні законодавчо визначені величини. Сукупність

цих величин, що складають основу знижки, визначаєть*

ся сумою витрат платника, що їх законодавець виводить

з*під оподаткування шляхом зменшення на еквівалент*

ну суму податкової бази [4]. Податкові знижки дають

змогу підприємствам вираховувати додатковий відсо*

ток понесених витрат. Тобто можна стверджувати, що

за цього виду пільгового оподаткування сума витрат, що

віднімається від бази оподаткування, перевищує суму

реально здійснених витрат на інноваційну діяльність.

Податковий кредит є формою пільгового оподатку*

вання, що дає можливість підприємствам фінансувати

певний відсоток своїх інноваційних витрат із податко*

вих зобов'язань [4]. Надана знижка вираховується (кре*

дитується) з суми обчисленого податку на прибуток

підприємства, що вирізняє її від інших податкових сти*

мулів і створює зацікавленість у збільшенні капітальних

вкладень за рахунок власних ресурсів. На відміну від

податкової знижки, абсолютна величина податкового

кредиту не залежить від ставки податку на прибуток.

По*друге, варто звернути увагу на механізм реалі*

зації державно*приватного партнерства у сфері іннова*

ційного розвитку економіки. Стратегічне значення інно*

ваційної сфери в сполученні її із соціальною й економі*

чною роллю в розвитку країни визначає необхідність

державної участі для забезпечення взаємодії науково*

го й бізнес середовища, створення інноваційних про*

дуктів, що відповідає вимогам внутрішнього й глобаль*

ного ринків.

У науково*технічній та інноваційній сферах форма*

лізація відносин в рамках державно*приватного парт*

нерства здійснюється у вигляді певних програм та

підпрограм, спрямованих на вирішення окремих про*

блем, відповідно до визначених національних пріори*

тетів. Реалізація програм в рамках державно*приватно*

го партнерства припускає не тільки фінансове забезпе*

чення проекту, а й створення та забезпечення функціо*

нування відповідної інфраструктури [9, с. 225—226].

Необхідно відзначити, що у рамках державно*при*

ватного партнерства держава може активізувати інно*

вації в промисловості та державному секторі економі*

ки, стимулювати інноваційний розвиток недержавних

підприємств за допомогою певних механізмів, які разом

формують систему державного управління інновацій*

ною економікою. Основні шляхи державного управлін*

ня інноваційною діяльністю ілюструє рисунок 4 [8, c. 33].

Для активізації інноваційних процесів в Україні важ*

ливого значення набуває міжнародний досвід стимулю*

Рис. 5. Провідні міжнародні моделі побудови економіки інноваційного типу
та їх визначальні характеристики

 Складено автором за даними [2; 5; 6; 12].

Провідні моделі побудови економіки інноваційно типу 

Американська Європейська Японська Південнокорейська 

Тісна взаємодія 
держави й 
приватного 
бізнесу 

Передача 
федеральних 
технологій

Державне 
регулювання 
інноваційних 
процесів у 
напрямі 

стимулювання 
створення 
дрібних і 
середніх 

інноваційних 
підприємств 

Реалізація 
програми 
публічно-
приватного 
партнерства у 
сфері інновацій 

Створення 
європейських 
технологічних 
платформ 

Експорт 
доступної високо- 
технологічної 
продукції 

Переважання 
приватного 
фінансування 
інноваційних 
процесів 

Стимулювання 
інноваційних 

процесів в умовах 
централізованого 

управління 
економікою 

Стимулювання 
споживчого попиту 
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вання інноваційної діяльності в розвинутих країнах.

Аналіз іноземного досвіду полягає в тому, що на його

основі можна розробити інтегральну модель побудови

економіки інноваційного типу, яка буде відповідати ук*

раїнським реаліям. Провідні економічні моделі, які на

практиці виявились найбільш ефективними, та їхні виз*

начальні характеристики ілюструє рис. 5.

Основними напрямами розвитку економіки іннова*

ційного типу в США є підвищення наукоємності еконо*

міки, поступове збільшення витрат на наукові дослід*

ження та матеріальне стимулювання розвитку людсько*

го капіталу в країні. Підвищення рівня наукоємності еко*

номіки США — одна з найважливіших її якісних харак*

теристик у теперішній час. Цей процес здійснюється за

двома основними напрямами: з одного боку, спостері*

гається загальне збільшення витрат на науково*дослідні

та досвідно*конструкторські роботи (НДДКР), його

структурними та кадровими змінами та поліпшенням, а

з іншого — з'являються і стрімко розвиваються галузі,

що використовують результати і розробки НДДКР у

своїй основній діяльності.

Значні витрати на розвиток науки ще більше зміцню*

ють і розвивають науково*технологічний потенціал

США. Крім частки витрат на науку у ВВП Сполучених

Штатів, необхідно звернути увагу на деякі інші показ*

ники, що дають уявлення про загальний стан науки в

країні. Так, на частку американських вчених припадає

близько 30% всіх публікацій в світі. США володіють

54% патентів у світі. Також на частку американців при*

падає 44% всіх нобелівських лауреатів (за весь час існу*

вання премії) [6].

Звертаючись до європейського досвіду побудови

економіки інноваційного типу, варто відзначити, що з

метою підвищення конкурентоспроможності західно*

європейських країн на глобальних ринках їх урядами і

Євросоюзом у цілому були розроблено спеціальні за*

ходи щодо активізації інноваційної діяльності як осно*

ву забезпечення економічного зростання. Важливим до*

кументом, що визначив контури, напрями і стратегію

розвитку національних інноваційних систем для захід*

ноєвропейських країн, стала Концепція єдиного Євро*

пейського дослідницького простору, сформована на

Лісабонському саміті. В якості однієї з головних завдань

в ній було визначення перспектив розвитку Європейсь*

кого Союзу на період до 2021 року та подолання ос*

новних викликів ХХІ століття. Вони включали:

— подолання відставання від США та Японії у фінан*

суванні НДДКР;

— усунення розриву між рівнем фундаментальних

досліджень і комерційним використанням результатів

наукових досліджень і розробок;

— посилення стимулів до нововведень;

— подолання фрагментарності в використанні ре*

сурсів і науково*технічної політики.

Одночасно як результат формування відповідної

інноваційної політики стала предметом обговорення

концепція створення національної інноваційної систе*

ми [12, c. 81].

Однією з основних особливостей японського підхо*

ду до інноваційної діяльності є те, що на відміну від за*

хідної філософії конкуренції, розробка інновацій в

японському розумінні, перш за все, обумовлена групо*

вим рівнем створення інновацій. Багато в чому ці погля*

ди пов'язані з особливостями японського підходу до

самої фірми. Професор Гарвардської школи бізнесу

Х. Такеучі проводить відмінність між західним підходом

до компанії, представленим, зокрема, Г. Саймоном,

згідно з яким фірма сприймається як машина по обробці

інформації, і японським, де фірма розглядається як

живий організм. У цілому Х. Такеучі виділяє шість ос*

новних відмінних рис японського підходу до інновацій*

ної діяльності:

1. Сприйняття компанії як живого організму, а не як

машини.

2. Зосередження уваги більшою мірою на підкріп*

ленні своїх переконань фактами, ніж на пошуках істи*

ни.

3. Акцент на прихованому, а не на явному знанні,

що відповідає шостому поколінню моделі інноваційно*

го процесу.

4. Основний наголос робиться на колективи, що са*

моорганізуються, а не тільки на існуючі оргструктури

при створенні нового знання.

5. Звернення до менеджменту середнього рівня для

вирішення протиріч між керівництвом компанії і її пра*

цівниками, що є найбільш важливим для інноваційної

діяльності.

6. Придбання знання від аутсайдерів так само, як і

від інсайдерів, що відповідає п'ятому поколінню моделі

інноваційного процесу [2, c. 67].

Для Південної Кореї інновації та технології є клю*

човими факторами, які покладено в основу конкурен*

тоспроможності південнокорейського експорту та сти*

мулювання стрімкого економічного зростання країни в

останні десятиліття. Темпи зростання настільки вража*

ючі, що Південна Корея пройшла шлях від однієї з най*

бідніших країн в 1960*ті роки до 13*го місця у списку

найпотужніших економік світу за результатами 2014*го

року (дані Світового банку).

На сьогоднішній день країна інвестує в наукові дос*

лідження і розробки (R&D) значно більшу частку свого

ВВП порівняно з іншими розвиненими країнами. Згідно

з даними Організації економічного співробітництва та

розвитку (ОЕСР), Південна Корея в 2014 році витрати*

ла 4,29 відсотка свого ВВП на R&D, за нею слідує Ізраїль

(4,11 відсотка) і Японія (3,58 відсотка) [5].

Аналіз вітчизняного та іноземного досвіду побудо*

ви економіки інноваційного типу обумовлює об'єктив*

ну необхідність у розробці нової інтегрованої іннова*

ційної системи, яка буде включати превентивні і про*

текційні заходи і буде відповідати українським реаліям.

Принципове значення для сучасної української еконо*

міки має перехід від відособленої конкуренції концепції

інноваційного розвитку до впровадження інновацій за

всіма напрямами фінансово*економічної стратегії дер*

жави, що передбачає формування ефективного фінан*

сового механізму з метою:

— створення науково*дослідних центрів зі зміша*

ним фінансуванням;

— збільшення власних коштів підприємств для са*

мофінансування інвестицій;

— забезпечення довгостроковими інвестиціями

інноваційні проекти, для чого потрібно створити спе*

ціалізовані банки галузевого розвитку, котрі забезпе*
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чуватимуть довгострокове кредитування важливих

проектів.

Не менше значення мають фінансово*організацій*

на підтримка процесів комерціалізації перспективних

вітчизняних розробок та використання для цього потен*

ціалу організації форумів і венчурних ярмарків для

інформування інвесторів про наявні інноваційні проек*

ти [11, c. 14].

ВИСНОВКИ
Вищесказане дозволяє зробити висновок, що побу*

дова економіки інноваційного типу є одним з ключових

завдань для України. Міжнародний досвід показує, що

економіка країни, що перейшли до інноваційної моделі

розвитку, зростає швидшими темпами і є більш конку*

рентоспроможною в умовах глобалізованого суспіль*

ства. На розвиток інноваційної сфери в Україні негатив*

но впливає ряд макроекономічних та мікроекономічних

факторів. Особливої уваги заслуговують фінансові ас*

пекти побудови інноваційної економіки, до яких відно*

сяться проблема низького рівня фінансування наукових

робіт і досліджень та недостатньо розвинений механізм

функціонування державно*приватного партнерства в

інноваційній сфері. Для вирішення зазначених проблем

необхідно звернутись до вітчизняних досліджень та

міжнародного досвіду побудови економіки інновацій*

ного типу. Аналіз цих досліджень дозволить розроби*

ти й запровадити систему державних та недержавних

фінансових методів стимулювання інноваційних про*

цесів в Україні, яка буде відповідати економічним реа*

ліям української економіки, охоплювати найбільш ши*

рокий спектр інноваційних процесів і створить умови для

розвитку інновацій як у короткостроковій, так і в дов*

гостроковій перспективі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Специфіка функціонування суб'єктів економічних взаємо*

відносин вимагає глибокого аналізу процесів та явищ, які відбу*

ваються на ринку для того, щоб забезпечити ефективне викори*
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ОРГАНІЗАЦІЙНО_ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ РИНКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

V. Skotsyk,
cand. of agricultural sciences, Bila Tserkva national agrarian University

ORGANIZATIONAL_ECONOMIC APPROACHES TO THE ORGANIZATION
OF THE INFORMATIONAL COMPONENT OF THE AGRICULTURAL MACHINERY MARKET

Встановлено, що на ринку сільгосптехніки і сільськогосподарських машин досі існує асимет�
рія інформації: кожний його гравець володіє лише тією інформацією, яку він безпосередньо
збирає. Нині у Міністерства аграрної політики та продовольства України формуються масиви
даних щодо потреби та споживчих переваг у техніці, яку купують вітчизняні товаровиробники, в
національному банку відсутня інформація щодо обсягу та структури кредитування і лізингу
сільськогосподарської техніки та машин. Більше того, навіть у деяких вітчизняних підприємств
сільгоспмашинобудування відсутні дані щодо того, скільки вони виробляють і реалізують.

Доведено, що об'єктивність підходу до формування інформаційного масиву про технічне за�
безпечення господарств населення можна відзначити про досить високу статистичну похибку
вибірки. Крім того, анкетне обстеження, що здійснюється науковцями з метою проведення
оцінки діяльності особистих селянських господарств, має нерепрезантивний характер і не відоб�
ражає реальної ситуації.

Одним із заходів підвищення об'єктивності інформаційно�статистичного масиву про рівень
технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників є проведення всеукраїнсь�
кого сільськогосподарського перепису.

It is established that in the market of agricultural machinery and agricultural machinery still exists
asymmetry of information: each player owns only the information that it collects. Now the Ministry of
agrarian policy and food of Ukraine are compiled volumes of data on demand and consumer
preferences in the technique that buy domestic producers, the national Bank does not have
information regarding the volume and structure of lending and leasing of agricultural machinery and
machines. Moreover, even in some of the domestic enterprises of agricultural machinery there are
no data as to how many they produce and sell.

It is proved that the objective approach to formation of information array of technical support for
households may be noted the relatively high statistical sampling error. In addition, questionnaire
surveys, carried out by scientists with the aim of assessing activities of private households has
representative nature and does not reflect the real situation.

One of the measures to improve the objectivity of the statistical information of the array on the
level of technical support to agricultural producers is holding a national agricultural census.

Ключові слова: сільськогосподарська техніка, господарства населення, сільськогосподарські підприєм#

ства, ринок, інформація.

Key words: agricultural machinery, farm population, agricultural enterprise, market, information.

стання обмежених матеріальних ресурсів, якісне задоволен*

ня споживчих вимог і виживання в умовах посилення конку*

ренції. Прийняття оптимального управлінського рішення за

таких умов, потребує значних обсягів комерційної інформації.



Інвестиції: практика та досвід № 24/201672

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

На ринку сільгосптехніки і сільськогосподарських ма*

шин досі існує асиметрія інформації: кожний його гравець

володіє лише тією інформацією, яку він безпосередньо зби*

рає. Нині у Міністерства аграрної політики та продовольства

України формуються масиви даних щодо потреби та спо*

живчих переваг у техніці, яку купують вітчизняні товарови*

робники, в національному банку відсутня інформації щодо

обсягу та структури кредитування і лізингу сільськогоспо*

дарської техніки та машин. Більше того, навіть у деяких

вітчизняних підприємств сільгоспмашинобудування відсутні

дані щодо того, скільки вони виробляють і реалізують.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні засади інформаційного забез*

печення функціонування аграрного сектору України були

об'єктами Кропивка М.Ф., Саблука П.Т. та інших вчених*аг*

рарників. Проте поза їх увагою залишилися розгляд специф*

ічних особливостей інформаційного забезпечення функці*

онування ринку сільськогосподарської техніки в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є оцінка сучасного стану інформа*

ційно*статистичного забезпечення ринку сільськогоспо*

дарської техніки та розробка шляхів його удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із ключових інструментів розвитку ринку

сільськогосподарської техніки є розроблення системи мо*

ніторингу — відносно нове завдання в економічній науці та

практичній діяльності, тому спочатку важливо дати точне

визначення даного терміна.

Метою моніторингу ринку сільськогосподарської техн*

іки є збір, систематизація, вивчення й підготовка інформації

для аналізу та прийняття управлінських рішень.

Специфіка ринку сільськогосподарської техніки та об*

ладнання полягає в тому, що він сформований із двох взає*

мопов'язаних частин: "Первинний ринок" і "Вторинний ри*

нок", при цьому основні учасники первинного ринку є одно*

час і учасниками вторинного ринку. Тому ринок сільсько*

господарської техніки доцільно досліджувати за двома на*

прямами одночасно.

Блок "Вивчення попиту (споживачів)" становить одну з

найважливіших частин дослідження ринку. Його основним

завданням є визначення умов, за яких досягаються певні

співвідношення між попитом і пропозицією Тому вивчення

попиту в тісному взаємозв'язку з вивченням пропозиції і цін

формує єдиний ринковий механізм.

Цей блок передбачає збір інформації про якісні й

кількісні характеристики споживачів сільськогосподарської

техніки та ремонтних послуг.

Кількісними характеристиками споживачів сільськогос*

подарської техніки та обладнання можуть бути: місткість

ринку; чисельність споживачів на ринку; їх фінансовий стан,

інвестиційна привабливість ринку; середня частота покупок

споживачами різних груп; сезонні коливання попиту, забез*

печеність споживачів товарами (наявність і стан техніки);

показники відтворення сільськогосподарської техніки; відо*

мості про наміри щодо придбання товарів у майбутньому та

ін. [1].

При дослідженні ринку головним є проведення якісної

оцінки споживачів. Для цього доцільно забезпечити збір та

аналіз інформації, що характеризує їхню поведінку. До

інформації, що дає якісну характеристику споживачів, мож*

на віднести: моделі купівельної поведінки; відомості про

купівельні звички, особливості використання товару спожи*

вачами різних груп, переваги споживачів та ін. Обов'язко*

вою частиною цього блоку дослідження є сегментування

ринку, що розглядається як необхідна умова для вибору

підприємством цільового сегмента ринку [2].

Вивчення існуючого інформаційного забезпечення фун*

кціонування ринку сільськогосподарської техніки дало змо*

гу встановити, що основним документом при визначенні по*

треби в сільськогосподарській техніці є статистична форма

10*мех. "Наявність сільськогосподарської техніки в сільсько*

господарських підприємствах у 20__ році". Її складають на

підставі первинних документів бухгалтерського обліку:

інвентаризаційних відомостей або описів, книг чи карток

обліку основних засобів, актів на приймання техніки з ре*

монту й інших документів обліку сільськогосподарських

машин та устаткування.

Підприємства, що звітували за формою № 10*мех, відпо*

відають таким критеріям відбору: здійснювали сільськогос*

подарську діяльність; мали в наявності сільськогосподарські

угіддя. При цьому звіт за 2010 і 2015 рр. подавали великі

підприємства з площею сільськогосподарських угідь 200 га

і більше, а також фермерські господарства, що мали не мен*

ше 50 га сільськогосподарських угідь (для звіту за 2010 р.) і

не менше 30 га (для звіту за 2015 рік). Починаючи зі звіту за

2015 р., цей критерій зазнав суттєвих змін. Зокрема, крім

великих підприємств (із площею сільськогосподарських

угідь 200 га і більше) і фермерських господарств (із пло*

щею 1000 га і більше), які звітували на суцільній основі, були

також вибірково обстежені (обсяг вибірки — 20%) фер*

мерські господарства й інші сільськогосподарські підприє*

мства, площа угідь яких менша за наведені вище порогові

значення; підприємство утримувало поголів'я великої рога*

тої худоби або свиней, або овець чи кіз, або птиці.

Показник щодо кількості сільськогосподарської техні*

ки включає в себе всю техніку, яка знаходиться на балансі

суб'єктів, у тому числі взяту ними в оренду, і ту, що знахо*

диться на позабалансовому рахунку, незалежно від її тех*

нічного стану (працююча, непрацююча, але ще не списана з

балансу, що знаходиться в ремонті) [3].

Форму заповнюють сільськогосподарські підприємства

всіх форм господарювання у кількісних вимірниках. У цій

статистичній формі відсутня інформація про стан придбан*

ня сільськогосподарської техніки (нова чи вживана).

За даними 4 розділу ф. 50*с.*г. та 10*мех вважається

можливим провести розрахунок придбання нової та вжива*

ної сільськогосподарської техніки лише для середніх і ве*

ликих сільськогосподарських підприємств, частка яких у

2015 р. становила17 % від загальної кількості суб'єктів аг*

робізнесу — юридичних осіб.

На основі вищеназваної статистичної форми провадять

розрахунок того чи іншого виду технічних засобів на 1000

га певного виду сільськогосподарських угідь. Вважаємо, що

такий розрахунок втратив нині свою значимість. При

здійсненні розрахунку до уваги не беруть потужність

сільськогосподарської техніки та конкретно застосовувану

технологію виробництва сільськогосподарської продукції.

Тому розрахунок забезпеченості технічних засобів та його

порівняння із нормативним значенням втрачає економічний

зміст. На нашу думку, крім кількісної характеристики, не*

обхідно розглядати такий показник, як енергозабезпе*

ченість виробничого процесу.

Склад тракторів і сільськогосподарських машин пови*

нен відповідати конкретним можливостям сільських това*

ровиробників, відображати спеціалізацію і поєднання галу*

зей. Це дасть можливість більш повно завантажувати техні*

ку протягом календарного року, підвищувати її продук*

тивність.

Очевидно, що сучасна концепція й програма розвитку

сільського господарства мають бути правильно зорієнтовані

стосовно не тільки аграрного сектору в цілому, а й щодо

окремих соціально*економічних форм господарювання [4].
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Нині доцільно враховувати зміни, що відбулися в структурі

сільського господарства за останні роки, й відповідно виз*

начати подальший розвиток ОСГ на найближчу і віддалену

перспективу.

Встановлено, що нині інформація про технічне забез*

печення особистих селянських господарств надходить із

двох джерел: статистичної звітності, яку подають органи

сільських рад, і за результатами вибіркового обстеження

домогосподарств, які здійснюють органи статистики.

Основою для складання статистичних форм органами

сільських рад є форма № 1 "Погосподарська книга №_ на

2011—2014 роки". Так, у формі 6*сільрада у розділі IV

"Сільськогосподарська техніка в приватній власності до*

могосподарств, що проживають на території ради постійно"

наводяться дані про фактично наявну в домогосподарствах

техніку як ту, що належить членам домогосподарства на

правах власності, так і взяту в оренду (довгострокову) або

ту, що знаходиться на відповідальному зберіганні (дані

розділу IV "Сільськогосподарська техніка в приватній влас*

ності домогосподарства" форми №1, заповненого на звітну

дату). Техніка домогосподарств в оренді, у цьому розділі

не враховується. Із загальної кількості тракторів виділяєть*

ся кількість садово*городніх міні*тракторів і мотоблоків;

із загальної кількості комбайнів — кількість зернозбираль*

них.

Вибіркове обстеження умов життя домогосподарств

провадять згідно з вимогами міжнародних стандартів, а

саме: принцип формування вибірки домогосподарств для

обстеження як імовірнісної, стратифікованої, багатоступе*

невої, територіальної; добровільна згода домогосподарств

на участь в обстеженні; періодична заміна (ротація) респон*

дентів (домогосподарств); повна відмова від методу балан*

су доходів і витрат бюджетів домогосподарств; мінімальне

навантаження на домогосподарство; вивчення споживання

домогосподарства протягом короткого часу; можливість

одержання науково обгрунтованих оцінок якості інформації,

зокрема точності; екстраполяція (розповсюдження) даних

вибіркового обстеження на генеральну сукупність — все на*

селення країни; супровід публікацій результатів обстежен*

ня методологічними коментарями для користувачів даними

[5].

Одиницею спостереження в дослідженні є домогоспо*

дарство, що являє собою, як зазначалося раніше, сукупність

осіб, які спільно проживають в одному житловому при*

міщенні або його частині, забезпечують себе всім необхід*

ним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або

частково об'єднують та витрачають кошти [6]. Ці особи мо*

жуть перебувати в родинних стосунках або стосунках сво*

яцтва, не перебувати у будь*яких з цих стосунків або бути і в

тих, і в інших. Домогосподарство може складатися з однієї

особи (ст. 1 Закону України "Про Всеукраїнський перепис

населення"). Оскільки частка домогосподарств, у складі

яких є особи, не пов'язані родинними стосунками, становить

0,3% від загальної кількості домогосподарств (0,39% — від

кількості домогосподарств за виключенням одинаків).

Для визначення технічного забезпечення особистих се*

лянських господарств основними інструментами вибірково*

го обстеження є "Запитальник базового інтерв'ю" (форма

№1*СНГ) де, зокрема в п. 2.3 відображаються господарські

споруди та приміщення, обладнання й техніка. Враховуються

капітальні, тимчасові та пристосовані як діючі, так і недіючі

внаслідок несправності, ремонту й реконструкції споруди і

приміщення, призначені для зберігання сільськогосподарсь*

кої продукції й утримання худоби та птиці, техніки і рема*

ненту.

Аналіз наведених форм статичної інформації забезпе*

чує значно ширший спектр інформації про діяльність госпо*

дарств населення.

Основними причинами суб'єктивності інформації в По*

господарських книгах такі:

1. Відомості в Погосподарській книзі щодо кількості

худоби відображають лише в кінці календарного року, коли

вона в господарствах населення мінімальна.

2. Інформацію про кількість худоби та птиці представ*

нику сільської ради, який заносить її в Погосподарську кни*

гу, надає голова домогосподарства.

3. Інформація про використання земельної площі над*

ходить на основі візуального виміру та зі слів власника ОСГ.

Трансформацію земельної ділянки від одного власника до

іншого також не відображають у Погосподарській книзі,

оскільки відповідний механізм не відпрацьовано.

4. Інформацію про структуру посівних площ голова

домогосподарства не надає, оскільки Погосподарська

книга заповнюється в грудні, тобто в кінці календарного

року.

Враховуючи об'єктивність підходу до формування

інформаційного масиву про технічне забезпечення гос*

подарств населення можна відзначити про досить високу

статистичну похибку вибірки. Крім того, анкетне обсте*

ження, що здійснюється науковцями з метою проведен*

ня оцінки діяльності особистих селянських господарств,

має нерепрезантивний характер і не відображає реаль*

ної ситуації.

Одним із заходів підвищення об'єктивності інформа*

ційно*статистичного масиву про рівень технічного забез*

печення сільськогосподарських товаровиробників є про*

ведення всеукраїнського сільськогосподарського перепи*

су.

Відповідно до міжнародних стандартів статистичною

одиницею (об'єктом) для збирання даних у межах Першого

всеукраїнського загального сільськогосподарського пере*

пису (ЗСП) є господарство як технічно й економічно само*

стійна одиниця незалежно від правового статусу, форми

господарювання чи розміру, що займається сільськогоспо*

дарським виробництвом під єдиним управлінням, яке поши*

рюється на вирощування всієї худоби, що утримується, та

використання всіх земель, повністю або частково, для цілей

сільськогосподарського виробництва.

Залежно від організаційної форми та структури, місце*

розташування статистична одиниця ЗСП — аграрне госпо*

дарство, може бути підприємством, місцевою одиницею або

домогосподарством, а залежно від правового статусу —

юридичною особою, відокремленим підрозділом юридич*

ної особи (відокремлений підрозділ), фізичною особою*

підприємцем, а також домогосподарством (як сукупність

фізичних осіб).

Згідно з рекомендаціями Продовольчої та сільськогос*

подарської організації ООН (ФАО) та Євростату переписом

мають бути охоплені виробники, що забезпечують у сумі не

менше 95—98% валового випуску сільськогосподарської

продукції.

Оскільки в Україні ще жодного разу не проводили суці*

льного структурного обстеження сільського господарства,

респондентами сільськогосподарського перепису є всі ви*

робники сільськогосподарської продукції — юридичні осо*

би, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх організа*

ційно*правових форм господарювання, незалежно від ос*

новного виду економічної діяльності (сільськогосподарські

підприємства), фізичні особи*підприємці, домогосподар*

ства, які займаються сільськогосподарською діяльністю,

класифікованою за кодами 01.1 — 01.6 КВЕД*2010.

Рекомендованими ФАО типовими даними, що збира*

ються під час сільськогосподарського перепису, є розмір

господарства, форма володіння землею, землекористуван*

ня, зрошення, поголів'я худоби, трудові та інші ресурси

сільського господарства.
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З урахуванням цього та відповідно до Закону України

"Про сільськогосподарський перепис", Програма Першо*

го всеукраїнського загального сільськогосподарського пе*

репису, яка буде опрацьована під час проведення пробно*

го сільськогосподарського перепису, включає такі запитан*

ня, що торкаються проблем технічного забезпечення і

відображені в розділі 6: "Споруди, техніка, обладнання та

інфраструктура (для юридичної особи, відокремленого

підрозділу, фізичної особи*підприємця, домогосподар*

ства).

1. Споруди та їхня площа (за видами та цільовим при*

значенням): власна, у т.ч. зведені в останні 10 років; орен*

довано або використовувана на інших умовах; у спільному

використанні.

2. Техніка сільськогосподарського призначення за

видами: власна, у т.ч. віком до 5 років; орендовані або

використовувані на інших умовах; у спільному викорис*

танні.

Як свідчать результати сільськогосподарського перепи*

су в Російській Федерації, існують значні відхилення в

кількості сільськогосподарської техніки між даними стати*

стичної звітності та результатами перепису, особливо в

сільських домогосподарствах. Ураховуючи досвід Росії,

вважаємо за необхідне здійснювати сільськогосподарський

перепис кожні 10 років.

На структуру енергетичного складу тракторного парку

вплинули такі фактори: особливості ведення сільського гос*

подарства України за природно*кліматичними умовами;

сформований склад категорій господарств із різною пло*

щею ріллі; використання різних технологій обробітку грун*

ту та збирання врожаю, платоспроможність підприємств і

деякі інші. У структурі тракторного парку найбільший відсо*

ток припадає на трактори потужністю 55—80 к. с., частка

яких перевищує 37%, наступний діапазон потужностей 80—

135 к.с. займає 29,4; 27,1% — це потужні трактори з двигу*

ном понад 135 к. с. і тільки 6,3% припадає на малопотужні

трактори до 55 к.с.

Для більш детальної оцінки попиту на ринку технічного

забезпечення розглянемо перелік закупівель техніки за мо*

делями і марками технічними засобами не можна відштов*

хуватися тільки від кількісного складу. У даному разі обо*

в'язковим є вивчення їх структури з урахуванням потужнос*

тей і категорій власників.

Відповідно до розмірів і потужності техніки часто ок*

ремим сегментом виділяють так звані засоби малої меха*

нізації (ЗММ) або малогабаритні машини й обладнання,

призначені для виконання різних сільськогосподарських

та інших видів робіт у рослинництві, садівництві та город*

ництві на невеликих за розміром ділянках, у тваринництві,

в особистих селянських господарствах і т.д. Основне при*

значення ЗММ зводиться до усунення малопродуктивної

ручної праці в умовах, коли немає можливості використо*

вувати традиційну сільськогосподарську і транспортну тех*

ніку.

Дослідженням встановлено, що нині на рівні Мі*

ністерства аграрної політики та продовольства України, про*

відних машинобудівних і сільськогосподарських підпри*

ємств відсутня цілеспрямована система збирання й аналізу

інформації, що спричиняє втрату і витік інформації, повтор*

ний збір тих самих даних, трудомісткість систематизації на*

явних даних та ін.

ВИСНОВКИ
На нашу думку, в системі досліджень ринку сільсь*

когосподарської техніки доцільно створити єдину ін*

формаційну базу даних на рівні окремих державних струк*

тур (наприклад, у Міністерстві аграрної політики та продо*

вольства) і комерційних організаціях.

Інформаційну базу даних доцільно організовувати на

комп'ютерній основі із використанням доступних систем

управління базами даних. У цьому разі створюється єдиний

структурований масив інформації з можливістю постійного

контролю за його змістом, реорганізацією, поповненням і

знищенням застарілих даних, не кажучи вже про те, що

ефективна робота з великими обсягами даних практично

неможлива без використання комп'ютерних технологій.

Ведення подібної бази даних дасть змогу не тільки за*

безпечити зручність використання зібраної інформації, а й,

що дуже важливо, організувати проведення досліджень

ринку на систематичній безперервній основі.

По мірі надходження на підприємство названих джерел

наявна в них інформація після перевірки на достовірність

буде відразу завантажувати у базу даних, що значно зни*

зить ризик її не розгляду при проведенні окремо організо*

ваних досліджень. Інформаційна система досліджень має

бути частиною загальної внутрішньої інформаційної систе*

ми підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У результаті впливу кризових явищ у світовій еко*

номіці частина конкурентоспроможних підприємств

відчувають труднощі зі здійсненням платежів своїм кре*

диторам, обслуговуванням банківських позик і це ство*

рює ризики банкрутства, невиконання зобов'язань пе*

ред інвесторами і контрагентами, невиконання подат*

кових зобов'язань, що негативно позначається на еко*

номіці і фінансовій системі країни в цілому.

Неефективність існуючих підходів проведення са*

нації на підприємствах у цілому не дозволяють в до*

статній мірі знизити критичну масу нежиттєздатних під*

приємств. Актуальним аспектом цієї проблеми є і слаб*

ка практична розробленість дієвих методів фінансової

санації підприємств.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL READJUSTMENT OF THE ENTERPRISE
AS A TOOL OF CRISIS MANAGEMENT

У світовій господарській практиці протягом більше 200�х років використовуються економічні меха�
нізми банкрутства та санації підприємств, що основані на відновленні їх платоспроможності та фінан�
сової стійкості. В Україні ці процеси отримали нове продовження з переходом до ринкового механізму
здійснення фінансово�господарської діяльності підприємств. По мірі трансформації планової економ�
ічної системи до ринку, реформувалася і система управління, адаптуючись до вимог зовнішнього і внут�
рішнього середовища, а також удосконалювалися підходи до здійснення санаційних процедур. На сьо�
годнішній день дослідження фінансової санації найбільш актуальні, оскільки частка підприємств, які
мають проблеми з платоспроможністю та фінансовою стійкістю, зростає. Таким чином, важливість по�
дальшої розробки дієвого та ефективного інструмента антикризового управління стає необхідністю.

In the world of business practice for over 200 years are using economic mechanisms bankruptcy and
readjustment of enterprises which based on restoring their solvency and financial stability. In Ukraine, these
processes have received a new extension from the transition to market mechanism of financial and economic
activity. As the transformation of a planned economic system to a market economy was reformed and control
system should adapt to the requirements of internal and external environment, and improved approaches to
readjustment procedures. Nowadays studies of financial readjustment most relevant, because the share
enterprises that have problems with solvency and financial stability increases. In this way, the importance of
further development of efficient and effective tool of crisis management becomes a necessity.

Ключові слова: фінансове оздоровлення, антикризове управління, платоспроможність, банкрутство,

санація.

Key words: financial recovery, crisis management, solvency, bankruptcy readjustment.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз економічної літератури показує, що фінан*

сова санація як інструмент антикризового управління

плідно розробляється. Спостерігаються різні підходи і

наукові школи до вирішення задач щодо повернення

внутрішньо властивих йому оздоровчих функцій, засто*

сування ефективних форм і методів відновлення плато*

спроможності підприємств, превентивного зниження ри*

зику банкрутства та антикризового управління компаній.

Серед закордонних науковців ці проблеми досліджу*

вали в своїх працях Е. Альтман, Р. Базвел, У. Бівер,

Ю. Брігхем, Л. Гапенски, Дж. М. Кейнс, Л. Клейн, В. Кліф*

форд, М. Ліфсон, В. Лоуренс, Г. Тіпоу, Р.Чаррет, М. Фрід*

ман, А. Файоль, Г. Шлесінджер, В. Шарфф та ін. У роз*
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робку проблеми санації певний внесок внесли і вітчиз*

няні вчені М.К. Колісник, П.Г. Ільчук, І.В. Зятковський,

А.В. Череп та ін.

Потребує уваги той факт, що дослідження фінан*

сової санації дуже актуальні на сьогоднішній день, оск*

ільки Україна знаходиться в умовах, коли відбувається

перехід від централізованої системи до ринкових відно*

син господарювання, а це означає, що не всі підприєм*

ства змогли адаптуватися до цих умов, що в свою чергу

призвело до появи неплатоспроможних та фінансово

нестійких підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення теоретичних проблем про*

цесу фінансової санації підприємств як основного

інструменту подолання кризових явищ на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перехід економіки України до ринкових умов гос*

подарювання надав можливість підприємствам само*

стійно здійснювати різні види діяльності: виробничу,

інвестиційну, фінансову та інші види економічної діяль*

ності. Підприємства стали самостійно планувати свою

майбутню фінансово*господарську діяльності, вибира*

ти партнерів по бізнесу, шукати ринкові ніші. Однак,

отримавши таку свободу, господарюючі суб'єкти зіткну*

лися з багатьма новими для них проблемами. Серед

останніх можна виділити такі, як самостійний вибір стра*

тегії розвитку, пошук джерел фінансування, реконструк*

ція і розширення виробництва і т.д.

Підприємствам довелося повною мірою відчути

вплив бізнес*ризиків всіх рівнях:— комерційних, фінан*

сових, валютних, управлінських. У цих умовах керівниц*

твом підприємств не завжди усвідомлювалась зна*

чимість отримання інформації, що дозволяє всебічно

обгрунтувати фінансові, стратегічні та поточні рішення.

Зниження інформаційного ризику було затребуване при

розробці стратегії розвитку, бізнес*планування, при

виборі надійних партнерів і передбаченні фінансових

результатів своєї діяльності. Нові умови господарюван*

ня вимагали впровадження змін в систему фінансово*

аналітичної роботи, включаючи розвиток новітніх на*

прямів аналізу, пошук нової інформації і методів її об*

робки. Таким чином, ринкова самостійність зіштовхну*

ла багато господарюючих суб'єктів з фінансовою не*

спроможністю та кризою власної системи управління.

Під санацією, згідно із Законом України "Про

відновлення платоспроможності боржника або визнан*

ня його банкрутом", розуміється система заходів, що

здійснюються під час провадження у справі про банк*

рутство з метою запобігання визнанню боржника банк*

рутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення

фінансово*господарського становища боржника, а та*

кож задоволення в повному обсязі або частково вимог

кредиторів шляхом реструктуризації підприємства,

боргів і капіталу та (або) зміни організаційно*правової

та виробничої структури боржника.

Цей процес є управлінським, він розтягнутий у часі і

просторі, вимагає істотних витрат на його здійснення і роз*

рахунки з кредиторами. Він також включає багатовекторні

і різнопланові відносини з різними учасниками, в тому числі

з державою, тому цей процес виступає об'єктом управлін*

ня. Очевидно, що управління даним процесом виходить

за межі безпосередньо підприємств (мікрорівень економ*

іки). Воно є об'єктом впливу з боку кредиторів і держави,

тобто виходить на макроекономічний рівень.

Слабке врахування вимог ринку може призвести до

того, що це призведе до банкрутства підприємства. Бан*

крутство є крайньою формою кризового стану підприє*

мства. Воно характеризує стан, коли підприємство не в

силах оплатити свою заборгованість і відновити плато*

спроможність за рахунок власних джерел доходів. Бан*

крутство є результатом розвитку кризового стану під*

приємства і ринковим інструментом перерозподілу ка*

піталу. Беручи до уваги вищевикладене, спробуємо

уточнити економічні зв'язки досліджуваного поняття

"фінансова санація" з категорією "банкрутство".

У літературі поняття "банкрутство" охоплює широку

сферу економічних і юридичних відносин. Це послужило

основою різноманітним уявленням і поглядам наукових

шкіл, кожна з яких по*своєму трактує природу цього яви*

ща. У більшості випадків переважає правовий підхід. З

позицій цього підходу, банкрутство виступає юридичним

підтвердженням неплатоспроможності, що є підставою

для ліквідації суб'єкта господарювання. Статус банкрута

підприємство може отримати за рішенням суду (арбітраж*

ного суду), або ж оголошена боржником його нездатність

у повному обсязі задовольняти вимоги кредиторів по гро*

шових зобов'язаннях та обов'язків по сплаті платежів до

бюджету). Ми поділяємо позицію дослідників, які вважа*

ють, що "вихідним пунктом дослідження відносин боргу

повинно бути чітке розмежування двох органічно пов'яза*

них, але відносно самостійних сторін: економічного змісту

та юридичної форми. Однак при цьому неприпустиме як їх

ототожнення, так і протиставлення" [8].

При цьому слід зазначити, що зміст і методи ефектив*

ного (звичайного) та антикризового управління мало чим

відрізняються. Аналіз досвіду конкурсного виробництва,

реорганізації та фінансової санації підприємств показує, що

"антикризове управління — найбільш важливий інструмент

в умовах падіння платоспроможності підприємств" [3, с. 84].

Необхідною складовою початку процесу фінансо*

вої санації як інструменту антикризового управління є

комплексна оцінка фінансового стану суб'єктів госпо*

дарювання.

Оцінка фінансового стану проводиться на основі

управлінської та фінансової звітності, відмінності яких

відображені в таблиці 1.

У разі, якщо після проведення аналізу звітності ви*

являється, що підприємство є неплатоспроможнім, то

це створює усі необхідні передумови для початку про*

цесу фінансової санації.

Після затвердження фінансової санації необхідно

розробити план, який буде складатися з інструментів

антикризового управління. В узагальненому вигляді цей

план може передбачати наступні інструменти:

— санаційні заходи організаційно*правового харак*

теру;

— виробничо*технічні санаційні заходи;

— фінансово*економічні;

— соціальні санаційні заходи.

Отже, менеджменту підприємства, котре прагне вий*

ти з кризи, треба буде вирішувати кілька послідовних зав*

дань. У тому числі: усунути наслідки кризи; відновити пла*
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тоспроможність і стабілізувати становище підприємства;

усунути причини кризи. Зазначені завдання можуть бути

реалізовані за умови розробки нової стратегії розвитку.

На її основі і повинна бути проведена реструктуризація

підприємства з метою недопущення повторення кризових

явищ в майбутньому. Ключовим елементом нової стратегії

підприємства є фінансова складова [10].

У таблиці 2 наведена характеристика основних

інструментів фінансової санації.

Отже, усі інструменти направлені на те, щоб відно*

вити платоспроможність підприємства. Саме тому про*

понуємо дослідити поняття платоспроможність та шля*

хи її досягнення.

Теоретичні аспекти відновлення платоспроможності

підприємств шляхом фінансової санації вивчені поки не*

достатньо. У зв'язку з цим, на основі аналізу літератури,

спробуємо зробити деякі узагальнення, котрі відобража*

ють зміст та інструменти фінансової санації, а також його

основних учасників. Зміст основних заходів санаційного

процесу відображають публікації оголошення про зас*

тосування процедури санації; розробка плану санації;

оцінка достовірності відомостей бухгалтерського обліку

та балансу; складання черговості розподілу конкурсної

маси; визначення адміністративних витрат; складання

реальної виробничої програми з метою відновлення пла*

тоспроможності боржника. Основними учасниками сана*

ційного процесу є саме підприємство, податкові органи,

кредитори, перш за все позичальники і банківські струк*

тури, з боку яких має бути отримана згода на застосу*

вання процедури фінансової санації [7, с. 325].

На практиці відновлення платоспроможності вияви*

лося нагальним завданням для багатьох вітчизняних

підприємств, особливо в сучасних умовах господарюван*

ня. Вважається, що процес відновлення платоспромож*

ності це справа кожного підприємства. Тим більше, що

така сфера діяльності, як його фінанси, на будь*якому

підприємстві залишається закритою як для партнерів, так

і для більшості співробітників. З наведених раніше харак*

теристик, виходить, що нездатність і неспроможність

підприємства здійснювати платежі, його фінансова не*

спроможність складають вихідну основу банкрутства.

Основними етапами санаційного процесу є:

а) підготовка до фінансової санації;

б) санаційний період.

Процедура фінансової санації реалізується відповідно

до розробленого боржником плану фінансової санації, що

містить конкретні санаційні заходи, спрямовані на віднов*

лення платоспроможності підприємства з метою запобі*

гання його ліквідації. Реальна можливість відновлення

платоспроможності підприємства — здійснюється на ос*

нові взаємної згоди між боржником і кредиторами, із заз*

наченням терміну реалізації, включаючи графік погашен*

ня вимог кредиторів, а також результатів, що досягають*

ся та використовуваних ресурсів і можливих ризиків. При

цьому боржнику необхідно підтвердити план фінансової

санації відповідними договорами, розрахунками, техніч*

ним обгрунтуванням та іншими документами [5, с. 98].

Перевагою процедури фінансової санації для борж*

ника є те, що з моменту введення санації підприємству

створюється "м'який" режим. У тому числі припиняють*

ся: нарахування неустойки за всіма видами заборгова*

ності підприємства*боржника; винагороди за отримани*

ми кредитами; призупиняється виконання раніше прий*

нятих рішень суду. Не допускається стягнення грошей з

банківських рахунків боржника, за вимогами кредиторів,

податкового органу з податків та інших обов'язкових

платежів до бюджету, в тому числі, що підлягає задово*

ленню в безакцептному порядку. Крім того, з моменту

введення процедури не допускається звернення стягнен*

ня на майно боржника, забороняється відчуження акцій,

часток у майні боржника. Терміни боргових зобов'язань

боржника вважаються закінченими, а будь*які вимоги

кредиторів до боржника щодо кредиторської заборго*

ваності, що утворилася на момент введення санаційної

процедури, можуть бути пред'явлені тільки в межах фор*

мованого реєстру вимог кредиторів. Задоволення цих

вимог здійснюється в терміни і черговості, встановлених

законодавством про банкрутство [4, с. 119].

Таблиця 1. Характеристики видів звітності підприємства

Джерело: складено на основі [1].

Звітність організації 
Управлінська (внутрішня звітність) Фінансова (зовнішня звітність) 

Відомості з внутріфірмових інформаційних джерел, що 
відображають обсяг, структуру, швидкість виробництва і обігу 
товарів; а також про витрати, втрати, доходи та інші дані про 
діяльність операційної системи підприємства або організації

Відомості про різні види економічної діяльності 
підприємства (організації) в цілому, які служать для 
інформаційного забезпечення зовнішніх користувачів 

Таблиця 2. Характеристика основних інструментів фінансової санації

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [6; 9].

Назва інструменту Характеристика інструменту 
Заходи організаційно-
правового 

направлені на удосконалення організаційної структури підприємства, організаційно-правових форм 
бізнесу, поліпшення якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих 
структур, поліпшення виробничих відносин між членами трудового колективу 

Виробничо-технічні 
заходи 

Направлені модернізацією і оновленням виробничих фондів, із зменшенням простоїв і збільшенням 
ритмічності виробництва, поліпшенням якості продукції і зниженням її собівартості, розширенням 
асортименту продукції, що випускається, і мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва 

Фінансово-
економічні 

Направлені на мобілізацію і використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення 
підприємства. Дані заходи направлені на покриття поточних збитків і усунення причин їх виникнення, 
оновлення або збереження ліквідності і платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів 
заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу і формування фондів фінансових ресурсів, 
необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру 

Соціальні заходи Пов’язані із заходами із забезпечення соціальної захищеності працівників підприємств-боржників, тобто 
наданню соціальних гарантій працівникам, яких було вирішено звільнити в зв’язку з модифікацією або 
реконструкцією підприємства. До таких заходів відносяться: створення і фінансування системи 
перепідготовки кадрів, пошук і пропозиція альтернативних робочих місць, додаткові виплати по 
безробіттю, надання звільненим працівникам позик, виплат по заробітній платі, вихідної допомоги 
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Для досягнення цілей фінансової санації, на період їх

проведення всі адміністративні органи неспроможного бор*

жника усуваються від управління ним, і повноваження з уп*

равління майном і справами боржника передаються санац*

ійному керуючому. Санаційні керуючі виступають в якості

єдиного уповноваженого органу управління боржника. Ре*

абілітаційним керуючим призначається фізична особа —

індивідуальний підприємець, що має на здійснення діяль*

ності з управління майном і справами неплатоспроможних

боржників в процедурах банкрутства ліцензію, котра ви*

дається уповноваженим органом [4, с. 121]. На нашу думку,

доцільно щоб призначення санаційного керуючого ініціа*

тивно виходило від комітету кредиторів та уповноважено*

го органу. До того ж, "немає ніякої необхідності ліцензува*

ти його діяльність, причому відносини кредиторів і санацій*

ного керуючого повинні бути оформлені з відповідальністю

керівника за результати діяльності".

Таким чином, економічну і соціальну сутність проце*

су "відновлення платоспроможності підприємства" слід

розглядати через призму антикризових заходів щодо

поліпшення фінансово*економічного стану підприємства,

його фінансової санації. В системі санаційних заходів

повинні знаходити відображення заходи щодо підвищен*

ня фінансової стійкості підприємства, ліквідності,

збільшення прибутку, отримання доходів, а також рест*

руктуризації підприємства і його перехід до нового якіс*

ного стану як активного суб'єкта ринкових відносин.

Незважаючи на те що, здійснення санації приносить

позитивні ефекти окремим підприємствам та економіці

в цілому, в Україні вона не користується великою попу*

лярністю. Факторами, що стримують процеси фінансо*

вої санації на вітчизняних підприємствах, як показують

реалії економічної динаміки, є недосконале законодав*

ство, відсутність належного теоретико*методологічно*

го забезпечення процесу санації, нестача грошових ре*

сурсів для забезпечення фінансування санації, дефіцит

кваліфікованого фінансового менеджменту. В Україні

серед законодавчих процедур банкрутства переважа*

ють механізми, орієнтовані на ліквідацію, а не на віднов*

лення платоспроможності та ефективної діяльності

фінансово неспроможних господарюючих суб'єктів [9].

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Розглянуті вище теоретичні та правові аспекти, які

характеризують сутність процесу відновлення плато*

спроможності підприємств шляхом їх фінансової санації

вказують на високу динаміку змін економічного і пра*

вового характер. Відтак, управління підприємством у

кризових умовах є однією з найбільш актуальних і важ*

ливих економічних проблем сучасності.

Література:

1. Бутинець Ф. Бухгалтерський облік: Облікова

політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція ра*

хунків, звітність: навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець,

Н.М. Малюга; М*во освіти і науки України; Житомир.

інж.*технол. ін*т. — 3*тє вид., перероб. і доп.. — Жито*

мир: ПП "Рута", 2011. — 510 с.

2. Джумадилова Ш.Г. Экономическое содержание

финансовой устойчивости предприятия в современных

условиях / Ш.Г. Джумадилова // Вестник КазНУ. Сер.

экономическая. — 2011. — №1 (83). — 46 с.

3. Есенберлина Ф.И. Фазы антикризисного управ*

ления при снижении финансово*экономического состо*

яния предприятия / Ф.И. Есенберлина // Вестник

КАТК. — 2010. — № 6. — 84 с.

4. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный

инструментарий для принятия экономических решений.

— М.: Омега*Л, 2014. — 348 с.

5. Навашина Т.С. Экономика и финансы предприя*

тия: учебник. — 2*е изд., перераб. и доп. — М.: Москов*

ский финансово*промышленный университет "Синер*

гия", 2014. — 352 с.

6. Осербайулы С. Институт банкротства как эле*

мент развития рыночной экономики / С. Осербайулы,

А.С. Жупарова // Вестник КазНУ. Сер. экономическая.

— 2011. — № 2. — 57 с.

7. Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. Стратегический менед*

жмент: Концепции и ситуации: учебник для вузов: пер. с англ.

— 12*е изд. — М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2011. — 928 с.

8. Хандій О.О. Антикризові інструменти управління

підприємством: практичні аспекти реалізації / О.О. Хан*

дій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

irbis*nbuv.gov.ua/cgi*bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

9. Чвертко Л.А. Фінансова санація як інструмент анти*

кризового управління / Л.А. Чвертко [Електронний ресурс].

— Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/

bitstream/6789/2821/1/finansova%20sanatsiia.pdf

10. Білоконь Т.М., Несен Л.М. Санація підприємств:

організаційно*економічний механізм / Т.М. Білоконь,

Л.М. Несен. — Вінниця, 2010. — С. 7—20.

References.

1. Butynets', F. F. Maliuha, N. M. (2011), "Bukhhalters'*

kyj oblik: Oblikova polityka i plan rakhunkiv, standarty i

korespondentsiia rakhunkiv, zvitnist'", PP "Ruta",

Zhytomyr, Ukrainy

2. Dzhumadylova, Sh.H. (2011), "Economic main*

tenance of financial stability in modern conditions",

Vestnyk KazNU, vol. 1, p. 46.

3. Esenberlyna, F.Y. (2010), "The phases of crisis

management while reducing financial and economic

condition of the enterprise", Vestnyk KATK, p. 84.

4. Efymova, O.V. (2014), "Financial analysis: modern

tools for economic decision*making", Omeha*L, p. 348.

5. Navashyna, T. S (2014), "Ekonomyka y fynansy

predpryiatyia", Moskovskyj fynansovo*promyshlennyj

unyversytet "Synerhyia", p. 352.

6. Oserbajuly, S. (2011), "Bankruptcy Institute as a

development element of the market economy ", Vestnyk

KazNU, p. 57.

7. Tompson, A.A. Stryklend, A.D. (2011), "Stratehy*

cheskyj menedzhment: Kontseptsyy y sytuatsyy", Kyiv, p. 928.

8. Khandij, O.O. (2012), "Anti*crisis management tools

now: practical aspects of realization", Marketynh i me*

nedzhment innovatsij, [Online], available at: http://irbis*

nbuv.gov.ua/cgi*bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

9. Chvertko, L. A. (2014), "The financial readjustment

as a tool of crisis management", [Online], availiable at:

http://dspace.udpu.org.ua

10. Bilokon', T. M. Nesen, L. M. (2010), "Sanatsiia pid*

pryiemstv: orhanizatsijno*ekonomichnyj mekhanizm",

VNTU, Vinnytsia. pp. 7—20.

Стаття надійшла до редакції 16.12.2016 р.



79

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 658.14/.17

Л. О. Меренкова,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ

L. Merenkova,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov

FEATURES OF ENTERPRISE FINANCIAL RESOURCES MENEGEMENT AT THE PRESENT STAGE
OF UKRAINE ECONOMY DEVELOPMENT

У статті узагальнено підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства
та ключові аспекти управління ними на сучасному етапі розвитку економіки України.
Підкреслено, що фінансові ресурси підприємства завжди мають грошову форму і розпод�
ільний характер, мобілізуються з різних джерел, необхідні для забезпечення фінансуван�
ня простого та розширеного відтворення.

З метою забезпечення достатності обсягу фінансових ресурсів, оптимальності джерел
їх формування та високої ефективності використання на підприємстві пропонується орган�
ізувати систему управління фінансовими ресурсами, основними елементами якої є об'єкт
і суб'єкт управління, цілі, завдання, фінансові нормативи, принципи, методи, інформац�
ійне забезпечення.

Визначено, що використання прогресивних методів управління фінансовими ресурса�
ми підприємства пов'язане із застосуванням депозитарних розписок, похідних цінних па�
перів, корпоративних облігацій для залучення фінансових ресурсів з національного та
міжнародного фінансового ринку. Встановлені причини обмеженості використанняцих
методів управління фінансовими ресурсами для вітчизняних підприємств у сучасних умо�
вах господарювання.

Доведено, що управління формуванням фінансових ресурсів, управління використан�
ням фінансових ресурсів та управління структурою фінансових ресурсів є головними підси�
стемами системи управління фінансовими ресурсами підприємства. Обгрунтовано по�
слідовність етапів управління фінансовими ресурсами суб'єкта господарювання.

In article approaches to determination of enterprise financial resources essence and key
aspects of theirs management at the present stage of Ukraine economy development are
generalized. It is emphasized that enterprise financial resources always have the cash form
and distribution nature, will be mobilized from different sources, are necessary to ensure simple
and extension financing of reproduction.

On purpose to ensuring sufficiency of financial resources amount, providing optimality of
sources of their forming and high efficiency of use it is offered to organize a financial resources
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В економіці України останніми роками спостеріга*

ються негативні кризові явища, а саме, скорочення на*

ціонального виробництва, обмеженість можливостей

залучення коштів з фінансового ринку, високі валютні і

кредитні ризики. За таких умов гостро постає пробле*

ма підвищення прибутковості вітчизняних підприємств,

що є необхідною передумовою стабілізації соціально*

економічної ситуації в країні.

У теперішній час багато суб'єктів господарювання

мають незадовільний фінансовий стан, відчувають не*

стачу фінансових ресурсів для забезпечення як розши*

реного, так і простого відтворення завдяки недостат*

ності власних коштів і недоступності окремих зовнішніх

джерел фінансових ресурсів, а також низької ефектив*

ності їх використання. Тому на підприємствах виникає

необхідність організації ефективного управління їх

фінансовими ресурсами для вирішення вказаних про*

блем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток теоретико*методичних

засад щодо управління фінансовими ресурсами підприє*

мства внесли такі відомі учені, як М.Д. Білик, І. Т. Бала*

банов, І.О. Бланк, Л.Д. Буряк, О.Д. Василик, В.Г. Бєло*

ліпецький, А.Г. Загородній, І. В. Зятковський, В.В. Ко*

вальов, М.Я. Коробов, В.М. Опарін, К.В. Павлюк,

А.М. Поддєрьогін, О.Р. Романенко, В.М. Федосов, А.С. Фі*

management system at the enterprise which basic elements are the object and the subject of
management, purpose, tasks, financial standard rates, principles, methods, information
support.

It is determined that use of progressive methods of enterprise financial resources
management is connected with application of depositary receipts, derivative securities,
corporate bonds for attraction financial resources from national and international financial
market. The reasons of use restrictions of these methods of financial resources management
for domestic enterprises in modern conditions of managing are established.

It is emphasized that management of financial resources forming, management of financial
resources use and management of financial resources structure are the main subsystems of
enterprise financial resources management.

The sequence of stages of enterprise financial resources management is proved.

Ключові слова: фінансові ресурси, підприємство, управління фінансовими ресурсами, система, методи

управління.

Key words: financial resources, enterprise, financial resources management, system, methods of management.

лімоненков, С.В. Хачатурян та ін. Але дотепер трива*

ють дискусії щодо визначення сутності фінансових ре*

сурсів підприємства, джерел їх формування. Потребу*

ють подальшого дослідження теоретичні та методичні

підходи щодо організації цілісної системи управління

фінансовими ресурсами підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретико*методичних

засад щодо управління фінансовими ресурсами підприє*

мства та виявлення їх особливостей на сучасному етапі

розвитку економіки.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Одним з фундаментальних понять фінансів підприє*

мства є фінансові ресурси, які в економічній літературі

трактуються як грошові кошти, які є в розпорядженні

підприємства, грошові доходи і надходження підприє*

мства, грошовий капітал підприємства, грошові фонди,

частина коштів підприємства в фондовій і не фондовій

формах (табл. 1).

Таким чином, можна стверджувати, що фінансові

ресурси — це мобілізовані з власних і зовнішніх дже*

рел грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні

підприємства у фондовій та не фондовій формах та

призначені для виконання його фінансових зобов'я*

зань, фінансування поточних витрат і витрат, пов'яза*

них з розширеним відтворенням. Специфіка фінансо*
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вих ресурсів підприємства полягає у тому, що вони зав*

жди мають грошову форму і розподільний характер,

мобілізуються з різних джерел, необхідні для забез*

печення фінансування простого та розширеного

відтворення.

У процесі своєї діяльності підприємства викорис*

товують власні і позикові фінансові ресурси. До влас*

них джерел фінансових ресурсів підприємства відно*

сять внески засновників і акціонерів (відображають*

ся у звітності підприємства як зареєстрований, додат*

ковий капітал), амортизаційні відрахування, чистий

прибуток. К основним позиковим джерелам відносять

довгострокові і короткострокові позики усіх видів, ви*

пуск облігацій, кредиторську заборгованість підприє*

мства.

Фінансові ресурси можуть генеруватися в середині

підприємства (чистий прибуток, амортизаційні відраху*

вання) або залучаються їм з зовнішніх джерел (випуск

акцій, облігацій, залучення банківського, комерційно*

го, кредиту тощо).

Фінансові ресурси є об'єктом загальної системи

фінансового менеджменту підприємства, яка є систе*

мою принципів і методів розробки і реалізації управ*

лінських рішень, пов'язаних з формуванням, розпод*

ілом і використанням фінансових ресурсів

підприємств і організацією обороту його грошових

засобів [3, с. 33].

Метою управління фінансовими ресурсами є забез*

печення діяльності підприємства оптимальним обсягом

фінансових ресурсів у кожний конкретний період часу

відповідно до напрямів його розвитку, організація фор*

мування необхідного рівня та раціонального викорис*

тання фінансових ресурсів, максимізація прибутку та за*

безпечення підвищення ринкової вартості підприємства

[12].

Система управління фінансовими ресурсами є су*

купністю форм і методів, на основі яких здійснюється

управління грошовим оборотом та фінансовими ресур*

сами. Така система буде вважатися ефективною лише

тоді, коли вона надасть можливість не лише раціональ*

но використовувати наявні ресурси, а й забезпечити

системний пошук можливостей подальшого розвитку

підприємства [5]. Спираючись на праці [3; 5; 12; 15] у

таблиці 2 наведена уточнена характеристика елементів

системи управління фінансовими ресурсами підприєм*

ства.

У таблиці 2 конкретизовано цілі, завдання та об'єкт

управління фінансовими ресурсами підприємства, в ок*

ремій елемент виділено інформаційне забезпечення.

Слід звернути увагу на наведену у таблиці 2 класифіка*

цію методів управління фінансовими ресурсами підприє*

мства. Автор повністю згоден з точкою зору В.К. Да*

нилко [5], який поділів методи на традиційні і прогре*

сивні.

Прогресивні методи управління фінансовими ре*

сурсами підприємства грунтуються на застосуванні

цінних паперів широкого функціонального складу

(депозитарні розписки, похідні цінні папери, різно*

манітні корпоративні облігації), широких можливо*

стях виходу підприємств те тільки на національний,

а й на міжнародний фінансовий ринок. Але застосу*

вання цих прогресивних методів управління фінан*

совими ресурсами в  діяльності в ітчизняних

підприємств дуже обмежено або взагалі неможли*

во, оскільки:

— у підприємства низький рівень інвестиційної при*

вабливості, що перешкоджає успішному розміщенню

емітованих цінних паперів;

— доступ до міжнародних фінансових ринків мають

головним чином крупні корпорації, а не малий та се*

редній бізнес;

— присутні великі накладні витрати, пов'язані з емі*

сією цінних паперів, що знижує економічну ефективність

залучення коштів з фондового ринку;

— працівники фінансової служби на підприємстві не

володіють необхідними знаннями та вміннями застосу*

вати вказані методи управління фінансовими ресурса*

ми.

Стосовно традиційних методів управління фінансо*

вими ресурсами, то збільшення позикового капіталу

вітчизняних підприємств шляхом залучення банківських

кредитів стримується обмеженістю кредитних ресурсів,

значними розмірами плати за їх використання, високи*

ми кредитними і валютними ризиками.

З нашої точки зору, система управління фінансо*

вими ресурсами підприємства повинна включати три го*

Таблиця 1. Визначення сутності фінансових ресурсів підприємства

Автор Сутність фінансових ресурсів підприємства
Балабанов І.Т. [1] Грошові кошти, які є в розпорядженні підприємства 
Кірейцев Г.Г. [6], 
Родионова В. М. [10] 

Грошові доходи і надходження підприємства, що призначені для виконання його фінансових зобов'язань і 
фінансування витрат по забезпеченню розширеного відтворення 

Василик О.Д. [4], 
Коробов М.Я. [8] 

Грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу й використання ВВП, що створюється 
впродовж певного часу в державі 

Ковалев А.М.,  
Лапуста М.Г.,  
Скамай Л.Г. [7]  

Сукупність власних грошових доходів і зовнішніх надходжень, які знаходяться в розпорядженні підприємства і 
призначені для виконання його фінансових зобов’язань, фінансування поточних витрат і витрат, пов’язаних з 
розширеним відтворенням 

Романенко О.Р. [11] Акумульовані підприємством грошові кошти з різних джерел, які надходять у господарський обіг і призначені для 
покриття його потреб 

Філімоненков А.С. [13] Власний, позичений і залучений грошовий капітал, який використовується підприємством для формування своїх 
активів та здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою отримання відповідного доходу, прибутку 

Бандурка О.М.,  
Коробов М.Я.,  
Орлов П.І. [2] 

Грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу й перерозподілу національного 
багатства, сукупного суспільного продукту та національного доходу і використовуються у статутних цілях 
підприємств 

Поддерьогін А.М. [9] Грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства. До них належать грошові фонди та частина грошових коштів, 
як використовується у не фондовій формі 

Хачатурян С.В. [14] 
Частина коштів підприємства у фондовій і нефондовій формі, яка формується в результаті розподілу виробленого 
продукту, залучається до діяльності підприємства з різних джерел і спрямовується на забезпечення розширеного 
відтворення виробництва 
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ловних підсистеми: управління формуванням фінансо*

вих ресурсів, управління використанням фінансових

ресурсів та управління структурою фінансових ре*

сурсів.

Для побудови ефективної системи управління

фінансовими ресурсами підприємства доцільно врахо*

вувати наступні вимоги: існування причинно*наслідко*

вих зв'язків між елементами системи; динамічність,

здатність до зміни якісного стану; володіння парамет*

ром, вплив на який дає можливість зміни протікання

економічного процесу [15].

У сучасних умовах господарювання процес управ*

ління фінансовими ресурсами підприємства складаєть*

ся з таких основних етапів:

1. Виявлення та формулювання проблеми або не*

реалізованих можливостей, цілей і завдань управління

фінансовими ресурсами.

2. Звернення до досвіду менеджерів з приводу

управління фінансовими ресурсами (визначення почат*

кових даних системи, визначення критеріїв ефектив*

ності, визначення альтернативних шляхів розв'язання

проблеми).

3. Визначення з альтернативних рішень найкращо*

го.

4. Прийняття управлінського рішення і його реалі*

зація.

5. Аналіз результатів прийнятого рішення з по*

гляду можливих способів його модифікації чи зміни,

а також їх врахування в процесі накопичення досві*

ду, який може бути використаний у майбутньому [5;

12].

ВИСНОВКИ
Прибутковість і можливості розвитку підприєм*

ства залежать від забезпеченості його господарсь*

кої діяльності фінансовими ресурсами, їх достат*

ності, оптимальності обсягу і структури джерел

формування та використання. Підвищення ефектив*

ності виробничо*господарської діяльності підприє*

мства відбувається в результаті обгрунтованого

Елемент системи 
управління 
фінансовими 
ресурсами 

Характеристика 

Об’єкт управління Фінансові відносини, що виникають між підприємствами та їх засновниками, державою, комерційними 
структурами, іншими юридичними і фізичними особами; 
джерела формування, напрями використання, обсяг, склад і структура фінансових ресурсів; 
склад, структура і кругообіг капіталу; 
грошові фонди, їх формування та використання; 
грошовий обіг у відтворювальному процесі 

Суб’єкт управління Фінансова служба підприємства (окремий менеджер, фінансовий відділ, фінансовий департамент тощо), яка 
за допомогою різних форм управлінського впливу забезпечує цілеспрямоване функціонування об’єкту 

Цілі Збільшення ринкової вартості підприємства; 
досягнення прийнятних темпів зростання економічного потенціалу фірми; 
зростання обсягів виробництва та реалізації; 
збільшення прибутку; 
зменшення витрат; 
забезпечення рентабельної діяльності; 
уникнення банкрутства імінімізація ризиків; 
забезпечення стійкого фінансового стану; 
оптимізація грошового обігу, синхронізація надходжень і витрат грошових коштів; 
оптимізація структури капіталу підприємства тощо  

Завдання  Визначення оптимального обсягу та структури фінансових ресурсів; 
залучення коштів на найвигідніших для підприємства умовах; 
визначення методів раціонального використання фінансових ресурсів підприємства з метою отримання 
найкращих фінансових результатів; 
встановлення планових стратегічних та поточних показників щодо обсягу і структури фінансових ресурсів; 
забезпечення контролю виконання встановлених показників 

Фінансові 
нормативи 

Середньорічний темп зростання власного капіталу, рівень рентабельності власного капіталу, співвідношення 
оборотних і необоротних активів, достатній рівень ліквідності активів, коефіцієнт незалежності від зовнішніх 
джерел фінансування, оптимальне співвідношення довгострокової і короткострокової заборгованості, 
граничний рівень фінансових ризиків 

Принципи  Важливості, повноти, оперативності, динамічності, достовірності, безперервності, циклічності, узгодженості 
з іншими економічними процесами підприємства й ефективності 

Методи  1. Група методів збільшення власного капіталу підприємства:
1.1. Традиційні методи: одержання підприємством внесків до статутного фонду від засновників та 
акціонерів; одержання підприємством додаткового прибутку від господарської діяльності; одержання 
підприємством податкових пільг; одержання підприємством фінансової допомоги на безповоротній основі. 
1.2. Прогресивні методи: розміщення депозитарних розписок на міжнародних фінансових ринках; 
розміщення похідних цінних паперів на акції підприємства. 
2. Група методів збільшення позичкового капіталу підприємства: 
2.1. Традиційні методи: одержання підприємством банківського кредиту; одержання підприємством 
товарного кредиту; одержання підприємством фінансової допомоги на зворотній основі. 
2.2. Прогресивні методи: розміщення корпоративних облігацій підприємства на національному та 
міжнародному ринках; одержання підприємством вексельного комерційного кредиту; одержання 
позичкового капіталу за операціями «репо». 
3. Група методів оптимізації структури активів підприємства: дисконтування дебіторської заборгованості 
підприємства; застосування товаророзпорядчих цінних паперів; одержання підприємством основних засобів 
у лізинг 

Інформаційне 
забезпечення 

Інформація з зовнішніх та внутрішніх джерел (дані управлінського та фінансового обліку підприємства)

Таблиця 2. Складові системи управління
фінансовими ресурсами підприємства
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прийняття рішень щодо управління його фінансови*

ми ресурсами. Тому на вітчизняних підприємствах

необхідно організувати систему управління фінансо*

вими ресурсами, яка характеризується взаємозв'яз*

ком та безперервною взаємодією об'єкту та суб'єкту

управління.

Фінансової службі слід застосовувати прогресивні

методи управління фінансовими ресурсами, здійсню*

вати постійний пошук додаткових зовнішніх джерел за*

лучення коштів для фінансування розширеного відтво*

рення на підприємстві. Сформульовані теоретико*ме*

тодичні положення щодо управління фінансовими ре*

сурсами підприємства виступають науковою базою по*

дальших досліджень щодо розробки механізмів фор*

мування та використання фінансових ресурсів вітчиз*

няних підприємств на сучасному етапі розвитку еконо*

міки.

Література:

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмен*

та / И.Т. Балабанов. — 2*е изд., перераб. и доп. — М.:

Финансы и статистика, 1999. — 512 с.

2. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємств

/ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов. — 2*е вид.,

перероб. і допов.. — К.: Либідь, 2002. — 384 с.

3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: у

2*х т. / И.А. Бланк. — К.: Ника*Центр, 1999. — Т. 2. —

512 с.

4. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник / О.Д. Ва*

силик. — К.: НІОС. — 2000. — 384 с.

5. Данилко В.К. Особливості управління фінансо*

вими ресурсами підприємства за умов ринкової еко*

номіки / В.К. Данилко, Д.В. Ситий // Вісник Жито*

мирського державного технологічного університету.

Сер.: Економічні науки. — 2014. — № 2. — С. 102—

108.

6. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств: навчаль*

ний посібник / Г.Г. Кірейцев. — К: ЦУЛ, 2002. —

268 с.

7. Ковалев А.М. Финансы фирмы / А. М. Ковалев,

М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай. — М.: ИНФРА*М, 2000. —

416 с.

8. Коробов М.Я. Фінансово*економічний аналіз

діяльності підприємств / М.Я. Коробов. — К.: Знання.

— 2000. — 380 с.

9. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств: підруч*

ник / А.М. Поддерьогін, М.Д. Білик. — [6*е вид. пере*

роб. та допов.]. — К.: КНЕУ, 2006. — 552 с.

10. Родионова В.М. Финансы / Родионова В.М.,

Вавилов Ю.Я., Гончаренко Л.И.; под ред. В.М. Ро*

дионовой. — М.: Финансы и статистика. — 1995. —

430 с.

11. Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Ро*

маненко. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. —

312 с.

12. Рудченко І.В. Удосконалення механізму управ*

ління фінансовими ресурсами підприємства / І.В. Руд*

ченко // Сучасні питання економіки і права. — 2011.

— Вип. 1. — С. 16—19.

13. Филимоненков А.С. Финанси предприятий: учеб.

пособие / А.С. Филимоненков. — К.: Ника*Центр; Эль*

га, 2002. — 280 с.

14. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та

їх класифікація / С.В. Хачатурян // Фінанси України.

— 2003. — № 4. — С. 77—81.

15. Шкробот М.В. Сутність та основи функціо*

нування системи управління фінансовими ресурса*

ми підприємств / М.В. Шкробот // Маркетинг і ме*

неджмент інновацій. — 2011. — № 3 (2). — С. 236—

240.

References:

1. Balabanov, I.T. (1999), Osnovy finansovogo mene*

dzhmenta [Bases of financial management], 2nd ed, Fi*

nansy i statistika, Moskva, Rossija.

2. Bandurka, O. M. Korobov, M.Ya. and Orlov, P.I.

(2002), Finansova diyal'nist' pidpry'yemstv [Financial

activity of the enterprises], 2nd ed, Ly'bid', Ky'yiv, Ukra*

yina.

3. Blank, I.A. (1999), Osnovy finansovogo menedzh*

menta [Bases of financial management], Nika*Centr, Kiev,

Ukraina.

4. Vasy 'ly 'k , O.D.  (2000) ,  Teoriya  finansiv :

pidruchny'k [Theory of finance: textbook], NIOS, Ky'yiv,

Ukrayina.

5. Dany'lko, V.K. and Sy'ty'j, D.V. (2014), "Features of

management of enterprise financial resources in the

conditions of market economy", Visny'k Zhy'tomy'rs'kogo

derzhavnogo texnologichnogo universy'tetu. Seriya:

Ekonomichni nauky', vol. 2, pp. 102—108.

6. Kirejcev, G.G. (2002), Finansy' pidpry'yemstv:

navchal'ny'j posibny'k [Finance of the enterprises:

education guidance], CzUL, Ky'yiv, Ukrayina.

7. Kovalev, A.M. Lapusta, M.G. and Skamaj, L.G.

(2000), Finansy firmy [Finance of firm], INFRA*M, Moskva,

Rossija.

8. Korobov, M.Ya. (2000), Finansovo*ekonomichny'j

analiz diyal'nosti pidpry'yemstv [Financial and economic

analysis of activity of the enterprises], Znannya, Ky'yiv,

Ukrayina.

9. Podder'ogin, A.M. and Bily'k, M.D. (2006), Finansy'

pidpry'yemstv: pidruchny'k [Finance of the enterprises:

textbook], 6th ed, KNEU, Ky'yiv, Ukrayina.

10. Rodionova, V.M. Vavilov, Ju.Ja. and Goncharenko,

L.I. (1995), Finansy [Finance], Finansy i statistika, Moskva,

Rossija.

11. Romanenko, O.R. (2006), Finansy': pidruchny'k

[Finance: textbook], Centr navchal'noyi literatury', Ky'yiv,

Ukrayina.

12. Rudchenko, I.V. (2011), "Improvement of mecha*

nisms of the enterprise financial resources management",

Suchasni py'tannya ekonomiky' i prava, vol. 1, pp. 16—

19.

13. Filimonenkov, A.S. (2002), Finansi predprijatij:

ucheb. posobie [Finance of the enterprises: education

guidance] Nika*Centr, Jel'ga, Kiev, Ukraina.

14. Xachaturyan, S. V. (2003), "Essence of financial

resources and their classification", Finansy' Ukrayiny', vol.

4, pp. 77—81.

15. Shkrobot, M.V. (2011), "Essence and bases of

functioning of system of enterprises financial resources

management", Markety'ng i menedzhment innovacij, vol.

3 (2), pp. 236—240.

Стаття надійшла до редакції 19.12.2016 р.



Інвестиції: практика та досвід № 24/201684

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У формуванні ефективної системи, орієнтованої на

сталий розвиток рекреаційного потенціалу сфери туриз*

му України, слід забезпечити вирішення організаційних,

інфраструктурних та інституційних питань. На сьогодні

ринок рекреаційних послуг на території України досяг

такого рівня розвитку, за якого недооцінка важливості

обгрунтованої системи фінансування стає серйозною

перешкодою для забезпечення стабільності рекреацій*

ної галузі та сталого розвитку країни. Під час розв'я*

зання теоретико*методичних проблем управління регі*

ональною туристично*рекреаційною сферою слід чітко

визначити необхідність формування дієвого інвести*

ційного механізму розвитку курортно*рекреаційних те*

риторій, який повинен збалансувати функціонування

всіх галузей рекреаційної галузі, спрямовуючи їх ді*

яльність на задоволення туристичних і рекреаційних

потреб суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичною основою проблем управління розвит*

ком туристично*рекреаційного комплексу стали наукові

праці вітчизняних вчених Т. Андрієнко, О. Амоші, Б. Бур*

кинського, В. В'юна, Т. Галушкіної, В. Горлачука, Л. Гра*

новської, А. Сохнича, А. Третяка, С. Харічкова та ін.

Серед провідних зарубіжних дослідників, які займа*

лися проблемами фінансового забезпечення розвитку

рекреаційних територій, слід назвати Р. Браймера,

П. Вільямс, П. Джонсона, К. Купера, Р. Ланкара, Р. Оллє,

Дж. Уокера, Ф. Флетчера. Незважаючи на всебічний
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INVESTMENT PROVISION DEVELOPMENT OF RESORT AND RECREATIONAL AREAS

У статті обгрунтовано перспективні механізми реалізації інвестиційних проектів у розвитку курор�
тно�рекреаційних територій у рамках спеціальних економічних зон. Визначено особливості інвести�
ційного забезпечення туристично�рекреаційної сфери, що передбачають розширення інвестицій�
ної бази учасників, інтеграцію інвестиційно активних підприємницьких структур, прискорення окуп�
ності вкладень, які сприяють залученню інвестицій у розвиток курортно�рекреаційних територій.

In the article justified the mechanisms of investment projects for developing of resort and recreational
areas in special economic zoon. Identified specifics of investment support to tourism and recreation industry,
by the expanding of the investment base of participants, integration of businesses active investment,
accelerating return of conducive to investment in the development of resort and recreational areas.

Ключові слова: курортно#рекреаційні території, інвестиційне забезпечення, розвиток, спеціальні еко#

номічні зони.
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аналіз проблем розвитку рекреаційних територій та

вітчизняної туристично*рекреаційної галузі зокрема,

досі залишається нез'ясованим питання щодо можли*

вості фінансування рекреаційної сфери в умовах рин*

кової економіки, а також становлення відповідного інве*

стиційного забезпечення та необхідності визначення

меж державного регулювання відносин у рекреаційно*

му природокористуванні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є обгрунтування напрямів інве*

стиційного забезпечення розвитку курортно*рекреацій*

них територій у ринкових умовах господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інвестиційна політика, що здійснюється на всіх

рівнях управління з метою розвитку туристичного по*

тенціалу територій, включає такі основні напрями: пол*

іпшення інвестиційного клімату, підвищення інвестицій*

ної привабливості рекреаційних проектів, орієнтацію на

максимальне зростання обсягів прямих інвестицій. Мож*

ливість реалізації цих напрямів багато в чому залежить

від інвестиційної надійності системи туристично*рекре*

аційної діяльності, зокрема реалізованих інвестиційних

проектів у цій сфері.

На сьогодні мережа суб'єктів туристично*рекреа*

ційної діяльності України налічує 3182 одиниці підприє*

мницьких суб'єктів. У структурній мережі за типами

суб'єктів туристичної діяльності найбільшою категорією

є турагенти — 80% від загальної кількості суб'єктів.



85

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Кількість туристів — громадян України, обслугованих

суб'єктами туристичної діяльності впродовж року, ста*

новила понад 2 млн осіб, іноземних туристів — 15 тис.

осіб (табл. 1). Для переважної більшості туристів (84%)

основною метою подорожі була організація дозвілля

та відпочинку.

Дохід юридичних осіб від надання курортно*рекре*

аційних та туристичних послуг становив 4797,7 млн грн.,

фізичних осіб*підприємців — 639,8 млн грн. (рис. 1).

Трансформація форм власності в поєднанні зі стаг*

нацією показників економічного розвитку туристично*

рекреаційної галузі загострили проблему інвестицій як

джерела розширеного відтворення. Капітальні інвес*

тиції впродовж 2011—2015 рр. скоротилися більш ніж

у 10 разів (рис. 1). Характерна для курортно*рекреа*

ційної сфери висока еластичність попиту забезпечує во*

латильність відповідного ринку, що змушує регіональні

і муніципальні органи, інвесторів і підприємців вишуку*

вати нові форми підтримки і розширення попиту у цьо*

му секторі господарства. Діючі на ринку курортно*рек*

реаційної сфери організації не мають спільного об*

'єднавчого осередку або представлені невеликими вузь*

когалузевими групами, що обмежує їх здатність до са*

мостійного інноваційного розвитку,

конкуренції із зарубіжними фірмами.

Тому одним з найістотніших стимулів

із залучення інвестицій є наявність

інститутів розвитку, що функціону*

ють на принципах державно*приват*

ного партнерства, зокрема, таким

інститутом є спеціальні економічні

зони [2].

Порядок створення і ліквідації та

механізм функціонування спеціаль*

них (вільних) економічних зон на те*

риторії України, загальні правові і

економічні основи їх статусу, а також

загальні правила регулювання відно*

син суб'єктів економічної діяльності

визначаються Законом України "Про

загальні засади створення і функці*

онування спеціальних (вільних) еко*

номічних зон". Метою створення

спеціальних (вільних) економічних зон є залучення іно*

земних інвестицій, сприяння їх розвитку, активізація

спільно з іноземними інвесторами підприємницької

діяльності.

Згідно з чинним законодавством, станом на 1 січня

2015 р. в Україні утворено 10 спеціальних (вільних) еко*

номічних зон (С(В)ЕЗ) та 65 територій пріоритетного

розвитку (ТПР) із спеціальним режимом інвестиційної

діяльності у 12 областях України. За даними статистич*

ного спостереження, станом на 1 січня 2015 р. у шести

С(В)ЕЗ та на восьми ТПР реалізуються 94 проекти. Цими

проектами передбачено надходження інвестицій в об*

сязі 1036,0 млн дол. США, з них у С(В)ЕЗ — 523,8 млн

дол. (50,6% від загального обсягу), на ТПР — 512,2 млн

дол. (49,4%) (табл. 2). За інвестиційними проектами, що

реалізуються, фактично надійшло 1035,2 млн дол. інве*

стицій, що становить 99,9% передбачених обсягів, з них

658,2 млн дол. (63,6% від обсягу надходжень) — у

С(В)ЕЗ, 377,0 млн дол. (36,4%) — на ТПР. Українськи*

ми інвесторами вкладено 671,1 млн дол. інвестицій

(64,8% від загального обсягу), іноземними — 364,1 млн

дол. (35,2%). У 2014 р. внесено 35,2 млн дол. українсь*

ких інвестицій.

Таблиця 1. Суб'єкти туристично9рекреаційної діяльності в Україні, 2015 р.

Джерело: сформовано автором за даними Держстату.

Показник Усього 

У тому числі 

тур- 
оператори 

тур-
агенти 

суб'єкти, що 
здійснюють 
екскурсійну 
діяльність 

Юридичні особи
Кількість суб'єктів туристичної діяльності, одиниць 1785 500 1228 57 
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 8086 4131 3799 156 
з них  
мають спеціальну освіту в галузі туризму 3735 1806 1862 67 
жінки 5835 2915 2824 96 
особи до 30 років 2517 1462 1027 28 
Дохід від надання туристичних послуг, млн грн. 4797,7 4233,7 549,8 14,2 

Фізичні особи-підприємці
Кількість суб'єктів туристичної діяльності, одиниць 1397 х 1319 78 
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1502 х 1438 64 
з них мають спеціальну освіту в галузі туризму 694 х 661 33 
Кількість неоплачуваних працівників (власники, 
засновники підприємства та члени їх сімей), осіб 668 х 632 36 
Дохід від надання туристичних послуг, млн грн. 639,8 х 633,1 6,7 

Рис. 1. Дохід від надання туристичних послуг та інвестиційне
забезпечення галузі, млн грн.
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Залежно від господарської спрямованості та еко*

номіко*правових умов діяльності, можуть створювати*

ся такі спеціальні економічні зони: вільні митні зони і

порти, експортні, транзитні зони, митні склади, техно*

логічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони,

туристично*рекреаційні, страхові, банківські тощо.

Цілі спеціальних економічних зон туристично*рекреа*

ційного типу: підвищення конкурентоспроможності рекре*

аційної діяльності, розвиток лікувально*оздоровчих ку*

рортів, розвиток діяльності з організації лікування та проф*

ілактики захворювань. Найпоширенішими преференціями,

якими користуються туристично*рекреаційні економічні

зони, крім адміністративних, інфраструктурних переваг,

виступає спеціальний режим податкових пільг, що форма*

лізується в нормативно*правових документах. Податкові

пільги надаються терміном від 5 до 10 років і стосуються

зменшення податку на прибуток, податку на землю, транс*

портного податку тощо. Такий підхід дає змогу певною

мірою стабілізувати інвестиційний клімат на територіях

спеціальних економічних зон, застосовувати загальні умо*

ви оподаткування з відповідними вилученнями згідно з

Податковим кодексом України.

Потрібно звернути увагу на те, що податкові пре*

ференції — це не всемогутній засіб для залучення

вітчизняних та зарубіжних інвестицій. Його ефективність

залежить від таких організаційно*практичних чинників:

політичної стабільності, розвитку виробничої та соціаль*

ної інфраструктури, наявності професійних кадрів, за*

безпечення режиму "одного вікна", мінімізації перешкод

доступу на територію спеціальних економічних зон.

Окрім того, до таких чинників відносять також залучен*

ня приватних інвестицій, що передбачає активну взає*

модію з державними органами як в частині встановлен*

ня частки ризиків, так і в частині надання державних га*

рантій у процесі довгострокового кредитування та роз*

міщення облігаційних позик для стимулювання розвит*

ку туристично*рекреаційних економічних зон.

На нашу думку, з огляду на необхідність залучення

додаткових інвестицій та з метою покриття дефіциту

бюджетних коштів у процесі прискореного формуван*

ня спеціальних економічних зон курортно*рекреаційно*

го типу державі потрібно випустити загальноукраїнсь*

ку довгострокову облігаційну позику у вигляді цінних

паперів. Такий документ дає змогу отримати після закі*

нчення визначеного терміну вказану номінальну вартість

або її дохідний еквівалент. Облігації дер*

жавної позики, що гарантують покриття

ризиків, характеризуються високим

рівнем надійності, тому що теоретично

держава не здатна збанкрутувати.

Виплати доходів за облігаціями бу*

дуть здійснюватися в розмірі постійної

номінальної відсоткової ставки у вигляді

виграшу в обсязі 35% від загальної вар*

тості облігації впродовж певного термі*

ну (наприклад, десяти років). Тиражі виг*

рашних облігацій публікуються, почина*

ючи з другого року, а решта облігацій

після закінчення визначеного терміну

погашаються згідно з номінальною вар*

тістю та врахуванням рівня інфляції. В

умови розміщення позики обов'язково

мають включатись умови виграшу та встановлена пері*

одичність розіграшів облігацій певного випуску згідно

з типами лотерейних квитків.

Для визначення прибутковості облігацій використо*

вується відсоткове співвідношення ціни її придбання та

номінальної вартості. Відсотковий дохід за цінними па*

перами, випущеними державою, не включається до роз*

рахунку розміру податку на прибуток.

Використання таких облігацій гарантує захист інте*

ресів як населення, так і корпоративних покупців від

інфляційних процесів, оскільки погашення здійснюєть*

ся з урахуванням середнього показника інфляції за ос*

танні три роки. Окрім того, виділені засоби корпоратив*

них підприємств слід визначати як витрати для розра*

хунку податку на прибуток. Для банківської сфери при*

пустиме скорочення обов'язкових резервних коштів на

обсяг придбаних державних облігацій.

На сьогодні найважливішим джерелом залучення до*

даткових інвестицій є облігаційна схема залучення грошо*

вих коштів з гарантованим доходом. Закордонний досвід

свідчить про ефективність роботи такого механізму у про*

відних країнах світу, що зумовлює необхідність його роз*

ширення в нашій країні та створення інституту облігацій*

ного ринку. Вирішальну роль на етапі становлення повин*

на зіграти вітчизняна банківська система. Проте в нашому

законодавстві банківський сегмент передбачає на особ*

ливих умовах у сфері ринкових відносин.

Закордонний досвід формування та функціонуван*

ня всіх форм особливих економічних зон згідно з прин*

ципами партнерства держави та приватних господарств

забезпечує зростання виробничого потенціалу, змен*

шення безробіття, покращення інфраструктури, зреш*

тою значний мультиплікативний ефект. Це повністю

відповідає і потребам туристично*рекреаційних особли*

вих економічних зон. На сьогодні у світі туризм забез*

печує 9% загальносвітового ВВП. Згідно із експертни*

ми оцінками, загальний внесок рекреаційної галузі та

туризму у формування світової зайнятості складає одне

робоче місце з 12*ти. Незважаючи на процеси стагнації

в світової економіці, туризм та рекреація продовжують

підтримувати стійкість та демонструють сильну віднов*

лювальну здатність.

Згідно із прогнозними розрахунками Всесвітньої

туристичної організації ООН (UNWTO), обсяг рекреа*

ційної галузі сягне 10% світового ВВП уже до 2022 р.,

 
Передбачено Фактично надійшло 

інвестицій з початку 

проектами на рік реалізації 
проектів 

звітного 
року 

Україна 1036025,2 29035,0 1035212,5 35220,2
Усього за спеціальними (вільними) 
економічними зонами 523824,4 27093,6 658241,3 33469,3 

 СЕЗ "Донецьк" 7000,0 – 3467,0 –
 СЕЗ "Закарпаття" 268754,5 2125,5 361075,2 4716,2 
 СЕЗ "Славутич" 609,7 – 69,5 –
 СЕЗ "Яворів" 198079,2 22097,8 211860,4 22637,0
 С(В)ЕЗ "Порто-Франко" 29981,6 – 66700,7 6082,3
 СЕЗ "Рені" 19399,4 2870,3 15068,5 33,8
Усього за територіями 
пріоритетного розвитку 512200,8 1941,4 376971,2 1750,9 

Таблиця 2. Надходження та освоєння інвестицій у
спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях
пріоритетного розвитку України (тис. дол. США), 2014 р.
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що становить близько 10 трлн дол. США одночасно за*

безпечивши 10% загальносвітової кількості робочих

місць. Згідно із розрахунками UNWTO, на сьогодні ту*

ризм — це єдина галузь економіки у всьому світі, що

демонструє своє зростання. Наша країна може зайняти

лідируючі позиції в галузі рекреації за умови, якщо ту*

ризм на практиці буде пріоритетним напрямом розвит*

ку країни, що передбачає забезпечення відповідними

інструментами необхідної кількості інвестицій.

Суб'єкти господарювання всередині спеціальних

економічних зон курортно*рекреаційного типу мають

право здійснювати на її території винятково туристич*

но*рекреаційну діяльність у рамках відповідної угоди.

Під туристично*рекреаційною діяльністю мається на

увазі діяльність юридичних осіб, приватних підприємців

у сфері будівництва, реконструкції та експлуатації

об'єктів туристичної індустрії, об'єктів санаторно*курор*

тного лікування, медичної реабілітації та відпочинку

громадян. Також до її складу входить туристична

діяльність, розробка мінеральних родовищ, лікуваль*

них грязей та інших природних ресурсів лікувального

призначення, їх видобуток та використання в процесі

санаторно*курортного лікування і профілактики різно*

манітних захворювань, медичної реабілітації, органі*

зації відпочинку громадян, промислового розливу міне*

ральних вод. Створення спеціальних економічних зон

туристично*рекреаційного призначення на територій

нашої країни не лише підвищить її курортний потенці*

ал, а й забезпечить можливість комплексного викорис*

тання природних ресурсів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Ефективний механізм інвестиційного забезпечення

курортно*рекреаційних територій загалом зводяться до

реалізації стратегії збалансування процесів інвестицій*

ної діяльності у сфері приватно*державного партнер*

ства щодо спеціальних економічних зон у формі

співфінансування проектів, залучення довгострокових

кредитів комерційних банків, використання податкових

пільг, а також залучення грошових коштів населення.

Загалом, імперативи інвестиційного забезпечення роз*

витку курортно*рекреаційних територій ставлять перед

економікою, поряд з високою адаптивністю середови*

ща, завдання володіти достатньою організаційно*фінан*

совою цілісністю і бути схильними до активної інвести*

ційної функції. Ці якості є необхідними рекреаційній

сфері для здійснення активного інвестиційного мене*

джменту, ефективного управління відтворювальними

процесами у відповідних спеціальних економічних зо*

нах туристично*рекреаційного типу.

З огляду на актуальність створення спеціальних еко*

номічних зон та територій пріоритетного розвитку ку*

рортно*рекреаційного типу та низку питань щодо клас*

теризації рекреаційної галузі дослідження потребують

подальшого у цій сфері розгляду.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідною умовою збалансованого розвитку

будь*якої галузі економіки є належне інвестиційне за*

безпечення, у т.ч і ринку лікарської рослинної сирови*

ни. Важливим елементом забезпечення зростання еко*

номічного рівня галузі є її інвестиційна привабливість,

сучасний рівень якої в Україні є доволі низьким і нео*

днорідним. Так, підприємства лікарського рослинниц*

тва не можуть розвиватись самостійно через потребу
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ництва в Україні.

This paper deals with patterns and systemic challenges of investment support to medicinal plant
cultivation industry, which are characteristic for many areas of agriculture. The author has discovered
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helped to justify directions of its improvement. The author suggests a set of measures aimed at
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у великих обсягах інвестицій і відсутність джерел їх

забезпечення. Тому нинішні умови господарювання по*

требують істотного покращення інвестиційного кліма*

ту у цій галузі, що надасть змогу забезпечити сталий

розвиток вітчизняного ринку лікарської рослинної

сировини завдяки удосконаленню та розширенню

лікарського агровиробництва. Розв'язання цієї пробле*

ми значною мірою зумовлено формуванням системи

підвищення інвестиційної привабливості як лікарсько*
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го рослинництва, так і ринку лікарської рослинної си*

ровини загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній аграрній науці інвестуванню присвячено

праці багатьох відомих вітчизняних учених. Це, насам*

перед, дослідження А. Гайдуцького, С. Гуткевич, О. Да*

ція, Я. Крупки, Г. Лайка, М. Маліка, Л. Мармуль, Г. Під*

лісецького, П. Саблука, О. Ульянченка, В. Юрчишина та

ін. У своїх роботах особливу увагу приділили пробле*

мам взаємозв'язку інвестицій і економічного розвитку

виробництва, їх ролі у відтворювальному процесі, роз*

витку підприємницької активності тощо. Проблемам

оцінки та підвищення рівня інвестиційної привабливості

аграрної галузі присвячено праці вчених*економістів,

зокрема: Б. Дадашева, І. Вініченка, М. Кісіля, В. Чеме*

рис, А. Чупіса, О. Шкуратова та ін. Однак, незважаючи

на багатоаспектність наукових досліджень, деякі питан*

ня щодо особливостей інвестування міжгалузевих

ринків, які пов'язані з аграрним сектором, залишають*

ся недостатньо вивченими і потребують адаптації тео*

ретико*прикладних засад формування системи на*

прямів, що визначають інвестиційну привабливість рин*

ку лікарської рослинної сировини.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі сучасного стану та об*

грунтуванні напрямів підвищення інвестиційної приваб*

ливості вітчизняного ринку лікарської рослинної сиро*

вини.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Необхідність обгрунтування напрямів підвищення

інвестиційної привабливості вітчизняного лікарського

рослинництва в умовах посилення конкурентної бороть*

би на фармацевтичному та продовольчому ринку обу*

мовлено об'єктивною потребою забезпечення безпеки

та здоров'я суспільства. Загалом, під інвестиційною

привабливістю ринку лікарської рослинної сировини

слід розуміти інтегральну характеристику сукупності

природно*кліматичних, географічних, соціально*еконо*

мічних, політичних, екологічних, інституціональних

умов, що визначають доцільність вкладення капіталу у

цю галузь економіки.

Виробництво лікарських засобів на основі рослин*

ної сировини впродовж десятиліть було найважливішою

складовою вітчизняної фарміндустрії. Однак за сучас*

них ринкових умов виробники лікарських рослинних за*

собів діють в ситуації дедалі більше вираженої кон'юн*

ктури як усередині свого сегмента фармацевтичного

ринку, так і з боку виробників синтетичних лікарських

препаратів.

Так, основними суб'єктами вказаного ринку є під*

приємства, що займаються заготівлею дикоростучої

лікарської сировини, його промисловим культивуван*

ням, переробкою і реалізацією. Проблеми сучасного

ринку полягають в тому, що проведені в цій галузі дос*

лідження відносяться і ще до радянського періоду і

значною мірою є застарілими, а також у тому, що під

час їх вирощування широко використовується ручна

праця. Тому дуже важливим є забезпечення сільсько*

господарських товаровиробників лікарських рослин та

переробних підприємств інвестиційними ресурсами для

оновлення технічних засобів та впровадження іннова*

ційних технологій виробництва. Для цих цілей в Україні

необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат

на досліджуваному ринку, спростити законодавчу базу,

ширше використовувати світовий досвід тощо.

Виробництво лікарської рослинної сировини, як і

препаратів медичного призначення на її основі, — є

доволі актуальним і прибутковим бізнесом, оскільки

значна кількість видів лікувально*рослинної сировини

має необмежений попит на зовнішньому ринку. Тому

наразі вкрай важливим з боку держави є сприяння у

вирощуванні лікарських рослин і залучення інвестицій*

них коштів на розроблення проектів нових сучасних

лікарських засобів, їх доклінічного та клінічного вип*

робування, реклама розроблених препаратів. Вирощу*

вання лікарської рослинної сировини забезпечить ви*

нахід нових ефективніших препаратів, забезпечить які*

сне лікування та отримання в подальшому значного при*

бутку [2].

Загалом, на думку експертів, цей сегмент є перспек*

тивним, оскільки до натуральних природних препаратів

проявляють зацікавленість великі компанії*виробники.

Це пояснюється двома чинниками: відносно невелики*

ми розмірами первісних інвестицій і популярним нині

трендом "екологічності та натуральності", що охоплює

всі сфери життя.

Ринок лікарської рослинної сировини України є не

тільки привабливим для вкладення інвестицій, але і до*

ступним бізнесом. За даними сільськогосподарських

товаровиробників, що вирощують лікарські рослини,

витрати на сушильне устаткування (залежно від його

потужності) можуть становити 200—800 тис. грн. Сер*

ійного виробництва спеціалізованої прибиральної тех*

ніки для лікарських трав в Україні немає, а імпортні ма*

шини коштують дорого (до 60 тис. дол. США), тому

деякі аграрії самі конструюють збиральні комбайни на

основі вітчизняної техніки [4], щоб досягти максималь*

ної рентабельності підприємства.

Загалом, інвестиційну привабливість вітчизняного

ринку лікарської рослинної сировини можна охаракте*

ризувати такими ознаками [1, с. 16]:

— ємність ринку (ринок лікарської рослинної сиро*

вини ще не насичений, існуюча на сьогодні пропозиція

не покриває повною мірою потреби ринку);

— постійно зростаючий попит (фітотерапія в Україні

та ближньому зарубіжжі стає дедалі популярнішою, а

це сприяє збільшенню попиту на фіточаї, трав'яні баль*

зами і розширенню потенційного ринку для цих товарів);

— можливість високорентабельного виробництва

без значних капіталовкладень (якщо немає можливості

вкласти гроші в побудову теплиці, у вирощування овочів

або ягід, то можна зібрати дикорослі лікарські трави);

— сприятливість природних та еколого*економічних

умов культивації лікарських рослин.

Також слід підкреслити, що в процесі виробничої

діяльності з культивування лікарських рослин, крім от*

римання товарної сировини, проявляються і зовнішні

(неринкові) ефекти, які створюють додаткові переваги

в рамках багатофункціонального сільськогосподарсь*

кого виробництва [7]. Наприклад, на стику соціальної
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та екологічної складових його багатофункціональності

зберігається біорізноманіття (за раціональної системи

заготовки дикорослих рослин), що підвищує культур*

но*освітній рівень сільського населення, а розвиток ту*

ризму стимулює охорону природних пам'яток, звичаїв,

фольклору.

Конкурентними перевагами для підвищення інве*

стиційної привабливості ринку лікарської рослинної

сировини в Україні також є [4; 5]: екологічно чиста

сировина рослинного походження; функціонування

мережі освітніх центрів високого рівня, які здійсню*

ють підготовку фахівців для фармацевтичної галузі;

науковий потенціал, орієнтований на розробку інно*

ваційних фармацевтичних препаратів, технологій пе*

реробки рослинної сировини; наявність високотех*

нологічних підприємств фармацевтичної промисло*

вості.

Щоб підвищити інвестиційну привабливість ринку

лікарської рослинної сировини в Україні, для інвесторів

необхідно створити певні умови, зокрема: розробити та

впровадити загальні концепції щодо інвестицій у

лікарському рослинництві та його переробці; прийняти

законодавчі акти щодо інвестицій і підприємницької

діяльності цієї галузі; здійснювати контроль за проце*

сами іноземного інвестування у фітофармацевтичну га*

лузь; надавати інвесторам підтримку, в т.ч. інформацій*

ну, експертну, технічну та інших видів; врахувати інвес*

тиційні ризики шляхом надання державних гарантій;

здійснювати екологічний контроль.

Механізм підвищення інвестиційної привабливості

вітчизняного ринку лікарської рослинної сировини пе*

редбачає сукупність взаємодіючих організаційних і еко*

номічних складових, спрямованих на створення спону*

кальних мотивів та інтересів вкладення капіталу, і, на*

самперед, приватними інвесторами в галузі з виробниц*

тва та переробки лікарських рослин, а також обслуго*

вуючих організацій цього ринку (рис. 1). Складові цьо*

го механізму виступають не лише як сукупність окре*

мих елементів, а формують певну систему взаємопов'я*

заних та взаємозалежних інструментів для підвищення

інвестиційного потенціалу і зниження інвестиційного

ризику.

Цей механізм налічує чотири взаємопов'язані бло*

ки, кожен з яких може функціонувати самостійно, але

реального економічного ефекту вони досягають

тільки за умови спільної дії в досягненні єдиної мети

— залучення капіталу в сільське господарство для за*

безпечення конкурентоспроможності галузі на основі

використання високотехнологічних засобів виробниц*

тва.

Оптимізація основних ознак та переваг вітчизняної

галузі лікарського рослинництва дає змогу обгрунтува*

ти подальші напрями підвищення інвестиційної приваб*

ливості ринку лікарської рослинної сировини в Україні

[1—5]. Важливим напрямом є комплексне і повне вико*

ристання географічних переваг вітчизняної галузі за до*

помогою формування дієвої логістичної інфраструкту*

ри, що надасть змогу значною мірою оптимізувати

транспортні витрати підприємств, прискорити терміни

перевезення лікарської сировини, поліпшити рівень

життя сільського населення та знизити соціальну напру*

женість в сільській місцевості. Поряд із тим підвищення

ефективності використання природно*ресурсного по*

тенціалу лікарського рослинництва залежить від досяг*
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Рис. 1. Структурна схема механізму
підвищення інвестиційної привабливості ринку лікарської рослинної сировини

Джерело: сформовано автором на основі [1; 6].
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нення науково обгрунтованої територіальної спеціалі*

зації виробництва за природно*економічними зонами.

Наступний напрям передбачає формування сприят*

ливих умов залучення в галузь лікарського рослинниц*

тва недержавних інвестицій — заощаджень населення,

кредитних ресурсів, накопичень суб'єктів господарю*

вання, іноземних інвестицій. З метою реалізації цього

завдання необхідно вдосконалити систему державних

гарантій і механізмів захисту приватних інвестицій, у т.

ч. за допомогою створення заставного земельного фон*

ду, пільгового оподаткування, кредитування, розробки

механізму закладення майбутнього врожаю під довго*

строкові кредити [1, 2].

Не менш важливим напрямом є активне державне

регулювання інвестиційного процесу в сільському гос*

подарстві, спрямоване, насамперед, на поліпшення інве*

стиційного клімату та забезпечення зниження ризиків.

Найважливішим напрямом підвищення інвестиційної

привабливості вітчизняного ринку лікарської рослинної

сировини, на нашу думку, є виробничий чинник. В умо*

вах радянської планової економіки в Україні існувала

доволі потужна база з вирощування та заготівлі лікарсь*

ких трав, яка після розвалу СРСР теж прийшла в зане*

пад. З 14 радгоспів*заводів з виробництва лікарських

трав, що входили в державну структуру "Укрфітотера*

пія", залишилося чотири (у Полтавській, Сумській,

Львівській, Тернопільській областях). Отже, труднощі

у розвитку виробництва лікарської рослинної сирови*

ни пояснюються тим, що колишні спеціалізовані госпо*

дарства перебувають у занепаді. Спостерігається мо*

ральна і фізична зношеність технологічного обладнан*

ня, дефіцит виробничих потужностей для деяких видів

переробки лікарської рослинної сировини. Завдання

модернізації матеріально*технічної бази лікарського

рослинництва має бути одним з ключових напрямів стра*

тегії розвитку аграрного сектора України. Цей напрям

планується реалізувати шляхом: стимулювання освоєн*

ня інноваційних технологій і забезпечення умов впро*

вадження в лікарському рослинництві високопродуктив*

них технічних засобів; стимулювання інвестиційної ак*

тивності підприємницьких структур; розвитку виробни*

чої інфраструктури вирощування та переробки лікарсь*

ких рослин.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зважаючи на перспективність малих форм господа*

рювання в галузі лікарського рослинництва щодо роз*

в'язання проблеми забезпечення ринку лікарською рос*

линою сировиною, державна підтримка повинна бути

орієнтована не тільки на забезпечення реалізації заходів

із підвищення фінансової стійкості, але і на сприяння в

становленні необхідної інституціональної інфраструк*

тури (зокрема — кредитних, споживчих, інвестиційних)

у вигляді інтеграційних об'єднань. Зокрема, одним з

найперспективніших методів у цьому напрямі є форму*

вання кластерів. Але для отримання права на розвиток

і свого місця в системі структури інвестиційного ринку

країни у сфері лікарського рослинництва, кластерам

необхідна комплексна законодавча, фінансова, еконо*

мічна, консультаційна допомога з боку держави. Інши*

ми словами, інституціональні трансформації та низка

перетворень на ринку лікарської рослинної сировини

надасть змогу істотно підвищити інвестиційний потен*

ціал і знизити ризики інвестиційних вкладень в галузь,

що буде сприяти подальшому підвищенню її конкурен*

тоспроможності та інвестиційної привабливості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
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У статті обгрунтовано необхідність розробки сучасного інноваційно�інвестиційного забезпе�
чення переробки деревних відходів як важливої складової комплексного використання лісоре�
сурсного потенціалу та як вагомого чинника нарощення ресурсної бази виробництва паливних
енергетичних ресурсів. Проаналізовано основні тенденції утворення та використання лісосіч�
них відходів та відходів деревообробки на державних лісогосподарських підприємствах Во�
линської області. Магістральним напрямом інноваційно�інвестиційного забезпечення перероб�
ки деревних відходів визначено кластеризацію лісогосподарської діяльності. Сформовано ав�
торський підхід до формування кластерного утворення на базі державних лісогосподарських
підприємств, суб'єктів малого лісогосподарського підприємництва та деревообробних
підприємств, яке дозволить забезпечити використання лісосічних відходів та відходів дерево�
обробки для виробництва паливних деревних ресурсів.

In the article the necessity to elaborate modern innovative�investment support for waste wood
processing as an important component of complex usage of forest�resource potential and as an
considerable factor of increasing resource potential of fuel power resources production has been
substantiated. The main trends of production of wood raw materials and wood waste at state forestry
enterprises of Volyn' region have been analysed. Clustering of forestry activity has been defined as
a main direction of innovative�investment support for waste wood processing. The author's approach
to the establishment of cluster entity based on state forestry enterprises, small forestry businesses
and wood processing enterprises has been formed, which will allow to ensure usage of wood raw
materials and wood waste to produce wood fuel.
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лісогосподарських підприємств та суб'єктів приватно*

го лісогосподарського підприємництва є організація

переробки деревних відходів на новій технологічній

основі, що вимагає розробки сучасного інструмента*

рію інноваційно*інвестиційного забезпечення утилі*

зації вторинної сировини та диверсифікації номенкла*



93

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

тури продукції за рахунок використання лісосічних

відходів та відходів деревообробки. За нинішнього

рівня бюджетного фінансування постійних лісокорис*

тувачів інноваційно*інвестиційне оновлення виробни*

чо*технічної бази переробки деревних відходів є про*

блематичним, що вимагає залучення інвестицій вітчиз*

няних приватних підприємницьких структур та нерези*

дентів.

У цьому плані обмежуючим чинником щодо дивер*

сифікації джерел інвестування проектів модернізації

та реконструкції основних засобів по переробці дерев*

них відходів і виготовлення з них готової продукції (па*

ливні гранули, паливні брикети, дерев'яні будівельні

матеріали, сувенірні вироби) є державна форма влас*

ності на лісові та лісогосподарські активи, що не доз*

воляє повною мірою використати механізм іпотечно*

заставних операцій, щоб отримувати на прийнятних

умовах кредитні ресурси. За такої ситуації перспектив*

ною формою інноваційно*інвестиційного забезпечен*

ня переробки деревних відходів є кластеризація лісо*

господарської діяльності, яка дасть можливість залу*

чити фінансові ресурси приватного бізнесу та органі*

заційний потенціал місцевих органів влади для того,

щоб неліквідна деревина не спалювалася, а викорис*

товувалася для виробництва продукції з високою до*

даною вартістю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Необхідність перегляду пріоритетів поводження з

деревними відходами обгрунтовується у ряді праць

вітчизняних вчених, де наголос робиться на більш ре*

зультативному їх залученні у відтворювальний процес.

Недолуга державна політика в частині стимулювання

виробництва продукції лісового господарства та про*

дукції деревообробки з високою доданою вартістю на*

лаштовували постійних лісокористувачів та деревооб*

робників на максимально можливе використання

ліквідної деревини, зокрема її продажу у необробле*

ному вигляді на експорт, а не на всебічне ресурсозбе*

реження, що призвело до сировинного перегину у струк*

турі всього лісопродуктового ланцюга та запрограму*

вало екстенсивний тип господарського освоєння лісо*

ресурсного потенціалу.

Напрями удосконалення ринкового механізму уп*

равління відходами у сфері функціонування лісового

сектора економіки України, на думку О. Голуба, є не*

від'ємною частиною економічного реформування га*

лузей та виробництв, які його складають. Тому про*

блеми управління відходами тісно пов'язані із загаль*

ними проблемами управління підприємствами лісово*

го сектора. В цілому вони потребують: реформуван*

ня цінової політики з метою ширшого залучення

відходів до сфери функціонування ринку лісових ре*

сурсів; удосконалення нормативно*правової бази рег*

ламентування порядку використання відходів як до*

даткової ресурсної бази; кардинального покращен*

ня стану основних фондів лісогосподарських, дере*

вообробних, целюлозно*паперових підприємств;

інших організаційно*правових дій, спрямованих на

підвищення технологічності підприємств лісового сек*

тора економіки України [1].

У ряді праць пропонуються пріоритети ефектив*

нішого використання деревних відходів шляхом

встановлення партнерських відносин між постійни*

ми лісокористувачами, які водночас здійснюють і

переробку деревини, та підприємницькими структу*

рами (суб'єкти виробничого та фінансового під*

приємництва) і органами місцевої влади [3—5]. Ма*

гістральним напрямом таких підходів є обгрунту*

вання доцільності створення кластерних структур

у сфері поводження з деревними відходами, які да*

ють можливість поєднати зусилля та ресурси всіх

зацікавлених сторін у максимально ефективному

використанні даної складової лісоресурсного по*

тенціалу [2; 6].

Залишаються недостатньо відпрацьованими за*

ходи та механізми, які даватимуть можливість пе*

Структура утворення деревних відходів
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Рис. 1. Структура утворення деревних відходів

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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реважну більшість лісосічних відходів та відходів

деревообробки залучати у виробництво продукції,

яка необхідна як постійним лісокористувачам, так

і іншим учасникам кластерного утворення, в першу

чергу органам місцевого самоврядування (мова йде

про виробництво паливних деревних ресурсів, не*

обхідних для заміни газових котлів на твердопа*

ливні).

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування заходів щодо інно*

ваційно*інвестиційного забезпечення переробки де*

ревних відходів шляхом формування кластерного ут*

ворення на базі державних лісогосподарських

підприємств, суб'єктів малого лісогосподарського

підприємництва та деревообробних підприємств, що

дозволить підвищити рівень капіталізації лісогоспо*

дарського виробництва та наростити обсяги палив*

них деревних ресурсів для задоволення потреб

місцевого самоврядування та сільських домогоспо*

дарств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У багатолісних регіонах лісове господарство є

базовою ланкою господарського комплексу та важ*
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Рис. 2. Обсяг та відсоток використання утворених відходів деревообробки

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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Рис. 3. Обсяг та відсоток продажів (поставок) утворених відходів деревообробки

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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ливим чинником підвищення рівня зайнятості місце*

вого населення. Волинська область в цьому плані є

показовою. У підпорядкуванні Волинського облас*

ного управління лісового і мисливського господар*

ства (ВОУЛМГ) перебуває 22 лісогосподарських

підприємства, які різняться за запасами лісосирови*

ни та техніко*технологічним рівнем лісозаготівель*

ного та деревообробного виробництва. Здійснення

різного роду рубок супроводжується утворенням

значних обсягів лісосічних відходів, а оброблення

деревини природно призводить  до утворення

відходів деревообробки. Лісосічні відходи та відхо*

ди деревообробки в сумі являють собою деревні

відходи.

У структурі деревних відходів, які утворюються

в процесі господарської діяльності державних лісо*

господарських підприємств ВОУЛМГ, спостерігаєть*

ся наступна закономірність: за період з 2011 по 2015

Структура використання відходів деревообробки

10,0 13,9 13,2
21,1

100,0
90,0 86,1 86,8

78,9

0,0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

на виробництво продукції на паливо

Рис. 4. Структура використання відходів деревообробки

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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роки питома вага відходів деревообробки колива*

лася в межах 84—93,5%, лісосічні відходи станови*

ли відповідно 6,5—16% (рис. 1). Тобто, в структурі

деревних відходів чітко простежується значне пере*

важання відходів деревообробки над лісосічними

відходами.

Незважаючи на те, що за період з 2011 по 2015

рік спостерігалось майже невпинне збільшення об*

сягів утворення відходів деревообробки, в ди*

наміці обсягу використаних відходів деревооброб*

ки навпаки спостерігається низхідна тенденція

(рис. 2).

Якщо у 2011 році обсяг використаних відходів

деревообробки складав 13736 м3, у 2014 — 11307

м3, то у 2015 — 9748 м3. Така динаміка фізичного

обсягу використаних відходів деревообробки відоб*

разилась і на відсотку їх використання по відношен*

ню до обсягу утворених відходів.

Якщо у 2011 році відсоток використання утворе*

них відходів деревообробки складав 23%, у 2014

році — 11,2%, то у 2015 році він знизився до рівня

8%. Тобто спостерігається факт значного зниження

відсотку використання утворених відходів дерево*

обробки, що свідчить про нераціональне викорис*

тання наявного лісоресурсного потенціалу. У зв'яз*

ку із зниженням обсягу використання відходів дере*

вообробки збільшився обсяг їх продажу (рис. 3).

Так, у 2011 році підприємства ВОУЛМГ продавали

44669 м3 відходів деревообробки, у 2014 — 89935

м3, а у 2015 — 109316 м3.

Отже, обсяг продажу відходів деревообробки у

2015 році порівняно з 2011 роком збільшився більш,

ніж у 2 рази у зв'язку з подальшою розбудовою де*

ревообробної індустрії приватного лісогосподарсь*

кого підприємництва. Збільшення фізичного обсягу

продажу утворених відходів деревообробки призве*

ло до зростання його питомої ваги в структурі по*

водження з відходами. Так, питома вага продажів,

поставок утворених відходів деревообробки за пе*

ріод з 2011 по 2015 рік коливалася в інтервалі 74,7—

89,3%. В структурі використання відходів дерево*

обробки за період з 2011 по 2015 рік спостерігаєть*

ся наступна закономірність: поступове зростання з

року в рік питомої ваги відходів деревообробки, які

спрямовуються на виробництво продукції, а не йдуть

на паливо (рис. 4).

Якщо у 2013 році всі 100% відходів деревооб*

робки спрямовувалися на паливо, то в 2013 —

86,1%, а у 2015 — 78,9%. Натомість питома вага ви*

користаних відходів деревообробки на виробницт*

во продукції з 10% у 2012 році збільшилася до

21,1% у 2015 році. Це є позитивним явищем і

свідченням підвищення рівня комплексності викори*

стання деревних відходів і результативнішого вико*

ристання наявних резервів підвищення ефективності

виробничо*господарської діяльності лісогоспо*

дарських підприємств в цілому.

У структурі продажів (поставок) відходів дере*

вообробки за період з 2011 по 2015 рік спостері*

гається збільшення питомої ваги відходів, які спря*

мовуються підприємствам на подальшу переробку, і

відповідне зменшення частки відходів, які направля*

ються для потреб населення. Якщо у 2011 році пи*

тома вага продажів (поставок) відходів деревооб*

робки підприємствам складала 52%, у 2012 —

66,4%, то у 2015 році вона становила 72,9%. Відпо*

відно, питома вага поставок відходів деревооброб*

ки населенню зменшилася від 48% в 2011 році до

27,1% у 2015 році. Тобто відбувається процес

збільшення частки використання відходів деревооб*

робки підприємницькими структурами з метою підви*

щення рівня капіталізації їх бізнесу.

Негативним моментом поводження з деревними

відходами, в першу чергу, з лісосічними є те, що за

період з 2011 по 2015 рік значно збільшився обсяг

знищених або відведених на звалище лісосічних

відходів (рис. 5). Якщо у 2011 році знищувалося або

відв оди ло ся  на  з вал ище 414 3 м 3 л іс ос іч ни х

відходів, у 2012 — 6500 м3, у 2014 — 17028 м3, то у

2015 — 23345 м3. Також в цілому за період з 2011

по 2015 рік відбулося збільшення обсягів знище*

них або відведених на звалище відходів деревооб*

робки. Так, у 2015 році обсяг знищених або відве*

дених на звалище відходів деревообробки складав

2661 м3, що у 5 разів перевищує відповідний показ*

ник 2011 року.

Наявна ситуація з поводженням з деревними

відходами на державних лісогосподарських підприє*

мствах ВОУЛМГ є незадовільною, що призводить до

недоотримання цими суб'єктами господарювання до*

даткових надходжень і тим самим збільшення інвес*

тиційних можливостей у зв'язку з відсутністю сучас*

ної матеріально*технічної бази переробки лісосічних

відходів та відходів деревообробки.

З метою інноваційно*інвестиційного забезпечен*

ня розбудови індустрії переробки відходів пропо*

нується ідея створення кластерних утворень на базі

державних лісогосподарських підприємств, малих

форм лісогосподарського підприємництва (приват*

них пилорам), суб'єктів деревообробного підприє*

мництва, а також за участю органів місцевого само*

врядування, закладів комунальної та соціальної

інфраструктури (рис. 6).

Об'єднання організаційних можливостей та на*

явних ресурсів перерахованих учасників кластерно*

го утворення дасть можливість створити підприєм*

ства (пелетні заводи) по виробництву паливних де*

ревних ресурсів, які дадуть можливість на порядок

збільшити кількість замін газових котлів на твердо*

паливні (особливо це актуально для закладів соц*

іальної інфраструктури та сільських домогоспо*

дарств), а також підвищити питому вагу продукції з

високою доданою вартістю в структурі виробництва

лісогосподарської продукції в цілому.

Створення лісового кластеру сприятиме переор*

ієнтації потоків лісосировини, потоків лісосічних

відходів та відходів деревообробки з  сировинної

спрямованості лісогосподарського виробництва, яка

супроводжується спаленням левової частки лісосіч*

них відходів та частини відходів деревообробки, на

повторне використання вторинної деревної сирови*

ни для виробництва паливних деревних ресурсів, бу*

дівельних дерев'яних конструкцій, сувенірних ви*

робів тощо.
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За експертними оцінками, створення лісового

кластеру на базі державних лісогосподарських

підприємств ВОУЛМГ сприятиме зменшенню відсот*

ку знищених або відведених на звалище лісосічних

відходів до 30%, збільшенню питомої ваги викори*

станих відходів деревообробки на виробництво про*

дукції до 80%, збільшенню надходжень податку на

доходи фізичних осіб на 12%.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У процесі господарського освоєння лісоресур*

сного потенціалу та виробництва продукції, робіт

та послуг лісового господарства утворюються де*

ревні відходи: лісосічні відходи та відходи дерево*

обробки (кускові відходи, тирса, стружка). Вихо*

дячи з низького техніко*технологічного рівня ви*

робничого устаткування на більшості лісогоспо*

дарських підприємств Волинської області, переваж*

на більшість лісосічних відходів спалюється, відхо*

ди деревообробки спрямовуються на паливо, що

позбавляє постійних лісокористувачів додаткових

прибуткових надходжень. Додаткові прибуткові

надходження можна було б отримувати, якщо б

левова частка деревних відходів спрямовувалася на

виробництво продукції з високою доданою варті*

стю.

Інституціональною передумовою підвищення

ефективності використання деревних в ідходів

може стати кластерне утворення, яке дасть мож*

ливість об'єднати зусилля постійних лісокористу*

ва чів ,  п рива тни х п ідп риє мни цьк их с тру кту р,

органів місцевого самоврядування, домогоспо*

дарств та громадських організацій в напрямі інно*

ваційно*інвестиційного забезпечення переробки

деревних відходів шляхом придбання щепобійних

машин та будівництва пелетних заводів, що дасть

можливість суттєво збільшити обсяги виробницт*

ва паливних деревних ресурсів з деревних від*

ходів. У підсумку це сприятиме підвищенню рівня

капіталізації використання лісоресурсного потен*

ціалу та зміцненню енергетичної самодостатності

сільських територіальних громад у зв'язку з роз*

ширенням можливостей заміни значної кількості

газових котлів на твердопаливні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для розвитку економіки України однією з обов'яз*

кових умов є розвиток господарської діяльності промис*

лових підприємств. На сьогодні економіка України пе*

ребуває у кризовому стані та виникає потреба не*

відкладної всебічної перебудови й удосконалення гос*

подарської діяльності. Для стабілізації економіки необ*

хідно оптимізувати господарські зв'язки, це питання

вирішує наука логістика.

Застосування логістичних засад у діяльності про*

мислових підприємств дозволить підвищити прибут*

ковість галузі за рахунок скорочення витрат та підви*

щення рівня логістичної координації всіх операцій з по*

стачання сировини, виробництва і збуту продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичну основу дослідження формують напра*

цювання зарубіжних та вітчизняних вчених*економістів:

Д. Бауерсокс, А.В. Войчак, В.А. Герцик, Є.В. Голубін,

Д. Клосс, Е. Кофлан, Ф. Котлер, О.М. Тридід, Л. Штерн,

В.Г. Щербак Х.М. Беспалюк, О.А. Біловодська,

УДК 65.012.34:658.7.01(477)
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ESSENCE AND CHARACTERISTIC OF LOGISTICS APPROACH OF MACHINE_BUILDING
ENTERPRISES

У статті обгрунтовано, що для розвитку промисловості України необхідно оптимізувати гос�
подарські зв'язки за рахунок застосування логістичних засад у діяльності промислових
підприємств. Розкрито становище логістичного підходу в сучасний період.

In the article it is substantiated that the economic ties should be optimized through the use of
logistics principles in the activities of industrial enterprises for the development of industry of Ukraine.
The position of Ukrainian logistics approach in the modern period is investigated.
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О.Б. Гірна, Є.В. Крикавський, Д.М. Ламберт, Р.Р. Ларі*

на, П.Р. Левковець, Л.Ю. Михальчук, М.А. Окландер,

Дж.Р. Сток, Н.І. Чухрай, Т.В. Шарчук, Л.Я. Якимишин,

О.М. Ястремська та багатьох інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою є дослідження оптимізації господарських

зв'язків промислових підприємств України на засадах

логістичного підходу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Наступні цілі сформульовані згідно з поставленим

завданням:

— охарактеризувати сутність логістичного підходу

промислових підприємств України;

— оцінити стан розвитку логістичного підходу про*

мислових підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На цьому етапі економічного розвитку підприєм*

ства України перебувають в умовах затяжної кризи.

Для розвитку економіки однією з обов'язкових умов є
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розвиток господарської діяльності промислових

підприємств. На економічний розвиток впливає низка

факторів: зниження інвестиційної активності на про*

мислових підприємствах, тривалий економічний спад,

зменшення валових національних заощаджень,

інфляційні процеси та зниження стійкості національ*

ної валюти, скорочення інвестиційних витрат бюдже*

ту, загострення кризи бюджетної системи, збільшен*

ня неплатежів, нестійкий фінансовий стан промисло*

вих підприємств, дестабілізація процесів формування

суспільного капіталу, незначне надходження інозем*

них інвестицій, відсутність державної інвестиційної

стратегії, недосконалість законодавства, повільний

темп інституціональних реформ.

У сучасних умовах розвитку суспільства та кризо*

вого стану економіки виникає потреба всебічної пере*

будови й удосконалення господарської діяльності. Для

стабілізації економіки необхідно оптимізувати госпо*

дарські зв'язки, цим займається наука логістика.

Застосування логістики промисловими підприєм*

ствами посилюється необхідністю наукової обгрунтова*

ності прийняття управлінських рішень, їх оптимізації і

практичної ефективності, потребою вдалого високо*

професійного використання сучасних методів і моделей

управління в народногосподарському комплексі Украї*

ни.

Застосування засад логістики на підприємстві по*

роджує необхідність розуміти сутність логістики, її ста*

новлення, для подальшого її розвитку.

Виділяють три етапи вдосконалення логістики:

— перший етап 60*ті роки XX сторічча характери*

зуються інтеграцією складського господарства та транс*

порту та координацією їх використання. На цьому етапі

транспорт і склад починають працювати на один еконо*

мічний результат, за єдиним графіком та узгодженою

технологією [1];

— другий етап — початок 80*х рр. XX ст. — до взає*

модії складування та транспортування починає підклю*

чатись планування виробництва. Це дозволило підвищи*

ти якість обслуговування споживачів за рахунок своє*

часності виконання замовлень, покращити використан*

ня обладнання [1];

— третій етап почався з середини 80*х рр. і харак*

теризується інтеграцією всіх ланок матеріального по*

току. З'являються сучасні комунікаційні технології, які

дають можливість забезпечити швидке проходження ма*

теріальних та інформаційних потоків і здійснювати мо*

ніторинг всіх фаз руху продукту від джерела сировини

до кінцевого споживача. У 80—90 рр. XX ст. основним

завданням логістики стала розробка обгрунтованих

пропозицій, які сприяли б досягненню найбільшої ефек*

тивності роботи фірми, збільшенню її ринкової частки і

отриманню переваг перед конкурентами, а також ство*

ренні ефективної системи регулювання і контролю ма*

теріальних та інформаційних потоків [1].

Логістика не є новим феноменом, навпаки пробле*

ма найбільш раціонального руху сировини, матеріалів

та готової продукції завжди були предметом першочер*

гової уваги. Новизна логістики полягає:

— По*перше, в зміні пріоритетів в господарській

діяльності фірми, відводячи центральне місце управлі*

нню потокових процесів, а не управлінню виробництвом.

— По*друге, у всебічному комплексному підході до

питання руху матеріальних цінностей в виробничому

процессі.

— По*третє, при використанні теорії компромісів у

господарській практиці фірми. В результаті при русі ма*

теріальних та інформаційних потоків часто досягається

прямо протилежні цілі учасників логістичного ланцюга

(постачальників, споживачив та посередників), що

свідчить про виконання і координацію різноманітного

роду відношень (навантаження виробничих потужнос*

тей и потужностей закупівлі та збуту, фінансових та

інформаційних відносин та інше). Це дозволило відійти

від відокремленого управління різноманітними функ*

ціями руху товару і здійснювати їх інтеграцію. Це дало

можливість отримувати загальний результат госпо*

дарської діяльності, що перевищює суму окремих

ефектів.

Основні поняття логістичної системи наступні: логі*

стична система, логістичний менеджмент, логістичне уп*

равління, синергізм.

Логістична система за визначенням Ларіної Р.Р., —

це адаптивна система із зворотним зв'язком, що вико*

нує ті чи інші логістичні функції та операції, складаєть*

ся, переважно, з декількох підсистем і має досить роз*

винуті зв'язки із зовнішнім середовищем [2]. Як логі*

стичну систему можна розглядати промислове підприє*

мство, територіально*виробничий комплекс, торговель*

не підприємство тощо.

Логістичний менеджмент — менеджмент в логістич*

них системах на засадах теорії логістики [3].

Логістичне управління полягає в цілеспрямованому

впливі на логістичні потоки з метою синхронізації їхньої

взаємодії і досягнення ефекту синергізму [4].

Логістичне управління — це процес приведення

інфраструктури підприємства до стану рівноваги або до*

сягнення цілей з ефективного забезпечення та обслу*

говування логістичних процесів та операцій на під*

приємстві [5].

Логістичне управління — це процес цілеспрямова*

ного впливу на логістичні потоки з метою балансування

їхнього руху і досягнення ефекту синергізму [6].

Логістичне управління — це процес формулювання

стратегії, планування, управління і контролю за пере*

міщенням і складуванням сировини, матеріалів, вироб*

ничих запасів, готових виробів та формуванням інфор*

мації від пункту виникнення до пункту використання

(споживання) з метою найефективнішого пристосуван*

ня та задоволення потреб клієнта [7].

Логістичне управління як цілеспрямований вплив на

просторово*часове балансування бізнес*процесів, по*

в'язаних з формуванням потоків матеріальних і немате*

ріальних цінностей, метою якого є ефект синергізму, що

проявляється в чистому грошовому потоці підприємства

[8].

Синергізм — додаткові економічні переваги, що

утворюються у разі успішного об'єднання двох чи де*

кількох підприємств (їхнього злиття чи поглинання). Дже*

релом цих переваг є ефективніше використання сукуп*

ного фінансового потенціалу, взаємодоповнення техно*

логій та продукції, яку вони виробляють, можливість

зниження рівня їхніх поточних витрат, зокрема адміні*

стративних, та інші аналогічні чинники. Ефект синергіз*
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му використовують для прогнозування потенційного

прибутку чи ринкової вартості сукупних активів під*

приємств, що об'єднуються.

Отже, узагальнене поняття "логістичне управління" —

це такий підхід організації діяльності підприємства, що

грунтується на засадах та принципах логістики, харак*

теризується системною комплексністю управління то*

варно*матеріальними, фінансовими та інформаційними

потоками задля досягнення ефекту синергії з метою

задоволення потреб підприємства та запитів споживачів

з мінімальними витратами ресурсів та часу.

Загальною метою логістичного управління є реалі*

зація й узгодження економічних інтересів безпосередніх

і опосередкованих учасників підприємницьких процесів

через найефективніше використання ресурсів в існую*

чих на цей момент умовах господарювання.

Отже, логістичне управління підприємством узгод*

жує економічні інтереси учасників підприємницьких ре*

сурсів шляхом найефективнішого використання наявних

ресурсів в цей період часу, а таке узгодження має при*

звести до загального зміцнення позицій вітчизняних

компаній на ринку та підвищить їх конкурентоспро*

можність на зовнішньому ринку.

Така різноманітність визначень логістики пояс*

нюється тим, що ця дисципліна поки що перебуває у

стадії формування і її базова термінологія ще не уніфі*

кована.

Необхідність застосування логістики на сучасному

промисловому підприємстві пояснюється рядом причин

[9]:

— розвиток конкуренції, викликаний переходом

українських підприємств від ринку продавця до ринку

покупця;

— забезпечення конкурентних переваг логістично

організованих систем товароруху за рахунок зниження

собівартості продукції і поліпшення якості поставок;

— енергетична криза;

— науково*технічний прогрес і, в першу чергу, ком*

п'ютеризація управління.

На теперішній час налічується безліч видів логістики:

— транспортна логістика (і автотранспортна логі*

стика зокрема),

— складська логістика (логістика складування),

— комерційна логістика,

— інформаційна логістика,

— маркетингова логістика,

— закупівельна логістика,

— виробнича логістика,

— промислова логістика,

— логістика розподілу (розподільна або збутова ло*

гістика).

Основними задачами любого виду логістики є:

— максимізація прибутку підприємства при більш

повному задоволенні попиту споживачів;

— ефективне використовування виробничого апа*

рату підприємства за рахунок оптимального заванта*

ження виробничих потужностей замовленнями спожи*

вачів;

— раціональна поведінка на ринку з урахуванням

його постійно змінної кон'юнктури.

У якості логістичних функцій виділяють: підтримку

стандартів обслуговування споживачів; управління

закупівлями; транспортування; управління запасами;

управління процедурами замовлень; управління вироб*

ничими процедурами; ціноутворення; фізичний розподіл

продукції.

Із довідування зарубіжних капіталістичних країн

виявлено 4 стадії розвитку логістики (досліджено захі*

дноєвропейські компанії, що знаходяться у ФРН, Гол*

ландії, Великобританії, Франції, Бельгії, Іспанії):

1 стадія — нерегулярна організація та добове пла*

нування логістики, на ній перебуває близько 57% ком*

паній.

2 стадія — нерегулярно займаються організацією

логістики, проте планують заходи щодо її організації

вже на тижневий термін, пов'язуючи свої дії з бюдже*

том і зниженням витрат виробництва. На ній перебуває

близько 20% компаній.

3, 4 стадія — фірми, які впроваджують інтегровану

систему логістики, що охоплює доставку товарів від

постачальника матеріалів до кінцевих споживачів гото*

вої продукції. На цьому рівні розвитку перебувають

всього 23 % компаній. Вони розробляють довгостро*

кові плани постачання (на місяць і більш тривалий пе*

ріод), велику увагу приділяють вивченню попиту. В огляді,

складеному за результатами обстеження, зазначаєть*

ся, що завдяки використанню логістики продуктивність

праці працівників фірм, що зайняті транспортуванням

вантажів, зросла на 9,9 %. Водночас на 60 % обстеже*

них фірм, де вдалося підвищити якість транспортного

обслуговування, зниження собівартості не спостеріга*

лося.

Для того, щоб швидше застосовувати і розвивати

логістику на промислових підприємствах в Україні, тре*

ба з'ясувати причини, що стримують її впровадження у

практику. По*перше, це відсутність державного підхо*

ду до проблем логістики, що виявляється у відсутності

правової юридичної бази, спеціалістів та центрів їх

підготовки. По*друге, загальна економічна криза з не*

вирішеними питаннями власності та зниженням обсягів

виробництва, інфляція, стагнація гальмують будь*яке

починання. По*третє, логістика передбачає комплекс*

ний облік витрат, за якого зростання витрат у транспор*

тно*складському господарстві перекривається ефектом,

отриманим за межами цієї галузі. Разом з тим існуюча

система бухгалтерського обліку, методики внутрішнь*

овиробничого госпрозрахунку, що використовуються на

практиці, поки не дають змоги повністю оцінювати вит*

рати й результати діяльності підрозділів та служб

підприємства. По*четверте, логістичний підхід передба*

чає досить кардинальні зміни в структурі підприємства,

перехід до більш гнучких організаційних структур, ство*

рення спеціалізованих цехів і служб транспортно*

складського господарства. По*п'яте, розвиток ідей ло*

гістики гальмується недоліками професійної підготов*

ки кадрів. Існує багато й інших причин, ліквідація яких

прискорила б впровадження логістики у практику.

На сьогоднішній день для українського ринку логі*

стики промислових підприємств існує величезний потен*

ціал. Щоб прискорити розвиток логістики в Україні, важ*

ливо з'ясувати причини, які стримують її практичне за*

стосування. По*перше, це відсутність належного держав*

ного підходу до проблем логістики, що виявляється як

у відсутності відповідної бази, так і у відсутності спе*
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ціалістів та центрів їх підготовки. По*друге, загальна

економічна криза, незавершеність вирішення питання

власності, скорочення обсягів виробництва, інфляція

гальмують будь*які новації. По*третє, відсутній комплек*

сний облік витрат, при якому їх зростання у транспорт*

но*складському господарстві перекривається ефектив*

ністю, досягнутою за межами цієї галузі господарства.

Разом з тим, існуюча система бухгалтерського об*

ліку, методика внутрішньовиробничого госпрозрахун*

ку, що застосовуються на практиці, поки що не дають

можливості для повної оцінки витрат та результатів на

рівні відповідних підрозділів і служб підприємства. По*

четверте, логістичний підхід передбачає проведення

кардинальних змін у структурі підприємства, перехід до

більш гнучких організаційних структур, створення спе*

ціалізованих цехів та служб транспортно*складського

господарства. По*п'яте, розвиток ідей логістики галь*

мується недоліками у професійній підготовці кадрів.

Існують і інші причини, ліквідація яких прискорила б

впровадження логістики у практику.

Труднощі, що заважають розвитку логістики в

Україні:

— Нестача організованих оптових товарних ринків.

— Нестабільний стан в Україні (конфлікт на Дон*

басі та відчуження АРК Крим).

— Недостатній рівень розвитку систем зв'язку та

телекомунікації.

— Нестача фахівців відповідної кваліфікації.

— Поганий стан автомобільних доріг.

— Недостатня кількість вантажних терміналів, та їх

низький техніко*технологічний рівень.

— Високий ступінь фізичного та морального зносу

рухомого складу транспорту.

— Слабкий рівень механізації і автоматизації склад*

ських робіт.

— Недостатнє виробництво сучасної тари та упаков*

ки тощо.

Сприятливі фактори розвитку логістики в Україні:

— Вигідне географічне становище.

— Зростання роздрібної та оптової торгівлі.

— Перевищення попиту над пропозицією логічних

послуг тощо.

Існуюча нині система управління матеріальними по*

токами є традиційною. При розробці логістичних моде*

лей, орієнтованих на використання на загальноеконо*

мічному просторі колишнього СРСР, слід зважати на ряд

особливостей.

Перша особливість полягає у великій території, яка

ускладнює проектування логістичних моделей, сприяє

збільшенню обсягів запасів та транспортно*заготівель*

них витрат.

Друга особливість — у нерозвинутій інфраструктурі

(засоби транспорту зв'язку, устатковані склади, паку*

вальне обладнання). Поряд з уповільненням обороту

матеріальних об'єктів це спричиняє великі втрати, по*

шкодження матеріальних цінностей. Необхідно врахо*

вувати, що відсоток їх збереження буде значно нижчим,

ніж у нормативах, прийнятих на Заході. З розвитком

матеріально*технічної бази сфери обороту дія цього

фактору послаблюється.

Третя особливість — це високий ступінь концент*

рації виробництва та споживання на великих підприєм*

ствах. З одного боку, це сприяє інтенсифікації мате*

ріальних потоків, а з другого — уповільнює реакцію та

гнучкість у зв'язку зі зміною потреб клієнтів. Малі

підприємства мають перевагу у реакційній спромож*

ності, оскільки вони експлуатують здебільшого просте

універсальне устаткування та інструмент. Нововведен*

ня не спричиняють тривалих і збиткових простоїв.

Четверта особливість полягає у високому ступені

концентрації управління, що знижує реакцію виробниц*

тва на зміну попиту. Концентрація управління виявляєть*

ся в обмеженості самостійності виробничих та поста*

чальницько*збутових підприємств та організацій, у не*

обхідності узгоджувати прийняті рішення з вищими

органами управління. Через це малі підприємства ма*

ють значну перевагу, оскільки скорочується час диспо*

зиції за рахунок оперативності прийняття відповідних

рішень, прискорюється надходження документів та опе*

ративної інформації.

П'ята особливість полягає у низькому ступені інтег*

рації виробництва. Вона виявляється в об'єднанні бага*

тьох проміжних етапів технологічного циклу, у намаганні

досягти максимального ступеня готовності продукції до

кінцевого споживання. На багатьох підприємствах по*

ряд з основною продукцією виготовляються техноло*

гічне оснащення, інструмент, інші засоби виробництва.

При регулюванні матеріальних потоків провідну роль

відіграє виробнича логістика як найбільш комплексна

ланка логістичної моделі великого підприємства.

Шоста особливість полягає у слабкій насиченості

ринку. Дія цього фактору полегшує проектування і функ*

ціонування маркетинг*логістики, але створює великі

складнощі для постачальницької логістики.

Сьома особливість характеризується відсутністю ре*

зервів виробничих потужностей і має вираз у нагромад*

женні великих резервів матеріальних ресурсів у вигляді

матеріалів, сировини, що значною мірою перешкоджає

гнучкості виробництва і свідчить про низький рівень інтен*

сивності матеріальних потоків. Концепція логістики в уп*

равлінні матеріальними потоками тільки*но починає зас*

тосовуватись в Україні. Необхідною умовою успішного її

розвитку є підготовка висококваліфікованих фахівців,

спроможних здійснювати проектування автоматизованих

систем логістики й застосовувати їх на підприємствах та у

постачальницько*збутових організаціях.

Корисним є врахування досвіду високорозвинених

країн щодо використання логістики в управлінні комп*

лексним розвитком регіонів, особливістю яких є ство*

рення регіональних логістичних систем, оскільки відо*

мо, що логістичні системи є потужним засобом економії

дефіцитних ресурсів: матеріальних, сировинних, енер*

гетичних, фінансових, інтелектуальних, трудових.

Таким чином, логістика як наукова дисципліна та

практика менеджменту може стати надійним помічни*

ком в удосконаленні діяльності підприємств. З цією ме*

тою в Україні необхідно створити розгалужену мережу

логістичних утворень, що в сучасних кризових умовах

допоможе підприємствам швидше встановити нові гос*

подарчі зв'язки. Такі служби спроможні швидко відно*

вити виробничий ритм, знявши бар'єр у господарських

відносинах.

Застосування логістичних засад у діяльності про*

мислових підприємств дозволить підвищити прибут*
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ковість галузі за рахунок скорочення витрат та підви*

щення рівня логістичної координації всіх операцій з по*

стачання сировини, виробництва і збуту продукції.

Сьогодні здійснюються спроби подальшого розши*

рення сфери застосування логістики шляхом виділення

як об'єктів її дослідження енергетичних, трудових та

інших потоків, які присутні в економічних системах [2].

Таким чином, логістика залежно від її сучасного

рівня розвитку є комплексним (системним) методом

розробки стратегій і механізму оптимізації господарчих

зв'язків на основі міжфірмених чи міжфункціональних

економічних компромісів [10]. Логістику на сучасному

етапі варто розглядати як ключовий елемент конкурен*

тної ринкової стратегії підприємства як ключову первин*

ну діяльність із забезпечення конкурентних переваг.

ВИСНОВКИ
На цьому етапі економічного розвитку підприємства

України перебувають в умовах затяжної кризи. Для роз*

витку економіки однією з обов'язкових умов є розви*

ток господарської діяльності промислових підприємств.

Для стабілізації економіки необхідно оптимізувати гос*

подарські зв'язки — це питання вирішує наука логісти*

ка.

Застосування логістичних засад у діяльності про*

мислових підприємств дозволить підвищити прибут*

ковість галузі за рахунок скорочення витрат та підви*

щення рівня логістичної координації всіх операцій з по*

стачання сировини, виробництва і збуту продукції.

Менеджерам машинобудівних підприємств треба

зрозуміти необхідність створення комплексних логі*

стичних утворень машинобудівних підприємств регіону,

де б на засадах аутсорсингу здійснювалась маркетин*

гова, інформаційна, постачальна та збутова діяльність

підприємств — партнерів. Такі регіональні утворення

були б для машинобудівного комплексу початком роз*

витку кластерної системи господарювання. Впровад*

ження підприємствами галузі логістичних методів управ*

ління надасть можливість досягти фінансової стійкості,

виведе підприємства на вищий рівень розвитку, що

дозволить вітчизняному машинобудуванню протистоя*

ти міжнародним монополіям, які перешкоджають його

інтеграції у світову економіку, адже, незважаючи на

істотні проблеми, українське машинобудування зали*

шається серйозним шансом України для здійснення

якісних змін у структурі національного виробництва та

утримання країни від зміщення на узбіччя світової еко*

номіки.

В Україні необхідно створити розгалужену мережу

логістичних утворень, що в сучасних кризових умовах

допоможе підприємствам швидше встановити нові гос*

подарчі зв'язки. Такі служби спроможні швидко відно*

вити виробничий ритм, знявши бар'єр у господарських

відносинах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перед менеджером будь*якого підприємства постає

питання вибору інструменту для управління проектами, який

міг би виконувати такі завдання: делегування повноважень,

контроль за виконанням завдань підлеглими, формування

різного типу звітів, а також фінансовий, бухгалтерський і

складський облік підприємства. В свою чергу перед праців*

никами різних відділів постає питання вибору інструменту

для автоматизації типових процесів діяльності, які пов'язані

із замовленнями клієнтів, обліком продукції та звітуванням

перед керівництвом [1]. До інструментів автоматизації мож*

на віднести:

— програмне забезпечення;

— системи зв'язку та канали передачі інформації;
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AUTOMATION OF THE CONTROL PROCESSES AND DISTRIBUTION OF THE RESOURCES AT
MACHINE_BUILDING ENTERPRISES

У статті визначено необхідність зміни підходів до використання та розподілення виробничих
ресурсів вітчизняних машинобудівних підприємств за рахунок розробки та впровадження но�
вих підходів оптимізації процесів управління. Визначено, що переорієнтація економіки Украї�
ни на європейський ринок, вимагає нових підходів і методів розподілу виробничих, тимчасових
і управлінських ресурсів. Це забезпечить реалізацію виробничих потужностей вітчизняних
підприємств на європейському ринку. Для забезпечення належного результату передбачаєть�
ся зміна системи управління підприємствами в розрізі наступних напрямів: організаційне, інно�
ваційне та науково�технічне.

It is identified in the article the need of change of attitudes to the use and distribution of productive
resources of domestic machine�building enterprises through the development and introduction of
new approaches to optimize control processes. It is determined that the reorientation of the economy
of Ukraine to the European market requires new approaches and methods of distribution of
productive, time and management resources. This will ensure the selling of production capacities of
domestic enterprises into the European market. To ensure the due result it is provided a change of
an enterprise control system in the context of the following areas: organizational, innovation and
science and technology.

Ключові слова: машинобудування, система управління, промисловість, ресурси, автоматизація.

Key words: machine#building, control system, industry, resources, automation.

— сервери зберігання та надання доступу к інфор*

мації;

— системи автоматичного контролю (кількості, якості

матеріалів та продукції);

— системи збору інформації. Це можуть бути як авто*

матичні засоби так і автоматизовані робочі міста;

— системи формування та відображення звітів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичну основу дослідження формують напрацюван*

ня зарубіжних та вітчизняних вчених*економістів таких, як

Єфімов М., Іванов П., Андрєєва Т., Ковальова В., Ковалик

Л.Н. та багатьох інших.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження підходів до використання

та розподілення виробничих ресурсів вітчизняних машино*

будівних підприємств за рахунок розробки та впроваджен*

ня нових підходів оптимізації процесів управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Зазначені цілі сформульовано відповідно до поставле*

них завдань:

— визначити роль автоматизації в управлінні сучасним

машинобудівним підприємством;

— проаналізувати інструменти автоматизації;

— дослідити моделі життєвого циклу машинобудівних

підприємств;

— оцінити економічну ефективність системи автомати*

зації управління машинобудівного підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під функціональними компонентами розуміють систе*

му функцій управління, тобто, повний набір (комплекс) взає*

мопов'язаних робіт з управління, необхідних для досягнен*

ня підприємством своїх цілей. Декомпозиція ІС за функціо*

нальною ознакою містить її окремі частини, які називають

функціональними підсистемами, які в сукупності реалізують

систему функцій управління. Загалом функціональна озна*

ка показує призначення підсистеми. Перелік

функціональних підсистем значною мірою за*

лежить від предметної області. Незважаючи на

різноманітні сфери застосування ІС, низка

функціональних підсистем має однакове най*

менування, проте їх внутрішній зміст для різних

об'єктів може значно відрізнятись один від од*

ного. Специфічні особливості кожної функці*

ональної підсистеми визначаються "функціо*

нальними завданнями" підсистеми. Для орга*

нізації взаємодії різних інформаційних систем

з різними користувачами та між собою дані по*

трібно відповідним чином однотипово описати

в усіх системах на різних рівнях, тобто виріши*

ти проблему їх інформаційної сумісності в най*

ширшому розумінні. Це досягається створен*

ням інформаційного забезпечення [2].

Автоматизація — це новий тип виробницт*

ва, який підготовлений загальним розвитком

науки і техніки, насамперед перекладом ви*

робництва на електронну основу, за допомогою

застосування електроніки і нових досконалих

технічних засобів. Необхідність автоматизації ви*

робництва викликана нездатністю органів люди*

ни з потрібною швидкістю і точністю управляти

складними технологічними процесами. На цей час

при високому рівні автоматизації основних ви*

робничих процесів (80%) у більшості галузей все

ще недостатньо автоматизовані допоміжні про*

цеси (25—40), багато роботи виконуються вруч*

ну. Якщо ж врахувати, що продуктивність праці

одного такого робітника, що працює за неавто*

матизованим алгоритмом майже в 20 разів ниж*

ча, ніж у зайнятого на комплексно*автоматизо*

ваних ділянках, то постає очевидною гострота

проблеми подальшої автоматизацій допоміжних

робіт. Основною і найважливішою формою є ав*

томатизація виробництва. На цей час лічильно*

вирішальні машини дедалі рішучіше входять в усі

галузі науки і техніки.

Підприємство без автоматизації процесів ке*

рування та виробництва майже не мають шансів

на існування у реаліях сучасного ринку, коли важ*

лива кожна тисячна доля прибутку. Доказом цього є більш

розвинені європейські підприємства та рівень їх автомати*

зації протягом декількох років (рис. 1).

Оцінка наявності в Україні інноваційно активних

підприємств машинобудування засвідчує позитивні тенденції

2006—2007 років, що вказує на прагнення галузі інновацій*

но розвиватися та вдосконалюватися [8]. Винятковим ро*

ком є період кризи 2008 р., наслідком якого є розформу*

вання значної кількост і технологічно активних

підприємств. Характеризуючи роль машинобудування в про*

мисловості, відмітимо, що частка інноваційно активних

підприємств машинобудівного комплексу в загальній струк*

турі промисловості становить на 31.12.2010 р. — 28,5 %,

порівнюючи з 2006 роком, в якому частка сягала 32,2 %,

рівень зменшився на 3,7 %.

У середньому, за період 2010—2015 рр., питома вага

інноваційно орієнтованих підприємств машинобудівного

комплексу склала 29,3 %. За сучасного інновативно*про*

гресивного ринку такий рівень активності є замалим для

ефективної великомасштабної роботи. В зв'язку з цим, на

сьогодні достатньо гостро стоїть питання про своєчасність

реалізації інноваційних можливостей, впровадження стра*

тегічних планів, проектів, програм. Інноваційна активніcть

підприємств машинобудівної промисловості в Україні є дуже

важливим фактором для привернення уваги інвесторів, без
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Рис. 1. Статистика автоматизації виробництв
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яких процес розвитку буде займати надто великий час та

втратить свою актуальність.

Однією з основних проблем виробництв машинобуду*

вання та інших підприємств є застарілі моделі життєвого

циклу.

Модель життєвого циклу — структура, що складається

із процесів, робіт та задач, які включають в себе розробку,

експлуатацію і супровід програмного продукту; охоплює

життя системи від визначення вимог до неї до припинення її

використання

Традиційно виділяють такі основні етапи ЖЦ

ІС:

— аналіз вимог;

— проектування;

— адаптування/впровадження;

— тестування і налаштування;

— експлуатація і супровід.

Часто використовується каскадна модель

ЖЦ, схема якої наведена на рисунку 3. Каскад*

на модель добре себе зарекомендувала при роз*

робці систем, для яких можна повністю сформу*

лювати всі необхідні вимоги і критерії. Серед

недоліків цієї моделі можна назвати: істотну зат*

римку в отриманні кінцевих результатів, виявлен*

ня помилок, як правило, на останньому етапі роз*

робки, високий ступінь ризику. Послідовна мо*

дель характеризується жорсткою структурою,

що ускладнює її застосування на практиці. Про*

те більшість розробників використовують саме

каскадну модель. Основною особливістю цієї

моделі є розбиття всієї розробки на етапи. Пе*

рехід від одного етапу до іншого відбувається

лише при умові повного завершення робіт на по*

передньому етапі. Кожен етап завершується ви*

пуском документації, достатньої для того, щоб

обробка могла бути продовжена іншою коман*

дою розробників.

Ця модель передбачає перехід до наступно*

го етапу роботи лише після повного завершення

попереднього. Вона є досить застарілою та не*

досконалою. Однією з її ключових недоліків є те,

що помилку діагностують вже в кінці ЖЦ. За умови суворо*

го ринку такі методи є неприпустимі через дуже великі вит*

рати ресурсів.

Спіральна модель використовується для складних ІС

крупних економічних систем (рис. 4).

Спіральна модель загострює увагу на початкових ета*

пах ЖЦ. Кожний виток спіралі відповідає поетапній моделі

створення фрагмента або системи в цілому, в яких уточню*

ються цілі й характеристики проекту, визначається його

якість.

Фахівці відзначають такі переваги спіральної

моделі:

— накопичення і повторне використання про*

грамних засобів, моделей і прототипів;

— орієнтація на розвиток і модифікацію сис*

теми в ході її проектування;

— аналіз ризику і витрат в процесі проекту*

вання.

Головна особливість розробки ІС полягає в

поєднанні складності на початкових етапах ЖЦ та

порівняно невисокої складності та трудомісткості

наступних етапів. Крім цього, питання не вирішені

на початкових етапах, породжують на подальших

етапах складні проблеми і можуть завадити успі*

шному завершенню розробки.

У залежності від того, як виконується аналіз і

проектування, прийнято розрізняти такі методи

створення ІС:

— структурно*орієнтовані;

— об'єктно*орієнтовані;

— процесно *орієнтовані.

Впровадженню інформаційних систем на

підприємстві відводять особливу увагу оскільки

великий обсяг роботи по розробки та створення

АСУПП може зазнати провал при невдалому впро*

вадженні безпосередньо на працюючому

підприємстві [3].

Рис. 3. Каскадна модель життєвого циклу ІС

Рис. 4. Спіральна модель життєвого циклу ІС
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Під час впровадження ІС слід дотримуватись наступних

принципів:

1. Ефективність ІС повинна оцінюватись віддачею від

інвестицій (поверненням вкладень).

2. Суворе дотримання затвердженого плану, уникаю*

чи додавання до системи нових непередбачених складо*

вих.

3. Бізнес*процеси підприємства треба описувати та ана*

лізувати до початку впровадження, а не під час реалізації

проекту.

4. Впровадження повинно виконуватись помодульно,

починаючи з модулів, які найшвидше принесуть реальний

результат.

5. Успішне впровадження — результат тісної співпраці

розробника і замовника.

Ефективність у широкому значенні цього слова озна*

чає співвідношення між результатом (ефектом) та витра*

тами.

Під ефектом розуміють результат реалізації заходів,

спрямованих на підвищення ефективності виробництва за

рахунок економії всіх виробничих ресурсів [4].

Економічна ефективність від впровадження певних

організаційно*технічних заходів на окремих стадіях вироб*

ничого процесу може виявлятися у різних формах. При виз*

наченні її слід забезпечувати порівнянність варіантів щодо

поточних витрат та капітальних вкладень, враховуючи чин*

ник часу.

Для практичного використання цієї економічної кате*

горії при плануванні і обліку необхідно розглядати її у різних

аспектах, відповідно до сфери прикладання, рівня матері*

ального виробництва, об'єкта визначення та методів розра*

хунку.

Практичним результатом удосконалення системи управ*

ління може бути зниження витрат на управління, яке дося*

гається за рахунок скорочення чисельності працівників апа*

рату управління і підвищення продуктивності праці. Проте

не будь*яке вдосконалення управління призводить до зни*

ження питомих витрат на управління. Оскільки управління є

складовою виробничо*фінансової діяльності підприємств,

то свідченням підвищення його ефективності може бути зро*

стання економічних показників господарювання при не*

змінних або навіть дещо зростаючих витратах на управлін*

ня.

Ефективність окремих заходів, пов'язаних з раціона*

лізацією системи управління (зміна структури управлін*

ня, норм управління і обслуговування, забезпеченості ква*

ліфікованими кадрами тощо), можна оцінити за допомо*

гою факторного аналізу. При цьому треба обов'язково за*

безпечити елімінування впливу інших факторів на фор*

мування кінцевих результатів виробничо*фінансової

діяльності підприємств (якість земель, забезпеченість

основними фондами, робочою силою, характер спеціалі*

зації тощо).

На ефективність управління впливають рівень підго*

товки кадрів, використання спеціалістів згідно з їхньою

кваліфікацією, наукова організація праці та інші факто*

ри.

До показників соціальної ефективності управління на*

лежать:

1) стан трудової дисципліни;

2) оперативність і якість виконання рішень;

3) виконання апаратом управління завдань, пов'язаних

з підвищенням культури спілкування з працівниками підприє*

мства.

Будь*який інвестиційний проект, яким є впроваджен*

ня системи автоматизації управління, повинен мати еко*

номічний ефект — підвищення прибутковості діяльності

підприємства. Оскільки АСУПП найбільш впливає на

організаційні процеси підприємства, економічна ефек*

тивність відображається у оптимізації процесів, збіль*

шенню ресурсів персоналу та більш ефективного вико*

ристання матеріальних ресурсів завдяки швидкої оброб*

ки інформації і прийняття управлінських рішень керівниц*

твом.

Таким чином, оцінювання економічної ефективності

системи автоматизації повинно проводитись за такими ос*

новними критеріями:

1) ефективність роботи працівників відділу продажу,

оцінювання здійснюватися у відношенні збільшення обсягів

продажу до витрат на відділ;

2) економія коштів на утримання допоміжних відділів

таких як економічний, технологічний, закупівель, розрахун*

ковий та ін.

3) ефективність використання основних засобів шляхом

оптимізації завантаження обладнання завдяки автоматизації

планування виробництва.
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ВСТУП
Ринкова економіка і сучасний науково*технологіч*

ний прогрес в усіх сферах виробничої та невиробничої

діяльності суспільства докорінно змінюють соціальні,

економічні, техніко*технологічні, організаційні та еко*

логічні умови цього процесу і визначають зрештою

стабільність, конкурентоспроможність та ефективність

сільськогосподарських підприємств, життєвий рівень
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THE INVESTMENT DEVELOPMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті визначено, що необхідною умовою розвитку сільськогосподарських підприємств є цілеспря�
мована інвестиційна діяльність, яка певною мірою залежить від обсягів і форм інвестицій, оскільки ос�
танні формують виробничий потенціал на новій науково�технічній базі, а також визначають позиції країни
на світових ринках. Від обсягів, якості інвестицій та ефективності інвестиційної діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств значною мірою залежить доля сільського господарства, яке потребує значних
коштів на структурну перебудову і підвищення ефективності всіх форм господарювання.

Встановлено, що формування інвестиційної стратегії є невід'ємною частиною економічного розвитку
підприємства, у ході якого його довгострокові цілі узгоджуються з їх ресурсним забезпеченням. Запро�
поновано методологічний апарат формування інвестиційної стратегії економічного розвитку сільсько�
господарських підприємств.

Прийняття стратегічних інвестиційних рішень повинно базуватися на прогнозній оцінці динаміки мікро�
та макроекономічних чинників, які впливають на вартість інвестиційних ресурсів і детермінують найбільш
вигідні напрями їх вкладання. Їх врахування дає змогу з'ясувати оптимальні напрями інвестування роз�
витку аграрного підприємства залежно від етапу його життєвого циклу. При цьому інвестиційні рішення
повинні прийматися за неодмінної цільової установки — збереження й зміцнення конкурентоспромож�
ності підприємства.

The article determined that the a necessary condition for the development of agricultural enterprises is
purposeful investment activity, which to some extent depends on the volume and forms of investment, as they
formed production potential of the new scientific and technological base and determine the position of the
country in world markets. Of the volume of and quality of investments and investment performance agricultural
enterprises a large extent determine the fate of agriculture, which needs significant funds for the restructuring
and improving the efficiency of all forms.

It was established that the formation of investment strategy is an essential part of economic development of
the company, during which its long�term objectives in line with their resourced. Is proposed methodological
apparatus forming investment strategy of economic development of agricultural enterprises.

Adoption of strategic investment decisions should be based on predictive evaluation of the dynamics of micro�
and macroeconomic factors that affect the value of investment resources and determine the most profitable
areas of their investment. Their take into account allows you to find the optimal investment areas of agricultural
enterprises depending on the stage of its life cycle. While investment decisions should be made, with the essential
goal — the preservation and strengthening of competitiveness of the enterprise.

Ключові слова: економічний розвиток, інвестиційний аналіз, інвестиційна стратегія, інвестиційний пор#

тфель, інновації, методологія, ресурси, сільськогосподарські підприємства.

Key words: economic development, investment analysis, investment strategy, investment portfolio, innovation,

methodology, resources, agricultural enterprises.

населення країни, його соціальне й духовне обличчя.

Водночас глобалізаційні процеси, що прискорюють тем*

пи науково*технологічного та інноваційного прогресу і

розширюють масштаби використання його результатів,

як і формування загальносвітового конкурентного се*

редовища, функціонування транснаціональних компаній

та корпорацій, також справляють дедалі зростаючий

вплив на стан, структуру й ефективність національного
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господарства, окремих його галузей та підприємств, у

тому числі сільськогосподарських.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні, методологічні та практичні засади ефек*

тивності інвестицій стосовно сучасних умов поглибле*

но у працях І. Ансофа, Л. Гітмана, Дж. Кейнса, Д. Нор*

та, М. Портера, Й.Шумпетера, Дж. Розенберга, П. Са*

муельсона, В. Беренса, В. Бочарова, П. Віленського,

П. Маленкова, Ю. Яковця, а в Україні, зокрема, І. Блан*

ка, О. Бородіної, П. Гайдуцького, В. Геєця, А. Гойка,

Б. Губського, М. Корецького, П. Макаренка, Л. Мельни*

ка, О. Мертенса, В. Пономаренко, Н. Татаренко, В. Фе*

доренка, О. Ястремської та ін. Проблемі ефективності

інвестицій в аграрну сферу присвячено роботи вітчиз*

няних вчених В. Андрійчука, І. Вініченка, С. Гуткевич,

П. Канінського, М. Кіселя, М. Коденської, Є. Ланченка,

Ю. Лупенка, К. Пріб, О. Шестопаля та ін.

Разом з тим, узагальнення досягнень економічної

думки засвідчує, що, незважаючи на значну кількість

наукових досліджень щодо інвестиційної діяльності в

аграрній сфері, вона поки що залишається не виріше*

ною остаточно. Подальшого розвитку потребує комп*

лекс питань, пов'язаних з поглибленням методологіч*

них засад інвестиційної діяльності сільськогосподарсь*

ких підприємств, удосконалення методичних підходів до

оцінювання інвестиційної привабливості сільськогоспо*

дарських підприємств, обгрунтування інвестиційний

стратегій їх економічного розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Досягнення світового рівня економічного розвитку

України вимагає прискорення темпів зростання сільсько*

господарського виробництва. Однак сучасний помірно*

еволюційний шлях інвестиційного розвитку сільськогос*

подарських підприємств держави не спроможний забез*

печити її стабільний стан на світовому ринку, що в умо*

вах глобалізації економічних процесів набуває стратегі*

чного значення. Це зумовлює необхідність пошуку за*

собів стимулювання інвестиційної діяльності, спрямова*

ної на зміцнення економіки аграрного сектора, забезпе*

чення стрімкого економічного розвитку його підприємств.

Уперше на цю проблему звернув увагу А. Сміт, пізніше

А. Маршалл, які виділили два види відносин між суб'єкта*

ми господарювання, перший — на основі ринкових ме*

ханізмів, другий — на базі натурального обміну. На*

прикінці XIX ст. на проблему розвитку сільського госпо*

дарства звертав увагу І. Тюнен, який виявив залежність

спеціалізації регіонів від факторів простору, що вплива*

ють на витрати виробництва, розміри прибутку, інвести*

ційну діяльність та розробив схему розміщення сільсько*

господарського виробництва по поясах залежно від

транспортних витрат, родючості грунту та витрат вироб*

ництва. На початку XX ст. М. Вебер звертав увагу на роз*

виток інвестиційної діяльності в сільському господарстві

різних регіонів та сформував два важливих принципи інве*

стиційного розвитку: на основі макроекономічного підхо*

ду можна побудувати методологічну схему вибору опти*

мального рішення про розміщення окремих підприємств;

тип витрат окремого підприємства є головним критерієм

його розміщення і розвитку.

Пізніше на розв'язання цієї проблеми спрямовували

свої дослідження Енглендер, Гувер, Предьоль, Палангер.

"Уточнену техніку" статистичного аналізу приватних взає*

мозалежностей в окремих регіонах розробив В. Леонть*

ев. І. Ізард зосереджував увагу на вивченні мультипліка*

тора розповсюдження імпульсів, що дає змогу виявити

вплив розвитку одного сектора в певному районі на інші

сектори та територіальні одиниці будь*якого ступеня.

Одним із головних чинників передачі імпульсів Ізард вва*

жав інвестиційну діяльність. Автор теорії поляризовано*

го розвитку Г. Мюндаль, аналізуючи проблему розвине*

них і слаборозвинених регіонів, установив, що внаслідок

переміщення робочої сили і капіталу з менш розвинутих

регіонів у більш розвинуті, слаборозвинуті швидко втра*

чають інвестиційну привабливість. На його думку, у роз*

винених районах дифузія інновацій здійснюється у різних

напрямах горизонтальних міжрегіональних зв'язків. Цим

процесам сприяють великі корпорації, що мають регіо*

нальні філії, завдяки яким інновації поширюються від

центру до периферії. За концепцією "полюсів зростан*

ням", в основу якої покладено положення про не*

рівномірність і поляризований розвиток територій, Ф.

Перру виокремлював центр генерації та передачі інно*

вацій від одного сектора економіки до іншого.

Серед російських та вітчизняних учених проблемам

розвитку сільськогосподарських підприємств уперше

приділив увагу у своїх географічних дослідженнях

М.В. Ломоносов. У першій половині XIX ст. аналіз гос*

подарського розвитку з урахуванням особливостей еко*

номічно*географічного положення, господарську оцін*

ку природних умов, динаміку розвитку підприємств ви*

вчали К.І. Арсєньєв, П.П. Семенов*Тянь*Шанський.

Взаємозв'язок сільськогосподарських підприємств дер*

жави з світовим господарством через інвестиційні взає*

мозв'язки аналізував В.І. Вернадський. Концепцією Б.Н.

Книповича закладено підгрунтя районованого розвит*

ку підприємств сільського господарства. В процесі роз*

робки її методології на початку 20*х років минулого сто*

ліття А.Н. Челенцев висунув концепцію формування ве*

ликих спеціальних зон сільськогосподарського вироб*

ництва. Пізніше проблемою інвестиційної діяльності

сільськогосподарських підприємств у регіонах займа*

лися М.М. Колосовський, М.М. Некрасов та інші вчені.

Формування інвестиційної стратегії є невід'ємною

частиною економічного розвитку аграрного підприєм*

ства, у ході якого його довгострокові цілі узгоджують*

ся з їх ресурсним забезпеченням. Оскільки інвестиційні

рішення за своєю сутністю завжди є стратегічними, важ*

ливо, щоб вони забезпечували розвиток підприємства,

збільшували його стійкість до зовнішніх загроз, поси*

лювали ринкові позиції. Це потребує усебічного аналі*

зу альтернативних інвестиційних проектів для оцінки їх

здатності відповідати певним вимогам. При формуванні

інвестиційної стратегії необхідно дотримуватись певних

принципів, правил, які окреслюють можливе коло

рішень, виходячи насамперед із сутності стратегії як

економічної категорії. Аналізуючи погляди науковців на

сутність стратегії слід зазначити, що вона передусім

сприймається як правила прийняття рішень відносно

поведінки підприємства у зовнішньому середовищі.

Вони мають бути такими, щоб у кінцевому підсумку до*

сягти "найкращої гармонії зовнішнього середовища і
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підприємства як її елемента". Така точка зору відпові*

дає методологічним підходам інституціональної та ево*

люційної економічної теорій, що наголошують на інсти*

туційній природі економічної організації. Це підкрес*

люється навіть у визначеннях її сутності — це така орга*

нізація, у якої "домінуючою інституцією є прибуток у

грошовій формі".

За визначенням Д. Норта, інституції — це "...прави*

ла гри в суспільстві або, точніше, придумані людьми

обмеження, які спрямовують людську взаємодію у пев*

не русло. ... вони структурують стимули в процесі людсь*

кого обміну — політичного, соціального і економічно*

го" [4]. Трактування цих правил різними дослідниками

дещо відрізняються, однак здебільшого представники

інституціоналізму, підкреслюючи їх відносну стійкість,

конкретизують їх як соціально*визнані нормативно*

ціннісні системи; еталони соціальної поведінки; форми

організації соціальних зв'язків людей; функціональні

органи керівництва і регулювання, що забезпечують

кодифікацію соціальних норм і контроль за їх дотри*

манням, формулюють суспільні цілі та потреби й органі*

зовують процес їхньої реалізації.

У сфері інвестиційної діяльності такими інституція*

ми є, по*перше, законодавчі і нормативно*правові акти

держави, які закладають юридичну основу під прийнят*

тя інвестиційних рішень, а також формують інвестиційні

стимули чи накладають обмеження на здійснення інвес*

тиційної діяльності. Це впливає на інвестиційні пріорите*

ти і відображається у інвестиційній стратегії суб'єктів гос*

подарювання. По*друге, це галузеві нормативні акти, які

формують конкурентне середовище і потребують враху*

вання у інвестиційній стратегії для вибору напрямів фор*

мування конкурентних переваг. По*третє, це політика

банківських структур та інвестиційних фондів, які визна*

чають умови залучення довгострокових інвестицій, впли*

ваючи на вартість капіталу і можливість диверсифікації

джерел інвестування. По*четверте, це наявність дієвих

регулятивних структур, які забезпечують дотримання

чинного законодавства у сфері охорони прав власності.

Це впливає на інвестиційну активність власників інвести*

ційних ресурсів і суб'єктів господарювання, які їх потре*

бують. Нарешті, у внутрішньому середовищі підприємства

також має бути сформовано як стимулюючий, так і регу*

лятивний механізм, який би забезпечував ефективність

інвестиційного процесу (облікова політика підприємства,

наявність внутрішніх регламентів, процедур, критеріїв

тощо, які повинні забезпечувати узгодженість та ефек*

тивність інвестиційної діяльності в межах структурних

підрозділів та інвестиційних проектів). Очевидно, що їх

сукупний вплив має забезпечувати високі динамічні вла*

стивості системи, сприяти її здатності накопичувати ре*

сурси і ефективно їх використовувати, підвищуючи її кон*

курентоспроможність і зміцнюючи її позиції у середовищі

функціонування.

Надзвичайно важливим завданням менеджменту є

формування чітких правил, за якими здійснюється та чи

інша діяльність на підприємстві. А зважаючи на те, що

інвестиційна діяльність завжди вважалась основним

джерелом розвитку, формулювання основних принципів

її здійснення повинно охоплювати такі аспекти, які б

давали змогу реалізувати функцію ефективності, без

якої економічне зростання і розвиток є проблематич*

ними. Загалом, питанням формулювання принципів по*

будови інвестиційної стратегії у науковій літературі при*

діляється певна увага. Однак аналітичний огляд літера*

турних джерел показав, що в середовищі науковців не

сформувалося однозначного бачення їх сукупності, до

того ж, деякі принципи є досить спірними і дотримання

їх не завжди доцільне. Так, дехто із науковців виділяє

принципи самовизначення, безупинної адаптації [5],

рефлексії, самоорганізації [5; 8].

Вважаємо за необхідне особливо підкреслити, що

інвестиційні рішення мають сприяти зростанню ринкової

цінності підприємства, на чому наголошують як зарубіжні,

так і вітчизняні науковці [7; 10]. Для того, щоб це було

можливим, розробка інвестиційної стратегії аграрного

підприємства повинна здійснюватися на основі глибокого

й усебічного дослідження умов інвестиційної діяльності як

у галузі загалом, так і в конкретному підприємстві. Як спра*

ведливо зазначає Т. Лепейко, аналіз середовища прийнят*

тя стратегічних інвестиційних рішень, повинен охоплюва*

ти стабільність зв'язків підприємства із бізнес*партнера*

ми (що впливає на процеси постачання сільськогоспо*

дарської техніки, палива, матеріалів, сировини тощо), про*

гноз платоспроможного попиту на сільськогосподарську

продукцію (послуги), відносини із місцевими органами

влади, розташування об'єкта інвестування, рівень розвит*

ку транспортної інфраструктури і соціального стану, еко*

логії навколишнього середовища тощо, тобто все те, що

визначає інвестиційний клімат [3].

Крім того, слід брати до уваги довгострокові стра*

тегічні програми уряду, законодавчі й нормативні доку*

менти, стратегічні інвестиційні рішення, що приймають*

ся власниками компанії (якщо підприємство є одним із

її учасників). Загалом, прийняття стратегічних інвести*

ційних рішень повинно базуватися на прогнозній оцінці

динаміки не лише мікро*, а й макроекономічних чин*

ників, які впливають на вартість інвестиційних ресурсів

і детермінують найбільш вигідні напрями їх вкладання.

Їх врахування дає змогу з'ясувати оптимальні напрями

інвестування розвитку аграрного підприємства, які

змінюються не лише з погляду кон'юнктури ринку, а й

зважаючи на етап життєвого циклу підприємства. При

цьому інвестиційні рішення повинні прийматися за не*

одмінної цільової установки — збереження й зміцнен*

ня конкурентоспроможності підприємства. Цілком оче*

видно, що формування інвестиційної стратегії потребує

відповідного інструментарію, який має аргументувати

вибір інвестиційних рішень.

Головним орієнтиром формування інвестиційної стра*

тегії є загальна стратегія розвитку підприємства, з якою

перша має бути узгоджена як за цілями, так і за етапами

реалізації. Це повинно знайти відображення у стратегіч*

ному плані, який має бути сформований з урахуванням усіх

проектів, які можна було передбачити у момент його скла*

дання. Це твердження Норткотта є додатковим аргумен*

том на користь того, що планування інвестиційної стратегії

слід розглядати як функціональну складову єдиного

процесу стратегічного планування. Водночас тут має місце

дуалістична залежність — загальна стратегія обирається,

серед іншого, і з урахуванням фінансових можливостей

підприємства, в т.ч. його здатності залучити кошти інвес*

торів. Це потребує аналізу фінансового стану підприєм*

ства, його ліквідності й платоспроможності.
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К. Солошенко і Д. Козенков рекомендують для цьо*

го здійснити поглиблений фінансовий аналіз діяльності

підприємства за такими пріоритетними сферами: обо*

ротність активів, рівень прибутковості капіталу, ступінь

фінансової стійкості підприємства, ліквідність його ак*

тивів [6]. Вони зазначають, що це дасть змогу визначи*

ти можливу прибутковість і терміни повернення інвес*

тованих коштів, а також виявити найбільш значимі за

фінансовими наслідками інвестиційні ризики. Дійсно, із

зазначеними пріоритетами можна погодитись. Зокрема

інвестиційна привабливість значною мірою визначаєть*

ся тим, наскільки швидко повернуться вкладені кошти,

а це залежить від оборотності активів, яка, в свою чер*

гу, визначається ефективністю маркетингової, виробни*

чої і фінансової стратегії і тактики. Досягнута прибут*

ковість капіталу дає змогу оцінити потенціал віддачі від

інвестованого капіталу. Рівень фінансової стійкості

підприємства окреслює межі інвестиційного ризику,

пов'язаного зі структурою формування інвестиційних

ресурсів. Оцінка ліквідності активів дає змогу визначи*

ти здатність підприємства платити за своїми коротко*

строкових зобов'язаннями, а отже, уникнути банкрут*

ства у разі затримки реалізації інвестиційних проектів.

Разом з тим, для формування ефективної інвести*

ційної стратегії не*достатньо оцінити лише інвестиційну

привабливість підприємства за наведеними вище харак*

теристиками його функціонування. Значне місце у підго*

товці інвестиційних стратегічних рішень повинен займа*

ти аналіз здатності підприємства до освоєння нових тех*

нологій, закладених у інвестиційних проектах. Водночас

необхідно враховувати й те, які наслідки матиме реалі*

зація підприємством інвестиційної програми (проекту)

для середовища господарювання загалом, щоб оцінити

можливі ризики внаслідок протидії з боку так званих "за*

цікавлених груп". Тому вважаємо, що неодмінною умо*

вою вибору інвестиційної стратегії підприємства має бути

адекватна оцінка його інноваційно*інвестиційного потен*

ціалу, причому саме у такому поєднанні.

Прискорений економічний розвиток, структурні, тех*

ніко*технологічні та організаційно*економічні зміни, які

відбуваються у виробничій діяльності сільськогосподарсь*

ких підприємств є наслідком не стільки глобалізаційних

процесів, скільки результатом реалізації науково*техніч*

них та інноваційних розробок, що уособлюють у собі

новітні знання в усіх галузях науки. До речі, в розвинутих

країнах, які входять до Організації економічного співроб*

ітництва і розвитку, понад половина валового внутрішнь*

ого продукту створюється в інтелектуально місткому ви*

робництві. Як зазначає Д. Белл, нинішнє постіндустріаль*

не суспільство являє собою суспільство знання у подвійно*

му розумінні: по*перше, джерелом інновацій дедалі

більшою мірою стають дослідження та розробки; по*дру*

ге, прогрес суспільства, який вимірюється зростанням ВВП

і зайнятості населення, тепер однозначно залежить від

успіхів у сфері знань, тобто від прискореного розвитку

науки та освіти, їх якісної модернізації [9].

Тому цілком зрозуміло, що в цих умовах роль і зна*

чення науково*технологічного потенціалу держави, його

цілеспрямованого й ефективного розвитку та всебічно*

го удосконалення організації і системи управління нау*

ково*дослідною діяльністю невпинно посилюються.

Адже тільки на основі цілеспрямованого використання

досягнень науково*технологічного процесу та іннова*

ційних розробок можна забезпечити стабільний і кон*

курентний розвиток сільськогосподарських підпри*

ємств, прогресивні структурні, техніко*технологічні та

організаційні зміни, а також переведення їх на модель

сталого, екологічно безпечного і соціально спрямова*

ного функціонування у довгостроковій перспективі.

Відтак, виробництво конкурентоспроможної сільсько*

господарської продукції та інвестиційну діяльність на су*

часному етапі розвитку сільськогосподарських під*

приємств слід розглядати як органічно взаємозв'язані

складові елементи єдиного процесу, а безпосереднє ви*

робництво як процес створення якісно нових інновацій*

них товарів, що користуються попитом на ринку.

Вважаємо, що до рішучого переходу на модель ста*

лого розвитку, яка може бути реалізована лише за до*

помогою прискорення темпів екологоспрямованого

науково*технологічного прогресу й широкомасштабно*

го застосування екоінновацій в усіх сільськогосподарсь*

ких підприємствах, спонукають загострення глобаль*

них екологічних проблем, з одного боку, та вичерпан*

ня, збіднення і деградація багатьох природних ресурсів,

насамперед вичерпання невідновлюваних енергетичних.

Зважаючи на той незаперечний факт, що майбутнє

людської цивілізації прямо та безпосередньо залежить

від стану навколишнього середовища й наявності при*

родних ресурсів, а обсяги використання останніх і не*

гативний вплив суспільства на природу, по суті, вже пе*

ревищують відтворювальні, відновлювальні та асимі*

ляційні можливості земної біосфери, проблеми ресур*

соекологічної безпеки людської життєдіяльності, роз*

витку екологічних і ресурсозберігаючих напрямів нау*

ково*технічного прогресу набувають першорядного зна*

чення. Те ж саме слід сказати й про необхідність пере*

ходу до принципово нових моделей, способів і методів

ресурсоспоживання та охорони навколишнього середо*

вища, відтворення його ресурсів і збереження в ньому

динамічної екологічної рівноваги.

Ряд дослідників підкреслює відмінність в управлінні

реальними та фінансовими інвестиціями з огляду на їх

різну економічну ефективність [1; 2]. Вважаємо, що

справа тут не лише в різній ефективності, а в змісті та

обсягах вирішуваних завдань, однак сама думка про

доцільність формування двох типів інвестиційних порт*

фелів — реального та фінансового — є слушною. З

позицій суспільних інтересів важливішим є реальне інве*

стування, оскільки саме завдяки йому відбувається при*

рощування реального капіталу (у вигляді сільськогос*

подарських машин, виробничих споруд, механізмів

тощо, які збільшують економічні ресурси підприємства,

служачи основою для виробництва споживчих вартос*

тей). Інвестування у цінні папери зумовлює лише пере*

дачу власності і є способом розміщення вільного капі*

талу. На думку деяких науковців, з якою можна погоди*

тись, фінансовий капітал не є економічним ресурсом,

оскільки його власник нічого не виробляє, а отже, не

створює доданої вартості. Разом з тим, переважна

більшість науковців, в тому числі вітчизняних, зосеред*

жує увагу на питаннях оптимізації саме портфеля цінних

паперів, а не реальних інвестицій.

Вагому роль у такому обгрунтуванні інвестиційної

стратегії відіграє інвестиційний аналіз, який розгля*
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дається науковцями як процес "вивчення та оцінки

альтернативних інвестицій та реальних проектів з метою

встановлення інвестиційних потреб, вибору та пошуку

джерел фінансування, прогнозу фінансової віддачі від

нього у вигляді грошових потоків та оцінки його ефек*

тивності шляхом зіставлення майбутніх грошових по*

токів з обсягом інвестицій, що відносяться до даного

часу". На наш погляд, інвестиційний аналіз дає змогу не

тільки виокремити перспективні з позицій завдань роз*

витку інвестиційні проекти, а й визначитися з типом інве*

стиційного портфеля і вимогами до його формування.

Розв'язання проблем пошуку засобів швидкого еко*

номічного зростання сільськогосподарських підпри*

ємств України базується на дослідженнях зарубіжних

та вітчизняних вчених, які наголошували на необхідності

комплексного аналізу сільськогосподарського розвит*

ку в країні для виявлення пріоритетних для національ*

ної економіки регіонів, що згодом можуть стати "своє*

рідними локомотивами" розвитку сільсько*го господар*

ства в країні. Першочергову роль тут мають відігравати

державні та приватні інвестиції. Збільшення державних

вкладень капіталу в інфраструктуру сільськогоспо*

дарських підприємств сприяли поліпшенню інвестицій*

ного клімату в галузях аграрного сектору економіки,

збільшенню надходжень іноземних і вітчизняних інвес*

тицій від приватних осіб. Як свідчить світова практика,

державні капіталовкладення надають найбільшої га*

рантії аграрним підприємствам щодо стабільності в

здійснені інвестиційної діяльності.

ВИСНОВКИ
Завдання формування інвестиційної стратегії еко*

номічного розвитку сільськогосподарських підприємств

невіддільне від завдань управління його розвитком, ос*

кільки передбачає реалізацію проектів, необхідних для

набуття нових якостей, які б зменшували вразливість

підприємства до зовнішніх загроз, підвищували конку*

рентний потенціал, забезпечували його стійкість і здат*

ність посилювати свій вплив на ринкові процеси. По*

рівняльний аналіз сучасних поглядів на сутність та мож*

ливості управління розвитком підприємства підводить

до висновку, що вирішення цього завдання потребує

залучення методологічного апарату теорії систем (дос*

лідження підприємства як бізнес*системи), еволюційної

теорії та синергетики (дослідження механізму розвит*

ку соціально*економічних систем), неоінституціональ*

ної економічної теорії (дослідження умов, що вплива*

ють на розвиток системи і її здатність до самооргані*

зації), теорії обмеженої раціональності (для вибору ва*

ріантів і напрямів інвестування розвитку).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дохід є важливим об'єктом бухгалтерського обліку та

має важливе значення у визначенні фінансового результату

підприємства. Дослідники*вчені завжди приділяють велику

увагу саме порядку визнання та відображення доходу у

фінансовому звіті. Саме цей показник є одним з ключових

необхідних для складання фінансової та податкової

звітності. Однак у сучасній теорії і практиці залишаються

дискусійні питання, що пов'язані із з'ясуванням моменту

визначення доходів, які відповідають встановленим крите*

ріям для подальшого визначення фінансових результатів.

У зв'язку з тим, що господарська діяльність постійно

ускладнюється, також ускладнюються договірні відносини

з контрагентами, що в свою чергу впливає на особливості
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PECULIARITIES OF ACCOUNTING AND RECOGNITION OF RECEIPTS ON THE CONTRACTS
WITH CLIENTS ACCORDING TO THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD

Метою статті є дослідження особливостей змісту Міжнародного стандарту фінансової звітності №
15 "Виручка за контрактами з клієнтами" та обгрунтування необхідності впровадження цього стан�
дарту на зміну діючим МСБО № 11 "Будівельні контракти" та МСБО № 18 "Дохід". Розкрито зміст ана�
лізу п'яти кроків, на якому саме побудовано МСФЗ 15. Описано відмінності визначень та значень пев�
них показників у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та в стандарті фінансової звітності
№ 15. І виявлено відмінні риси, які при впровадженні МСФЗ 15 дадуть можливість спростити визнан�
ня виручки використовуючи єдиний алгоритм дій, яким є п'ятикроковий аналіз. Зроблено висновки
про важливість впровадження в роботу вітчизняної облікової системи МСФЗ 15, викладено інформа�
цію про переваги цього стандарту над іншими та описано питання, які підлягають нагальному вирі�
шенню для злагодженої роботи економіки як на місцевому рівні, так і на міжнародному.

The article aims at studying peculiarities of the content of the International Financial Reporting Standard
№ 15 "Receipts on the contracts with clients" and proving the necessity of introducing this standard to
replace the current IFRS № 11 "Building contracts" and IFRS № 18 "Income". The author describes
differences between the definitions and meanings of certain indices in the International Standards of
Accounting and in the Financial Reporting Standard № 15. There are found such features that will enable
simplifying the recognition of receipts when introducing IFRS 15 by using a single algorithm of actions that
is a five�step analysis. The author comes to the conclusion about the importance of introducing IFRS 15 into
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визнання доходів. Тому комітет з Міжнародних стандартів

фінансової звітності постійно удосконалює існуючі положен*

ня. Однак поява нового МСФЗ 15 потребує його адаптації у

національну економіку України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Праці вітчизняних і зарубіжних авторів свідчать про дис*

кусії, які пов'язані з вирішенням методологічних, організа*

ційних та методичних проблем обліку доходів, тривають

майже постійно.

Суттєвий внесок у розв'язання цих проблем зробили такі

вчені, як: А.О. Касич [3], С.Ф. Голов [1, 2], В.І. Єфіменко [8],

В.Н. Костюченко [4] та багато інших.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей змісту Міжна*

родного стандарту фінансової звітності № 15 "Виручка за

контрактами з клієнтами" та обгрунтування необхідності

впровадження цього стандарту на зміну діючим МСБО №

11 "Будівельні контракти" та МСБО № 18 "Дохід".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З ціллю удосконалення ефективного функціонування

економіки європейських країн у кінці травня 2014 року було

прийнято та оприлюднено міжнародний стандарт фінансо*

вої звітності № 15 "Виручка за контрактами з клієнтами",

який набуває чинності з 2017 року, але застосування його

уже зараз не забороняється. Цей стандарт замінив кілька

діючих вимог міжнародних стандартів бухгалтерського об*

ліку, а саме:

— МСБО № 11 "Будівельні контракти" [7];

— МСБО № 18 "Дохід" [5].

Стандарт фінансової звітності № 15 має на меті забез*

печення різноманітних договірних умов поставки товарів,

надання послуг, виконання робіт. У чинному стандарті виз*

начення доходу трактується як валове надходження еконо*

мічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної

діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал

зростає в результаті цього надходження, а не в результаті

внесків учасників власного капіталу [6].

У той час як МСФЗ говорить нам про те, що дохід — це

збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у

формі надходження або приросту активів або зменшення

зобов'язань, які призводять до збільшення власного капі*

талу, крім тих, які стосуються вкладу власників [6].

Нові вимоги викладені в міжнародному стандарті спря*

мовані на те, щоб користувачі фінансової звітності отрима*

ли можливість оцінити суми, строки виникнення виручки і

грошових потоків за контрактами з покупцями. Для того,

щоб вирішити, в який момент виникає виручка, підприєм*

ства повинні застосовувати модель аналізу п'яти кроків. Така

модель визначає що виручка виникає момент передачі прав

власності покупцю на певний товар чи послугу і в тій сумі,

яку передбачає отримати підприємство від покупця (рис. 1).

У залежності від того чи виконуються ці умови, виручка

визнається в двох випадках:

— протягом певного відрізку часу (в порядку, який

відображає послідовну діяльність підприємства), або

— у певний момент часу (коли право власності на товар

переходить до покупця).

Новий стандарт містить інструкцію з використання цієї

моделі та охоплює різні аспекти, включаючи питання га*

рантій і ліцензій.

Першим кроком цієї моделі є ідентифікація договору.

За МСФЗ 15 визначення договору звучить як "угода між

двома або більше сторонами, яка створює закріплення прав

і обов'язків" [6].

Ідентифікація договору передбачає необхідність визна*
чення, чи включається конкретний договір у межі дії МСФЗ.

Для того щоб правильно використовувати цей стандарт, до*

говір повен відповідати певним вимогам: "контракт був схва*

лений сторонами договору; права кожного учасника щодо

товарів або послуг, які будуть передані, можуть бути іденти*

фіковані; договір має комерційний зміст; існує ймовірність

того, що винагорода, яку підприємство має право отримати в

обмін на товари або послуги, буде отримана" [6].

Саме на цьому етапі аналізу поєднуються МСФЗ 15 та

МСБО 11, тому що визнання доходу відбувається саме з іден*

тифікації договору, згідно якого виникає виручка.

Основним критерієм визнання виручки можна виділити

вірогідність отримання винагороди за продані товари та по*

слуги.

Другим кроком є ідентифікація обов'язків виконавця

згідно з договором. У цьому випадку це означає, що з са*

мого початку виконання договору підприємство має чітко

прописати товари та послуги, які будуть надаватись покуп*

цеві, і вияснити яким чином будуть виконуватись зобов'я*

зання згідно з МСФЗ 15. Зобов'язання можуть бути вико*

нані будь*яким зручним способом.

У деяких господарських відносинах контракт не є оди*

ницею визначення виручки, цим фактом пояснюється не*

обхідність другого кроку. Найчастіше це буває у випадках,

коли угода охоплює змішані поставки, коли відвантаження

товарів відбувається кількома партіями, або надаються по*

слуги різного характеру. Це дає можливість розмежувати

контракт на кілька окремих пунктів зобов'язань, саме про

це говориться у другому кроці аналізу.

Третій крок — визначення ціни угоди. Ціна угоди — це

сума, яку підприємство має намір отримати за передані то*

вари та послуги. Під час прийняття рішення щодо ціни дого*

вору, підприємство має враховувати минулий досвід, та діло*

вий оборот відповідно до вимог МСФЗ 15 [6].

Але не кожен договір має свою фіксовану ціну. В ньо*

му може міститись й змінна складова. Ця складова може

бути зв'язана с ситуацією, в якій передбачаються знижки,

обмін, повернення, кредитування та ін. Договір також може

залежати від якоїсь майбутньої події, це також є змінною

складовою. Це також передбачає необхідність врахування

зміни вартості грошей в часі.

Четвертий крок є продовженням попереднього і також

стосується ціни угоди. Мова на цьому етапі йде про пов'язан*

ня ціни угоди із зобов'язаннями щодо виконання контракту.

Так, якщо виконання зобов'язань розподіляється на

кілька частин, то й ціна також розподіляється на кілька час*

тин, з посиланням на їх автономні відпускні ціни [6].

Якщо ж автономної ціни як такої немає, підприємство

на свій розсуд має оцінити її. МСФЗ 15 включає в себе кілька

методів, за допомогою яких можна визначити ціну: скори*

гованої ринковий підхід; підхід, що базується на застосу*

ванні очікуваної вартості, плюс маржа; залишковий підхід

(допустимий тільки в обмеженому числі випадків) [6].

Знижка будь*якого роду, якщо вона передбачена в до*

говорі, також має бути розподіленою між частинами вико*

нання зобов'язань пропорційно автономній ціні продажу.

На п'ятому кроці визнається виручка, після виконання

зобов'язань за договором. Дохід визначається після пере*

ходу права власності на товари.

 

 

 

 

 

Ідентифікація договору Ідентифікація 
обов’язків виконавця Визначення 

ціни угоди 
Розподілення 

ціни угоди Визнання виручки

Рис. 1. Модель аналізу п'яти кроків
Джерело: розроблено автором за джерелом [6].



115

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

МСБО 18 питання визнання виручки вирішується за до*

помогою особливостей операцій з продажу товарів або по*

слуг, а в МСБО 11 — за допомогою підходу оцінки ступеня

(у відсотках) завершеності контракту. Замість цього у ново*

му МСФЗ 15 вводиться п'ятий крок визнання виручки, який

в повній мірі пов'язує момент визнання зобов'язань та мо*

мент передачі права власності на товар.

Згідно з вимогами МСФЗ 15 виручка визнається протя*

гом довгого часу, за виконання таких умов: клієнт отримує і

використовує всі вигоди від товару (послуги), що надають*

ся підприємством*виконавцем контракту по мірі виконання

контрактних зобов'язань, або компанія створює та доопра*

цьовує актив, контроль над яким передається замовнику по

мірі створення або доопрацювання такого активу, або у про*

цесі виконання контрактних зобов'язань компанія створює

актив, у якого немає якогось альтернативного використан*

ня, і у компанії є право вимагати плату за виконані на певну

дату контрактні зобов'язання.

Визнання виручки за кожним з п'яти крокової системи

аналізу має грунтуватись на конкретній і точній інформації,

що передбачена контрактом з клієнтом.

Підсумовуючи, можна виділити основні переваги цього

стандарту над іншими, ними можуть бути такі:

— модель аналізу п'яти кроків є універсальною та може

застосовуватись у будь якій сфері бізнесу, ця модель є сво*

го роду алгоритмом визнання виручки, що спрощує по*

слідовність його застосування на практиці;

— одним з основних критеріїв є ціна, як базовий показник

для визначення виручки як одноразово, так і протягом певного

періоду. Цей стандарт дає змогу покращити системи обліку в

різних країнах, адже є найбільш універсальним для будь*кого.

Але, впровадження Міжнародного стандарту фінансо*

вої звітності № 15 "Виручка за контрактами з клієнтами",

супроводжується також рядом дискусійних питань, що сто*

суються: контрактів пов'язаних з поставкою товарів і вико*

нанням робіт, наданням послуг за єдиним контрактом, в яких

визначення виручки є серйозним питанням, адже в цьому

разі потрібно детальніше знайомитись з поняттям ціни сто*

совно кожного з компонентів контракту.

Також суттєвим є питання відображення доходів у

фінансовій звітності адже з впровадженням МСФЗ 15 по*

слідовність суттєво зміниться, також потрібно переглядати

і вносити зміни до облікових політик майже всіх організацій,

діяльність яких пов'язана з поставкою товарів, виконанням

робі і наданням послуг.

Також лишається невирішеним питання, що стосується по*

єднання та правильного злагодженого функціонування систе*

ми обліку і звітності та системи оподаткування, адже підходи в

МСФЗ та Податковому кодексі дещо відрізняються між собою.

ВИСНОВКИ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ
ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОДАНОМУ НАПРЯМІ

З прийняттям нового МСФЗ 15 " Виручка за контракта*

ми з клієнтами" Радою з МСФЗ, суттєво змінився підхід до

послідовності визнання виручки, який було описано в мо*

делі аналізу п'яти кроків.

Впровадження МСФЗ 15 в перспективі дає можливість

зближення облікових систем різних країн, надавши єдині

правила формування та подання фінансової звітності з до*

ходів. Тобто МСФЗ 15 дає важливим кроком до розвитку

Міжнародної облікової системи загалом. Також МСФЗ дає

більш чіткі критерії визначення доходів у залежності від

ситуації в господарській діяльності.

З впровадженням МСФЗ 15, вітчизняні обліковці зіткнуть*

ся з рядом нових завдань, які потребуватимуть рішення.

У більшості це стосується більш конкретного тлумачення

контрактних зобов'язань в договорах з покупцями; також,

можливо, більшості підприємств потрібно буде переглянути

свою облікову політику та врахувати нові критерії визначення

виручки; шукати шляхи поєднання системи оподаткування, яка

діє в нашій країні, та бухгалтерського обліку, адже нові прави*

ла ведення обліку все більш віддаляють їх одну від одної.

Подальше дослідження цієї теми може бути пов'язано саме

з гармонізацією системи оподаткування, системи ведення бух*

галтерського обліку та фінансової звітності в нашій країні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження земельних відносин має велике теоретичне і

практичне значення для організації використання і охорони

земель. Потрібен розгорнутий системний підхід до вивчення
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК КРОК
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
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FOREIGN EXPERIENCE OF LAND USE AS A STEP OF THE LAND REFORM IN UKRAINE

У статті розглянуто особливості планування землекористування на території зарубіжних країн.
Зазначаються конкретні відмінності, пов'язані з питаннями раціонального використання, охо�
рони та планування землекористування за кордоном. З'ясовано функціональне наповнення
інститутів державного управління землекористуванням в США, Великій Британії, Канаді,
Франції, Німеччині, Нідерландах, Австрії, Данії, Фінляндії, ряді інших країн.

Визначено, що механізм розвитку земельних відносин в Україні має вирішувати важливі про�
блеми у економічному, екологічному та соціальному аспектах суспільних відносин щодо воло�
діння, використання, охорони і відтворення земель. Запропоновано заходи щодо удосконален�
ня цього механізму. Одним із них є вдосконалення нормативно�правової бази регулювання зе�
мельних відносин, зокрема, прийняття та доопрацювання законів України "Про ринок земель",
"Про ландшафти", "Про державну інвентаризацію земель", "Про аукціони".

Обгрунтовано, що у Європі активно фінансуються землевпорядкування та й функції земле�
устрою як такі не втрачаються, а лише вдосконалюються. Спостерігається зростання банків,
готових працювати з аграрним сектором економіки, надаючи кредити на дуже вигідних умо�
вах. Державне ж субсидування для земельних ділянок в Україні знаходиться на дуже низькому
рівні, порівнюючи з країнами Європейського Союзу і Америки.

Розглянуті, зарубіжні та вітчизняні інноваційні форми управління відносинами щодо плану�
вання землекористування і землеволодіння, які дозволяють вирішити актуальні проблеми зе�
мельної реформи в Україні.

The article discusses the features of land use planning on the territory of foreign countries. Indicate
the specific differences relating to matters of management, protection and land use planning abroad.
It was found the functional content public administration institutions of land use in the US, UK, Canada,
France, Germany, the Netherlands, Austria, of Denmark, Finland and other countries.

Determined that the mechanism of land relations in Ukraine should solve important problems in
economic, environmental and social aspects of public relations of possession, use, protection and
reproduction of land. Measures are offered on improvement of the mechanism. One of them is to
improve the legal framework regulating land relations, adoption and revision of the laws of Ukraine
"On Land Market", "Landscape", "On state land inventory," "On the auction".

Proved that in Europe is actively funded land management and land functions as not only lost but
improved. An increase in banks willing to work with the agricultural sector by providing loans on very
favorable terms. State subsidies for the same land in Ukraine is at a very low level comparing countries
of the European Union and America.

Examined foreign and domestic innovative forms of relationship management about planning of
land tenure and that can solve the urgent problems of land reform in Ukraine.

Ключові слова: земельні ресурси, землеустрій, раціональне землекористування, державне управління,

державні механізми управління.

Key words: land resources, land management, land tenure management, public administration, mechanisms

public management.

ефективності управління сільськогосподарським землекори*

стуванням. Однак визначити ступінь ефективности тієї чи іншої

схеми раціонального землекористування можна не тільки впро*

вадивши її, а й проаналізувати досвід інших держав.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Проблематика розвитку земельних відносин є предме*

том досліджень широкого кола як вітчизняних, так і заруб*

іжних науковців таких, як В. Куйбіда, В. Негода, В. Толкова*

нов М. Хвесик, Ш. Ібатуллін, О. Степенко, О. Сакаль, А. Варла*

мов, С. Волков, та інших. При достатньо широкому спектрі

досліджень, зокрема, з питань власності на землю та управ*

ління земельними відносинами в процесі становлення рин*

кової економіки в Україні, потребують особливої уваги дос*

лідження механізмів управління земельними відносинами та

їх розвитку, у чому, на нашу думку, може допомогти закор*

донний досвід.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянути історію ведення процесу землеустрою і

функцій держапарату у сфері сільськогосподарського зем*

лекористування в деяких країнах Європи і Північної Амери*

ки, де спостерігається ефективний розвиток аграрного сек*

тору; дослідити функції держави та механізми управління

земельними ресурсами, визначити основні напрями механі*

зму землекористування відповідно до українських реалій.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Практика іноземних країн*партнерів показує, що при

взятті земельних ділянок у товарно*грошовий обіг, необхі*

дна законодавча і економічна підтримка цього процесу,

моніторингу землеустрою, що вимагає чималого контролю

зі сторони держави.

Один із класиків політекономії Вільям Петті так визначив

функції праці та землі: "Праця є батьком багатства, земля

— його матір'ю" [3, с.18]. Управління земельним фондом

— це діяльність державних органів і органів місцевого са*

моврядування, спрямована на забезпечення раціонального

використання і охорони земельного фонду країни.

За весь час свого існування кожна держава встанов*

лювала свою схему управління земельних фондом, плану*

вала охорону землекористування, розробляла заходи

щодо підвищення ефективності використання земельних

ресурсів, проводила дослідження в галузі екології, права,

економіки, землеустрою. Будь*які заходи, перш за все,

визначаються кліматом країни, складом грунтів, гідрогра*

фією тощо.

На підставі Закону України "Про землеустрій" [1] пла*

нування і організація раціонального використування земель

та їх охорони включає в себе наступне:

— розробку пропозицій про раціональне використання

земель та їх охорону;

— природно*сільськогосподарське районування зе*

мель;

— визначення земель, в межах яких громадянам та

юридичним особам можуть бути наданни ділянки;

— визначення земель, які можуть бути включені в спец*

іальні земельні фонди;

— визначення земель, віднесених до видів, встановле*

ним законодавством тощо.

Заходи з планування та організації раціонального зем*

лекористування, а також з охорони земельних ресурсів ад*

міністративно*територіальних утворень, реалізують у гене*

ральну схему землеустрою України, схемах землеустрою

муніципальних та інших адміністративно*територіальних

утворень, схемах використання і охорони земель.

За кордоном немає поняття "землеустрій". Близькими

до нього в англійській мові є поняття Land Use Planning —

Планування використання земель (зонування територій),

Physical Planning — територіальне планування, Land

Management — земельний менеджмент (реалізація держав*

них, регіональних, муніципальних програм щодо раціо*

нального управління землекористуванням і розвитку тери*

торій), Land Survey — межування, земельна зйомка (када*

строві роботи та картографія), Land Administration — уп*

равління земельними ресурсами (мається на увазі ієрар*

хія влади).

У французькій мові є близьке до "землеустрою" понят*

тя "Amenagement Foncier", у німецькій — "Flurbereinigung".

Така різниця в поняттях обумовлена історичними причина*

ми, різними особливостями формування земельних відно*

син та земельної власності, а також різними судженнями

вітчизняних і зарубіжних вчених [2, с. 23].

У Німеччині, де в великих поміщицьких господарствах

необхідним було планування доріг, систем зрошення,

сівозмін, внутрішньогосподарське землевпорядкування, як

вид робіт на землях сільськогосподарського призначення,

виникло на початку XIX століття. На даний час ринок

сільськогосподарських угідь у цій країні знаходиться під

контролем держави для запобігання спекуляції земельни*

ми ділянками. У приватній власності знаходиться більше

90% земель [3, с. 47]. Законодавством передбачена забо*

рона на дроблення лісових і сільськогосподарських діля*

нок, їх відчуження та зміну дозволеного використання. Ве*

лику роль при цьому відіграє контроль за раціональним ви*

користанням земель.

Німеччина — федеративна держава. Кожна федератив*

на земля розробляє свій комплекс (план) заходів з розвит*

ку землекористування підконтрольних територій. Примітно,

що кожен план обговорюється на публічних слуханнях.

Міжгосподарське землевпорядкування в основному пред*

ставлено консолідацією земель і упорядкуванням землеко*

ристувань [3].

У Фінляндії рівні влади поділяються на центральний,

регіональний та місцевий. Фінським законодавством

місцевій владі надано право переважної купівлі нерухомості,

це може бути зроблено з метою дотримання інтересів мун*

іципальної влади. Примітно те, що у Фінляндії досить спри*

ятлива екологічна ситуація, що позитивно позначається не

тільки на якості землі, але і на якості продукції. Політика

держави спрямована на скорочення рівня виробництва

сільгосппродукції до рівня самозабезпечення. Землевпоряд*

кування входить до функцій державної і місцевої муніци*

пальної влади. Планування території здійснюється на дер*

жавному, губернському і муніципальному рівнях. Землевпо*

рядкування сільських територій орієнтоване на природоохо*

ронні заходи [5, с. 36].

У США є два основних рівня влади — федеральний і

рівень штатів. Крім того, відсутнє єдине законодавство у

галузі планування і розвитку землекористування. Кожен

штат сам розробляє відповідні документи, відповідно до

своєї програми розвитку і організації території. Для цього

в уряді штату є спеціальні відділи, які називаються Управ*

лінням з планування. Контроль за розвитком знаходиться

в компетенції штату з частковою передачею повноважень

місцевій владі. Основою планування територій служить її

зонування. Сформована система законодавства, яка обме*

жує переорієнтування сільськогосподарських земель в інші

категорії. При плануванні використання сільськогоспо*

дарських земель велику роль відіграє їх економічна оцін*

ка [3]. У США оцінкою сільськогосподарських угідь зай*

мається СОПР (служба охорони природних ресурсів —

технічна організація Департаменту сільського господар*

ства). Така служба використовує три системи оцінки якості

сільськогосподарських земель — класифікацію найбільш

значущих для сільського господарства земель, бонітуваль*

но*класифікаційну систему і оцінку грунтів та їх потенціа*
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лу. Для найбільш цінних ресурсів розроблено узагальнену

класифікацію, де в основі виділено кращі і унікальні

сільськогосподарські землі, і додаткові — значущі

сільськогосподарські землі в масштабах штату і сільсько*

господарські землі місцевого значення. Відповідно, на кра*

щих землях спостерігаються кращі агроекологічні умови,

є можливим вирощування широкого спектру культур, уні*

кальні грунти придатні для вирощування специфічних куль*

тур. Категорії "землі, значущі в масштабах штату" і "землі

місцевого значення" грають велику роль для економіки

штату або округу [2, с. 349].

Канада — конституційна монархія. Планування і орган*

ізація землекористування тут мають загальні особливості з

англійським порядком і мають ієрархію — федеральний,

провінційний (одиниця адміністративно*територіального

поділу в Канаді — провінція) і місцевий. У Канаді в державній

власності знаходиться більш 90% земель. Велика частина

земель сільськогосподарського призначення (близько 98%)

знаходиться у приватній власності. Законотворчістю (основ*

ною її частиною) займається влада провінцій. У деяких про*

вінціях введені дуже жорсткі заходи при порушенні викори*

стання сільськогосподарських земель (Британська Колум*

бія, Ньюфауленд, Квебек) [2, с. 407].

Веденням земельного кадастру в Канаді безпосередньо

займається Служба інвентаризації земель. Обстеження зе*

мель проводиться у системі інвентаризації — розподілу

землі за її можливостями. Виділяють оцінку і класифікацію

земель за можливостями використання у сільському госпо*

дарстві, у лісовому господарстві, для рекреації, відтворен*

ня диких копитних тварин і водоплавних птахів [2, с. 409].

У Великій Британії основний власник землі — королі*

вська влада, тому в країні як основний вид угод із землею

превалює купівля*продаж прав на землю. Жорсткому конт*

ролю з боку держави підлягає зміна дозволеного викорис*

тання, так як це безпосередньо змінює ціну на земельну

ділянку. Планування території проводиться на всіх рівнях

влади — державному, регіональному і місцевому. Великоб*

ританія повсюдно використовує принципи територіального

землеустрою [4, с. 67]. Моніторингом земель і грунтів в

Англії займається Департамент навколишнього середови*

ща, продовольства і справ сільської місцевості.

У процесі вивчення властивостей сільськогосподарсь*

ких земель у Англії було виділено 5 класів земель за ступе*

нем продуктивності:

1*й клас — землі з дуже незначними обмеженнями для

сільськогосподарського використання або без обмежень

(кращі за якістю та продуктивністю);

2*й клас — землі з помірними обмеженнями (обмежу*

ють обробітку деяких культур);

3*й клас — землі середньої якості з обмеженнями, по*

в'язаними зі складом грунту, рельєфу, клімату;

4*й клас — землі з серйозними обмеженнями (погані

грунтові умови, придатні лише для вирощування трав);

5*й клас — дуже серйозні обмеження (такі землі відда*

ються під трави або пасовища) [4, с. 69].

Нідерланди — держава, що займає третє місце у світі з

експорту сільськогосподарської продукції. Планування зем*

лекористування здійснюється на національному, про*

вінційному і муніципальному рівнях влади. Розвиток тери*

торії здійснюється згідно з державними планами, що роз*

робляються на 10—20 років, більш детальними є провінційні

і муніципальні плани, покликані забезпечити стабільність в

управлінні земельними ресурсами. У Голландії відбуваєть*

ся постійний обіг земель, тому територіальне планування —

основа проведення заходів, пов'язаних з використанням та

охороною земель [6]. При вирішенні завдань національно*

го планування застосовується землевпорядкувальна класи*

фікація, при проведенні якої враховуються грунтові харак*

теристики, гідрологічні умови і клімат. Виділяються наступні

види використання: рілля, пасовища, сади, ліси, природні

заповідники, спортмайданчики, малоповерхова житлова

забудова, основні дороги [6].

Республіканський устрій Франції виділяє центральний,

регіональний та місцевий рівні влади. Влада Франції регу*

лює обіг купівлі*продажу земельних ділянок для запобіган*

ня спекуляціям.

Землеустрій в основному представлено зонуванням те*

риторії [4, с. 54]. Земельна політика представлена схемою

облаштування території району та планом облаштування

комуни. Зонування в таких планах визначає динаміку ціно*

утворення на найближчі п'ять років. Здійснює земельну

політику Міністерство постачання, транспорту та житла. За*

ходи з організації раціонального використання землі скла*

даються на базі проектів землеустрою, які розробляють

різні компанії. Загалом у Франції превалюють орендні

відносини, орендарям навіть надається допомога в підборі

земельної ділянки, надаються пільги по кредитах для роз*

витку аграрного бізнесу. Однак і орендар проходить жор*

сткий відбір — влада дивиться на його досвід роботи в

сільському господарстві, на наявність стартового капіталу

(це практикується також в Англії, Австрії, Нідерландах) [4;

6].

Австрія — федеративна держава, тому рівні влади под*

іляються на федеральний, регіональний, місцевий. Дуже

розвинене територіальне землевпорядкування, яке знахо*

диться в компетенції всіх рівнів влади і активно досліджуєть*

ся далі [3, с. 293]. На федеральному рівні розробляються

основні закони, що регулюють землекористування в конк*

ретній адміністративній освіті.

На місцевому рівні вирішуються завдання з планування

всієї підконтрольної території — розробляється концепція

розвитку, план землекористування, план забудови. Велика

увага приділяється охороні земель, безпосередньо близь*

ко трьох чвертей фермерів Австрії отримують державну

підтримку на здійснення природоохоронних заходів. Важ*

ливу роль в цьому відіграє вступ держави до Європейсько*

го Союзу [4, с. 72].

У ряді країн таких, як Німеччина, Бельгія, Франція,

Ірландія, Італія, Люксембург сільськогосподарські під*

приємства сплачують податок у залежності від доходів

ферми. В інших країнах, наприклад у Данії, Нідерлан*

дах, Великобританії, податкові ставки сільськогоспо*

дарських підприємств не відрізняються від ставок про*

мислових [4].

В Україні існує необхідність вдосконалення земельних

відносин у системі управління земельними ресурсами з ме*

тою налагодження ефективної та дієвої взаємодії між су*

б'єктами з приводу раціонального землеволодіння та зем*

лекористування, як необхідної передумови сталого розвит*

ку в природно*ресурсній сфері. На сучасному етапі соціаль*

но*економічного розвитку України завершення земельної

реформи ускладнюється багатьма об'єктивними в суб'єктив*

ними чинниками.

Зокрема головними чинниками є кризовий характер

соціально* економічної системи, неподоланість інерційності

раніше усталених, далеких від ринкової філософії парадиг*

мальних положень та ментальних цінностей громадян (про*

тиріччя психології особистості та соціології суспільства), що

визначають прийнятність сучасних змін правового статусу

землі і відповідних змін земельних відносин.

Раціональне використання та охорона земельних ре*

сурсів неможливі без визначення ефективного землевлас*

ника, що в свою чергу забезпечується розвитком відносин

власності в землересурсній сфері. Це вимагає від уп*

равлінців, науковців та суб'єктів земле господарювання пе*

реосмислення цілей та завдань земельної реформи та вжит*
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тя заходів щодо гармонізації економічного, екологічного та

соціального напрямів збалансованого використання земель*

но*ресурсного потенціалу України.

Одним з основних напрямів формування та розбудови

системи збалансованого землекористування є удосконален*

ня механізмів розвитку земельних відносин, що полягає у

визначенні адміністративно*правового, організаційного,

фінансово*економічного та соціально*психологічного ме*

ханізмів з конкретним набором інструментів для підвищен*

ня екологічного, економічного та соціального ефекту в зем*

лересурсній сфері.

Механізми розвитку земельних відносин являють собою

інтегровану сукупність, систему, вони тісно взаємопов'язані,

проте зберігають своє індивідуальне значення і мають кінце*

ву екологічну і соціальну мету.

Механізм розвитку земельних відносин в Україні має

вирішувати важливі проблеми у економічному, екологічному

та соціальному аспектах суспільних відносин щодо володі*

ння, використання, охорони і відтворення земель [5, с. 48],

зокрема:

— Вдосконалення нормативно*правової бази регулю*

вання земельних відносин, зокрема, прийняття та доопра*

цювання законів України "Про ринок земель", "Про ланд*

шафти", "Про державну інвентаризацію земель", "Про аук*

ціони".

— Проведення загальної інвентаризації території дер*

жави.

— Підвищення рівня землевпорядного забезпечення

проведення земельної реформи.

— Автоматизація та підвищення ефективності земель*

но*кадастрової системи.

— Завершення процесу посвідчення прав власності на

земельні ділянки.

— Повне розмежування повноважень органів держав*

ної влади та органів місцевого самоврядування щодо управ*

ління земельними відносинами.

— Врегулювання питань розмежування земель держав*

ної та комунальної власності та встановлення в натурі (на

місцевості) меж таких територій.

— Консолідація та недопущення подальшої парце*

ляції земель сільськогосподарського призначення, нада*

них для ведення товарного сільськогосподарського ви*

робництва.

— Вдосконалення методик оцінювання земель різного

цільового призначення.

— Вдосконалення науково*методичного забезпечення

процесу капіталізації земельних ресурсів.

— Вдосконалення механізму економічного стимулюван*

ня раціонального використання, охорони і відтворення зе*

мель незалежно від форм власності та цільового призна*

чення.

— Підвищення рівня активності суспільства у прийнятті

рішень щодо використання, охорони і відтворення земель*

них ресурсів.

ВИСНОВОК
З економічної точки зору має підвищитись інвестиційна

привабливість вітчизняного сільськогосподарського земле*

користування, а завдяки більш раціональному використан*

ню природно*ресурсного потенціалу земель зросте ефек*

тивність виробництва. Вдосконалення відносин власності на

основі запропонованого механізму неодмінно призведе до

позитивних зрушень в системі охорони та відтворення зе*

мельних ресурсів.

В екологічній сфері будуть створені гарантії техноген*

но*екологічної безпеки життєдіяльності людини, збережен*

ня та збагачення довкілля. В соціальному аспекті селянину

гарантується права власності та поліпшення умов праці і

життя, усунення регіональних відмінностей в умовах життє*

діяльності.

У Європі активно фінансуються землевпорядкування

та й функції землеустрою як такі не втрачаються а лише

вдосконалюються. Спостерігається зростання банків, го*

тових працювати з аграрним сектором економіки, нада*

ючи кредити на дуже вигідних умовах. Державне субси*

дування для земельних ділянок в Україні знаходиться на

дуже низькому рівні, порівнюючи з країнами Європейсь*

кого Союзу і Америки. На боці наших зарубіжних колег

відзначається високе технічне оснащення процесу земле*

устрою.

Запропоновані зарубіжні та вітчизняні інноваційні фор*

ми управління відносинами щодо планування землекорис*

тування і землеволодіння дозволяють вирішити актуальні

проблеми земельної реформи в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація є загальною світовою тенденцією, від

якої не може ухилитися жодна країна. Питання стоїть

не в тому, увійде чи ні та чи інша країна в єдину міжна*

родну систему держав, а в тому, яке місце вона займе в

цій системі, ближче до центру, з високим рівнем та які*

стю життя, або залишиться на задвірках Єдиної Світо*

вої Цивілізації, з усіма проблемами, що випливають з

такого становища. Місце, яке займе Україна в гло*

бальній системі держав, цілком залежить від якості пуб*

лічного управління, його напрямів і ідеології. Філо*

софське обгрунтування публічного управління полягає

у визначальних складових: вивчення природи управлін*

ня в суспільстві, громаді, колективі та його генезису,

сутності управління, пізнання об'єктивності управління

справами суспільства, громади і колективу; природа та

обсяг знань про управління справами суспільства; до*

слідження загальних передумов пізнання феномену пуб*

лічного управління. Публічне управління має системний

і інституціональний характер, де системоутворюючим

фактором виступають цінності, цілі та потреби колек*

тиву, громади та суспільства, відношення між суб'єкта*

ми публічної сфери мають характер взаємодії та взає*

мосприяння та регулюються суспільно визнаними інсти*

тутами та інституціями [13].
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У статті автором розкрито об'єктивні і суб'єктивні сторони ризику, а також визначено джерела
його походження. Узагальнено концептуальні підходи до проблеми управління ризиками в зовніш�
ньоекономічній діяльності за допомогою інституційних інструментів. Запропоновано засади і реко�
мендації для ефективного використання інституційних інструментів, нові рішення науково�практич�
них задач по розробці організаційно�методологічних підходів до керування національними суб'єкта�
ми публічної діяльності. Зроблено висновки щодо методологічного, теоретико�концептуального й
науково�практичного спрямування. Доведено, що розвиток понятійно�категоріального апарату та
концептуальних ідей публічного управління є основою для виявлення закономірностей, що є скла�
довою спеціальної теорії публічного управління.

In this article, the author reveals the objective and subjective sides of risk, and he defines sources of
its origin. The conceptual approaches to the problem of risk management in foreign economic activity by
institutional tools are generalized. The author proposes a new solution of scientific and practical task of
developing organizational and methodological foundations and recommendations for the effective use
of institutional instruments by national entities of public activity. It is concluded about the methodological,
theoretical and conceptual, scientific and practical directions. It is proved that the development of
conceptual and categorical apparatus and conceptual ideas of public administration is the basis for
identifying patterns as part of the special theory of public administration.

Ключові слова: ризики, соціальні ризики, публічне управління, глобалізація.

Key words: risks, social risks, public management, globalization.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Модернізація та розвиток інститутів, механізмів і

моделей публічного управління є актуальною науковою

та практичною проблемою для країн світу, для країн

перехідного періоду, зокрема для України, яка спрямо*

вується до змішаної формації. Значну увагу досліджен*

ню проблеми ризиків в умовах глобалізації приділено у

працях багатьох зарубіжних вчених*економістів, соціо*

логів, зокрема таких, як А. Сміт, Дж. М. Кейнс, Дж. Сінкі,

Р. Кантильйон, А. Маршалл, Г. Мангольд та Й. Тюнен, а

також Дж. Нейман і О. Моргенштерн. Нині науковці пра*

цюють над вирішенням проблеми пошуку балансу ри*

зиків в умовах глобалізації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ймовірно, що процес управління безпекою може вклю*

чати ідентифікацію факторів ризику, оцінку ризику, управ*

ління ризиками, а тому потрібно розкрити ці показники як

процес їх нормування. Ризик визнається невід'ємною нега*

тивною властивістю будь*якої діяльності людини. Ідентиф*

ікація факторів ризику передбачає виявлення всіх джерел

небезпеки (загроз), подій, ініціюючих виникнення аварій або

НС, описання об'єкту та існуючих засобів захисту, можли*

вих сценаріїв перебігу подій та їх ранжування.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків вітчизня*

них суб'єктів господарювання потребує розширення

спектра знань і поінформованості для досягнення успі*

ху та формування достойного іміджу на міжнародних

ринках. Складність і нестабільність як зовнішнього, так

і внутрішнього середовищ, мінливість кон'юнктури

світового фінансового та товарного ринків і зумовлені

цим ризики змушують їх шукати нові способи та сфери

одержання прибутку.

Термін "ризик" походить від грецьких слів "ridsikon",

"ridsa" — "круча", "скеля". В італійській мові "risiko"

означає "небезпека", "загроза"; "risicare" — "лавірува*

ти між скель", у французькій "risdue" — "загроза" , "ри*

зикувати".

Проведені нами дослідження науково*практичної

літератури дають змогу констатувати, що ризик — це

досить широке поняття, специфічний предмет науково*

го дослідження, який має власний статус. Для того, щоб

дати обгрунтоване визначення, потрібно з'ясувати, а що

ж, власне, являє собою ризик у соціально*економічній

сфері. З цією метою пропонуємо визначити його об'єк*

тивно*суб'єктивну структуру.

Об'єктивність ризику у соціально*економічній сфері

полягає в тому, що він існує внаслідок об'єктивних, при*

таманних економіці категорій конфліктності, невизна*

ченості, розпливчастості, відсутності вичерпної інфор*

мації на момент оцінювання і прийняття певних управ*

лінських рішень.

У свою чергу, можна розрізняти і враховувати кілька

типів невизначеності та зумовленого нею соціально*

економічного ризику: а) невизначеність цілей і кри*

теріїв, а отже, необхідність урахування багатокритер*

ійності у процесах оцінювання, управління, прийняття

рішень; б) брак даних, зокрема кількісних, які необхідні

на момент прийняття рішення для обчислення кількісних

оцінок відповідних показників; в) брак часу для прий*

няття науково обгрунтованих рішень; г) невизначеність

дій контрагентів і конкурентів; г) неоднозначність оці*

нок прогнозів розвитку керованого об'єкта й соціаль*

но*економічного середовища.

Суб'єктивність ризику зумовлюється тим, що в

публічній діяльності задіяні реальні люди з власним

досвідом, психологією, інтересами, смаками, манерою

поведінки, схильністю чи несхильністю до ризику тощо.

Таким чином, об'єктивно*суб'єктивна природа ри*

зику визначається тим, що він породжується процеса*

ми як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру, тоб*

то такими, існування яких не залежить від волі та свідо*

мості людей.

Як предмет наукового дослідження категорія "ри*

зик" повинна мати власні об'єкт, суб'єкт та джерела

походження. Аналіз наукової літератури, присвяченої

теоретичним аспектам дослідження ризику, надав змо*

гу узагальнити визначення таких понять.

Під об'єктом ризику можна розуміти публічну сис*

тему та адміністрування, оцінити ефективність і умови

функціонування якої на перспективу у вичерпній повноті

і з необхідною точністю неможливо.

Під суб'єктом ризику можна розуміти особу або

колектив, які зацікавлені в результатах управління об'єк*

том ризику й мають відповідну компетенцію щодо уп*

равління та прийняття відповідних рішень стосовно

об'єкта ризику.

Під джерелами походження ризику маються на увазі

чинники, процеси та явища, які спричиняють невизна*

ченість та конфліктність. Дослідження практичної діяль*

ності суб'єктів господарювання дає підстави стверджу*

вати, що до основних джерел походження ризиків мож*

на віднести такі: а) спонтанність природних процесів і

явищ, стихійні лиха; б) випадковість; в) зіткнення супе*

речливих інтересів; г) невизначеність; г) неповнота, не*

достатність інформації про об'єкт, процес, явище, яко*

го стосується рішення; д) обмеженість, недостатність

матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів,

потрібних для прийняття й реалізації рішень; е) немож*

ливість однозначного пізнання об'єкта за існуючих

рівнів і методів наукового пізнання; є) неминучі відмін*

ності в соціально*психологічних установах, ідеалах,

намірах, оцінках, стереотипах, поведінці тощо.

Ризик доцільно розглядати як у історичному, так і в

економічному аспектах. Як історична категорія ри*

зик — це усвідомлена людиною можлива небезпека,

оскільки ризик історично пов'язаний із усім ходом сус*

пільного розвитку. У міру розвитку суспільства, а саме

з появою товарно*грошових відносин, ризик стає кате*

горією економічною. У разі виникнення ризику суб'єкти

господарської діяльності можуть отримати три різно*

види економічних результатів: негативний (збиток), ну*

льовий (нейтральний) та позитивний (прибуток).

Слід зазначити, що ризик, як і будь*яка економічна

категорія, проявляється через функції. Зокрема в еко*

номічній літературі виділяються такі функції ризику, як

інноваційна, регулятивна (конструктивна, деструктив*

на), компенсуюча (стабілізуюча), застережна, конт*

рольна тощо.

У рамках економічної науки можна виділити дві ос*

новні теорії ризику: класичну та неокласичну. У кла*

сичній теорії англійські економісти Міль і Сенсор ото*

тожнюють ризик із математичним очікуванням втрат, що

можуть відбутися в результаті того чи іншого рішення.

Основним положенням класичної теорії є визначення

ризику як ймовірності зазнання втрат і збитків внаслі*

док обраного рішення та стратегії діяльності. Таке од*

нобічне визначення ризику стало основою критики, що

спричинила зародження у 20—30*х рр. ХХ ст. неокла*

сичної теорії ризику. Засновниками цієї теорії були Ф.

Найт, А. Маршалл та А. Пігу, котрі вважали, що суб'єкт

господарювання, який функціонує в умовах невизначе*

ності, повинен керуватися у своїй діяльності двома кри*

теріями: розміром очікуваного прибутку та величиною

його можливих відхилень.

Проаналізувавши науково*практичну літературу,

присвячену дослідженню економічної та публічної сут*

ності ризиків, ми дійшли висновку, що серед авторів не

існує єдиної думки щодо визначення цього поняття.

Фінансовий тлумачний словник визначає ризик як

"небезпеку виникнення несподіваних втрат очікувано*

го прибутку, доходу, майна чи грошових коштів у зв'яз*

ку з випадковою зміною умов економічної діяльності

або іншими несприятливими умовами".

Автори [5] визначають ризик як "рівень загрози

збитків, який може статися внаслідок якоїсь несприят*

ливої події".
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Борисова В.А. дає таке визначення ризику: "випад*

ковість або небезпека, яка має можливий, а не немину*

чий характер, і може бути причиною збитків".

Автори [4] визначають ризик як "вірогідність настан*

ня події, не бажаної для конкретного суб'єкта".

Ченг Ф. Лі та Джозеф І. Фіннерті визначають ризик

як "можливість успіху чи поразки, де успіх означає при*

буток, а поразка — втрату за інвестиціями".

З наведених визначень випливає висновок, що ри*

зик — це соціально*економічна категорія, котра відоб*

ражає характерні особливості сприйняття зацікавлени*

ми суб'єктами економічних відносин об'єктивно наяв*

них невизначеності й конфліктності, управління, прий*

няття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими за*

грозами й невикористаними можливостями.

З метою підвищення ефективності процесу управ*

ління ризиками їх структурують на категорії, групи, види,

підвиди та різновиди. На мою думку, метою будь*якої

класифікації є сприяння виявленню та повному, все*

бічному дослідженню властивостей об'єкта класифі*

кації. Найповнішою, всеохоплюючою й такою, що відпо*

відає методології класифікаційного процесу, з нашої

точки зору, є процедура, яка включає наступні етапи:

1) визначення мети дослідження, відповідно до якої

розроблятиметься класифікація предмета чи явища;

2) вибір первинної класифікаційної ознаки чи групи

класифікаційних ознак, що дасть змогу сформувати

перелік унікальних одиниць предмета, який підлягає

класифікації;

3) формування власне переліку унікальних одиниць

предмета або явища, що підлягає класифікації;

4) групування отриманого переліку за будь*якою

кількістю інших класифікаційних ознак, які є суттєвими

для мети дослідження, але не увійшли до первинної гру*

пи класифікаційних ознак.

Потрібно зазначити: коли дослідник здійснює пер*

ших три етапи, класифікація виходить одномірною.

Якщо процес охоплює всі чотири етапи, в результаті

дослідник отримує багатомірну класифікацію. Кожний

окремо взятий "вимір" розкриває окремий бік предме*

та або явища, що підлягає класифікації.

Мабуть, саме тому в соціально*економічній літера*

турі немає єдиної системи класифікації ризиків у зовні*

шньоекономічній діяльності, а навпаки — існує безліч

підходів, які, здебільшого, визначаються її метою та

завданнями.

Врахувавши недоліки вже розроблених класифі*

кацій ризиків у зовнішньоекономічній діяльності, а та*

кож проаналізувавши особливості вищенаведеної ме*

тодології розробки класифікацій, вважаємо за потрібне

виділити такі чотири етапи класифікаційного процесу

зовнішньоекономічних ризиків.

Перший етап — визначення мети дослідження. Мета

нашого дослідження — розробка класифікації ризиків

у зовнішньому оточенні, яка найповніше відповідала б

вимогам розробки організаційно*методологічних реко*

мендацій щодо управління ними задля підвищення ефек*

тивності використання фінансово*інституційних інстру*

ментів такого управління.

Другий етап — вибір групи первинних класифіка*

ційних ознак. Відповідно до практично*методичних зав*

дань визначення ризиків у зовнішньоекономічній діяль*

ності, а також видів зовнішньоекономічної діяльності

[7] можна передбачити класифікацію, яка враховувала

б необхідність групування ризиків за наступними кла*

сифікаційними ознаками: а) час виникнення; б) харак*

тер обліку; в) характер наслідків.

Третій етап — формування переліку видів ризиків

на основі первинної класифікаційної структури.

Четвертий етап — групування отриманого переліку

ризиків за іншими класифікаційними ознаками, які є

суттєвими для мети нашого дослідження.

Першою структурною характеристикою класифі*

кації ризиків у зовнішньоекономічній діяльності є час

виникнення, аналіз сутності якої дає нам змогу виділи*

ти такі види ризиків.

Ретроспективні — це ризики, що виникали в зовні*

шньоекономічній діяльності суб'єктів господарювання

в минулому.

Поточні — це ризики, що виникають у поточній зов*

нішньоекономічній діяльності суб'єктів господарюван*

ня.

Перспективні — це ризики, що можуть виникнути в

зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів господарю*

вання в майбутньому.

Проаналізувавши таку структурну характеристику,

як характер обліку, можемо стверджувати, що ризики

поділяються на зовнішні та внутрішні.

Під зовнішніми розуміються ризики, які безпосеред*

ньо не пов'язані з публічною діяльністю господарюю*

чих суб'єктів окремої країни та країни в цілому. В свою

чергу, у структурі зовнішніх ризиків, у залежності від

унікальності досліджуваного предмета, можна виділи*

ти наступні їх підвиди, а саме:

ризики країни — ризики, пов'язані з інтернаціона*

лізацією економік країн, яка може призвести до неста*

більності державної влади, державного устрою й зако*

нодавства, неефективної урядової політики, різкої по*

ляризації інтересів різних соціальних груп країни та ін.;

форс*мажорні — ризики, пов'язані з повенями, зем*

летрусами, штормами та іншими природними катастро*

фами, війнами, революціями, путчами, страйками тощо,

які заважають суб'єктам господарювання здійснювати

свою діяльність;

трансфертні — ризики, пов'язані з неможливістю

переведення коштів у країну кредитора у зв'язку з ва*

лютними обмеженнями в країні позичальника;

податкові — ризики, пов'язані з можливим скоро*

ченням надходжень до бюджету внаслідок зміни подат*

кової політики або розміру податкових ставок у окре*

мих країнах.

Під внутрішніми розуміються ризики, що виникають

у результаті діяльності національних суб'єктів господа*

рювання певної країни та країни в цілому. Аналізуючи

господарську діяльність економічних суб'єктів, можна

виділити підвиди внутрішніх ризиків, а саме:

ресурсні — ризики, зумовлені відсутністю запасу

міцності щодо ресурсів у разі зміни ситуації, що при*

зводить до виникнення дефіциту робочої сили, браку

матеріалів, зривів поставок, недостачі продукції;

організаційні — ризики, зумовлені недоліками в

організації роботи, до яких можна віднести помилки у

плануванні та проектуванні, недоліки координації робіт,

слабке регулювання, неправильну стратегію постачан*
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ня, помилки в доборі та розміщенні кадрів, неорганізо*

ваність маркетингової діяльності, нестійке фінансове

положення;

соціальні — ризики, зумовлені оцінкою ризиків лояль*

ності, тобто ставленням до праці, якості робочої сили

тощо.

Найчисленнішу й найважливішу групу, на наш по*

гляд, становлять ризики, що групуються за такою кла*

сифікаційною ознакою, як характер наслідків. На

підставі аналізу науково*практичної літератури з питань

класифікації ризиків у господарській діяльності соціаль*

но*економічних суб'єктів, які є учасниками світової

торгівлі, аналізу практичної діяльності економічних

суб'єктів у сучасних умовах розвитку світової економі*

ки, а також сутності класифікаційної ознаки можна ви*

ділити два види ризиків за характером наслідків, які

вони можуть спричинити, — чисті та спекулятивні.

Під чистими розуміються ризики, які завжди при*

зводять до втрат у зовнішньоекономічній діяльності

суб'єктів господарювання як на внутрішньому, так і на

міжнародному ринках. До цієї групи можна віднести такі

види ризиків:

торговельні ризики, пов'язані з неможливістю про*

сування й реалізації товарів та послуг на міжнародних

ринках збуту;

виробничі ризики, пов'язані з можливістю невико*

нання економічним суб'єктом своїх планів і зобов'язань

щодо виробництва продукції, товарів, послуг, інших

видів виробничої діяльності в результаті несприятливо*

го впливу зовнішнього середовища, а також неадекват*

ного використання нової техніки й технологій, основ*

них та оборотних фондів, сировини, робочого часу;

майнові ризики, пов'язані із загрозою втрати еко*

номічним суб'єктом права власності на певний об'єкт

міжнародних економічних відносин;

транспортні ризики, пов'язані із можливістю по*

шкодження продукції та майна економічного суб'єкта

під час здійснення різного роду міжнародних переве*

зень;

політичні ризики, пов'язані із можливістю погіршен*

ня національного політичного клімату й умов ведення

міжнародного бізнесу, що проявляється у створенні

штучних адміністративних обмежень (закриття кор*

донів, заборона на вивіз товарів у інші країни, воєнні

дії на території країни тощо);

екологічні ризики, пов'язані з екологічними катаст*

рофами, які негативно впливають на господарську

діяльність економічних суб'єктів.

Під спекулятивними розуміються ризики, котрі мо*

жуть призводити як до втрат, так і до додаткового щодо

очікуваного результату прибутку для економічних

суб'єктів світового господарства. Аналіз сучасної прак*

тичної діяльності суб'єктів господарювання на міжна*

родних ринках дає нам змогу виділити підвиди цього

виду ризику, а саме:

комерційні ризики, що зумовлені недобросовісні*

стю або неплатоспроможністю партнера й виникають у

процесі створення, реалізації товарів та послуг, вироб*

лених або закуплених економічними суб'єктами на

міжнародних ринках. Аналізуючи сутність комерційних

ризиків ми дійшли висновку, що до них можна віднести

товарні, виробничі, майнові та фінансові ризики, пов'я*

зані з невиконанням економічними суб'єктами господа*

рювання своїх фінансових зобов'язань перед контра*

гентами в міжнародній економічній системі;

валютні ризики, пов'язані зі зміною валютних курсів,

тобто із втратою іноземною валютою купівельної спро*

можності;

ризики ліквідності, пов'язані із загрозою втрат при

реалізації цінного папера через його інвестиційні влас*

тивості;

інфляційні та дефляційні ризики, пов'язані з мож*

ливістю породження високої інфляції, коли прибутки

економічних суб'єктів, отримувані від певного виду

діяльності, знецінюються швидше, ніж зростають, і на*

впаки;

інвестиційні ризики, пов'язані із загрозою фінансо*

вих втрат при здійсненні економічними суб'єктами інве*

стиційної діяльності.

У залежності від специфіки певного виду інвестиц*

ійної діяльності у структурі інвестиційних ризиків мож*

на виділити ризики реальних інвестицій, які пов'язані з

несвоєчасною підготовкою інвестиційного проекту, не*

вдалим місцем розташування чи несвоєчасним завер*

шенням будівництва інвестиційного об'єкта, втратою

проектом інвестиційної привабливості у зв'язку з мож*

ливим зниженням його ефективності, а також ризики

фінансових інвестицій.

Під ризиками фінансових інвестицій розуміють ри*

зики, пов'язані із непродуманим підбором фінансових

інструментів для інвестування, фінансовими трудноща*

ми та банкрутством окремих емітентів, не передбачува*

ними змінами умов інвестування, в залежності від яких

у структурі ризиків фінансових інструментів можна ви*

ділити ризики, пов'язані із вкладенням капіталу в уста*

новчі фонди (ризик зниження фінансової стійкості, ри*

зик неплатоспроможності, діловий ризик), і ризики, по*

в'язані із вкладенням капіталу у фінансові інструменти

(кредитний, процентний, біржовий, фондовий, товарний

та селективний).

У цій роботі теоретично узагальнено концептуальні

підходи до проблеми управління ризиками в зовнішньо*

економічній діяльності з допомогою інституційних інстру*

ментів та запропоновано нове рішення науково*практич*

ної задачі розробки організаційно*методологічних засад

і рекомендацій для ефективного використання інституц*

ійних інструментів національними суб'єктами публічної

діяльності. Результати дослідження дають змогу узагаль*

нити наступні висновки методологічного, теоретико*кон*

цептуального й науково*практичного спрямування.

1. Ризик — це соціально*економічна категорія, яка

характеризує відносини між суб'єктами господарюван*

ня з приводу сприйняття ними об'єктивно наявних не*

визначеності та конфліктності при управлінні, прийнятті

рішень, оцінюванні, що ускладнені можливими загро*

зами та невикористаними можливостями. Щодо класи*

фікації ризиків у публічній діяльності, то за результата*

ми дослідження, відповідно до практичних та методо*

логічних завдань визначення їх видів, можна перед*

бачити існування класифікації ризиків за наступними

ознаками: а) час виникнення; б) характер обліку; в) ха*

рактер наслідків.

2. Для досягнення поставленої мети процес публіч*

ного управління ризиками повинен охоплювати чотири
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послідовних етапи та десять конкретних дій, а саме:

1) оцінка ризику, який включає три основні дії; 2) вибір

методу управління ризиками, що включає дві дії; 3) вибір

інструмента управління ризиками, що включає дві дії;

4) контроль за ризиками, що передбачає здійснення

трьох основних дій.

3. Класифікація інструментів управління ризиками

в публічній діяльності передбачає виділення двох груп

таких інструментів: 1) традиційні, що в свою чергу по*

діляються на контрактні та класично*розрахункові

інструменти; 2) нетрадиційні, що поділяються на фінан*

сово*економічні та інституційні інструменти.

Отже, публічне управління спонукає до емансипації

творчої активності особи, синергетики активності гро*

мади та суспільства. Розвиток понятійно*категоріально*

го апарату та концептуальних ідей публічного управлін*

ня є основою для виявлення закономірностей, що є

складовою спеціальної теорії публічного управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах, коли триває протистояння із

більш потужною країною (в плані матеріальних,

фінансових та людських ресурсів), наша країна по*
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THE THEORETICAL ESSENCE AND EXPERIENCE OF ASYMMETRIC RESPONSE
IN TERMS OF HYBRID AGGRESSION

У статті розкрито сутнісні характеристики асиметричної відповіді, за допомогою якої слабша сто�
рона може одержати перемогу у боротьбі з сильнішим супротивником. Наведені історичні та сучасні
приклади асиметричних відповідей в рамках гібридної війни та асиметричних стратегій, зокрема
відповідь Радянського Союзу на програму протидії "Стратегічній оборонній ініціативі" Р. Рейгана та
елементи асиметричної відповіді у військово�політичній стратегії сучасної Японії.

Показано, що асиметрична відповідь в умовах гібридної війни передбачає використання як військо�
вих, так і невійськових методів: політичних, інформаційних, дипломатичних, економічних та пропа�
гандистських. Серед невійськових методів можна, зокрема, назвати залякування протилежної сто�
рони, провокування її на неспівмірні економічні витрати, спонукання на односторонні поступки.

Окрему увагу зосереджено на таких видах асиметричної відповіді, як інформаційна та кібернетич�
на. Проведено розмежування термінів інформаційний та кібернетичний (простір, зброя, атака тощо).
Розкрито особливості використання сучасних мас�медіа в гібридній війні. Проаналізовано досвід ви�
користання кіберпростору та кіберзброї в сучасних конфліктах. Досліджено перспективи використан�
ня кіберпростору в умовах україно�російського протистояння. Підкреслено, що кібернетичний вектор
для нашої держави є одним із найперспективніших векторів асиметричної відповіді агресору.

The paper disclosed the essential characteristics of an asymmetric response, through which the weaker
side may obtain a victory in the fight against a stronger opponent. Presented the historical and contemporary
examples of asymmetric responses in the framework of hybrid warfare and asymmetric strategies, in
particular the response of the Soviet Union to the program of counteraction to the Strategic Defense Initiative
of R. Reagan and asymmetric response elements in the military and political strategy of modern Japan.

It is shown that the asymmetric response in terms of hybrid warfare involves the use of both military and
non�military methods: political, informational, diplomatic, economic and propaganda. Among non�military
methods may be called, in particular, intimidating the other side, provoking it to incommensurable economic
cost, prompting unilateral concessions.

Special attention is focused on these types of asymmetric responses as information and cyber�response.
Given a distinction between the terms "information" and "cybernetic" (space, weapons, attack, etc.). It is
shown the features of the use of modern media in the hybrid war. It is analyzed the experience of use the
cyberspace and cyberweapon in modern conflicts. investigated the prospects use of cyberspace in terms
of Ukraine�Russia conflict. Emphasized that cyber vector for our country is one of the most promising vectors
of asymmetric response to aggressor.

Ключові слова: асиметрична відповідь, гібридна війна, кібернетична зброя, кібернетична відповідь, про#

тистояння, збройний конфлікт.

Key words: asymmetric response, hybrid warfare, cyber weapons, cyber response, opposition, armed conflict.

винна застосовувати методи, які дозволяють більш

слабким державам успішно протидіяти агресивній

поведінці інших, могутніших країн. Мова йде про взят*

тя на озброєння стратегії асиметричної відповіді, яка
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дозволяє слабшій стороні отримати перевагу над

більш сильною стороною конфлікту. Тактика асимет*

ричної відповіді застосовується для виснаження та

завдання суттєвої шкоди сильнішій стороні, при цьо*

му можуть використовуватися всі можливі інструмен*

ти впливу не лише у тій площині, в якій діє супротив*

ник.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Події останніх років спричинили посилення уваги

науковців та практиків до проблематики гібридної війни.

Так, окремі аспекти гібридних воєн, гібридних кон*

фліктів, асиметричних методів боротьби висвітлювали

такі вчені, як М. Айшервуд, Р. Барнсбі, В. Власюк, А. Де*

мидов, Ю. Климчук, Є. Магда, Дж. МакКуен, П. Мансур,

Л. Савiн, А. Соловйов, Ф. Хоффман, Ш. Рівс. Тим не

менше, питання асиметричної відповіді досі залишаєть*

ся малодослідженим.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Незважаючи на те, що термін "асиметрична відпо*

відь" увійшов до наукового вжитку порівняно нещо*

давно, самій ідеї стосовно того, що успіх тієї чи іншої

битви не обов'язково визначається розміром та по*

тужністю війська, вже дві з половиною тисячі років.

Так, військовий стратег Сунь*Цзи (IV ст. до н.е.) вва*

жав, що для перемоги над чисельнішим військом до*

статньо уразити його за найбільш критичними напря*

мами. Елементами асиметричної стратегії можна вва*

жати і давні методи ведення війни, згадані Н. Попес*

ку: отруєння криниць та дача хабара за відкриття бра*

ми замку [13].

Окремі елементи асиметричного підходу активно

використовувалися Німеччиною в XIX*му — першій по*

ловині ХХ ст. у протистоянні з Великобританією та США,

оскільки бюджет Німеччини, який суттєво поступався

бюджетам цих країн, не дозволяв діяти традиційними

засобами [10].

Стратегія "асиметричного підходу" реалізовува*

лася і Радянським Союзом в рамках програми про*

тидії "Стратегічній оборонній ініціативі" Рональда

Рейгана, який у березні 1983 року запропонував ство*

рити систему космічного базування, що була б спро*

можна "перехоплювати і знищувати стратегічні балі*

стичні ракети перш, ніж вони досягнуть нашої тери*

торії або території наших союзників". Рішення засто*

сувати концепцію асиметричної відповіді було прий*

нято керівництвом країни після довгих вагань, оскіль*

ки традиційною поведінкою для тогочасного Радянсь*

кого Союзу було сповідування принципу рівнознач*

ної відповіді.

Сутність асиметричної відповіді, наданої на "Стра*

тегічну оборонну ініціативу" США, зводилася перш за

все до того, щоб … при розгортанні США багатоеше*

лонної протиракетної оборони забезпечити можливість

радянським ракетно*ядерним засобам нанести не*

прийнятного збитку агресору, тим самим змусивши його

відмовитися від випереджального (превентивного) уда*

ру" [8, с. 9—10]. Для цього довелося розглянути масу

можливих сценаріїв, долучаючи для їх моделювання

широке коло спеціалістів різного профілю та електрон*

но*обчислювальну техніку.

Технічно асиметрична відповідь передбачала підви*

щення стійкості стратегічних ядерних сил по відношен*

ню до удару на випередження супротивника, збільшен*

ня здатності стратегічних ядерних сил із подолання

протиракетної оборони іншої сторони і розвиток за*

собів ураження і нейтралізації протиракетної оборо*

ни США, особливо її космічних компонентів [8, с. 50].

В рамках асиметричної стратегії передбачався широ*

кий комплекс заходів щодо підвищення бойової

стійкості радянських стратегічних ядерних сил і їх здат*

ності долати багатоешелоновану протиракетну оборо*

ну. Були виявлені особливо вразливі компоненти по*

тенційної протиракетної оборони США, які могли ви*

водитися з ладу засобами радіоелектронної бороть*

би. Особливо це стосувалося виведених в космос ла*

зерів та інших "платформ". Зокрема пропонувалося

побудувати наземні лазери, здатні вражати супутники.

Точність наведення цих лазерів мала б дозволяти три*

мати промінь на космічному об'єкті тривалий час, що

значно зменшувало потребу в енергії [6].

Ще на етапі розробки асиметричної відповіді Ра*

дянського Союзу на програму "Стратегічної оборонної

ініціативи" було визначено, що побудова ефективної

відповіді можлива за умови поєднання дій у воєнному

напрямі з діями, спрямованими на створення політико*

психологічного тиску на американську сторону. Першо*

черговими засобами такого впливу стали публічні вис*

тупи перед своєю і особливо зарубіжною аудиторією,

для чого довелося переконати владу зняти секретність

з деяких вчених. Зокрема, першим "виїзним" вченим

став академік Ю.Б. Харитон, головний конструктор і

науковий керівник проекту створення ядерної і термо*

ядерної зброї, який реалізовувався в ядерному науко*

вому центрі "Арзамас*16".

Відзначимо, що події навколо американської стра*

тегічної оборонної ініціативи та радянської відповіді

на неї стали одним з найбільш цікавих прикладів ком*

плексної асиметричної стратегії політико*військового

плану, що включає дипломатичну, політико*пропаган*

дистську діяльність, розробку та реалізацію конкрет*

них програм розвитку систем озброєнь і створення під

них науково*технічної бази. Але не лише Росія вико*

ристовувала в цьому конфлікті асиметричні засоби.

Так, відомий російський політолог, учений*американіст

Г.А. Арбатов стверджував, що в 1983—1984 роках

немолоде покоління пізньорадянської лідерів не до

кінця розуміло, чого хоче Р. Рейган і всерйоз "зляка*

лося Стратегічної оборонної ініціативи". Згодом ці

побоювання обернулися низкою односторонніх

вчинків, на які пішло радянське керівництво М.С. Гор*

бачова при укладанні договорів про скорочення озб*

роєнь [10].

Звернемося до більш сучасних прикладів асимет*

ричної відповіді. Прагнення КНР встановити регіональ*

ну гегемонію в Східній і Південно*Східній Азії змусила

Японію перейти до нової стратегії створення "Asia's

democratic security diamond". Ця стратегія, реалізація

якої розпочата кабінетом міністрів Японії в кінці 2012

року, передбачала укріплення зав'язків Японії як із тра*

диційними союзниками (США, Австралія), так і з нови*
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ми партнерами (Індія та країни Південно*Східної Азії).

Передбачалося, що це "рятівне коло" навколо Японії

створить у Пекіна відчуття стримування, а отже змусити

його відмовитися від агресивної політики, що у по*

єднанні з новою військовою оборонною концепцією

"Maritime supremacy and air superiority" Японії та роз*

роблюваною під неї технічною базою має забезпечити

мирне співіснування країни вранішнього сонця зі свої*

ми сусідами [2].

Росія заявляє про створення нових видів озброєн*

ня [7], яке грунтується на нових фізичних принципах,

яке має стати "бюджетною" асиметричною відповід*

дю на зовнішні загрози, в тому числі в контексті кон*

цепції глобального удару та глобальної протиракетної

оборони.

У серпні 2016 року в Перській затоці чотири кате*

ри ВМС Ірану, активно маневруючи, на високій швид*

кості наблизилися до американського ескадреного

міноносця, тим самим, як заявив представник Міністер*

ства оборони США, створивши небезпечну ситуацію

через можливість прийняття активних захисних заходів

із боку есмінця. Тим не менше, спеціалісти відзнача*

ють, що інцидент стався у тій частині Перської затоки,

яка повністю прострілюється іранськими протикора*

бельними ракетами, тому застосування зброї есмінцем

багато в чому нагадувало б поведінку самовбивці, а

тому було маловирогідним. Враховуючи наявність у

складі ВМС Ірану швидкісних водних скутерів з водія*

ми*гранатометальниками, дії маневрових катерів у

Перській затоці можна розцінювати як елемент асимет*

ричної відповіді у боротьбі з великим та сильним суп*

ротивником [4].

Як бачимо, асиметрична відповідь в умовах гібрид*

ної війни передбачає використання не лише військових

методів. Своє застосування отримують й інші, не*

військові методи: від залякування протилежної сторо*

ни до провокування її на неспівмірні економічні витра*

ти і спонукання на односторонні поступки. Військові

заходи активно доповнюються політичними, диплома*

тичними, економічними та пропагандистськими метода*

ми.

Сьогодні до переліку методів асиметричної бороть*

би можна із впевненістю додати методи інформаційно*

го супротиву та кібернетичні засоби, що використову*

ються в кіберпросторі.

У сучасному україно*російському конфлікті на

сході нашої країни Росія використовує традиційні

військові засоби поряд з добре організованим по*

єднанням інформаційної війни та дипломатії. Зокрема

Росія вдається до таких дій, як фінансування політич*

них партій, що діють на території України, створення

та фінансування проросійських військово*патріотичних

молодіжних організацій, кібератаки, залякування, пря*

мий пропагандистський вплив, формування громадсь*

кої думки через контрольовані засоби масової інфор*

мації та соціальні мережі тощо, на що звертають увагу

як вітчизняні, так і закордонні дослідники [3; 9; 12—

14].

Можна зазначити, що невійськові методи, вклю*

чаючи інформаційні операції, використовувалися прак*

тично у всіх війнах, тому недоречно виділяти викорис*

тання альтернативних (невійськових) методів як озна*

ку асиметричної відповіді у гібридних війнах. Проте

сучасні мас*медіа, безперечно, мають більші можли*

вості використання, ніж традиційні ЗМІ. Сучасні інфор*

маційно*комунікаційні засоби, порівняно із традицій*

ними, є значно оперативнішими як з точки зору реагу*

вання на черговий інформаційний привід, так і з позицій

оновлення і доповнення інформації, надають мож*

ливість отримувати та оприлюднювати інформацію

анонімно, позбавлені географічних кордонів тощо.

Подача інформації в соціальних мережах, на фоні зне*

віри в об'єктивність офіційних ЗМІ, створює атмосфе*

ру неупередженості, плюралізму і паритету думок та

ідей, тобто підвищує рівень довіри до інформації, що

транслюється в соціальних мережах. Цим пояснюєть*

ся перспективність використання різноманітних соц*

іальних мереж як інструментів асиметричної відповіді

в гібридній війні. Крім того, сприйняття конфлікту че*

рез посередництво мас*медіа має більше значення, ніж

реальних фактів на місцях, адже аудиторія мас*медіа

значно ширша: за розгортанням подій в режимі реаль*

ного часу може спостерігати як внутрішня аудиторія,

так і представники діаспори, іноземні громадяни та

будь*які інші заінтересовані сторони. Завдяки такій

можливості формувати громадську думку сучасні мас*

медіа є потужним засобом впливу, який варто брати

до уваги як в мирний час, так і в період активного про*

тистояння.

Можемо стверджувати, що висловлена Девідом

Стаплсом думка щодо того, що інформаційна війна, яка

об'єднує радіоелектронну війну, кібервійни і психо*

логічні операції в єдиний комплекс, матиме ключове

значення для всієї війни у майбутньому [14; 15], із пе*

редбачення вже зараз перетворилося на реальність.

Цей комплекс може використовуватися як для нападу,

так і для захисту. Під радіоелектронною зброєю ма*

ються на увазі засоби, які використовується для руй*

нування або нейтралізації електромагнітних потоків,

які забезпечують передачу сигналів (комунікацію) че*

рез супутникові або наземні мережі зв'язку; кіберата*

ки спрямовані на втручання в системи управління про*

мислових, бізнесових організацій та систем життєза*

безпечення суспільства через проникнення в їх елект*

ронні (цифрові) мережі; психологічні операції мають

на меті вплив на поведінку та руйнування морального

стану громадян [15].

На наш погляд, тут слід звернути увагу на термі*

ни "інформаційний простір" та "кібернетичний

простір", "кібер*зброя", а також інші наразі модні

терміни з префіксом кібер*, оскільки в публікаціях

українських науковців немає одностайної позиції

щодо їх змісту.

У вітчизняних публікаціях термін інформаційний

простір з'явився на початку 90*х років минулого сто*

ліття, визначаючи якусь системну сутність, структурни*

ми компонентами якої є інформаційні ресурси, засоби

інформаційної взаємодії та інформаційна інфраструк*

тура. У передмові до словника*довідника [5] "інформа*

ційний простір — середовище, в якому здійснюються

процеси створення, збору, реєстрації, обробки, нако*

пичення, заощадження, пошуку, захисту, поширення і

використання інформації ... ". Одне з офіційно прийня*

тих визначень (Рішення економічної ради СНД "Про
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концепцію науково*інформаційного забезпечення про*

грам і проектів держав*учасниць СНД в інноваційній

сфері"): "інформаційний простір — сукупність баз і

банків даних, інформаційно*телекомунікаційних мереж

і систем, а також технологій їх ведення і використання,

що функціонують на основі загальних принципів і за

правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію

організацій і громадян ... "

Кіберпростір — простір, утворений інформацій*

ними потоками і інформаційними полями, які пород*

жуються в процесі функціонування кібернетичних си*

стем, тобто систем, які забезпечують вирішення уп*

равлінських завдань для різних видів діяльності. Об*

'єктом атаки в кіберсистемах є специфічний вид

інформації — управлінська інформація, тобто інфор*

мація, яка використовується виключно для вироблен*

ня управлінських рішень [1]. Таким чином, наприклад,

поняття "інформаційні загрози" є родовим по відно*

шенню до поняття "кібернетичні загрози", а кіберне*

тичний простір є складовою простору інформаційно*

го. Відповідно, кібернетична атака — атака, спрямо*

вана на руйнування, модифікацію, блокування, несан*

кціонований витік та інші неправомірні дії з інформа*

цією, що забезпечує вирішення управлінських задач;

кібернетична зброя — комплекс програмних і техніч*

них засобів, які дозволяють здійснити кібернетичну

атаку тощо.

Лише станом на 2012 рік експерти відзначали, що

розробкою кіберзброї займаються щонайменше 25

країн, тоді як загалом країни, які мають фінансові, люд*

ські та інфраструктурні можливості для реалізації про*

грам із кібернетичною проблематикою у 2015 р. на*

лічується близько 140 [3].

Варто нагадати, що комп'ютерний вірус Stuxnet,

метою якого була ядерна програма Ірану, його розроб*

ники позиціонували саме як асиметричну відповідь на

цю програму. Цей комп'ютерний хробак, створений

внаслідок тривалого співробітництва США та Ізраїлю,

був "заточений" під системи, що управляють іранськи*

ми центрифугами для збагачення урану: він змінював

умови роботи центрифуг так, що їх оператори не по*

мічали жодних відхилень, тоді як центрифуги фізично

виходили з ладу внаслідок абсолютної неконтрольо*

ваності процесу. США сподівалися, що за допомогою

кіберудару по ядерній інфраструктурі Ірану вони од*

ночасно досягнуть двох цілей: не дозволять Ізраїлю

завдати ракетно*бомбових ударів по Ірану, а також не

дадуть втягнути себе в новий конфлікт на Близькому

Сході [3; 11].

Під час планування, розробки та реалізації асимет*

ричної відповіді необхідно ясно усвідомлювати, що

інформаційний, зокрема кіберпростір як арена для роз*

гортання гібридної війни чи будь*яких інших проти*

стоянь буде використовуватися дедалі активніше. Вже

зараз бюджети безпекових відомств розвинених країн,

що задіяні в системі кібербезпеки держави, складають

мільярди доларів. Про обсяги й масштаби підготовки

розвинених держав до кіберпротистояння красномов*

но свідчать дані викривальних заяв Е. Сноудена. Масш*

таб програм, які реалізуються лише Агентством націо*

нальної безпеки США, красномовно демонструють за*

непокоєність уряду США кібербезпековою проблема*

тикою. При цьому слід пам'ятати, що в США існує ряд

інших державних структур, які розробляють та втілю*

ють у життя програми з кібербезпеки.

Випадок із вірусом Stuxnet є доказом того, що роз*

винені держави чітко усвідомлюють, що кіберзброя

може виявитися реальним асиметричним інструментом

протидії тим країнам, які загрожують існуючому міжна*

родному порядку [11].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для перемоги у протистоянні із сильним супротив*

ником наша держава мусить шукати способи надання

асиметричної відповіді, яка може включати як військові,

так і невійськові елементи (політичні, економічні, інфор*

маційні, дипломатичні тощо). Одним із перспективних

векторів асиметричної відповіді агресору є кібернетич*

ний.

Наявність могутніх наступальних та захисних кібер*

потенціалів може виконувати роль стримуючого фак*

тора для потенційних зловмисників та диверсантів, а

функціонування кіберпростору на засадах безпеки є

необхідною умовою нормального життєзабезпечення

всього соціуму, враховуючи включеність у нього кері*

вних систем критичної інфраструктури. Таким чином,

Україна повинна активно розробляти та застосовува*

ти як оборонні, так і наступальні заходи, в тому числі

для реалізації в кіберпросторі, чому сприятиме на*

явність у нашій країні великої кількості гарних фахівців

з ІТ та порівняно невеликий бюджет витрат. У такому

разі при спробі заподіяти шкоду інтересам українсь*

кої держави, суспільства чи людини, супротивник має

отримати потужну кібервідповідь, що призведе до

зменшення загарбницьких амбіцій та зростання

військових і інших видатків, що є одними з цілей аси*

метричної відповіді.

Для забезпечення гідної інформаційної та кібер*

відповіді на агресивні дії супротивника необхідно

здійснити системні зміни підходу держави до кібербез*

пеки, зокрема в інституційній та нормативно*правовій

площині.
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пов'язані із переходом до сталого розвитку проявля*

ються у тому, що з одного боку країни, що розвива*

ються, для підвищення рівня економічного та соціаль*

ного розвитку мають нарощувати темпи промислово*
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го виробництва та збільшувати обсяги реалізованої

продукції, а з іншого — виробництво та споживання

призводять до виснаження оточуючого середовища,

забруднення, зміни клімату. В цих умовах саме роз*

робка державної політики розвитку "зеленої" еконо*

міки та її реалізація є практичним інструментом для

досягнення цілей сталого розвитку, який з урахуван*

ням економічної ситуації кожної окремої країни та

традицій державного управління здатен забезпечити

логічний, поступовий та обгрунтований шлях перехо*

ду до сталого розвитку.

У процесі розробки державної політики розвитку

"зеленої" економіки кожна країна зіштовхується з не*

обхідністю вирішення специфічного комплексу про*

блем і на цьому етапі від того, як швидко та грунтовно

вони будуть вирішені, залежить успіх та перспективи

досягнення цілей сталого розвитку. Для України акту*

альність питання формування державної політики роз*

витку "зеленої" економіки нерозривно пов'язана зі

структурними змінами та кризовими явищами, які ма*

ють місце на сьогоднішній день, тому її розбудова має

відбуватись у контексті сучасних трансформаційних

реформ, обумовлених часом та зобов'язаннями Украї*

ни, які вона взяла на себе із підписанням Угоди про

асоціацію з ЄС.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема формування державної політики стало*

го розвитку та, зокрема, "зеленої" економіки як інстру*

мента його реалізації, окреслена у дослідженнях таких

вітчизняних вчених, як А.П. Павлюк, Д.С. Покришка,

О.О. Молдован, Д.В. Ляпін, Я.А. Жаліло [10], В.М. Геєць,

А.І. Даниленко, М.Г. Жулинський, Ю.А. Левенець,

Е.М. Лібановаї, О.С. Онищенко [9], а також Б.В. Бур*

кинський, О.В. Балуєва, Т.К. Кваша, Л.А. Мусіна,

В.Г. Потапенко та багато інших. На законодавчому рівні

концепція "зеленої" економіки окреслена у ряді норма*

тивно*правових актів, серед яких Закони України, Стра*

тегія сталого розвитку "Україна*2020", Розпоряджен*

ня Кабінету Міністрів України, зокрема, "Про схвален*

ня Стратегії залучення, використання та моніторингу

міжнародної технічної допомоги і співробітництва з

міжнародними фінансовими організаціями на 2013—

2016 роки" [11]. При цьому комплексної державної пол*

ітики щодо розвитку "зеленої" економіки в Україні на

сьогоднішній день не вироблено, стратегія сталого роз*

витку країни носить декларативний характер, що уск*

ладнює її практичне виконання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в аналізі сучасного ста*

ну, особливостей та проблем формування комплексної

державної політики розвитку "зеленої" економіки в

Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Трансформація вітчизняної економічної системи

протягом останніх років відбувається у проміжки

часу між кризовими періодами, які проявляться у

короткостроковій перспективі та є результатом як

зовнішніх, так і внутрішніх коливань. У цих умовах

перманентно актуальним є питання вироблення од*

ночасно стійкої, адаптивної та гнучкої системи дер*

жавного управління, здатної вчасно та адекватно

реагувати на "подразники". При цьому із підписан*

ням Декларації Ріо*де*Жанейро щодо навколишнь*

ого середовища та розвитку у 1992 році Україна взя*

ла на себе зобов'язання щодо подальшого розвитку

на засадах стійкості та захисту оточуючого середо*

вища.

Стійким може бути тільки такий суспільний роз*

виток, який спирається на конкурентоспроможну

економіку; розвинений внутрішній ринок; національ*

ний виробничий комплекс, що всебічно використо*

вує потенціал транснаціонального капіталу і гаран*

тує економічну без пеку країни; збалансовану со*

ціальну структуру та ефективну політичну систему [9,

с. 9].

У ході Конференції ООН зі сталого розвитку 2012 р.

("Ріо +20") практичним механізмом реалізації цілей

сталого розвитку було проголошено концепцію "зе*

Рис. 1. Додана вартість за секторами економки, % до ВВП
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леної" економіки. Можна вважати, що з цього мо*

менту почалась активізація урядів країн щодо роз*

будови засад "зеленої" економіки і на сьогоднішній

день можна оцінити певні результати. При цьому в

Україні все ще відсутній системний підхід до впро*

вадження цієї концепції, не дивлячись на акту*

альність цього питання.

Тому перш, ніж оцінити ступінь "озеленення"

вітчизняної економіки, необхідно дати характерис*

тику загальній економічній ситуації, що склалась у

країні на сьогоднішній день.

Аналіз стану та розвитку сучасної секторальної

структури економіки України дозволяє констатува*

ти значні структурні дисбаланси. Зокрема понад дві

третини обсягу промислового виробництва припадає

на галузі, що виробляють сировину, матеріали та

енергетичні ресурси. У той час як частка машинобу*

дування у структурі промисловості є у 2—3 рази ниж*

чою за рівень, що мають розвинуті країни, що не доз*

воляє галузі стати лідером інноваційно*інвестицій*

ного розвитку економіки [10, с. 8].

За останні п'ять років (2010—2015 рр.) частка

сільського господарства у структурі ВВП України

збільшилась майже у двічі з 7,5 % у 2010 році до 12

% у 2015 році, частка добувної промисловості зали*

шалась майже на тому ж самому рівні — близько 5

%, а частка переробної промисловості суттєво змен*

шилась з 31,6% у 2010 році до 12 % у 2015 році (рис.

1).

Такі тенденції загалом відповідають ситуації, яка

склалась у країнах світу з економікою, що розви*

вається,  коли за  останнє десятиріччя частка

сільського господарства збільшилась до рівня

близько 10 %, частка виробництва — від 40 % до

50 %, а частка послуг — від 50 % до 70 %. Цей те*

зис підтверджується даними Конференції ООН із

розвитку та торгівлі (UNCTAD) [2] та Всесвітнього

банку [4] щодо місця сільського господарства, ви*

робництва та сфери послуг у загальній структурі

ВВП.

Соціально*економічне значення кожного окре*

мого сектору може бути визначено чисельністю зай*

нятих. Так, за даними Держкомстату [8] з 2011 року

кількість зайнятого населення у промисловості та

сільському господарстві майже вирівнялась і скла*

ла 16,5 % та 16,8 % відповідно. До 2011 р. кількість

зайнятих переважала у промисловості: від майже 23

% у 2000 р. до 17 % у 2010 р., а з 2011 р. — у

сільському господарстві і продовжує зростати: від

16,2 % у 2012 р. до 15,65 % у 2015 р. Що стосуєть*

ся зайнятості у сфері послуг, то після фінансової

кризи 2008 р., коли було зафіксовано падіння більш

ніж на 5 %, вона продовжує охоплювати понад 50

% всього працездатного населення та зростає,

склавши у 2015 р. понад 60 % і це на фоні скоро*

чення загальної кількості зайнятого населення при*

близно на 9 % у 2015 р. у порівнянні з 2014 р. (рис.

2).

Рис. 2. Зайнятість населення у розрізі секторів економіки, тис. осіб
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Рис. 3. Динаміка та тренди викидів основних парникових газів, тис. т
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Споживання енергії є найвищим у секторі про*

мисловості: протягом 2010—2014 рр. воно залиша*

лось майже незмінним та складало понад 34 % від

загальної суми споживання згідно з енергетичним

балансом України [7], що є, зокрема, одним із най*

вищих у Європі.

За даними Моніторингу енергоефективності в Ук*

раїні [6] у 2014 році кінцеве споживання енергоре*

сурсів у промисловості скоротилося на 2 372 тис. тне

і склало 22 498 тис. тне. Визначальним фактором та*

кого значного зниження енергоспоживання стали

структурні зміни пов'язані з початком військових дій

на Донбасі та анексієй Криму. За їх відсутності гі*

потетичне енергоспоживання промисловості в 2014 р.

було б на 11,8 в. п. вище ніж значення, зафіксоване

офіційною статистикою.

Відповідно, зафіксоване статистикою [5] різке

скорочення викидів діоксиду вуглецю у 2014 р. (на

20,5 % у порівнянні з 2013 р.), також обумовлене

початком військових дій на Донбасі та анексієй Кри*

му, оскільки у 2012 та 2013 рр. скорочення викидів

відбувалось не більш ніж на 2 %, а до 2012 р. обсяг

викидів зростав випереджаючими темпами. Така ж

тенденція простежується і щодо викидів оксиду азо*

ту (N2O) — зростання у 2013 р. на 5,5 % у порівнянні

з 2012 р. та скорочення у 2014 р. на 14,7 % та у 2015 р.

на 17,9 %; та викидів метану — зростання у 2013 р.

на 3,8 % у порівнянні з 2012 р. та скорочення у 2014 р.

на 36,6 % та у 2015 р. на 11,5 % (рис. 3).

Як видно з рисунка 3, за усіма видами викидів

парникових газів лінія тренду значно відрізняється

від фактичних показників 2014 та 2015 рр. У цих умо*

Таблиця 1. Стратегічний комплекс державної політики формування "зеленої" економіки

Первинний 
документ 

Інструмент 
реалізації Тип Цільові 

орієнтири 
Угода про Асоціацію 
між Україною, з 
однієї сторони, та 
Європейським 
Союзом, 
Європейським 
співтовариством з 
атомної енергії і 
їхніми державами-
членами, з іншої 
сторони 

Загальнодержавна програма адаптації 
законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу 

регуляторний, 
правовий 

інституційне та нормативно-правове поле 

План імплементації Угоди про асоціацію 
з Європейським Союзом 

регуляторний, 
планування,  
стимулюючий, 
правовий 

управління довкіллям, інтеграція екологічної 
політики у інші галузеві політики, поступового 
наближення вітчизняного законодавства до 
законодавства ЄС 

Державна програма 
розвитку 
внутрішнього 
виробництва 

Концепція Загальнодержавної цільової 
економічної програми розвитку 
промисловості на період до 2020 року 

планування, 
стимулюючий, 
інвестиційний 

енергоефективність виробництва, формування 
енергоекологічного ринку, стимулювання 
використання відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива 

Закон України «Про 
охорону 
навколишнього 
природного 
середовища» 

Основні засади (стратегія) державної 
екологічної політики України на період 
до 2020 року 

планування, 
стимулюючий  

державна підтримка та стимулювання суб'єктів 
господарювання, посилення екологічного 
управління в системі державного управління 
України 

Національний план дій з охорони 
навколишнього природного середовища 
на 2011-2015 роки 

планування, 
стимулюючий, 
фінансовий, 
інвестиційний, 

інтеграція екологічної політики, інтегроване 
екологічне управління 

Загальнодержавна програма формування 
національної екологічної мережі України 
на 2000-2015 роки 

планування, 
інвестиційний 

збалансоване використання біологічних ресурсів у 
господарській діяльності 
 

Закон України «Про 
ратифікацію Рамкової 
конвенції ООН зі 
зміни клімату» 

Порядок розгляду, схвалення і реалізації 
проектів цільових екологічних (зелених) 
інвестицій та пропозицій щодо 
здійснення заходів, пов'язаних з 
реалізацією таких проектів і виконанням 
зобов'язань сторін Кіотського протоколу 
до Рамкової конвенції ООН про зміну 
клімату 

стимулюючий, 
інвестиційний, 
правовий 

міжнародна торгівля викидами 

Закон України «Про 
ратифікацію 
кіотського протоколу 
до Рамкової конвенції 
ООН про зміну 
клімату» 
Закони України «Про 
альтернативні види 
палива», «Про 
альтернативні 
джерела енергії» 

Енергетична стратегія України на період 
до 2030 року 

планування, 
стимулюючий, 
інноваційний 

збільшення частки використання альтернативних 
джерел енергії в Україні до 20% до 2020 року 

Державна цільова економічна програма 
енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010-
2015 роки 

планування, 
стимулюючий, 
інвестиційний, 
фінансовий 

оптимізація структури енергетичного балансу 
держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива, мала становити у 2015 році не менш 
як 10% 

Стратегія сталого розвитку «Україна-
2020» 

регуляторний, 
інноваційний, 
інвестиційний 

реформа охорони здоров’я та програма 
енергонезалежності, система екологічної оцінки 

Закон України «Про 
основи національної 
безпеки України» 

Стратегія національної безпеки України 
«Україна у світі, що змінюється» 

стимулюючий, 
інноваційний 

впровадження енергозберігаючих технологій, 
формування збалансованої системи 
природокористування, застосування сучасних 
екологічно безпечних ресурсозберігаючих 
технологій 

Закон України «Про 
транспорт» 

Транспортна стратегія України на період 
до 2020 року 

стимулюючий, 
інноваційний 

розвиток енергозберігаючих і екологічно 
безпечних видів транспорту 
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вах висновки про скорочення викидів є не об'єктив*

ними, оскільки обумовлені не ефективною держав*

ною політикою щодо скорочення викидів, а кризо*

вими обставинами та втратою контролю, в т.ч. ста*

тистичного, над частиною території країни, на яку

припадало більш ніж 20 % промислового виробницт*

ва на кінець 2013 року.

Схожа ситуація виникає при зверненні до показ*

ників, які розроблені провідним міжнародними

організаціями для оцінки успішності екологічної дер*

жавної політики.

Так, за  індексом екологічної ефективності

(Environmental Perfomance Index) [3], який було роз*

роблено Центром екологічної політики та права при

Єльському університеті спільно з Колумбійським ун*

іверситетом і Всесвітнім економічним форумом з ме*

тою ранжування продуктивність країн за двома ви*

сокопріоритетними областями — охороною здоро*

в'я людей та захистом екосистем, у 2016 р. Україна

посіла 44 місце, демонструючи покращення на більш

ніж 25 % за останнє десятиріччя, що відбулось зде*

більшого за рахунок підвищення ефективності очи*

щення стічних вод, покращення азотистого балан*

су, підвищення якості повітря та зменшення його заб*

руднення (зокрема, діоксидом сірки від стаціонар*

них джерел на 26,4 %), при цьому у 2014 році Украї*

на займала 95 місце, покращивши свої позиції за той

самий період на 5,44 %.

Аналогічну ситуацію бачимо, аналізуючи Індекс

розвитку людського потенціалу (Human Develop*

ment Index) [1], який було розроблено Програмою

розвитку ООН для оцінки ступеню підвищення

людського добробуту. За підсумками 2014 р. Ук*

раїна знаходилась на 81 місці з поміж 188 країн

світу та входила у групу країн з високим рівнем роз*

витку. Починаючи з 2010 р. відбувається повільне,

зростання цього показника для України, проте тем*

пи скорочуються: у 2011 р. приріст складав +0,006

пунктів, у 2012 — 0,005 пунктів у 2013 — 0,003 пун*

кти, а у 2014 — на 0,001 пункт, що пояснюється ско*

роченням ВНП на душу населення: у 2011 р. приріст

ВНП складав +4,5 %, у 2012 р. — +1,1 %, у 2013 р.

— +0,22 %, у 2014 р. — *0,26 %.

У цих умовах доцільно проаналізувати розроб*

лені та впроваджені урядом політичні механізми та

інструменти, які створюють безпосереднє підгрунтя

для розвитку концепції "зеленої" економіки та їх

відповідність економічній ситуації в Україні.

Державну політику розвитку концепції "зеленої"

економіки в Україні слід розділити за напрямами:

1. Міжнародні зобов'язання та ратифікація.

2. Загальні нормативно*правові акти.

3. Стратегічний напрям.

Безпосереднє згадування концепції "зеленої"

економіки міститься здебільшого у документах, по*

в'язаних із імплементацією Угоди з ЄС, у листі ООН

щодо підтримки Платформи "зеленої" промисло*

вості, Державній програми розвитку внутрішнього

виробництва, а також Постанові Кабінету Міністрів

України "Про затвердження Технічного регламенту

з екологічного маркування", де визначено поняття

"зеленої" продукції, Законі України "Про електрое*

нергетику", Законі України "Про засади функціону*

вання ринку електричної енергії України" та Розпо*

рядженні Кабінету Міністрів України "Про затверд*

ження плану заходів з виконання Програми діяль*

ності Кабінету Міністрів України та Стратегії стало*

го розвитку "Україна*2020", де визначається та опи*

сується "зелений" тариф, а також ряді нормативних

документів у сфері екологічних ("зелених") інвес*

тицій.

Зупинимось більш детально на останньому на*

прямі з метою оцінки ефективності стратегічного

контексту державної політики розвитку "зеленої"

економіки в Україні.

Визначення "зеленої" економіки наводиться у

Стратегії  залучення, виконання та моніторингу

міжнародної технічної допомоги і співробітництва з

міжнародними фінансовими організаціями на 2013—

2016 роки, схваленої Розпорядженням Кабінету

Міністрів України [11], в якому зазначається, що "зе*

лена" економіка — модель розвитку, яка базується

на ефективному використанні матеріальних ре*

сурсів, а також результатах наукових досліджень та

екологічно орієнтованих інноваційних технологіях,

сприянні діяльності бізнесу у сфері ресурсоефектив*

ного та екологічно безпечного виробництва. Її впро*

вадження ув'язано в документі зі сталим виробниц*

твом і споживанням, розмежуванням економічного

зростання та запровадженням політики сприяння

"зеленому" зростанню.

Отже, аналіз державної політики формування

"зеленої" економіки дозволив систематизувати та

представити її у вигляді комплексу (табл. 1).

Таким чином, державна політика України в певній

мірі враховує наявний потужний ресурсний потенці*

ал, проте якість державного управління дозволяє

констатувати низьку інтеграцію концепції "зеленої"

економіки в секторальну політику країни — основ*

ний акцент робиться на енергоефективності та пе*

реході на відновлювальні джерела енергії, залиша*

ючи поза увагою питання розвитку "зеленого" бізне*

су, впровадження сучасних інструментів екологічно*

го управління, "зелених" інвестицій і т.д.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасні темпи глобалізації та інтеграції світових

економік унеможливлюють абстрагування кожної

окремої країни від відповідних тенденцій та викликів,

до яких можна віднести концепцію сталого розвит*

ку. Для країн, що розвиваються, такий виклик накла*

дається на структурні зміни, що неминучі в процесі

трансформації економіки. Для України характерні

додаткові внутрішні проблеми, пов'язані із втратою

контролю над частиною своєї території. Тому в цих

умовах перед урядом стоїть актуальне та надсклад*

не комплексне завдання — вирішення внутрішніх

проблем, реалізація зобов'язань, передбачених Уго*

дою з ЄС, сприяння трансформації національної еко*

номіки та спрямування розвитку країни стійким шля*

хом. Для вирішення цього завдання необхідним є

формування державної політики розвитку "зеленої"
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економіки як інструмента досягнення сталого роз*

витку, який з урахуванням усіх вимог здатен реагу*

вати на зовнішні та внутрішні зміни таким чином, щоб

забезпечувалась стабільність еколого*економічної

ситуації в країні. При цьому доцільним вважається

врахування при розробці даної політики проблеми

тимчасової втрати контролю над частиною території,

що має бути відображене в усіх документах страте*

гічного характеру. На сьогоднішній день спостері*

гається відсутність єдиного підходу щодо формуван*

ня політики розвитку "зеленої" економіки України,

низький ступінь інтеграції концепції "зеленої" еко*

номіки у галузеву політику, відсутність координації

дій уряду щодо впровадження концепції "зеленої"

економіки, обмеження проблемного поля питання*

ми енергоефективності. В процесі подальших досл*

іджень обгрунтування потребує фінансове забезпе*

чення реалізації державної політики розвитку "зе*

леної" економіки.
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даннями державного управління регіоном на сучасно*

му етапі стають ті, які спрямовані на створення умов для

концентрації наявних ресурсів на відібраних стратегіч*

них напрямках, у "точках зростання", що дають мож*
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ливість одним регіонам зберегти провідні позиції, а

іншим — створити передумови для економічного зрос*

тання. Вирішення таких завдань можливе лише за наяв*

ності науково обгрунтованої системи державного управ*

ління, що дозволяє провести аналіз і виявити основні

напрями її вдосконалення, що сприятиме розвитку ре*

гіонів.

В умовах безлічі змін у зовнішньому середовищі

і пов'язаної з цим невизначеністю, дії регіональних

систем управління не можуть зводитися лише до ре*

агування на поточні зміни. Необхідна розробка та*

ких інструментів державного управління територі*

альним розвитком, які відображають специфічні

умови регіональної економіки, і дозволяють адек*

ватно реагувати на швидкі і несподівані зміни зовні*

шнього середовища та внутрішніх регіональних про*

цесів. При цьому необхідно врахувати пріоритет та*

ких завдань регіональної політики, як: вирівнюван*

ня існуючих диспропорцій в соціально*економічно*

му розвитку регіонів України, підтримання необхід*

ного збалансованого територіального розвитку в

економіці, демографії, культурних, науково*техніч*

них і природоохоронних сферах діяльності, досяг*

нення ефективного функціонування всього соціаль*

но*економічного простору України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
За останні роки в розвитку регіонів України

відбулися зміни, які характеризуються нерівномір*

ністю розвитку територій, зростанням міжрегіональ*

них соціально*економічних диспропорцій, значною

диференціацією розвитку районів та міст, у частині

яких (більш як 30 відсотків) тривалий час спостері*

гається одночасне зниження рівня економічної ак*

тивності та зменшення чисельності населення.

Для вирішення зазначених проблем необхідним

є вдосконалення соціально*економічної політики як

на державному, так і на регіональному рівні, а та*

кож розробка нових концепцій, методів та інстру*

ментарію для обгрунтування стратегій і програм соц*

іально*економічного розвитку регіонів України. В

останні кілька років в об'єктах державного управлі*

ння (регіональних соціально*економічних системах)

спостерігаються такі зміни, як істотне збільшення

частки підприємств і організацій недержавного сек*

тора, розвиток сфери нематеріального виробницт*

ва, інфраструктури ринку, що призвело до розвитку

механізму міжрегіональної конкуренції. В роботі

ставиться завдання визначити концептуальні осно*

ви та інструментарій державного управління соціаль*

но*економічним розвитком регіонів.

РЕЗУЛЬТАТИ
З огляду на посилення ролі обласних центрів у

загальноекономічному розвитку вони і надалі про*

довжуватимуть значною мірою визначати характер

подальшої територіальної диференціації соціально*

економічного становища в країні (динаміка економ*

ічного зростання у великих міських агломераціях

пришвидшить міграційний рух із сільських населених

пунктів та малих міст з обмеженим потенціалом роз*

витку).

Події, що відбулися з початку 2014 року на те*

риторії півострова Крим та у південно*східних регі*

онах України, є наслідком прорахунків та недоліків

державної внутрішньої та зовнішньої політики, в

тому числі і політики регіонального розвитку [1].

Система державного управління регіоном повин*

на передбачати формування регіональної політики

як стратегії його подальшого, постійного, динаміч*

ного соціально*економічного розвитку. В цілому, за*

рубіжний досвід державного управління і формуван*

ня стратегій розвитку соціально*економічного роз*

витку регіонів передбачає в основному використан*

ня таких типів політики: перший вид — це вирівню*

вання рівнів соціально*економічного розвитку регі*

онів, як правило, реалізується на основі надання

фінансової підтримки відстаючим регіонам; другий

тип політики, навпаки, передбачає підтримку регіонів

з високим інвестиційним та економічним потенціа*

лом, для такого виду політики характерно виявлен*

ня регіонів, які є локомотивами економічного зрос*

тання країни, і які, в кінцевому підсумку, призводять

до поступового підйому соціально*економічного

рівня відсталих регіонів.

Таким чином, однією із стратегічних цілей дер*

жавного управління соціально*економічним розвит*

ком регіону є залучення і раціональний розподіл

фінансових ресурсів, виявлення точок економічно*

го зростання (галузей*"локомотивів"), необхідних

для подальшого соціально*економічного розвитку

регіону та підвищення якості життя його населення.

Для такого державного управління, на нашу думку,

необхідним є дотримання наступних основних умов:

— розробляються і впроваджуються регіональні

стратегії соціально*економічного розвитку та по*

точні управлінські рішення,  які повинні бути

найбільш раціональними за обраними критеріями

досягнення довгострокових цілей, а в кращому ви*

падку, оптимальними;

— фактичні результати реалізації стратегічних

цілей повинні збігатися з прогнозованими величина*

ми критеріїв досягнення цих цілей в межах встанов*

лених інтервалів;

— необхідно розробляти адекватні існуючим ук*

раїнським регіональним умовам методи і методики

оцінки рівня соціально*економічного розвитку регі*

онів.

До основних чинників, які сприяють підвищенню

якості життя населення відносяться: розвиненість

соціальної інфраструктури, позитивна динаміка де*

мографічних процесів, ефективне використання ре*

сурсів. Для досягнення оптимального рівня соц*

іального розвитку необхідно вирішення стратегічних

завдань. Соціальна сфера розглядається як сфера

послуг держави, бізнесу і громадських формувань

щодо забезпечення високого рівня життя населен*

ня.

Для забезпечення соціального розвитку регіонів

необхідно:

— стабілізувати чисельність населення і створи*

ти умови для її подальшого зростання;

— підвищити якість життя і збільшити її очікува*

ну тривалість;
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— зменшити відмінності в якості життя міських і

сільських жителів;

— удосконалити соціальну інфраструктуру

відповідно до потреб розвитку інноваційного сусп*

ільства;

— поліпшити екологічну ситуацію в містах та

сільських територіях;

— підвищити ефективність державного управлі*

ння в соціальній сфері.

Розвиток соціальної сфери передбачає реаліза*

цію мети демографічної політики на території регі*

онів — створення умов для стабілізації чисельності

населення і його подальшого розширеного відтво*

рення. Крім цього, реалізація соціальних потреб на*

селення регіонів пов'язана з основною метою роз*

витку ринку праці і полягає в забезпеченні ефектив*

ного використання робочої сили, а також підвищен*

ня якості функціонування ринку праці за рахунок

розвитку його інфраструктурної складової. Дієвість

системи розвитку освіти так само пов'язана з реалі*

зацією соціальної політики на території регіону.

Мета розвитку системи освіти — забезпечення впро*

вадження сучасної моделі освіти, що дозволяє сфор*

мувати рівень людського капіталу в регіонах, що

відповідає вимогам інноваційного розвитку еконо*

міки, сучасним потребам суспільства і кожного гро*

мадянина.

Наявність розвиненої охорони здоров'я дозво*

ляє забезпечити зростання здорового населення

регіону. І дуже важливим моментом є те, що за*

безпечення якісними послугами охорони здоров'я

практично у кожної людини стоїть на першому

місці при виборі їм місця проживання. Стратегіч*

ною метою розвитку системи охорони здоров'я є

формування системи, що забезпечує реальну дос*

тупність кваліфікованої медичної допомоги та

підвищення ефективності медичних послуг, зрос*

тання їх видів і високу якість, яке повинно відпов*

ідати передовим досягненням медичної науки. Роз*

виток системи охорони здоров'я передбачає реа*

лізацію пріоритетних напрямів у сферах фізичної

культури і спорту. Таким чином, соціальна скла*

дова представлена безліччю компонентів, реаліза*

ція яких дозволяє підвищити якість життя населен*

ня в регіонах.

У Державній стратегії регіонального розвитку на

період до 2020 року, яку було затверджено поста*

новою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р.

№ 385, визначено, що на сьогодні розвиток України

та її регіонів здійснюється під впливом геополітич*

них та внутрішніх викликів зростання відкритості

економіки, що вимагає змін у підходах до стратегіч*

ного розвитку регіонів України та визначення цілей

державної політики регіонального розвитку на пер*

спективу. У зв'язку із змінами у соціально*економі*

чному розвитку держави, міжнародній економіці

внаслідок глобальної кризи виникла потреба у ско*

роченні переліку пріоритетів регіонального розвит*

ку з метою концентрації фінансових ресурсів на ос*

новних завданнях, які матимуть системний та довго*

строковий вплив на розвиток регіонів та національ*

ної економіки в цілому.

Територіальна соціально*економічна інтеграція

і просторовий розвиток передбачає такі операційні

цілі: виконання завдань і здійснення заходів, спря*

мованих на вирішення актуальних проблемних пи*

тань Донецької та Луганської областей, Автономної

Республіки Крим та м. Севастополя; забезпечення

комфортного та безпечного життєвого середовища

для людини незалежно від місця її проживання; роз*

виток міжрегіонального співробітництва.

Виконання завдань і здійснення заходів, спрямо*

ваних на вирішення актуальних проблемних питань

Донецької та Луганської областей, Автономної Рес*

публіки Крим та м. Севастополя, забезпечуватиметь*

ся шляхом: відновлення безпеки життєдіяльності та

економічна реабілітація Донецької та Луганської об*

ластей розроблення та реалізаціъ із залученням

міжнародної допомоги комплексної Державної

цільової програми щодо відновлення мирного жит*

тя, стабілізації ситуації та розвитку економіки в До*

нецькій та Луганській областях [1].

Заходи державного управління соціально*еконо*

мічним розвитком регіонів мають розроблятися як

на короткострокову, так і середньострокову і дов*

гострокову перспективи. Довгострокові перспек*

тивні напрями соціальної підтримки населення вклю*

чає наступні пріоритетні напрями: мінімізація нега*

тивних наслідків бідності, зменшення соціальної не*

рівності і формування стійких, стабільних умов для

самореалізації особистості та сім'ї [2, с. 65].

Напрями роботи органів державної влади по*

винні бути орієнтовані на розвиненість регіональної

інфраструктури в сукупності: поліпшення доступ*

ності та підвищення пропускної спроможності транс*

портної інфраструктури, розвиток електроенерге*

тичної і телекомунікаційної інфраструктури, підви*

щення ефективності використання енергії та розви*

ток енергозбереження.

Пріоритетним напрямом соціально*економічно*

го розвитку регіону є і створення кредитно*фінан*

сової інфраструктури, що забезпечує розвиток

фінансової сфери для реалізації основних пріори*

тетних напрямів розвитку регіонів як конкурентосп*

роможних високотехнологічних регіонів. Метою роз*

витку фінансового сектора є вихід регіону на стан*

дарти добробуту, які відповідають стандартам роз*

винених країн світу, що потребують розробки ефек*

тивних схем довгострокового планування сімейних

бюджетів, розвиток інструментів заощадження, спо*

живчого кредитування, а також інноваційних розра*

хункових інструментів, включаючи сучасні системи

інтернет*банкінгу, електронних платіжних систем, ін*

тернет*платежів, безконтактних платежів та мобіль*

ного банкінгу. Все це дозволить поліпшити якість

життя населення.

Ключовим фактором у забезпеченні ефективно*

го соціально*економічного розвитку регіону є ефек*

тивність державного управління. З цього аспекту

реалізуються адміністративні реформи і програми

реформування регіональних фінансів, що передба*

чають нові механізми адміністративного регулюван*

ня, програмно*цільове управління та бюджетування.

Для того, щоб підвищити якість управління соціаль*
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но*економічним розвитком регіонів, органам дер*

жавного управління необхідно провести:

— оптимізацію функцій органів виконавчої влади;

— формування системи моніторингу для оцінки

ефективності діяльності як регіональних органів вла*

ди, так і місцевого самоврядування;

— оцінку якості надання державних послуг;

— впровадження механізму проектного управл*

іння в органах влади;

— заходи щодо розвитку державно*приватного

партнерства;

— впровадження системи аутсорсингу адмініст*

ративно*управлінських процесів;

— реформування та підвищення ефективності

системи закупівель для державних потреб;

— розробку заходів щодо ефективної взаємодії

органів влади з населенням з питань розвитку регіо*

ну.

Для того, щоб всі перераховані вище завдання

були вирішені, регіональні органи влади повинні

ефективно використовувати існуючі, а також залу*

чити і нові сформовані інститути та інструменти роз*

витку.

Регіональне управління являє собою об'єднану

сукупність принципів, функцій, форм і методів, які

системно впливають на соціально*економічні проце*

си, що відбуваються в регіоні, спрямовані на коор*

динацію всієї господарської діяльності, реалізацію

існуючого потенціалу, модернізацію економічної та

соціальної сфери регіону, спрямовані на підвищен*

ня якості життя населення відповідно до сучасних

суспільних потреб з урахуванням територіальних

факторів і локальних особливостей. В цілому, для

того, щоб державне управління соціально*економі*

чним розвитком регіону було ефективним необхід*

на наявність механізму управління. Механізм дер*

жавного управління соціально*економічним розвит*

ком регіону — це цілеспрямовані дії органів держав*

ної влади на рівні регіону, які визначаються проце*

дурної послідовністю в рамках реалізації процесів

прямого і непрямого впливу на умови життєдіяль*

ності всього регіонального співтовариства через

використання відповідних методів та інструментів,

які забезпечують підвищення ефективності регіо*

нальної економіки в цілому.

Доцільним є формування системи державного

управління соціально*економічним розвитком регі*

ону з урахуванням особливостей регіонального роз*

витку в сучасній економіці і виявлених закономірно*

стей на основі таких принципів: збалансованість;

наукова обгрунтованість; стратегічність; інновацій*

ність; мобільність; субсидіарність; забезпеченість;

конкурентоспроможність; цілісність. Перераховані

вище принципи дозволять більш повно врахувати

сучасні уявлення, а також тенденції та процеси, ак*

туальні для вітчизняної теорії і практики управлін*

ня, з метою підвищення ефективності управління

регіоном.

Ключовим завданням системи державного управ*

ління соціально*економічним розвитком регіону є

цілісність використання функцій, відносин, стану і

взаємодії всіх структурних складових через досяг*

нення внутрішньої узгодженості системи в цілому,

що обумовлює ефективність управління нею.

ВИСНОВКИ
Головною метою державного управління соц*

іально*економічнім розвитку регіону є підвищення

рівня задоволення соціально*економічних потреб

населення, що проживає на конкретній території на

основі комплексного розвитку. Для того, щоб дер*

жавне управління соціально*економічним розвитком

регіону було чітким і грамотним необхідна наявність

механізму управління. Крім цього, має бути розроб*

лене методичне забезпечення процесу державного

управління соціально*економічним розвитком регі*

ону, що дозволить ефективно приймати рішення і

проводити моніторинг їх виконань.

Виникає необхідність розробки методологічних ас*

пектів формування і реалізації стратегії розвитку регіо*

ну, які дозволять підвищити ефективність функціонуван*

ня соціально*економічних систем регіонального рівня.

При формуванні та реалізації стратегії розвитку регіо*

ну в першу чергу повинно бути досягнуто узгодження

інтересів суб'єктів, що є учасниками процесу регіональ*

ної стратегії розвитку. Крім цього, слід врахувати спе*

цифіку функціонування регіону як соціально*економіч*

ної системи в умовах інтенсифікації розвитку інформа*

ційного суспільства.

Тому для ефективного соціально*економічного

розвитку регіонів України необхідно розробляти

стратегії їх розвитку на основі сценарного підходу,

якісно і кількісно оцінюючи і враховуючи всі екзо*

генні та ендогенні фактори. Тим важливішими в цих

умовах є наукові дослідження, в яких робляться

спроби створити науково*методичний інструмен*

тарій оцінки стану соціально*економічних процесів

і систем управління ними та обгрунтування стратегії

соціально*економічного розвитку регіонів України з

використанням нового інструментарію.
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У статті досліджено особливості впровадження та основні стадії розвитку електронного уря�
дування в Королівстві Данія. Проаналізовано сучасний стан та визначено перспективи е�уря�
дування в цій країні. Досліджено основні урядові програми, зокрема "Програма формування
Електронного Уряду на 2002—2007 роки" та "Об'єднана громадська цифрова стратегія: циф�
ровий шлях до майбутнього процвітання 2011—2016 рр.", а також основні нормативно�правові
акти з питань електронного урядування. Розкрито три основних напрями впровадження елект�
ронного урядування в Данії: перехід до електронного документообігу; електронний добробут і
налагодження електронної співпраці між громадянами, органами державної влади на всіх рівнях
та органами місцевого самоврядування. Розглянуто механізми онлайн участі громадськості в
прийнятті урядових рішень. У висновках відзначено відповідність досвіду розвитку електрон�
ного урядування Данії сучасним світовим тенденціям та надано рекомендації щодо можливості
застосування досвіду е�урядування Данії для України.

Summary. In the article the features of implementation and basic stages of development of
electronic governance are investigational in Kingdom Denmark. The modern consisting and certainly
e�governance prospects is analyzed of this country. Investigational main governmental programs, in
particular "Program of setting up Electronic Government on 2002—2007" and public digital strategy
is "Incorporated: digital way to future prosperity 2011�2016 years", and also basic normatively legal
acts on questions an electronic governance. It is exposed three basic directions of introduction of
electronic governance in Denmark: passing is to electronic flow of documents; electronic welfare
and adjusting of electronic collaboration is between citizens, public authorities on all levels and organs
of local self�government. Mechanisms are considered on�line of participation of public in acceptance
of governmental decisions. In conclusions accordance of experience of development of electronic
governance of Denmark modern world tendencies is marked and it is given recommendation in relation
to possibility of application of experience of e�governance of Denmark for Ukraine.

Ключові слова: електронне урядування, електронна демократія, електронний уряд, електронні послу#

ги, електронна співпраця, електронна участь.
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мації та відкритого діалогу між громадськістю та держа*

вою. Активна участь громадян у процесі прийняття

рішень є центральним і невід'ємним елементом ефектив*

ного державного управління. Органи державної влади і
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громадяни потребують налагодженого двостороннього

зв'язку, отриманні необхідної інформації, проведення

консультацій та спільного прийняття рішень. Електрон*

не урядування є невід'ємним елементом сучасного де*

мократичного суспільства та ефективної урядової діяль*

ності за допомогою застосування інформаційних техно*

логій.

Це пояснюється тим, що електронне урядування за*

безпечує прозорість роботи державного апарату, убез*

печує громадян і бізнес від свавілля чиновників, а отже,

запобігає корупції. Однією з найважливіших складових

електронного урядування є електронна демократія, яка

виступає інструментом розвитку демократії, розгля*

дається як реальний шлях до просування та сприяння

демократичним процесам у сучасному суспільстві.

Можна з упевненістю стверджувати, що технології

електронного урядування позитивно впливають на імідж

держави. Це проявляється у тому, що органи влади не

намагаються приховати інформацію та фінансові пото*

ки від населення, урядові програми, рішення та закони

знаходься під контролем громадськості. Оптимальне до*

сягнення цих завдань можливе лише завдяки впровад*

женню електронного урядування. Особливо цікавим є

досвід розвитку електронного урядування в країнах

Європейського Союзу. Більшість європейських країн

створили власну ефективну систему надання та поши*

рення електронних послуг, враховуючи як окремі еко*

номічні показники, так i за рівнем електронної готовності

та обізнаності громадян. Тому для України, що обрала

шлях до європейської інтеграції та демократичного роз*

витку, досвід країн Європейського Союзу є надзвичай*

но корисним, у тому числі й досвід Данії, яка за корот*

кий термін змогла побудувати тісну взаємодію держави

й населення, держави й бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізуючи праці вітчизняних та зарубіжних нау*

ковців, зокрема Дубова Д.В., Дзюби С.В., Семенчен*

ка А.І., Кліфта С., Боунса М. та ін., можна дійти виснов*

ку, що наразі розвиткові електронного урядування при*

діляється достатньо багато уваги. Важливими також є

дослідження, в яких аналізуються кращі практики впро*

вадження електронного урядування в зарубіжних краї*

нах. Так, слід відзначити напрацювання з аналізу най*

кращого зарубіжного досвіду, де розкриваються питан*

ня історії становлення, концептуального, нормативно*

правового забезпечення розвитку електронного уряду*

вання, ступенів зрілості надання електронних послуг та

інструментів електронної демократії в країнах*лідерах

з впровадження електронного урядування [1; 2].

Окремо слід також зазначити важливу роль фахівців

ООН щодо визначення індексів розвитку електронного

урядування в світі. Кожні два роки підрозділ публічного

управління та управління розвитком Департаменту Еко*

номічних та Соціальних зв'язків (UNDESA) Організації

Об'єднаних Націй публікує Звіти з е*урядування, де

здійснено моніторинг (серед 193 країн світу) і стану роз*

витку електронного урядування в Данії. У рейтингу по*

зиції країн розподіляються на основі отриманого ними

загального індексу. Він, у свою чергу, складається з

трьох критеріїв, що характеризують стан: веб*присут*

ності органів державної влади (онлайн*послуг); телеко*

мунікаційної інфраструктури; людського капіталу.

До найбільш повних і грунтовних зарубіжних до*

сліджень щодо стану та розвитку електронного уряду*

вання в Данії, можна віднести праці Birgit Jager & Karl

Lofgren [3]. Окрім того, до аналізу досвіду впроваджен*

ня електронного урядування в цій країні долучалися такі

дослідники, як: Fountain (2001); Eifert & Puschel (2004);

Pedersen, J.S.; Ejersbo, N. & Greve, C. (2008); Jensen L. &

Kahler H. (2006), Johansson, S.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз кращих європейських практик

впровадження електронного урядування на прикладі

Данії та можливість їх використання в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Електронне урядування розглядається сьогодні як

концепція реформування публічного демократичного уп*

равління, оскільки за допомогою використання нових

інформаційно*комунікаційних технологій здійснюється

ефективне перетворення європейських публічних адмі*

ністрацій та поліпшення радикальним чином їхньої ро*

боти зі своїми клієнтами як з громадянами, підприєм*

ствами, так і з іншими публічними адміністраціями [4].

Досвід Данії з впровадження електронного урядування

вибрано для нашого аналізу не випадково. Ця європейсь*

ка країна протягом останнього десятиріччя є беззапе*

речним лідером з розвитку е*урядування, входячи пере*

важно в десятку країн з найвищим індексом розвитку е*

урядування (табл. 1) [5—7]. Хоча згідно Звіту ООН за

2014 рік у Данії спостерігалося гальмування процесів

впровадження е*урядування — вона опустилася на 16

сходинку рейтингу, однак, завдяки ефективній політиці

уряду Данії та відповідних центральних та місцевих

органів влади, у 2016 році — країна посіла 9 місце за

індексом розвитку електронного урядування серед 193

країн світу.

Слід відзначити, що управління впровадженням

електронного урядування в Данії здійснюється за досить

складною схемою, залучені різні міністерства та депар*

таменти, кожен з яких виконує свою функцію. Нижче на*

ведена схема системи органів, відповідальних за розви*

ток електронного урядування (рис. 1).

Керівний комітет для спільної урядової співпраці

(STS) складається як з центрального, так і місцевих

урядів, виконує важливу роль у координації процесу

цифровізації (застосування ІКТ в усіх сферах) у держав*

ному секторі.

Місцевий Уряд Данії (LGDK) — це об'єднання органів

місцевої влади на національному рівні. Воно представ*

ляє місцеву владу в Керівному комітеті для міжурядової

співпраці, доносить актуальну інформацію від централь*

ного уряду до місцевого.
Регіони Данії — національна асоціація рад округів

представлені в STS наряду з Місцевим Урядом Данії. 98

муніципалітетів і п'ять регіонів — відповідають за вирі*

шення переважної більшості завдань щодо надання по*

слуг громадянам, таких як: соціальні послуги, догляд за

дітьми, догляд за літніми людьми, охорона здоров'я, пра*

Індекси 2010 рік 2012 рік 2014 рік 2016 рік
Е-послуги 0.2288 0.8562 0.6614 0.7754
Телекомунікаційна
інфраструктура 

0.2306 0.8615 0.8740 0.8247

Людський капітал 0.3278 0.9489 0.9132 0.9530 
Загальний рейтинг 0.7872 0.8889 0.8162 0.8510
Місце 7 4 16 9 

Таблиця 1. Індекси розвитку е9урядування
Данії
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цевлаштування, послуги в області оподаткування, куль*

тура, охорона навколишнього середовища. Муніципальні

та регіональні органи здійснюють конкретні плани дій,

що були раніше озвучені на міжурядовому та відомчому

рівнях, відповідно до загальної національної стратегії

електронного урядування.

Міністерство фінансів, за допомогою декількох

інших міністерств, відповідає за координацію цих щорі*

чних домовленостей між урядом та, відповідно, Данією

і Данськими регіонами і, окрім того, стежить за угодами

стосовно електронного урядування та споріднених про*

ектів.

Успіхи Данії щодо розвитку електронного урядуван*

ня пояснюються завдяки виваженості та чіткої сплано*

ваності кроків центрального та місцевого урядів на цьо*

му шляху.

Слід особливо відзначити, що з самого початку роз*

виток електронного урядування фокусувався на основ*

них "данських цінностях" — демократії, соціальної вклю*

ченності та прозорості. У червні 2001 року на засіданні

центрального уряду Данії було проголошено наміри

щодо розвитку електронного урядування. Вже 10 ли*

стопада 2001 року була затверджена "Програма фор*

мування електронного уряду на 2002—2007 роки". У лю*

тому 2003 року вперше був запущений веб*портал елек*

тронного уряду Данії. На початковому етапі він містив

лише матеріали про державні послуги інформаційно*до*

відкового характеру.

У період з 2004—2007 роки була сформована

інфраструктура електронного уряду. Створено базові

компоненти: веб*портал і шлюз електронного уряду, пла*

тіжний шлюз електронного уряду, електронний

міжвідомчий документообіг, інфраструктура відкритих

ключів, єдине транспортне середовище державних

органів, національні реєстри ідентифікаційних номерів,

реалізовані електронні державні послуги.

У 2008 році на порталі з'явилися перші транзакційні

послуги, які передбачають можливість проведення он*

лайн*платежів. Так, у першу чергу була реалізована он*

лайн оплата податків, державних зборів, мита та штра*

фів за порушення правил дорожнього руху, в 2009 році

— оплата послуг житлово*комунального господарства.

Протягом 2010 року на веб*порталі було запущено

низку інших соціальних державних послуг, серед яких

послуги, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства

внутрішніх справ та Міністерства освіти. Крім того, було

створено мобільний додаток для отримання найпрост*

іших послуг таких, як адресна довідка, постановка в

чергу в дитячий садок і оплата податків. З метою спро*

щення процедури навчання населення роботі з порта*

лом була розроблена мультимедійна навчальна програ*

ма.

Для збільшення взаємодії між громадянами і урядом

був реалізований сервіс обговорення проектів електрон*

них послуг. А також для обговорення були запропоно*

вані нові закони. Сервіси взаємодії громадян з урядом

були виведені в окремий блок "Громадяни та уряд". У

ньому, крім обговорення проектів послуг і законів, ви*

ведені такі сервіси: інтернет*конференції, електронні

звернення громадян до державних органів, запис на

прийом до міністрів, інтернет*блоги перших керівників,

контакти державних органів та їх представників.

У квітні 2010 року відбувся запуск послуги по запи*

су електронного цифрового підпису на чіпи посвідчень

особи нового зразка з метою збільшення безпеки збер*

ігання та використання електронного цифрового підпи*

су. З початку року були запущені послуги з реєстрації

юридичних осіб та підприємців. У пілотному режимі

відбувся запуск електронних послуг з видачі паспортів,

посвідчень особи, водійських прав, а також по реєстрації

населення за місцем проживання. Крім цього, було за*

пущено безліч допоміжних сервісів для юридичних осіб

та за тематикою земельних відносин [8].

Одним з основних та пріоритетних напрямів уряду

Данії є затверджена з 20 червня 2011 р. стратегія роз*

витку, яка зосередилася на впровадженні простих та

ефективних послуг у режимі онлайн.

Поточна данська стратегія електронного урядуван*

ня, опублікована у серпні 2011 р., має назву "Об'єднана

громадська цифрова стратегія: цифровий шлях до май*

бутнього процвітання 2011—2015 рр." [8]. Головною ме*

тою стратегії є зробити так, щоб до 2016 р. цифрове са*

мообслуговування було запроваджене як звичайна про*

цедура взаємодії громадськості з державним сектором.

Рис. 1. Інституційне забезпечення розвитку е9урядування в Данії
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Ця нова об'єднана цифрова стратегія зосереджується на

використанні цифрових засобів урядом, муніципалітета*

ми та округами з метою оновити громадський сектор та

зробити його продуктивнішим. Стратегія має три головні

напрями, кожен з яких поширюєтьсяна різні сфери та

цільові групи:

Напрям 1: Кінець паперовим формам та листуванню.

До 2016 р. все листування громадян з владою має бути

переведене в електронний формат.

Паперові форми будуть скасовані, щоб громадяни

могли обслуговувати себе онлайн. Станом на 2014 р., у

всіх громадян має бути електронна поштова скринька,

на яку їм надходитимуть листи від влади. Для окремих

громадян стане легше вести свої справи в електронному

вигляді, коли їм буде зручно, а не лише в робочий час.

Водночас з цим, мають бути впроваджені служби

підтримки для тих, кому буде важко користуватися елек*

тронними рішеннями.

Для підприємств, вся актуальна комунікація стала по*

вністю електронною наприкінці 2012 р. Це означає, що

компанії мусять звітувати владі в електронному вигляді

у період: наприкінці року — або на початку наступного

[8, с. 4—5].

Напрям 2: Новий електронний добробут. До 2016 р.,

оцифрування та технології добробуту мають бути вико*

ристані послідовно задля модернізації та раціоналізації

основних галузей добробуту — освіти та охорони здо*

ров'я. В освіті перевага надається всебічному викорис*

танню інформаційних технологій в школах. Сума інвес*

тицій, щоб привести школи у "цифрове майбутнє", сяга*

ють 1,5 млрд данських крон. Також, за допомогою тех*

нологій добробуту, передбачалося перенесення лікуван*

ня хронічно хворих з лікарень до їхніх осель, залучаючи

пацієнтів до власного лікування. Таким чином, інфор*

маційні технології використовуються в сфері охорони

здоров'я задля полегшення справ в лікарнях [8, с. 5—

7].

Напрям 3: Ближча електронна суспільна співпраця.

Спільні електронні рішення, що їх висувала держава, ре*

гіони та муніципалітети, мають втілюватися разом. Вони

складають підгрунтя для зусиль влади з оцифрування.

Кожному державному органу чи закладу не слід розроб*

ляти власні системи, натомість же краще переймати

досвід та технології в галузях, де вже знайдені гарні за*

гальні рішення. Це можливо лише за умови ефективно*

го координування заходів з оцифрування між держав*

ною, регіональною та муніципальною владою та закла*

дами. Таким чином, є потреба у злагодженій роботі гро*

мадськості в таких сферах:

— просування загальної електронної інфраструкту*

ри, достатньо захищеної та сильної, щоб охоплювати всі

майбутні потреби;

— ефективний обмін надійними вихідними даними

між адміністраторами;

— прийняття закону, що братиме до уваги та куль*

тивуватиме можливості в електронному суспільстві [8].

Окремої уваги, заслуговує розроблена спільними зу*

силлями Данського уряду, місцевими урядами та Дансь*

кими регіонами "Стратегія електронного добробуту на

2013—2020 рр." для загального державного сектору [9].

Метою стратегії є збільшення через конкретні ініціативи

використання інформаційно*комунікаційних технологій,

а також технологій добробуту у наданні державних по*

слуг, зокрема в таких галузях, як охорона здоров'я, дог*

ляд за літніми людьми, соціальні послуги та освіта. Та*

кож стратегія має забезпечити безперервне набуття дер*

жавним сектором нових знань в області цифрових тех*

нологій. Стратегія, зокрема включає план випробовуван*

ня перспективних технологій з метою визначити, чи ви*

гідно буде їх використовувати в Данії.

Таким чином, розвиток електронного урядування в

Данії передбачає цілеспрямовану узгоджену діяльність

всіх органів центральної влади та органів місцевого са*

моврядування. Державна політика у сфері розвитку

електронного урядування Данії базується на таких нор*

мативно* правових актах:

Закон про обов'язкове електронне самообслугову*

вання. Данський уряд поставив за мету до кінця 2015 р.

80% письмового спілкування між громадянами та держав*

ним сектором перевести в електронний вигляд. Цей про*

цес йде повним ходом і є законодавчо підкріпленим. Як

частина реалізації об'єднаної стратегії електронного уря*

дування 2011—2015 (центрального уряду, регіонального

уряду та місцевого уряду), данський уряд у червні 2012 р.

прийняв першу частину закону про обов'язкове електрон*

не самообслуговування, що робить обов'язковим перший

комплект цифрових рішень [10]. Як частина реалізації

об'єднаної стратегії електронного урядування 2011—

2015 рр., данський уряд ухвалив Закон про електронну

пошту у червні 2012 р. Згідно із законом, громадяни та

підприємства мусять мати електронні поштові скриньки

для отримання від влади електронних повідомлень, листів,

документів, тощо, замість звичайних паперових листів

традиційною поштою. Закон також встановлює, що по*

відомлення, надіслані електронною поштою мають такі

ж статус і значимість, як паперові листи, повідомлення,

документи, тощо. Закон стосується усіх громадян віком

від 15 років, незалежно від професії. Закон набув чин*

ності 1 листопада 2014 р. для громадян, у той час як для

підприємств вступив у силу з 1 листопада 2013 р.

Закон стосовно захисту та обробки персональних да*

них. Ефективне впровадження електронного урядуван*

ня не можливе без належного захисту персональних да*

них. Саме тому у 2000 році в Данії був прийнятий "Закон

стосовно захисту та обробки персональних даних". Цей

закон вступив у дію 1 липня 2000 року з метою виконан*

ня Директиви 95/46/ЄС про захист особистих даних та

їхній вільний обіг, дозволяючи людям отримувати дос*

туп до своїх записів, що є в наявності у державних уста*

нов та приватних організацій. Забезпечує дотримання

Закону, в який було внесені зміни в 2007 р., Datatilsynet

(Агентство Захисту Даних). До інших законів, що регу*

люють обробку особистої інформації державним секто*

ром, належать "Закон про державне управління" 1985 р.,

"Закон про публічність і свободу інформації" 1985 р.,

"Закон про відкритість публічного реєстру" 1992 р. "За*

кон про державний реєстр" 2000 року. Ці закони вста*

новлюють основні принципи захисту інформації і визна*

чають, які дані мають бути доступні широкому загалу, а

які мають лишатися засекреченими [11].

Закон про мережі та сервіси електронного зв'язку,

прийнятий у 2014 році, має важливе значення для функ*

ціонування та наповнення різноманітних баз даних та

інформаційних ресурсів [12]. Згідно з цим законом, по*

стачальники електронних мереж та послуг мають спо*

віщати в компетентні органи електронного урядування

про випадки витоків інформації, які мають значні на*

слідки для надання послуг чи стосуються інформації

щодо ідентифікації особи. Ця правова вимога частково

здійснює Директиви 2009/140/ЄС і 2009/136/ЄС. До

закону декілька разів вносилися поправки і поправки

було об'єднано в Закон про поправки 2014 року.



Інвестиції: практика та досвід № 24/2016144

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Закон про маркетингові практики — у червні 2003

році в нього було внесено поправку задля виконання Ди*

рективи "Про приватність та електронні комунікації"

2002/58/ЄС. Ця поправка спричинила зміни в правово*

му регулюванні спаму. Так, згідно з Директивою, люди,

котрі надали свої адреси представникам бізнесу, можуть

бути заспамлені рекламою "схожих сервісів", що рані*

ше не було дозволено Данським законодавством. По*

правки було об'єднано у Закон "Про об'єднані марке*

тингові практики" (2013) [13].

Закон про електронний підпис — особливо важли*

вий нормативно*правовий акт для розвитку електронно*

го урядування в Данії. Цей закон набув чинності в жовтні

2000 року, реалізуючи Директиву Європейського Союзу

"Суспільні основи для електронних підписів" (1999/93/

ЄС). Данський уряд запровадив офіційний цифровий

підпис (NemID), завдяки чому всі громадяни отримують

безкоштовний електронний підпис на основі програмно*

го забезпечення (OCES — публічний сертифікат для

електронних послуг), убезпечуючи тим самим більшість

операцій державного та приватного сектора [14].

Закон про електронні комунікаційні мережі та послу*

ги. Цей закон набув чинності 25 травня 2011 року (замі*

нюючи попередній Закон про умови конкуренції та інте*

реси споживачів на ринку телекомунікацій 2000/2003

рр.). Він розроблений на основі директив Європейсько*

го Союзу про електронні комунікації, а саме: Директиви

2002/21/ЄС ("Базова" директива), 2002/20/ЕС (Ди*

ректива про авторизацію), 2002/19/ЄС (Директива про

доступ та взаємозв'язок), 2002/22/ЄС (Директива "Ун*

іверсальний сервіс та права користувача") і 2002/58/

ЄС (Директива про електронну приватність) [15].

Закон про електронні закупівлі, прийнятий 16 верес*

ня 2004 р., містить у своєму додатку Директиву ЄС 2004/

17/ЕС, що координує процедури закупівель суб'єктів,

що діють у водному, енергетичному, транспортному та

телекомунікаційному секторах. Данія вирішила надати

доступ всім новим процедурам закупівель, тільки з од*

ним обмеженням: електронні аукціони не можуть ви*

користовуватися щодо контрактів про громадські робо*

ти — головним чином для того, щоб уникнути ризику

фрагментації будівельного процесу [16].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Данія — це країна, яка пройшла довгий та клопіткий

шлях у створенні містка довіри між урядом та громадя*

нами. Наразі можна сказати, що данці цілком задово*

лені існуючим станом розвитку електронного урядуван*

ня.

Державні веб*портали користуються незмінним по*

питом, про що свідчать щорічні статистичні спостережен*

ня. Переважна більшість громадян вважають, що на уря*

дових сайтах міститься достовірна інформація, якій мож*

на повністю довіряти, на відміну від інформації на при*

ватних сайтах. При цьому населення вважає відвідуван*

ня сайтів уряду корисним і безпечним. За останніми да*

ними Європейської комісії, 80,8% громадян і 89%

підприємств Данії взаємодіють із державними органами

за допомогою Інтернет*порталів, що є достатньо висо*

ким показником у світі. Все це результат багаторічної

спільної, командної роботи держави і суспільства над

удосконаленням системи державного управління та по*

будови партнерських відносин між громадянами, бізне*

сом і урядом.

В Україні, що обрала шлях до європейської інтег*

рації та демократичного розвитку, становлення елект*

ронного урядування є досить нагальним питанням, особ*

ливо в умовах децентралізації влади, залучення гро*

мадськості до процесу управління державними справа*

ми та задля покращення діалогу між державою та її гро*

мадянами. Досвід Данії у сфері е*урядування є важли*

вим для України, оскільки він дає змогу уникнути бага*

тьох помилок, спростити процес модернізації, виокре*

мити кращі шляхи розвитку. Безсумнівно, не всі практи*

ки можуть бути адаптовані до українських реалій через

низку причин, серед яких високий рівень бюрократії, не*

спроможність влади до прийняття важливих для країни

рішень. Також гальмують процес значна корумпованість,

порівняно з європейськими державами, відмінність у за*

конодавстві, місцями технічна неспроможність та поде*

куди некваліфіковані кадри.

Запозичуючи досвід Данського уряду, українській

владі потрібно навчитися безперервно реагувати на по*

треби користувачів, через спеціальні консультативні цен*

три та комунікативні групи, користуватися послугами

приватного сектору, у якого вже є досвід у реалізації

інформаційно*телекомунікаційних рішень. Уряд Украї*

ни має встановити прямий діалог з громадянами. Окрім

того, при впровадженні електронного урядування в Ук*

раїні слід враховувати те, що наразі наша країна пере*

буває в стані мережевої війни з Росією. Тому кожен крок

щодо подальшого впровадження електронного уряду*

вання має бути максимально виваженим і вивіреним з

точки зору оптимального поєднання, з одного боку, без*

пеки, з іншого — захисту приватності [17]. Однак саме

брак довіри до надійності захисту і збереження персо*

нальних даних, навіть у мирний час, стає суттєвою пере*

поною на шляху розвитку електронного урядування.

Саме тому досвід Данії щодо зберігання та захисту пер*

сональних даних, а також надійної електронної іденти*

фікації особи, може бути доречним для вирішення цих

проблем в Україні. Тому слід розставити першочергові

акценти, а саме розробити механізми ідентифікації осо*

бистості, яка б відповідала сучасним світовим вимогам,

на її основі — запровадити Національну систему іденти*

фікації.
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IMPROVING THE INTERACTION LOCAL GOVERNMENT WITH BUSINESS ENTITIES
AND METHODS TO PROVIDE RECREATIONAL SERVICES IN CAPITAL'S REGION

У статті досліджено особливості надання якісних рекреаційних послуг у столичному регіоні,
визначено їх значення для відновленням духовних, розумових і фізичних сил людини. Установ�
лено, що головний акцент має бути зроблено на удосконаленні процедури взаємодії органів
місцевого самоврядування з суб'єктами господарювання та методів надання якісних рекреа�
ційних послуг у столичному регіоні. Це передбачає визначення основних цілей цього процесу,
які повинні будуватися на засадах взаємокорисного співробітництва, приносити економічну,
соціальну і екологічну користь. Розкрито можливі варіанти співробітництва органів місцевого
самоврядування з суб'єктами господарювання, які базуються на удосконаленні договірних
відносин між ними на основі використання запропонованих методів (планування, координації
діяльності, інформаційного забезпечення, контролю); наданні пільг по сплаті місцевих податків
і зборів для юридичних або фізичних осіб, які беруть активну участь у соціально�економічному
розвитку території і формуванні її рекреаційної інфраструктури; створенні місцевими радами
фондів розвитку рекреації шляхом укладення угод із суб'єктами підприємницької діяльності,
які надають рекреаційні послуги та ін.

The article deals with providing quality recreational services in the metropolitan area, defines by
their importance to the restoration of spiritual, mental and physical powers of people. It is established
that the emphasis should be placed on improving the procedures of interaction local government
with business entities according to provide methods of quality recreational services in the
metropolitan area. It involves main goals in this process, which should be based on mutually
cooperation and includes economic, social and environmental benefits. It reveals the possible
cooperation between local government and business entities, which are based on improving
contractual relations between them on the basis of the proposed methods (planning, coordination,
information management, control); providing benefits to pay local taxes and fees for businesses or
individuals who are actively involved in social and economic development of the territory and the
formation of its recreational infrastructure; creation of local councils recreation development funds
by entering into agreements with business entities that provide recreational services and others.

Ключові слова: рекреаційні послуги, рекреаційно#туристичні ресурси, суб'єкти господарювання, договір
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но*економічного розвитку територій все більше покла*

дається на органи місцевого самоврядування (ОМС).

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про місцеве само*
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врядування в Україні" [14], виконавчі органи рад забез*

печують збалансований економічний і соціальний розви*

ток підвідомчих їм територій, ефективне використання

природних, трудових і фінансових ресурсів [13]. Тому,

згідно з п. 7 ст. 27 зазначеного закону, виконавчі органи

рад уповноважені залучати на договірних засадах

підприємства, установи та організації до участі у комп*

лексному соціально*економічному розвитку території. У

той же час методи, які забезпечують зацікавленість

підприємств, установ, організацій в укладанні угод про

співробітництво з місцевими органами влади, використо*

вуються досить слабо. Це потребує створення загальних

концептуальних підходів до формування ефективних

інструментів управління соціально*економічним розвит*

ком конкретної території.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розвитку цілісної інфраструктури сфери рек*

реаційного обслуговування для створення конкурентосп*

роможних на світовому ринку рекреаційних присвячені

роботи як зарубіжних, так і вітчизняних учених: В.О. Аноп*

рієнко, Н.В. Антонова, В.М. Бабаєва, В.В. Величко,

П.І. Гамана, Л.І. Давиденко, О.П. Добровольської, С.Ю. Ко*

лодій, Т.Л. Миронової, А.Ф. Процай та інших. Незважаю*

чи на досить значну кількість змістовних наукових праць

із цього напряму, потребують більш грунтовного дослід*

ження питання удосконалення процедури взаємодії ОМС

з суб'єктами господарювання у сфері надання якісних рек*

реаційних послуг у столичному регіоні.

МЕТА СТАТТІ
Метою пропонованої публікації є визначення можли*

вих варіантів, основних цілей процесу взаємодії ОМС з суб*

'єктами господарювання та методів надання якісних рек*

реаційних послуг у столичному регіоні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З розвитком суспільного виробництва, його інтенсиф*

ікацією, погіршенням стану навколишнього середовища та

умов життя у містах, зростає роль рекреації. На сучасному

етапі намітились основні тенденції в еволюції рекреацій*

ної діяльності, які відображають зміни в структурі не лише

рекреаційних потреб, але й рекреації в цілому. Тому по*

стає питання про забезпечення процесу налагодження

взаємовідносин суб'єктів підприємництва з ОМС у сфері

надання рекреаційних послуг які повинні будуватися на

засадах взаємокорисного співробітництва і приносити еко*

номічну, соціальну і екологічну користь. Зокрема еконо*

мічна складова включає: розвиток рекреаційної та турис*

тичної інфраструктури території; сприяння розвитку

підприємництва; зростання поповнення місцевого бюдже*

ту за рахунок розвитку рекреаційно*туристичного обслу*

говування; активізацію участі підприємців у соціально*еко*

номічному розвитку столичного регіону. Соціальна скла*

дова охоплює: неухильне підвищення добробуту та сфери

життєдіяльності мешканців територіальних громад (ТГ)

ОМС столичного регіону; вирівнювання рівнів життя меш*

канців ТГ (внутрішніх і зовнішніх) столичного регіону та

підвищення якості надаваних послуг; неухильне поліпшен*
ня соціальних умов та стандартів надаваних рекреаційних

послуг ОМС столичного регіону. Екологічна складова пе*
редбачає: планування, контроль та регулювання антропо*

генного навантаження на територію столичного регіону;
організаційне та фінансове забезпечення функцій зі збе*

реження і поліпшення рекреаційної сфери; забезпечення
збереження та відновлення навколишнього природного се*

редовища.

Водночас вирішення зазначених завдань передбачає

систематизацію методів організації надання рекреаційних

послуг у столичному регіоні, серед яких автором виділено

методи планування, координації діяльності, інформацій*

ного забезпечення і контролю. Ці методи направлені на

зростання не тільки ефективності, але і конкурентоспро*

можності шляхом урізноманітнення послуг, що надаються

споживачам.

Зокрема метод планування із надання рекреаційних

послуг передбачає розробку комплексу заходів, які виз*

начають алгоритм досягнення визначених цілей з ура*

хуванням можливостей ефективного формування струк*

тури управління та використання ресурсів території сто*

личного регіону. Планування є центральною ланкою

будь*якої системи управління. Сутність цього методу ви*

являється у завчасному обліку всіх внутрішніх і зов*

нішніх факторів, які забезпечують сприятливі умови для

успішного функціонування і розвитку рекреаційної сфе*

ри. Завдяки плануванню вдається: забезпечити взаємоз*

в'язок між структурними підрозділами ОМС столичного

регіону, які входять до єдиного ланцюга із надання рек*

реаційних послуг, а також координувати їх діяльність;

своєчасно реагувати на проблеми і можливості у сфері

послуг, визначати цілі, строки і умови виконання робіт

із надання рекреаційних послуг та ін. Так, формування

оптимальної організаційної структури системи управлі*

ння рекреаційним та туристично*екскурсійним обслуго*

вуванням у столичному регіоні, передбачає: створення

структурних підрозділів управлінь, відділів (секторів) у

структурі ОМС столичного регіону, які б виконували

певні повноваження у рекреаційній сфері; доповнення

статутів ТГ столичного регіону положеннями про взає*

модію з іншими ТГ та їх ОМС стосовно регламентації

взаємодії у рекреаційній сфері; розробку заходів щодо

консолідації взаємовідносин ОМС з суб'єктами підприє*

мницької діяльності та громадськими організаціями, які

здійснюють свою діяльність у сфері надання рекреацій*

них послуг. Саме цей процес лежить в основі методу

координації діяльності у цій сфері.

Метод інформаційного забезпечення надання рекре*

аційних послуг передбачає: створення інформаційно*ана*

літичної бази, яка б сприяла ефективному управлінню

розвитком рекреаційної сфери на території столичного

регіону; наявність досконалої системи збору й обробки

статистичної інформації з використанням передових ме*

тодик і сучасного технічного обладнання; наявність єдиної

інформаційної бази та електронного реєстру рекреацій*

них послуг столичного регіону; створення, благоустрій та

облік рекреаційних, туристично*екскурсійних маршрутів

і туристичних об'єктів на території регіону; рекламно*

інформаційну підтримку розвитку столичного рекреацій*

ного комплексу (СРК) та ін. Метод контролю —

здійснюється задля успішного вирішення проблем і до*

сягнення конкретних результатів щодо надання безпеч*

них та якісних рекреаційних послуг. Контроль за якістю

передбачає встановлення стандартів. Проте стандарт є

наслідком планів. Змінюючи плани, переглядаються і

стандарти. Контроль має бути своєчасним, гнучким, мати

чітку стратегічну спрямованість, відображати спільні пріо*

ритети розвитку рекреаційної сфери столичного регіону.

Завдяки методу контролю визначається міра відповідаль*

ності за порушення діючих на вказаній території порядку

здійснення рекреаційної діяльності і туристично*екскур*

сійного обслуговування.

У цьому контексті варто зазначити, що відповідно

від уміння організувати процеси надання рекреаційних

послуг залежить рівень рекреаційного попиту, вибір оп*

тимальної стратегії розвитку рекреаційної індустрії сто*
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личного регіону через поглиблене вивчення функ*

ціонально*структурної характеристики організації на*

дання рекреаційних послуг ОМС у столичному регіоні.

А відтак, взаємодія територіальних громад, що увійдуть

до столичного регіону, має координуватись спільним

консультативно*дорадчим органом — територіально*

управлінською радою, до якої входитимуть представни*

ки всіх населених пунктів, що входять до столичного

регіону [11, с. 2—3].

Разом з тим, Закон України "Про добровільне об'єд*

нання територіальних громад" [12, ст. 8] передбачає, що

бюджет об'єднаної ТГ розробляється з урахуванням особ*

ливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюд*

жетним законодавством, а ст. 142 Конституції України

визначає, що територіальні громади сіл, селищ і міст мо*

жуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти кому*

нальної власності, а також кошти бюджетів для виконан*

ня спільних проектів, створювати для цього відповідні

органи та служби [9]. Відповідно, це надасть змогу вчас*

но налагодити практичну взаємодію місцевих громад у

розв'язанні проблем, що виникатимуть під час адмініст*

ративно*територіальних перетворень, а також сформува*

ти експериментальну демократично*самоврядну підсис*

тему з координації та контролю у рекреаційній сфері.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві

державні адміністрації" [15], Закону України "Про місце*

ве самоврядування в Україні" [14], Типового регламенту

місцевої державної адміністрації, затвердженого Поста*

новою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р.

№ 2263 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів Украї*

ни від 31 жовтня 2007 р. № 1270) було прийнято розпо*

рядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 11 люто*

го 2016 р. № 70 "Про питання створення та діяльності кон*

сультативних, дорадчих та інших допоміжних органів ви*

конавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)" [16].

Зазначене підтверджує реальну можливість утво*

рення Столичної координаційної (міжмуніципальної)

ради з питань сприяння забезпеченню функціонування

підприємств рекреаційної сфери (Столична координа*

ційна (міжмуніципальна) рада), яка має бути консуль*

тативно*дорадчим органом виконавчого органу Київсь*

кої міської та обласної ради, а також (Київської

міської) та обласної державних адміністрацій, утворе*

ного з метою координації дій місцевих органів вико*

навчої влади, ОМС, підприємств, установ, організацій

у здійсненні ними окремих функцій із виконання зав*

дань, покладених на виконавчий орган Київської

міської ради (Київську міську державну адміністрацію)

задля вирішення питань збалансованого й системного

розвитку підприємств рекреаційної сфери, покращан*

ня інвестиційної привабливості території столичного

регіону, сприяння об'єднанню зусиль санаторно*курор*

тних, історико*культурних, туристичних та інших уста*

нов, бізнесу, органів державної влади та ОМС спрямо*

ваних на надання якісних рекреаційних послуг на рівні

світових стандартів.

Основна мета Столичної координаційної (міжмуніци*

пальної) ради збігається  основною метою системи про*

сування рекреаційних послуг. До ключових функцій Сто*

личної координаційної ради входитимуть: здійснення та

координація єдиної маркетингової стратегії як окремо

взятого рекреаційного підприємства, так і всього регіону

в цілому; проведення широкомасштабної рекламної кам*

панії, моніторингу ринку і надання рекомендацій рекреа*

ційним підприємствам, ОМС та структурним підрозділам

органів виконавчої влади з метою створення у столично*

му регіоні сучасної та високоефективної туристично*рек*

реаційної сфери. До першочергових завдань Столичної

координаційної (міжмуніципальної) ради варто віднести

залучення нових споживачів і утримання існуючих шля*

хом:

— створення дієвого механізму взаємодії суб'єктів

господарювання рекреаційної сфери, органів виконавчої

влади, ОМС на засадах партнерства і відкритості, а також

участі у формуванні та реалізації державної політики у

рекреаційній сфері столичного регіону;

— здійснення, у межах своєї компетенції, заходів із

урегулювання спірних питань між суб'єктами господарю*

вання рекреаційної сфери та органами виконавчої влади,

ОМС, у тому числі створення комісій, робочих груп із за*

лученням представників сторін спірного питання з метою

прискорення вирішення цього питання та прийняття оста*

точного колегіального рішення рекомендаційного харак*

теру для сторін;

— розгляду проектів регіональних програм у розрізі

розвитку підприємств рекреаційної сфери та участь у про*

веденні аналізу їх виконання;

— підготовки і подання органам виконавчої влади та

ОМС м. Києва та Київської агломерації пропозицій щодо:

створення правових, економічних та організаційних умов

для забезпечення розвитку підприємств рекреаційної сфе*

ри; формування та реалізація у столичному регіоні ефек*

тивної державної політики у сфері розвитку підприємств

рекреаційної сфери, спрямованої на забезпечення захис*

ту інтересів суб'єктів господарювання; розв'язання спірних

питань у сфері підприємництва;

— розвитку ініціативи, підтримки та популяризації

діяльності підприємств рекреаційної сфери, досвіду

соціальної відповідальності бізнесу, відродження по*

зитивних традицій та етичних принципів підприємницт*

ва;

— надання аналітичної, інформаційної та консульта*

тивної допомоги державним органам, ОМС, підприємствам,

установам та організаціям різної форми власності з питань,

що належать до її компетенції;

— забезпечення громадського контролю за викорис*

танням потенціалу рекреаційної сфери в столичному регі*

оні;

— вивчення, обговорення, аналізу проектів норматив*

них та інших документів для формування неупередженої

думки з метою її врахування під час прийняття остаточно*

го рішення, а також надання рекомендацій у визначеному

порядку щодо видачі вищезазначених документів органа*

ми державної виконавчої влади та ОМС;

— розгляду, надання рекомендацій щодо прийняття

програм та стратегій розвитку підприємств рекреаційної

сфери органами державної влади та місцевого самовря*

дування.

У науковому обгрунтуванні із формуванням Столичної

координаційної (міжмуніципальної) ради передбачається

забезпечити децентралізацію в столичному місті і в при*

леглих населених пунктах, а також оптимізувати співвідно*

шення, взаємозв'язок демократії і державного управлін*

ня. Необхідно також розробити та запровадити дієве нор*

мативно*правове підгрунтя щодо ефективного використан*

ня потенціалу рекреаційних ресурсів, а також забезпечи*

ти достатній рівень рекреаційної інфраструктури столич*

ного регіону країни міжнародним стандартам та інші чин*

ники.

Узагальнення зарубіжного досвіду демократичних

країн у сфері регулювання розвитку сфери рекреацій*

них послуг на муніципальному рівні дозволило зробити

висновок про необхідність функціонального об'єднан*

ня головних напрямів рекреаційної політики місцевих
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органів влади столичного регіону в організаційну струк*

туру одного центру, який би мав можливість консоліду*

вати зусилля спеціалістів з питань оптимізації структу*

ри рекреаційного забезпечення населення. Відсутність

цілісної системи публічного управління розвитком су*

б'єктами рекреаційної діяльності створює суттєві труд*

нощі, в т.ч. у роботі ОМС, оскільки вони є виконавцями

державних і регіональних програм соціально*економіч*

ного і культурного розвитку. Крім того, на них покладе*

на функція контрольно*наглядової діяльності, до якої

належить і контроль за додержанням законодавства з

питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони

здоров'я, соціального захисту населення, фізичної куль*

тури і спорту.

На жаль, на сьогодні, хоча рекреаційна сфера і охоп*

лює господарську діяльність не тільки з організації туриз*

му, а й відпочинку населення, курортного і профілактич*

ного лікування, оздоровлення, екскурсійних і дозвіллє*

вих послуг, проте вона не визначена як єдиний систем*

ний напрям діяльності. Тому з урахуванням загальних

тенденцій реформування структурних та функціональних

засад всієї системи місцевих органів влади [1, c. 36], по*

силення управлінського впливу ОМС на сферу рекреац*

ійних послуг доцільно утворити в структурі Столичної ко*

ординаційної (міжмуніципальної) ради — Маркетингово*

аналітичний центр розвитку ринку рекреаційних послуг в

столичному регіоні (Маркетингово*аналітичний центр).

Зокрема Маркетингово*аналітичний центр у процесі мо*

дернізації діяльності ОМС у зазначеній сфері повинен

виконувати не тільки функції контролю та координації

суб'єктів рекреаційної діяльності в столичному регіоні, а

й здійснювати методично*консультаційні та інформаційні

функції.

Відповідно діяльність Маркетингово*аналітичний цен*

тру має, насамперед, забезпечувати гарантований держа*

вою рівень рекреаційних послуг на душу населення, які

надаються неприбутковими організаціями та установами

за рахунок державного та місцевих бюджетів. Загалом,

використання ОМС перелічених методів та розвиток інсти*

туціональної системи місцевого самоврядування столич*

ного регіону в контексті надання рекреаційних послуг

сприятиме: наповненню місцевих бюджетів за рахунок ак*

тивізації рекреаційної діяльності; забезпеченню коорди*

нації дій щодо реалізації заходів із розвитку конкуренції

на ринку рекреаційних послуг, інвестиційній та інно*

ваційній привабливості рекреаційної сфери; залученню

суб'єктів господарювання, які здійснюють рекреаційну

діяльність, до участі в соціально*економічному розвитку

і благоустрої території столичного регіону, а також мо*

дернізації його рекреаційної і соціальної інфраструкту*

ри. Зокрема відповідно до п. 44 ст. 26 Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні" до виключної

компетенції міських (сільських, селищних) рад належить

"встановлення відповідно до законодавства правил з пи*

тань благоустрою території населеного пункту, за пору*

шення яких передбачена адміністративна відпові*

дальність" [14].

Враховуючи це, одним із шляхів удосконалення ме*

тодів регулювання рекреаційної та туристично*екскурсій*

ної діяльності на рівні ОМС, повинна стати розробка за*

ходів взаємодії ОМС столичного регіону з суб'єктами рек*

реаційної діяльності, які займаються наданням рекреа*

ційних послуг на відповідній території. "Засоби є конкре*

тизацією впливів соціального потенціалу місцевого само*

врядування і в них найбільш яскраво проявляється ступінь

відповідності принципам правової, фінансової та органі*

заційної самостійності" [8, с. 249]. До основних заходів

варто віднести [4]:

— здійснення екскурсійної діяльності і надання рек*

реаційних послуг на території столичного регіону на дого*

вірних засадах шляхом укладання угод про співробітницт*

во з організації рекреаційного та туристично*екскурсійного

обслуговування між суб'єктом підприємництва і виконав*

чими комітетами відповідних рад;

— розроблення умов надання пільг по сплаті місцевих

податків і зборів для юридичних або фізичних осіб, які

беруть активну участь у соціально*економічному розвитку

території столичного регіону і формуванні її рекреаційної

інфраструктури;

— умови та порядок створення відповідними радами

фондів розвитку рекреації шляхом укладення угод із су*

б'єктами підприємницької діяльності, які надають рекре*

аційні послуги, на передачу певної частини прибутку від їх

діяльності в місцеві бюджети для їх цільового використан*

ня. Створення таких фондів забезпечить накопичення

фінансових ресурсів для розробки і реалізації цільових

програм по розвитку рекреаційної інфраструктури столич*

ного регіону.

За рішенням Київської міської та обласної ради мож*

на проводити конкурси проектів із організації рекреацій*

ної та екскурсійної діяльності, а також надання рекреац*

ійних послуг на території столичного регіону. Після виз*

начення переможця виконавчі органи відповідних рад мо*

жуть запропонувати варіанти співробітництва з ним. Вони

також розробляють пропозиції щодо створення [4]:

— корпоративного підприємства у вигляді товариства

з обмеженою відповідальністю, головним напрямом

діяльності якого буде рекреаційна сфера, зокрема орган*

ізація туристично*екскурсійного обслуговування та на*

дання рекреаційних послуг на території столичного регі*

ону;

— інформаційно*туристичного центру у вигляді ко*

мунального підприємства, основними видами діяльності

якого будуть рекреаційне та туристично*екскурсійне об*

слуговування, організація інформаційної, рекламної та

виставкової діяльності з питань надання рекреаційних

послуг.

При цьому переможцю конкурсу пропонується ви*

ступити співзасновником створеного господарчого то*

вариства або пропонується укласти договір про співро*

бітництво з цим інформаційно*туристичним центром. У

договорі визначаються обов'язки сторін відносно їх

участі у туристично*екскурсійному обслуговуванні та

наданні рекреаційних послуг населенню (облаштування,

зміст і експлуатація рекреаційної інфраструктури, тури*

стично*екскурсійних маршрутів, проведення тематичних

екскурсій, розвиток нових видів рекреаційних послуг,

організації інформаційної, рекламної та виставкової

діяльності та ін.

У цілому для удосконалення взаємодії ОМС із су*

б'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у

сфері надання рекреаційних послуг у столичному регіоні

необхідно визначити умови укладення договору про

співробітництво. З цією метою доцільно розробити і зат*

вердити: пакет документів, що регламентують процедуру
взаємодії ОМС з суб'єктами господарювання та забезпе*

чують правову регламентацію рекреаційної діяльності на

території столичного регіону, зокрема: порядок організації

здійснення рекреаційної та туристично*екскурсійної діяль*

ності і надання рекреаційних послуг; порядок проведення

конкурсу проектів з організації екскурсійної діяльності і

рекреаційних послуг на території регіону; порядок взає*

модії суб'єктів підприємницької діяльності і спеціальних

аварійно*рятувальних служб місцевих органів виконавчої

влади у випадках необхідності реагування при надзвичай*

них ситуаціях у місцях масового відпочинку громадян; ти*
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пову форму договору про співробітництво з організації

рекреаційного та туристично*екскурсійного обслуговуван*

ня, а також можливі варіанти такого співробітництва між

виконавчими органами і суб'єктами підприємництва, які

здійснюють рекреаційну діяльність; проект договору зас*

новників корпоративного підприємства у вигляді товари*

ства з обмеженою відповідальністю; проект Статуту кому*

нального підприємства "Інформаційний туристичний

центр"; суб'єкту підприємництва — проект послуг з орган*

ізації туристично*екскурсійного обслуговування згідно з

ДСТУ 4268:2003 "Послуги туристичні. Засоби розміщен*

ня. Загальні вимоги", ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні.

Класифікація готелів", ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресто*

ранного господарства", ДСТУ 4527:2006 "Послуги турис*

тичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення" [5—7;

10]; пропозиції про участь з благоустрої території і роз*

витку її рекреаційної інфраструктури; проект договору

про співробітництво з організації екскурсійної діяльності

та надання рекреаційних послуг суб'єктами господарю*

вання та виконавчими органами рад [4]. Поліпшення стан*

дартів відновлення здоров'я, сил, зміни діяльності,

здійснення процесу відпочинку мешканців ТГ столичного

регіону в значній мірі залежить від ефективної діяльності

органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Про*

те надання будь*яких послуг у цілому і рекреаційних зок*

рема, не визначається у посадових обов'язках, технічних

завданнях та інституційних стандартах установ. Усе заз*

начене спричиняється відсутністю як необхідних менталь*

них, так і інституційних настанов у діяльності органів і по*

садових осіб місцевого самоврядування з надання послуг

населенню.

Споживач буде задоволений послугою, коли виправ*

довуються його очікування стосовно того, що і як він хоче

отримати. Тому очевидно, що люди з різними очікування*

ми можуть висловлювати зовсім різні думки з приводу

якості обслуговування, навіть якщо послуги їм надаються

в ідентичних умовах. Тобто потрібна певна регламентація

цієї діяльності з урахуванням, з одного боку, повноважень

установи, а з іншого — сучасних вимог до якісного надан*

ня послуг та передових технологій. Коло очікувань спожи*

вача можна унормувати переліком рекреаційних послуг,

що надаються. Очікування споживача стосовно того, як він

має отримати послугу, можна визначати через регламен*

тацію процедури надання послуги, тобто шляхом створен*

ня інституційного стандарту. Коректно розроблений стан*

дарт на рекреаційну послугу може стати: мірою очікувань

громадян*платників податків; інструментом для вимірюван*

ня ефективності заходів публічного управління; інструмен*

том до визначення бюджету для окремих послуг; засобом

сприяння доброякісному плануванню бюджетних доходів

та витрат.

При цьому, якщо говорити про стандарти послуг, то

вони застосовуються лише в тих органах публічної влади,

які запровадили системи управління якістю. Ситуація в

Україні поступово змінюється на краще під впливом до*

сить активного руху до створення в органах публічної вла*

ди систем управління якістю, які отримали визнання в Євро*

пейському співтоваристві та у всьому світі і передбачають

розробку переліків та стандартів надання послуг кожним

суб'єктом цієї діяльності відповідно до його повноважень

та специфіки.

Реформа місцевого самоврядування, яка проводить*

ся в Україні, передбачає більш високу орієнтацію діяль*

ності ОМС та їх службовців перш за все на надання якіс*

них послуг громадянам. Якість цих послуг є одним із го*

ловних критеріїв оцінки діяльності муніципального управ*

ління, тому що визначає цінність місцевого са*

моврядування для громадян. Основна мета реформи —

забезпечення населення необхідним рівнем послуг та

збалансований розвиток усієї території держави, а однією

з базових засад є додержання гарантованих державою

соціальних стандартів для кожного громадянина неза*

лежно від місця його проживання. Цілком зрозуміло, що

забезпечення споживача якістю послуги має динамічний

характер і залежить як від сприйняття послуги під час

споживання, так і від очікувань, сподіваної корисності

послуги як блага. Вирішення зазначених проблем має на

меті регулювання обох детермінант якості, інакше пол*

ітика надання якісних послуг буде мати більш деклара*

тивний, а ніж дієвий характер. Чітке визначення сфери

відповідальності ОМС і є певним регулюванням, раціона*

лізацією очікувань громади.

Визначення дефініції "якість послуги", подане в стан*

дарті ІSО 8402*94 "Управління якістю та забезпечення

якості. Словник": представлене як сукупність характерис*

тик послуги, які надають їй здатність забезпечувати обу*

мовлені чи пропоновані потреби". Відповідно термін "якість

обслуговування", представлений у даному стандарті, роз*

глядається як сукупність характеристик процесу і умов

обслуговування, що забезпечують встановлені або перед*

бачувані потреби споживача [10].

На думку В. Величко, з чиєю позицією погоджується і

автор дослідження, "підвищення якості наданих рекреац*

ійних послуг базується на вдосконаленні процедури та тех*

нології обслуговування, рівня майстерності та ефектив*

ності управління цими процесами в рамках системи якості".

Відповідно, як зазначає науковець, основним завданням

рекреаційних підприємств є підвищення якості наданих

послуг. Успішна діяльність підприємств забезпечується у

тому випадку, якщо [3]: рекреаційні послуги відповідають

чітко визначеним потребам сфери застосування або при*

значення; рекреаційні послуги задовольняють вимоги спо*

живачів; відповідають застосовуваним стандартам і техні*

чним умовам; відповідають чинному законодавству та

іншим вимогам суспільства; пропонуються споживачам за

конкурентоспроможними цінами; спрямовані на отриман*

ня прибутку.

Управління якістю рекреаційних послуг має здійс*

нюватися системно, тобто на підприємствах рекреаційної

сфери повинна функціонувати система управління якістю

послуг, яка включає низку принципів [3]:

— для забезпечення високої якості технічного обслу*

говування рекреаційне підприємство має розробляти спец*

іальні стандарти або правила обслуговування, які перед*

бачають систематичне навчання і тренування для зайнято*

го в обслуговуванні персоналу, що забезпечують ідентич*

ний рівень обслуговування на всіх рівнях обслуговування і

є безумовними для виконання;

— диференціація рекреаційної послуги залежить від

розуміння потреб споживача і спроби задовольнити їх за

допомогою індивідуального підходу та з максимальною

ретельністю;

— головним завданням забезпечення якості послуги є

забезпечення або перевищення очікувань споживачів;

— оцінка якості послуг повинна грунтуватися на кри*

теріях, що використовуються споживачами для цих

цілей;

— рекреаційне підприємство, яке надає послуги, по*

винно постійно виправдовувати очікування, ніж намагати*

ся передбачити постійно зростаючі очікування, бо в остан*

ньому випадку необхідно буде підняти рівень очікувань до

такої висоти, що його важко буде досягти, а потім утрима*

ти на належній висоті;

— операційний менеджмент повинен поділяти кожну

послугу на ряд послідовних дій, де кожен вносить свій вне*

сок у складові частини процесу забезпечення покупців;
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— споживачі судять про якість за вихідними даними;

— завдання рекреаційного підприємства, що надає

послугу, полягає в тому, щоб ідентифікувати й зменшити

розбіжності, виявлені і класифіковані як значні перешко*

ди до надання якісної послуги;

— відповідність, яка проявляється в наданні однієї і

тієї ж залежної послуги одному й тому ж споживачеві та

іншим споживачам;

— для рекреаційного підприємства, що надає послу*

гу, необхідно створити свою культуру на рівні компанії в

цілому для заохочення своїх службовців до надання якіс*

ної послуги під час особистого спілкування персоналу із

споживачами;

— якість послуги сприяє набуттю "відданих" спожи*

вачів з метою забезпечення контактів і зростання доходів

прибутковості рекреаційного підприємства;

— потрібно використовувати всі можливі канали зв'яз*

ку, щоб забезпечити споживачеві оперативний контакт зі

службою сервісу;

— самою основною і важливою формою контролю для

рекреаційного підприємства, яка зосереджує всі свої зу*

силля на споживачі, є облік прихильності і задоволеності

споживача.

Як свідчить практика, при організації надання рекреа*

ційних послуг традиційним способом є застосовування соц*

іально орієнтованого підходу, зумовленого усвідомленням

самої природи рекреаційних послуг, хоча вже сьогодні цей

підхід потребує удосконалення та приведення у

відповідність до вимог сучасного етапу розбудови місце*

вого самоврядування в Україні та економічних тенденцій.

Соціально орієнтований підхід полягає у: залученні грома*

ди до самоврядного управління (шляхом формування "гро*

мадівської" інфраструктури та прямого впливу на органі*

зацію надання рекреаційних послуг); впровадженні інфор*

маційно*комунікаційних технологій в роботу суб'єктів уп*

равління об'єктами столичного рекреаційного комплексу

(СРК); створенні нових та удосконаленні функціонування

існуючих підприємств та установ у сфері рекреаційних по*

слуг; встановленні міжмуніципальних організаційно*еконо*

мічних зв'язків щодо управління рекреаційними об'єкта*

ми, розробці та реалізації спільних проектів територіаль*

них громад на базі даних об'єктів. Соціально орієнтова*

ний підхід грунтується на прямому управлінні, яке перед*

бачає безпосереднє керівництво об'єктами СРК, зокрема

управління комунальними підприємствами з надання рек*

реаційних послуг, призначення їх керівників, виділення із

міського бюджету фінансових ресурсів, необхідних для їх

функціонування, прийняття інших необхідних управлінсь*

ких рішень тощо. Пряме управління найчастіше застосо*

вується до міських служб, які задовольняють інтереси ТГ

такі, як озеленення вулиць, парків, скверів, підготовка

пляжів до сезонного відпочинку, відновлення сил і здоро*

в'я мешканців ТГ тощо. Проте при прямому управлінні

фінансовий тягар з утримання рекреаційної інфраструк*

тури покладено на ОМС [2, с. 122].

Тому забезпечення ефективного управління СРК ТГ

тільки з позиції соціально орієнтованого підходу, або зо*

середження лише на ньому як на інструменті удосконален*

ня управлінської діяльності, на практиці не завжди є ефек*

тивним ані з організаційної точки зору, ані з економічної.

Виходячи з цих міркувань, на наше переконання, доцільно

використовувати в управлінні СРК не лише соціально орі*

єнтований, а й диверсифікований підходи. Останній грун*

тується на сучасних концепціях бізнес* та ризик*менедж*

менту, дозволяє ефективно управляти ризиками, які вини*

кають у сфері забезпечення життєдіяльності ТГ та раціо*

нального використання необхідних для цього комунальних

та приватних рекреаційних об'єктів.

Диверсифікований підхід застосовується при пере*

дачі об'єктів СРК в оренду, довірче управління, конце*

сію, при розробленні та реалізації проектів в рамках дер*

жавно*приватного партнерства та інших форм залучення

приватних структур до управління рекреаційною інфрас*

труктурою. Диверсифікований підхід базується на зовні*

шньому (делегованому) управлінні, який передбачає пе*

редачу певних повноважень приватним структурам під

впливом різних чинників, зокрема фінансових (прагнен*

ня скоротити витрати) та адміністративних (бажання пе*

рекласти тягар щоденного управління на приватний сек*

тор). При цьому за ОМС залишаються повноваження

щодо визначення політики та стратегії розвитку СРК, а

також право здійснення нагляду та контролю, зокрема

щодо: дотримання приватною структурою зобов'язань,

передбачених угодою; якості наданих рекреаційних по*

слуг; параметрів послуг, що надаються; порядку управл*

іння, експлуатації, збереження й утримання в належному

стані комунальних об'єктів (зокрема об'єктів рекреацій*

ної інфраструктури, благоустрою, життєзабезпечення

ТГ), а також їх модернізації та розвитку; порядку форму*

вання та встановлення тарифів на рекреаційні послуги,

що надаються в рамках делегованого управління [2, с.

122]. Як свідчить світова практика, особливо досвід

Франції, делеговане управління стає рівноважним пунк*

том між прямим управлінням, яке є занадто великим на*

вантаженням для бюджету, та приватизацією, яка може

викликати ризик втрати контролю над якістю та цінами

на послуги [17, c. 10—12]. Таким чином, використання

диверсифікованого підходу та делегованого управління

призводить до демонополізації і розвитку конкурентно*

го середовища [1, c. 9—12].

ВИСНОВКИ
Тому на сучасному етапі розвитку рекреаційної сфери

столичного регіону, на переконання автора, необхідно зо*
середити увагу на впровадженні відповідних процедур із

надання соціально безпечних для ТГ рекреаційних послуг,

які грунтуються на орієнтованих на людину та її потреби

підходах шляхом удосконалення системи взаємодії та

партнерських відносин між ОМС та суб'єктами рекреацій*

ної діяльності з використанням запропонованих методів

(планування, координації діяльності, вироблення рішень,

інформаційного забезпечення, контролю) надання якісних

рекреаційних послуг. Це передбачає створення фондів роз*

витку рекреації та розроблення умов надання пільг по

сплаті місцевих податків і зборів для юридичних або фізич*

них осіб, які беруть активну участь у соціально*економіч*

ному розвитку території і формуванні її рекреаційної

інфраструктури, а також дозволить говорити про ринок

рекреаційних послуг у столичному регіоні, що слугувати*

ме гарантом успіху та допоможе у формуванні рекреацій*

ної політики й інституціонального забезпечення відповід*

но до норм ЄС, який є одним із найбільших зовнішньоеко*

номічних партнерів нашої держави.
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