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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з проявів процесів глобалізації є активізація

руху капіталу у різних формах і, перш за все, у вигляді

прямих іноземних інвестицій. Прямі іноземні інвестиції
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РУХ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В
УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЛОБАЛЬНИХ
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Master of Management Department, Kiev National University of Technologies and Design

THE RIGHT OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE THROUGH THE PRIMARY
GLOBAL TRENDS

У статті розглянуто актуальність та концепцію прямих іноземних інвестицій, як основний
важіль впливу на світову економіку, так і на окремо взяту макроекономічну ситуацію в країни. У
роботі проаналізовано інвестиційну привабливість України, інвестиційний потенціал та за�
лежність від глобалізованих економічних процесів. Для наочного прикладу у статті розглянуто
та порівняно надходження прямих іноземних інвестицій в українську та китайську економіки у
контексті глобалізації світових процесів. Завдяки цьому ми можемо прослідкувати, які системні
зрушення відбулися у країні, де розвинена політика впровадження іноземного капіталу. Після
виявлення системних проблем пов'язаних із інвестиційною діяльністю, основним результатом
дослідження стало виділення ключових переваг та недоліків процесів руху прямих іноземних
інвестицій. Завдяки останньому було запропоновано рекомендації з поліпшення інвестиційно�
го клімату в Україні, адже тенденції українського ПІІ не відповідають світовим і замість посту�
пового зростання спостерігається зниження їх обсягів.

The paper considers the relevance and concept of foreign direct investments as the main lever of
influence on the world economy and on the individual macroeconomic situation in the country. The
investment attractiveness of Ukraine, investment potential and dependence on globalized economic
processes are analyzed in the paper. For a clear example, the paper considers and compares the
inflow of foreign direct investments into Ukrainian and Chinese economies in the context of
globalization of world processes. As a result, we can track what system shifts have taken place in a
country where a policy of attraction of foreign capital is developed. After identifying systemic issues
related to investment activity, the main result of the study was the allocation of key advantages and
disadvantages of the processes of direct foreign investment. Thanks to the latter, recommendations
to improve the investment climate in Ukraine were made, since the trends of Ukrainian FDI do not
correspond to the world and instead of gradual growth there is a decrease in their volumes.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, прямий контроль, інвестиційна привабливість, іноземний ка�

пітал, розподіл інвестицій, тенденції інвестиційної діяльності.

Key words: foreign direct investment, direct control, investment attractiveness, foreign capital, investment

distribution, investment tendencies.

на певних етапах розвитку тих чи інших країн виступа*

ють потужним чинником прискорення економічного

розвитку. Саме тому, все більша кількість країн, що

розвивається, намагається підвищити рівень інвести*
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ційної привабливості та використати зовнішній фінан*

совий ресурс, враховуючи його обмежений внутрішній

обсяг.

Україна на поточному етапі розвитку потребує підви*

щення рівня інвестиційної активності, відповідно, питан*

ня залучення прямих іноземних інвестицій залишається

важливим.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Процеси впливу ПІІ на економічний розвиток на

макрорівні та мікрорівні досить системно дослід*

жуються в працях як зарубіжних, так і українських

вчених. У роботах Дабур Н. [11], Бенгоа М. [10], Сан К.

[13], Зіліботті Ф. [14] процес залучення ПІІ розгля*

дається в широкому сенсі, коли відбувається не

лише підвищення рівня активності інвестиційних

процесів в країні, а й інші комплексні зміни в тех*

нологічному розвитку, активізації діяльності на

зовнішніх ринках тощо. Із використанням досвіду

розвинених країн та країн, що розвиваються, вчені

розробляють рекомендації щодо державної по*

літики відносно ПІІ.

Питання підвищення рівня інвестиційної приваб*

ливості України досліджуються в багатьох працях,

зокрема, Березької К.М. [1], Бондар І.Р. [2], Марти*

ненко В.Ф. [8]. Для України як держави з перехідною

економікою, у роботах [4—6] запропоновано розг*

лядати залучення іноземних інвестицій у контексті

структурних змін та реалізації державної інвестицій*

но*інноваційної політки. Пріоритетними завданнями,

які необхідно вирішувати за участю прямих інвес*

тицій, є: структурна реформа економіки, технологіч*

не відновлення виробництва, виробництво товарів

широкого вжитку, подолання залежності країни від

імпорту.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — дослідження основних тен*

денцій руху ПІІ у світі та порівняння їх з процесами, що

відбуваються в Україні у контексті визначення ключо*

вих завдань для підвищення рівня інвестиційної приваб*

ливості країни.

ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Прямі іноземні інвестиції (далі ПІІ) — це інвес*

тиція, що викликає тривалий інтерес до підприєм*

ства, яке діє за межами економіки інвестора" [10,

с. 530].

Прямі інвестиції у сучасній глобальній економіці

перетворились на потужний драйвер економічного роз*

витку. Тому дослідження цих процесів слід провести на

рівні глобальної економіки та визначити здатність Ук*
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Рис.1. Динаміка ПІІ в Україну та з України
Джерело: розраховано авторами за даними [9].

Таблиця 1. Показники руху прямих іноземних інвестицій у світі

Джерело: розраховано авторами за даними [9].

Показники Обсяг у поточних цінах (млрд дол.) 
1980 1990 2005 2010 2014 2015 2016 

Приток ПІІ 59 205 986 1409 1324 1774 1746
частка розвинених країн, % 75,6 79,3 70,3 48,4 42,6 55,5 59,1 
частка країн, що розвивається, % 24,4 20,7 27,2 46,1 53,2 42,4 37,0
Дохід від ПІІ 47 82 791 1137 1632 1480 1511 
Сукупні активи іноземних філій 2108 4595 49252 56998 104931 108621 112833
Зайнятість в іноземних філіях, тис. 19537 24476 57799 68218 75565 79817 82140
Продажі іноземних філій 2620 5097 22171 32960 33476 36069 37570



7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

раїни підключитись до цих процесів. Основні показни*

ки, які характеризують рух ПІІ у світі, представлено в

таблиці 1.

Представлені дані свідчать про те, що:

по*перше, обсяги ПІІ поступово зростають, оскіль*

ки кількість країн, у яких формується надлишок фінан*

сових ресурсів, постійно зростає;

по*друге, відбулися певні структурні зрушення у

напрямах руху ПІІ, тобто раніше ресурси спрямовува*

ли переважно в розвинені країни, то з часом частка

країн, що розвиваються, суттєво зросла. І фактично

складається ситуація, коли країни, що розвивають кон*

курують за ПІІ, які перерозподіляються у світі. Основ*

ними чинниками спрямування ПІІ з розвинених країн у

країни, що розвиваються, стали дешева робоча сила

та зацікавленість місцевої влади у притоці грошового

капіталу.

Приклад активного залучення та ефективного

використання ПІІ продемонстрував Китай. У роботі

Сан К. наголошено, що саме зростаючий приріст

прямих іноземних інвестицій був однією з головних

рушійних сил економічного зростання Китаю впро*

довж трьох десятиліть. Починаючи ще з 1978 року

у Китаї реалізувалась Політика відкритих дверей,

яка забезпечила значні потоки капіталу на фоні збе*

реження соціалістично*орієнтованої політичної си*

стеми.

На цьому фоні Україна має як низький рівень інвес*

тиційної привабливості, так і низький інвестиційний по*

тенціал (рис. 1).

На динаміку обсягів ПІІ в обох напрямах впливали

різні чинники, перш за все, економічні та політичні.

Світова фінансова криза 2007—2009 рр. в Україні зу*

мовила чи не найбільше падіння ВВП, однак одним з най*

значніших чинників цього було виведення капіталів з Ук*

раїни у 2008 році.

Політична нестабільність 2014 року та військовий

конфлікт з Росією стали основними причинами рекор*

дно низького обсягу зарубіжних інвестицій за останні

19 років — було зафіксовано падіння на 55%. Попри

поступове збільшення прямих іноземних інвестицій у

2015 році майже у 2 рази та продовження наростан*

ня позитивної ситуації за першу половину 2016 року,

рівень ПІІ 2006 або 2008 років залишається недосяж*

ним.

Представлені дані динаміки ПІІ в Україну та з

нашої країни свідчать про існування системних про*

блем:
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Рис. 2. Динаміка ПІІ з розрахунку на одну особу в Україні та в Китаї

Джерело: розраховано авторами за даними [9].
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Джерело: складено за даними [9].
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по*перше, величина залучених в Україні ПІІ є не*

стійкою і суттєво змінювалась в окремі роки, особ*

ливо у зв'язку з політичною нестабільністю 2014—

2015 рр. Так, обсяг прямих іноземних інвестицій в

Україну скоротився у 2014 році на 3 млрд дол. по*

рівняно з попереднім роком. При цьому слід наго*

лосити, що реальні обсяги прямих іноземних інвес*

тицій є ще меншими, оскільки країни, з яких надхо*

дять капітали відносяться знову ж таки до офшор*

них зон;

по*друге, українські підприємства не набули

фінансового потенціалу щодо здійснення само*

стійної інвестиційної діяльності за кордоном. Навіть

суттєве збільшення експорту ПІІ 2008 року слід роз*

глядати у контексті розгортання світової фінансової

кризи та виведенням коштів з України в офшорні

зоні.

Важливим індикатором інвестиційної привабливості

країни є величина залучених ПІІ з розрахунку на душу

населення. Для порівняння наведемо ці показники в

Україні та в Китаї (рис. 2).

Протягом 1990—2016 рр. Китай збільшив величину

залучених ПІІ з розрахунку на душу населення у 40 разів,

Україна лише у 14. Протягом 1990*х років Україна за*

лучала по 100 дол з розрахунку на одну особу, а протя*

гом 2000*х на рівні 240 дол США. Таке зростання не слід

вважати результатом активної інвестиційної політики

держави.

Для того, щоб зрозуміти чи відбувається підвищен*

ня рівня інвестиційної привабливості економіки Украї*

ни доцільно провести аналіз залучених інвестицій у

розрізі країн світу (рис. 3).

Основними інвесторами впродовж багатьох років

залишаються Кіпр (25,7%) та Нідерланди (15,3%), які

добре відомі своєю офшорною діяльністю. Наступна

Російська Федерація з часткою у 12% від загальної

кількості інвестицій, це також скриті офшорні махінації

з подальшим виведенням коштів у швейцарські банки.

Той факт, що основні обсяги ПІІ, залучених в Україну із

вказаних країн свідчить про низький рівень довіри до

економіки та влади.

В Україні питання залучення ПІІ в економіку краї*

ни, залишається дискусійним, оскільки цей процес

супроводжується як позитивними, так і негативними

впливами. Відповідно дослідження досвіду різних

країн залучення та використання зовнішнього фінан*

сового ресурсу є важливим для розуміння законо*

мірностей цих процесів та визначення методів управ*

ління ними. Узагальнення зарубіжного досвіду за*

лучення та використання ПІІ у різних країнах дозво*

ляє визначити ключові переваги та недоліки процесів

руху ПІІ (табл. 2).

Зважаючи на основні переваги та недоліки руху ПІІ,

з якими стикаються, перш за все, країни що розвива*

ються, Україні у контексті поліпшення інвестиційного

клімату необхідно:

— розроблення та виконання довгострокової дер*

жавної політики із підвищення рівня інвестиційної при*

вабливості країни, в межах якої необхідно передбачи*

ти підтримку та заохочення через запровадження пільг

та гарантій на загальнодержавному рівні;

— введення жорсткого контролю за можливими

тіньовими потоками, які виводяться з країни та можуть

бути інвестовані у розвиток;

— підвищити контроль за потоками ПІІ, які надхо*

дять з офшорних територій та мінімізувати корупційні

схеми, що перешкоджають ПІІ на державному та регіо*

нальному рівнях;

— проводити консультацій з іноземними інвестора*

ми з приводу законодавчої бази для інвестиційної діяль*

ності та умов ведення бізнесу в Україні, особливо висо*

котехнологічних підприємств.

Виконання наведених вище пропозицій, хоча б час*

тково, допомогли б зробити Україну привабливішою для

інвестування та залучити істотні ПІІ задля підняття

вітчизняної економіки та формування власного еконо*

мічного ресурсу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження процесів руху ПІІ у світі та в Україні

свідчить про невідповідність тенденцій. Якщо у світі об*

сяги ПІІ зростають та все активніше спрямовуються в

країни, що розвиваються, то в Україні основні показни*

ки є нестійкими та свідчать про низьку інвестиційну при*

вабливість країни. Такий стан справ уже впродовж три*

валого періоду часу свідчить про ігнорування держав*

ними інститутами світового досвіду та штучне відме*

жування економіки України від світових потоків капіта*

лу, оскільки інші чинники (природні ресурси, кваліфі*

кація робочої сили тощо) відповідають вимога зарубі*

жних інвесторів.

Таблиця 2. Ключові переваги та недоліки процесів руху ПІІ

Джерело: розробка авторів.

Природа впливу Переваги Недоліки 
Ринкові  Доступ до зовнішніх ринків Загострення конкуренції на внутрішньому ринку 
Виробничі Виробництво конкурентоспроможної продукції.

Отримання повних виробничих процесів на території країни. 
Створення сучасних робочих місць 

Зростає залежність національного виробництва від 
зовнішніх фінансових ресурсів. 
«Придушення» національного виробництва 

Фінансові  Розширення фінансових можливостей та активізації 
інвестиційних процесів у країні. 
Надходження іноземної валюти 

Виведення прибутку за межі країни. 
Надання податкових пільг лише для іноземних 
інвесторів 

Технологічні Трансфер технологій, використання сучасних або більш 
розвинених технологічних процесів 

Обмежені можливості самостійного 
технологічного розвитку  

Організаційно- 
управлінські  

Поширення сучасних систем управління. 
Розвиток кваліфікаційних навичок місцевої робочої сили. 
Формування людського капіталу. 
Збільшення можливостей для робочої сили 

Втрата висококваліфікованої робочої сили 

Соціально-економічні Покращення життєвих стандартів Деформація структури національної економіки
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Подальшого дослідження потребують питання

залучення і використання ПІІ на мікрорівні, що ста*

не основою для розробки стратегії підвищення рівня

інвестиційної привабливості українських підпри*

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

Інвестування в інноваційні проекти є одним з найри*

зикованіших видів нематеріальних активів, оскільки

воно, як правило, є довгостроковим та його можна ото*

тожнити зі значною невизначеністю у майбутньому

будь*якого притоку та відтоку грошових коштів, пов'я*

заних із реалізацією проекту. Незважаючи на те, що

цілковито уникнути ризиків неможливо, проблема оцін*

ки ризиків є надзвичайно актуальною, оскільки точність

оцінки ризиків впливає на зведення їх до мінімуму та

вибору ефективної стратегії управління ризиками при

інвестуванні в інноваційні проекти.
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EVALUATION OF INVESTMENT RISKS IN INNOVATION IN UKRAINE

У статті досліджено сутність інвестицій, а також поняття інвестиції в інновації, на основі якого
було сформовано власне визначення цього процесу. Визначено, перелічено та класифіковано
види інвестиційних ризиків у сучасній ринковій економіці. Висвітлено питання оцінки інвестицій�
них ризиків. Розглянуто основні методи якісної та кількісної оцінки інвестиційних ризиків. Про�
ведено аналіз та дослідження ризиків настання кожного з них на підприємстві ПАТ "Турбогаз".
Аналіз проводився на основі залучення провідних експертів з підприємства ПАТ "Турбогаз". Їхні
оцінки були оброблені та підсумовані у таблиці інноваційних ризиків ПАТ "Турбогаз".Основую�
чись на результатах, що були отримані після опрацювання усієї отриманої інформації, було на�
дано пропозиції щодо уникнення та вирішення можливого настання ризикових ситуацій.

 The article explores the essence of investments, as well as the concept of investment in innovation,
on the basis of which was formed the actual definition of this process. Identified, listed and classified
types of investment risks in a modern market economy. The questions of estimation of investment
risks are covered. The main methods of qualitative and quantitative estimation of investment risks are
considered. The analysis and research of the risks of each of them at the enterprise of PJSC "Turbogaz"
was carried out. The analysis was carried out on the basis of the involvement of leading experts from
PJSC Turbogas. Their assessments have been processed and summarized in the table of innovative
risks of PJSC "Turbogas". Based on the results obtained after processing all the information received,
proposals were made to avoid and resolve possible occurrence of risk situations.

Ключові слова: інвестиції , інноваційна діяльність, інвестиційний ризик, категорії інвестиційного ризику.

Key words: investment, innovative activity, investment risk, investment risk categories.

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

Дослідженням особливостей оцінки інвестиційних

ризиків присвячені праці вчених*економістів: О. Ба*

рановського, О. Колодізєва, Т. Майорової, С. Онишко,

А. Пересади, Б. Пшика, Т. Смовженко, І. Чуницької та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

В умовах ринкової економіки потребує подальшо*

го дослідження проблема обгрунтування методичних

підходів до оцінки інвестиційних ризиків з урахуванням
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сучасних чинників нестабільності економіки України в

контексті необхідності активізації інвестицій в інно*

ваційні проекти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей оціню*

вання ризиків інвестицій в інновації в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні вплив інвестицій на розвиток сучасної еко*

номіки складно переоцінити. Інвестиції є чинником

структурних зрушень у вітчизняній економіці, зростан*

ня технічного прогресу та запуску модернізаційних про*

цесів, вони виступають ефективним засобом забезпе*

чення умов подолання економічної кризи та стимулю*

ють поліпшення якісних та кількісних показників госпо*

дарської діяльності на мікро* та макрорівнях.

Сучасна вітчизняна економічна думка пропонує чис*

ленні підходи до визначення інвестицій в інновації. Так,

на думку А. Пересади, інноваційні інвестиції — це вкла*

дання у нововведення. Він вважає, що за стабільної еко*

номіки всі інвестиції повинні бути водночас інновація*

ми. За умов кризи можливі інвестиції на підтримку дію*

чих технічно відсталих виробничих фондів [2, с. 14]. У

наукових працях Т. Лейбєрт розглядає інвестиції в інно*

вації як розгорнуті в часі сукупності дій з пошуку

найбільш вигідних інвестиційних рішень, що пов'язані з

участю інвестора в управління об'єктом інвестицій з

метою отримання інвестиційного доходу в умовах пев*

ного інвестиційного середовища.

Т. Товт визначає поняття "інвестиції в інновації" як

сукупність економічних відносин, що виникають у зв'яз*

ку з залученням і використанням грошових ресурсів для

фінансування різних напрямів інноваційної діяльності

підприємства з метою отримання прибутку та оптимізації

внутрішньої господарської діяльності підприємства [4].

Отже, можемо зробити висновок, що інвестиції в

інновації — це діяльність, що спрямована на викорис*

тання й комерціалізацію результатів наукових дослід*

жень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових кон*

курентноздатних товарів та послуг.

Інвестиції в інновації ставлять на меті:

— випуск та розповсюдження нових видів техніки

та технологій;

— прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;

— реалізацію довгострокових науково*технічних

програм із великими термінами окупності витрат;

— фінансування фундаментальних досліджень для

здійснення якісних змін у стані виробничих сил підприє*

мства;

— розробку й впровадження нових ресурсозбері*

гаючих, технологій, спрямованих на покращення соці*

ального стану населення, екологічної ситуації тощо.

Зрозуміло, що будь*який суб'єкт, який здійснює

підприємницьку або інвестиційну діяльність на ринку ка*

піталу, піддається ризику, оскільки як підприємство, так

і індивідуальний інвестор не мають повної впевненості

щодо розміру та періоду виникнення майбутніх грошо*

вих потоків, пов'язаних із прийнятими рішеннями. Ці

організації можуть отримувати набагато більший при*

буток, ніж очікувалося, або понести непередбачені втра*

ти. Тобто невизначеність щодо майбутніх прибутків або

збитків означає, що діяльність в умовах ризику, ство*

рює, з одного боку, шанс, а з іншого — ризики, пов'я*

зані зі здійснюваною діяльністю.

В економіці існують два погляди на сутність ризику:

— ризик, як можливість втрат у формі фактичних

збитків або упущеної вигоди;

— ризик як ступінь нестабільності, непередбачува*

ності результатів.

В інвестуванні існує одне головне правило: чим вище

очікувана норма прибутку від інвестицій, тим вище ри*

зик понести збитки. Таким чином, високо ризикована

інвестиція може дійсно принести великі втрати, але, з

іншого боку, може бути джерелом прибутку. Ризикова*

ну інвестицію інвестор вибирає тоді, коли премія за ри*

зик його задовольнить [10, с. 92].

Отже, під інвестиційним ризиком розуміють ймовір*

ність понесення втрат, спричинених проблемами фінан*

сового забезпечення чи несприятливістю умов інвесту*

вання [1, с. 37].

Існує безліч видів ризику, що спричинені різними

факторами, або які зачіпають інвестиції різного сту*

пеня. Деякі фактори впливають на більшість інвес*

тицій і називаються системними ризиками. Інші ризи*

ки такі, як ризики сектора, впливають лише на конк*

ретний сектор економіки. Деякі ризики є специфіч*

ними для бізнесу або активів, і називаються несисте*

матичні ризики, або диверсифіковані ризики, оскіль*

ки такі ризики можуть бути знижені шляхом диверси*

фікації інвестицій.

Інноваційний ризик — це особливий вид економіч*

ного ризику, що виникає на підприємствах, діяльність

яких пов'язана з інноваціями, а значить передбачає не*

визначеність кінцевих результатів та певний рівень ри*

зику [5].

Для оцінки інноваційних ризиків на вітчизняних

підприємствах важливо виділити види інноваційних ри*

зиків залежно від наслідків, які вони можуть мати для

підприємства у процесі його роботи. Зокрема істотний

вплив на інноваційну діяльність підприємств можуть

мати так звані ризики мікросередовища, до яких про*

понуємо віднести:

— виробничі ризики (невідповідність техніко*вироб*

ничого розвитку підприємства потребам ринку, мож*

ливість виникнення проблем, пов'язаних з організацією

виробничого процесу, погана автоматизація обладнан*

ня порівняно з конкурентами, дефіцит інноваційних за*

пасів на підприємстві, можливість зростання собівар*

тості продукції, зниження продуктивності праці, зриви

у роботі постачальників);

— фінансові ризики (брак коштів для фінансуван*

ня інвестиційно*інноваційного проекту, можливість не*

платоспроможності підприємства, неправильний розра*

хунок вартості інноваційної продукції, нерентабельність

вартості інноваційної продукції);

— кадрові ризики (неспроможність робітників

підприємства самостійно реалізувати інноваційний про*

ект, недостатній рівень кваліфікації персоналу, неспро*

можність штатних працівників освоювати нове облад*

нання та технології, плинність кадрів, неефективна сис*

тема мотивування працівників, які задіяні у процес інно*

ваційної діяльності);
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— інформаційні ризики (брак потрібної інформації

про ситуацію на ринку, а також тенденції інноваційного

розвитку, можливість витоку конфіденційної інформації

в процесі укладання договору з іншими підприємства*

ми чи організаціями, неадекватна оцінка наявної інно*

ваційної інформації на підприємстві, можливість непра*

вильного використання інформаційних ресурсів під*

приємства).

— трансферно*технологічні ризики (невідповідність

нової технології внутрішнім можливостям підприємства,

можливість невиконання партнером умов контракту з

купівлі*продажу технологій, застарілість чи низький

рівень якості придбаної технології, можливість копію*

вання нових технологій конкурентами чи партнерами,

невідповідність нової технології потребам споживачів);

— наукові ризики (невідповідність виконаних нау*

кових та науково*технічних робіт та послуг поставленим

інноваційним цілям, низький рівень патентної захище*

ності закінчених НДДКР, можливість порушення прав

інтелектуальної власності, високі витрати від проведен*

ня фундаментальних та прикладних досліджень).

Варто також сказати, що істотний вплив на інно*

ваційні проекти підприємства можуть чинити так звані

ризики мікросередовища, до яких належать:

— організаційні ризики (неефективна стратегія інно*

ваційної діяльності підприємства, погане організуван*

ня підрозділів, які займаються інноваційними розроб*

ками тощо);

— маркетингові ризики (неефективний підбір відпо*

відних маркетингових стратегій пропагування та впро*

вадження інновацій);

— продуктові ризики (неефективний підбір відпо*

відних технологій, постачальників ресурсів, підрядників

тощо);

— фінансові ризики (брак необхідних для реалізації

інноваційних проектів коштів, погіршення фінансового

стану підприємства тощо);

— ризики управління персоналом (неспроможність

штатних працівників підприємства самостійно реалізу*

вати інноваційний проект тощо) [3].

За допомогою експертних оцінок оцінимо ризики

інновацій, які використовує та впроваджує підприємство

ПАТ "Турбогаз", науково*виробниче підприємство, основ*

ною діяльністю якої є дослідження, розробка і впро*

вадження турбодетандерних установок, зокрема, низь*

котемпературних турбохолодильних детандерних агре*

гатів (детандер компресорних агрегатів) в установках

низькотемпературної сепарації природного газу і утилі*

заційних енергетичних турбодетандерних установок

(детандер генераторних агрегатів) для перетворення

надлишкового тиску газу на газорозподільних станці*

ях, газорозподільних пунктах та компресорних стан*

ціях на електричну енергію.

У нашому випадку для відповідної достовірності

інформації нами було залучено п'ять експертів: го*

ловний бухгалтер підприємства, заступник началь*

ника інструментального виробництва, інженeр з

кoмп'ютерних систем, прoвідний інженер з нoвoї тех*

ніки, нaчальник бюрo інтелектуальної власнoсті.

При оцінці інноваційних ризиків варто пам'ята*

ти, що не можна ігнорувати будь*які варіанти, пов'я*

зані з кожним фактором ризику, оскільки це може

призвести до зниження конкурентоспроможності

підприємства в умовах ринкової економіки. Тому на

підставі виконаних досліджень визначимо на прикладі

ПАТ "Турбогаз" ймoвірність настання кoжнoго з ризиків

для підприємства за 100*бальнoю шкалою:

— 0 балів — ризик відсутній;

— 0—25 балів — мінімальний ризик;

— 25 — 50 балів — підвищений ризик, але про на*

стання події впевнено сказати не можна;

— 50—75 балів — критичний ризик для підприєм*

ства, який, швидше за все настане і негативно вплине на

діяльність підприємства;

— 75—100 балів — недопустимий для підприємства

ризик.

Результати моніторингу інноваційних ризиків за основ*

ними групами на ПАТ "Турбогаз" наведені у таблиці 1.

У результаті оцінювання було виявлено, що загаль*

ний показник ризикованості інноваційної діяльності на

підприємстві становить близько 33 балів, тобто це об*

ласть підвищеного ризику. Як бачимо, в області підви*

щеного ризику знаходяться усі види інноваційних ри*

зиків, лише виробничий ризик знаходиться в області

мінімального ризику.

Варто сказати, що хоч ризик є вагомою перешко*

дою для здійснення інноваційної діяльності, в той же

час він є стимулюючим фактором для суб'єктів госпо*

дарювання, шансом отримати переваги на конкурент*

ному ринку (табл. 2).

Усі чинники, що впливають на зростання ступеня

ризику при здійсненні інноваційної діяльності, можна

поділити на суб'єктивні і об'єктивні. Варто відзначити,

що виділені групи чинників ризику перебувають у тісній

взаємозалежності, тому їх завжди слід розглядати ра*

зом у логічному взаємозв'язку [4, с. 242].

Інноваційні ризики підприємства, що впроваджує

інновації найчастіше проявляються в тому, що нова про*

дукція не реалізується в запланованих обсягах і за про*

гнозованими цінами, затримуються строки реалізації

інноваційного проекту, внаслідок чого суб'єкт господа*

рювання зазнає збитків або не отримує очікуваних при*

бутків.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ В ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, можна зробити висновок, що в процесі про*

ведення інвестицій в інновації використовується досить

велика кількість підходів та методів аналізу впливу мож*

ливих ризикових ситуацій на успіх реалізації проекту.

Вивчення та використання таких інструментів аналізу

Вид ризику Значення Шкала ризику
R1 Фінансові ризики 44,69 Область підвищеного ризику
R2 Інформаційні ризики 35,43 Область підвищеного ризику
R3 Технологічні ризики 31,08 Область підвищеного ризику
R4 Виробничі ризики 23,91 Область мінімального ризику
R5 Кадрові ризики 35,79 Область підвищеного ризику
R6 Наукові ризики 29,18 Область підвищеного ризику
Загальний інноваційний ризик 33,34 Область підвищеного ризику

Таблиця 1. Класифікація інноваційних ризиків на
ПАТ "Турбогаз"
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дозволяє значно знизити ризики недосягнення кінцевої

мети проекту.

На основі наведеного прикладу оцінки ризиковості

проекту за допомогою експертних оцінок аналіз ризиків

інновацій ПАТ "Турбогаз" показав, що в області підви*

щеного ризику знаходяться усі види інноваційних ри*

зиків. Лише виробничий ризик знаходиться в області

мінімального ризику.

Для того щоб знизити загальний ризик на ПАТ

"Турбогаз", підприємству необхідно вдосконалювати

свою виробничу базу, систему матеріально*технічно*

го забезпечення, поліпшувати наукове та інформацій*

не забезпечення, підвищувати кваліфікацію та рівень

освоєння технологій персоналом. У цьому аспекті кож*

на успішно реалізована інновація розширює можли*

вості підприємства, надаючи можливість конкурувати

на ринку та пристосовуватись до змін зовнішнього се*

редовища.
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Таблиця 2. Негативні та позитивні риси інноваційного ризику ПАТ "Турбогаз"

№  п/п Стримуючі фактори Стимулюючі чинники 
1 Фінансові втрати як наслідок неприйняття інноваційного 

продукту ринком 
Покращення фінансових результатів внаслідок успішного 
впровадження інноваційного проекту; отримання «надприбутків», 
використавши переваги першовідкривача 

2 Втрата ділового іміджу в результаті провалу інновації Зростання іміджу підприємства
3 Втрачені можливості внаслідок концентрації зусиль на 

неперспективних проектах 
Випередження конкурентів на цьому сегменті ринку 

4 Складнощі у фінансуванні інноваційної діяльності Залучення нових споживачів та підтримання інтересу існуючих, 
шляхом надання їм більш досконалих видів продукції 

5 Трансформація традиційної системи 
функціонування підприємства та управління його діяльністю 

Вдосконалення організаційної структури 
підприємства 

6 Високі витрати на залучення кваліфікованих працівників для 
втілення інноваційного проекту 

Реалізація творчого потенціалу працівників підприємства-інноватора 

7 Перебудова налагоджених взаємозв’язків з партнерами, 
наприклад, при неможливості використати існуючі канали 
постачання сировини чи збуту продукції 

Проникнення у нові, фінансово привабливіші сфери діяльності, 
освоєння більш прибуткових ринків 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Унаслідок низького рівня правової культури громадя*

ни України не завжди приділяють достатню увагу питанням

пенсійного забезпечення, за традицією покладаючись на

державу. Але враховуючи демографічну ситуацію, щодо

якої спеціалісти роблять невтішні прогнози, варто замисли*

тись над тим, чи справді держава спроможна забезпечити

належний рівень життя своїм майбутнім пенсіонерам. Ста*

ріння нації та економічна нестабільність країни можуть при*

звести до того, що за декілька років на кожного працюю*

чого громадянина припадатиме два пенсіонери.

У рамках сучасної солідарної системи пенсійного

забезпечення на сьогодні один робітник забезпечує од*

ного пенсіонера. Враховуючи те, що держава щороку

компенсує пенсіонерам з державного бюджету кошти,

відбувається зростання дефіциту пенсійного фонду,

який сьогодні сягає більше 150 млрд грн.

У країнах Заходу ситуація аналогічна, проте грома*

дяни країн ЄС, США вже давно роблять пенсійні нако*

пичення самостійно, частково перекладаючи тягар
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COMPENSATIVE LIFE INSURANCE COMPETITIVE PENSION ALTERNATIVE

У сучасних економічних умовах від звичайних громадян України не залежить проведення реформи
у пенсійній системі держави, проте результати реформи відчує на собі вже через декілька років ко�
жен українець. Від розумного і прагматичного підходу в реформуванні пенсійної системи залежить
розвиток та функціонування всієї економічної системи України. Керівництво держави постійно вирі�
шує важливі питання щодо удосконалення роботи пенсійного фонду України, проте вплинути на пер�
шопричину, а саме демографічну ситуацію в країні одразу, навіть влада не зможе. А отже, якщо гро�
мадяни не будуть створювати власні накопичення для своєї подальшої пенсії, вони проведуть свій
третій період життя — відпочинок, скорше за все в бідності. Тому тема накопичувального страхування
життя як довгострокової інвестиції з метою подальшого забезпечення клієнта є досить актуальною.

In today's economic environment, the reform of the pension system of the state does not depend on
ordinary citizens of Ukraine, but the results of the reform are felt in a few years by every Ukrainian. The
development and functioning of the entire Ukrainian economic system depends on a reasonable and
pragmatic approach to reforming the pension system. The leadership of the state constantly solves important
issues concerning the improvement of the functioning of the pension fund of Ukraine, however, it will affect
the root cause, namely, the demographic situation in the country at once, even the authorities will not be
able. Consequently, if citizens do not create their own savings for their further pension, they will spend
their third lifetime — rest, most likely in poverty. Therefore, the topic of accumulative life insurance as a
long�term investment in order to further provide the client is very relevant.
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відповідальності за гідний рівень матеріального забез*

печення людей похилого віку з держави на самих гро*

мадян та ринкові інститути, насамперед фінансові. В

Україні, на жаль, ще жива ідеологія Радянського Со*

юзу, яка складається з постулату — подбай про свою

державу, а держава подбає про тебе.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатко*

вано вирішення проблеми. У вітчизняній економічній

літературі проблеми та перспективи впровадження

різних форм пенсійного накопичення і страхування жит*

тя досліджуються або фрагментарно, або в рамках ши*

рокої економічної проблематики, без комплексного під*

ходу. Економіко*правовий аспект окреслених питань до*

сліджено в роботах О.І. Амоші, А.П. Архипова, Л.В. Бат*

ченко, Н.П. Борецької, Е.М. Лібанової, Л.К. Семів,

В.А. Скуратівського, О.В. Фінагіної, П.І. Шевчука,

М.М. Шутова та інших.
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Автор має на меті проаналізувати проблеми пенсій*

ного забезпечення в Україні й обгрунтувати необхідність

реформування пенсійної системи вбік розвитку накопи*

чувального страхування життя як найбільш перспектив*

ного напряму поліпшення пенсійного забезпечення й

соціального захисту населення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розгляд та аналіз сучасної солідар*

ної пенсійної системи, її перспектив у найближчі роки

та пошук конкурентноздатної альтернативи пенсії в Ук*

раїні в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Рано чи пізно настає момент, коли ми підходимо

до важливої межі нашого життя — до "заслуженого

відпочинку". Неминучість цього моменту практично

безперечна й очевидна, хоча більшість жителів Украї*

ни намагаються не надавати їй суттєвого значення. Але

те, на що ми можемо розраховувати, переступивши

межу пенсійного віку, усе більше залежить винятково

від нас.

Багато століть велося так, що турботу про осіб похи*

лого віку брали на себе їхні діти й онуки. 15—20 дорослих

працездатних людей могли утримувати двох або трьох ста*

рих. Але із часом турбота про літніх людей перекладала*

ся на громаду, суспільство, зумовивши тим самим виник*

нення солідарної системи допомоги соціально незахище*

ним верствам населення — літнім людям, інвалідам, ро*

динам, що втратили годувальника. Це означало, що всі

працездатні сплачують певний невеликий внесок у фонд

держави й забезпечують тим самим фінансове джерело

гідного існування для таких категорій людей — пенсію [4].

Протягом ХХ ст. така система працювала непогано.

Народжуваність у європейських країнах, республіках

СРСР, Америці, Японії постійно збільшувалась, досягши

піку після Другої світової війни. Ці діти почали трудову

діяльність наприкінці 60*х років. У цей час кількість пра*

цюючих набагато перевищувала кількість пенсіонерів.

Однак поступово люди збагнули, що народжувати

дітей тільки заради гідного життя на схилі літ більше

немає сенсу, оскільки їхній фінансовий добробут зале*

жить все більше не від дітей, а від уряду. Отже, тоді у

60—80*ті роки ХХ ст. були закладені засади нинішньої

демографічної кризи.
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Кількість людей, яка має вийти на пенсію за віком

Кількість людей, яка досягає працездатного віку

Різниця
Рис. 1. Демографічна ситуація в Україні 2007—2020 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі джерела [2].
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У нашій країні демографічні проблеми гостро вия*

вили себе в 90*х роках минулого століття, коли через

ряд економічних, політичних та соціальних потрясінь на*

роджуваність населення почала знижуватися, а кількість

пенсіонерів постійно зростає (рис. 1).

Ці об'єктивні демографічні дані свідчать про те, що,

починаючи з 2012 року, кількість людей працездатного

віку буде знижуватися протягом п'ятнадцяти років, тоб*

то держава найближчим часом буде неспроможна за*

безпечити гідний рівень життя людям на пенсії. Тобто

робити внески в Пенсійний фонд і забезпечувати гідне

існування тим, хто перебуває на заслуженому відпочин*

ку, згодом стане просто нікому [2].

Пенсія за визначенням — це той час, коли кожна

людина "споживає" плоди своєї праці. Саме в цей мо*

мент громадянин як ніколи беззахисний, він більше не

має можливості заробляти кошти й потребує певної со*

ціальної допомоги. Європейські країни, США та Японія,

на відміну від країн СНД, мають розвинені системи аль*

тернативних державним пенсійних інститутів, які гаран*

тують повний соціальний і матеріальний захист людей

пенсійного віку, створюють конкурентне поле соціаль*

них послуг і навіть змушують державу краще піклувати*

ся про своїх громадян.

Сьогодні Україна, законодавчо закріпивши новий ме*

ханізм пенсійного забезпечення та захисту, відчуває гос*

тру необхідність його повноцінного і якнайшвидшого впро*

вадження. Майже щодня на центральних телеканалах та

радіо звучить інформація від влади про необхідність про*

ведення пенсійної реформи і запровадження накопичу*

вальної системи, замість старої солідарної [8].

У рамках сучасної солідарної системи пенсійного

забезпечення на сьогодні один робітник забезпечує од*

ного пенсіонера. Враховуючи те, що держава щороку

компенсує пенсіонерам з державного бюджету кошти,

відбувається зростання дефіциту пенсійного фонду,

який сьогодні сягає більше 150 млрд грн (табл. 1).

У країнах Заходу ситуація аналогічна, проте грома*

дяни країн ЄС, США вже давно роблять пенсійні нако*

пичення самостійно, частково перекладаючи тягар

відповідальності за гідний рівень матеріального забез*

печення людей похилого віку з держави на самих гро*

мадян та ринкові інститути, насамперед фінансові. В

Україні, на жаль, ще жива ідеологія Радянського Сою*

зу, яка складається з постулату — подбай про свою

державу, а держава подбає про тебе.

Відповідно до сучасного законодавства в Україні

запроваджена трирівнева пенсійна система:

перший рівень — реформоване загальнообов'язко*

ве пенсійне страхування, що базується на засадах со*

лідарності, субсидування, здійснення виплати пенсій і

надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсій*

ного фонду;

другий рівень — накопичувальна система загально*

обов'язкового державного пенсійного страхування, що

передбачає акумулювання коштів застрахованих осіб у

Накопичувальному фонді й фінансування витрат на

оплату договорів страхування довічних пенсій та од*

норазових виплат;

третій рівень — система недержавного пенсійного

забезпечення, що здійснюється за допомогою трьох

учасників ринку — компаній зі страхування життя,

банків та недержавних пенсійних фондів. Такий ме*

ханізм грунтується на добровільних засадах громадян,

роботодавців та їхніх об'єднань у формуванні пенсій*

них накопичень для отримання застрахованими особа*

ми додаткових (понад обов'язкове державне пенсійне

страхування) пенсійних виплат [1].

Програми з накопичувального страхування життя

завдяки багатоступінчастій системі захисту внесків

(100% страхові резерви, перестрахування, поділ ри*

зиків за джерелами інвестування, податкові пільги), крім

"скарбнички", дозволяють клієнтам і їхнім родинам мати

постійний захист на випадок втрати працездатності або

передчасної смерті як на території України, так і будь*

якої іншої держави 24 години на добу.

Крім того, щороку клієнти страхових компаній із суми

сплачених премій можуть повернути собі утриманий із їх

заробітної плати прибутковий податок (податковий кре*

дит) "живими грошима", що передбачено Законом № 889*

IV "Про податок з доходів фізичних осіб". Це, безумовно,

збільшує як розмір накопичення, так і суму доходу [3].

Після закінчення терміну дії договору накопичуваль*

ного страхування застрахована особа (власник страхо*

вої програми) може забрати накопичену суму або за*

мовити довічну пенсію, яка буде сплачуватися однако*

вими частинами в терміни, визначені самим клієнтом

(ануїтет) [6].

У розвинених країнах страхування життя давно ста*

ло обов'язковою потребою. Причиною цього є велике

значення страхування життя в соціальній системі дер*

жави й особливо в системі пенсійного забезпечення.

Метою цього виду страхування є не тільки забезпечен*

ня життя людини, але також і збереження її матеріаль*

ного добробуту з погляду накопичення капіталу. Відчув*

ши хоча б один раз себе захищеними й упевненими в

майбутньому, тобто усвідомивши вигоди, які приносить

страхування, люди ніколи не відмовляться від нього [5].

Розглядаючи варіант оформлення поліса в компанії

з накопичувального страхування життя, потрібно обо*

в'язково підібрати суму у національній валюті, яку гро*

мадянин зможе відкладати протягом періоду 20 і більше

років. Сума щорічного полісу розраховується шляхом

виведення в резерв 10—15% відсотків своїх щомісяч*

них доходів. Наприклад, людина заробляє в місяць 5000

грн, тобто 10% становлять 500 грн. 500 грн — це та

сума, яка серйозно не вплине на рівень життя людини.

Отже, накопичуючи 500 грн в місяць, клієнт може зро*

бити собі поліс на 6000 грн у рік. Приблизно 30% цієї

суми піде на страховий захист людини — смерть по хво*

робі, трагедія, інвалідність, критичні захворювання, гос*

піталізація, хірургія, травми, переломи, опіки і т.д. Якщо

із клієнтом не відбувається жодного страхового випад*

Рік Дотації ПФУ з держбюджету, млрд грн
2010 64 
2011 58 
2012 65 
2013 83 
2014 87 
2015 95 
2016 143 
2017 156 

Джерело: побудовано авторами на основі джерела [7].

Таблиця 1. Дефіцит пенсійного фонду України
2010—2017 рр.
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ку протягом року, ця сума автоматично згорає і йде на

формування страхових резервів компанії. Якщо ж відбу*

вається будь*який страховий випадок, окрім смерті,

клієнт отримує солідну суму компенсації на лікування,

якщо смерть — вигодонабувач із кола найближчих ро*

дичів отримує компенсацію. Інші 70% від 6000 грн, тоб*

то близько 4000 грн, ідуть в фонд накопичення. Щоро*

ку по складному відсотку на всю суму накладається

відсоток від 12 до 18% в середньому, що через 25 років

приводить к накопиченням близько у півмільйона гри*

вень. Розуміючи нестабільність гривні, компанії із на*

копичувального страхування життя пропонують клієнту

щороку добровільно індексувати страхову премію на

суму інфляції. Таким чином, якщо клієнт щороку суму у

6 тис. грн індексує на 10%, через 25 років він отримає

близько 900 тис. грн, що в принципі і буде еквівалент*

ним сьогоднішнім 500 тис. грн.

Щодо надійності "лайфових" компаній, варто

відзначити, що у всьому світі визнано, що накопичуваль*

не страхування життя — найнадійніший вид довгостро*

кових інвестицій.

Отже, підсумовуючи вищезазначене, варто сказати

про те, що солідарна пенсійна система себе віджила, не

варто громадянам розраховувати на допомогу держави,

краще зробити собі самостійно накопичення, тим паче,

використовуючи досвід країн розвинутого капіталізму.

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку українського суспіль*

ства питання реформування системи пенсійного забез*

печення стоїть дуже гостро. Пенсійна система базуєть*

ся на принципах солідарності поколінь, коли пенсії гро*

мадян, які закінчили свою трудову діяльність, фінансує

нинішнє покоління працюючих. При цьому спостері*

гається постійний приріст непрацездатного населення

та зменшення кількості працюючих.

Негативний вплив демографічної ситуації підсилюєть*

ся проблемами економічного та соціального характеру,

які в період фінансової кризи в Україні особливо важко

діють на формування коштів Пенсійного фонду та

збільшення його дефіциту. Усі ці об'єктивні демографічні

та економічні дані свідчать про те, що держава в найб*

лижчому майбутньому не зможе забезпечити гідний

рівень пенсії людям, які досягли пенсійного віку.

Оскільки пенсійне забезпечення в Україні сьогодні

є функцією держави й державною системою соціаль*

ного захисту населення, з 1 січня 2004 року уряд роз*

почав пенсійну реформу, у результаті якої створена три*

рівнева пенсійна система, головна мета якої — забез*

печити гарантований мінімальний рівень життя всім лю*

дям пенсійного віку та створити умови для того, щоб

працююче населення було зацікавлене накопичувати

кошти на старість у системі недержавного пенсійного

забезпечення. Тобто головною метою реформи є посту*

повий перехід від розподільчої пенсійної системи до

накопичувальної.

Аналіз світового досвіду свідчить, що довгострокові

накопичувальні програми страхових компаній є найкра*

щою й найнадійнішою системою накопичення. Ці про*

грами, завдяки багатоступінчастій системі захисту

внесків, крім формування накопичувального фонду,

дозволяють клієнтам та їхнім родинам мати постійний

захист на випадок втрати працездатності або передчас*

ної смерті як на території України, так і будь*якої іншої

держави 24 години на добу.

З огляду на потреби держави, слід указати, що зав*

дяки накопичувальним страховим програмам, держава

зможе отримати стабільне джерело фінансових інвес*

тицій в економіку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим досвідом вітчизняних підприємств є ефек*

тивна система управління проведення внутрішнього

аудиту. Розробка методики аудиту доходів від реалізації

продукції підприємства, включає в себе: етапи проведен*

ня перевірки, розробку моделей робочих документів

аудитора. Аудит доходів від реалізації встановлює об'єк*

тивну оцінку щодо достовірності, правдивості, об'єктив*

ності, й законності відображення в бухгалтерському

обліку доходів та фінансових результатів.

Внутрішній аудит — це незалежна експертна діяльність

суб'єкта господарювання спрямована на перевірку та оці*

нку його діяльності в інтересах керівництва [11, с. 159].
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AUDIT OF REVENUE FROM PRODUCT REALIZATION AS A DEALER OF EFFECTIVENESS
OF THE ENTERPRISE ACTIVITY

У статті визначено, що вітчизняні підприємства проводять аудит доходів від реалізації продукції
з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, авторами статті запропоновано мето�
дику проведення внутрішнього аудиту доходів на підприємствах.

Розроблено методику аудиту доходів від реалізації продукції, яка включає в себе визначення мети,
завдань, анкету проведення аудиту, загальний план аудиту, програму перевірки, та запропонова�
но робочі документи аудитора. Проведення правильного й ефективного аудиту доходів забезпечує
інформаційну прозорість у бухгалтерському обліку, а також прибутковість підприємства. Представ�
лена анкета, програма аудиту та робочі документи аудитора дають змогу: охопити всі етапи бухгал�
терського обліку доходів на підприємстві, оскільки в програмі відображені основні процедури для
досягнення мети аудиторської перевірки; перевірити повноту, законність, правильність та своє�
часність відображення їх в обліку та звітності; в разі виявлення порушень виявити та усунути їх; в
аудиторському звіті надати рекомендації з внесення необхідних змін в облікову політику підприєм�
ства щодо організації та методики обліку доходів від реалізації.

It is determined in the article that domestic enterprises conduct an audit of the proceeds from the sale
of products in order to increase the efficiency of the enterprise, the authors of the article propose a method
of conducting internal audit of income at enterprises. A methodology for the audit of revenue from sales
of products is developed, which includes the definition of goals, tasks, the questionnaire of the audit, the
general audit plan, the program of verification, and the proposed working documents of the auditor. The
correct and effective audit of incomes ensures informational transparency in accounting, as well as
profitability of the enterprise. The submitted questionnaire, audit program, and auditor's working papers
allow you to: cover all stages of accounting for income in an enterprise, since the program reflects the
main procedures for achieving the purpose of the audit; check the completeness, legality, correctness
and timeliness of their reflection in accounting and reporting; detect and eliminate violations; in the
auditor's report to make recommendations for making the necessary changes in the accounting policies
of the company regarding the organization and methods of accounting for revenue from sales.

Ключові слова: аудит, дохід від реалізації, перевірка, програма перевірки, робочий документ аудитора.

Key words: audit, revenue, verification, verification program, auditor's working documents.

Виконання якісного й ефективного аудиту доходу

від реалізації продукції забезпечує прибутковість

підприємства. Отже, актуальною проблемою вітчизня*

них підприємств на сьогодні є перевірка правильності,

своєчасності та законності відображення доходів від

реалізації продукції в обліку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблемних питань аудиту доходів

від реалізації продукції присвятили свої праці такі вчені,

як: Ф.Ф. Бутинець [2], Г.М. Бескоста [1; 7; 11], Б.Ф. Усач

[25], С.Я. Салига [23; 24], А.П. Макаренко [6—16],
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О.В Гамова [3], Л.П. Кулаковська [5], М.Ф. Огійчук [21],

Т.О. Меліхова [17—20; 23—24], Г.М. Давидов [4],

В.В. Рядська [22] та інші. Однак питання розробки про*

грами аудиту доходів від реалізації продукції потребує

подальшої розробки та дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета проведення аудиту полягає в можливості ауди*

тора висловити свою думку стосовно організації обліку

доходів від реалізації продукції, визначити фінансовий

результат, розкрити інформацію бухгалтерського об*

ліку відповідно діючого законодавства та підвищити

оцінку ефективності використання отриманого прибут*

ку підприємства для забезпечення подальшої безперер*

вності діяльності [1, с. 10].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними завданнями аудиту реалізації продукції

є підтвердження правильності:

— відображення в бухгалтерському обліку фактич*

ної виручки від реалізації продукції;

— відображення в бухгалтерському обліку собівар*

тості продукції;

— визначення сум доходу від реалізації продукції

[2, с.143].

Для того, щоб отримати правдиві докази аудиту

доходів від реалізації продукції експерту потрібні до*

кументи: прибутковий касовий ордер; виписка банку;

рахунок фактура; товарно*транспортна накладна; об*

лікові регістри (Журнал 6, рахунок 701 "Доходи від реа*

Таблиця 1. Розроблена анкета перевірки доходу від реалізації продукції

№ Зміст 
Варіанти відповіді Оцінка системи 

внутрішнього контролю Так Ні Інф.
відсутня 

1 2 3 4 5 6 

1 Чи є відділ внутрішнього контролю на 
підприємстві? 

 

2 Чи контролюється наявність документів, що 
підтверджують реалізацію продукції? 

 

3 Коли проводилась аудиторська перевірка?   
4 Чи були виявлені аудитором порушення?  

5 Чи відповідає документація вимогам чинного 
законодавства? 

 

6 Чи ведеться окремо облік різних видів доходів на 
підприємстві? 

    

7 Чи є відповідальні особи за повноту і своєчасність 
відвантаження продукції, товарів? 

 

8 Чи правильно укладаються договори з кожним 
покупцем на кожний вид продукції?  

 

9 
Чи звіряють рахунки-фактури із затвердженими 
замовленнями на продаж і документами на 
відвантаження продукції? 

 

10 Як ведеться аналітичний облік реалізації продукції?  

11 Чи планує підприємство обсяги реалізації 
продукції? 

    

12 Чи сформовано на підприємстві портфель заказів на 
вироблену продукцію? 

 

13 Чи дотримується якість реалізованої готової 
продукції на підприємстві? 

    

14 Чи відповідає визнання доходів згідно з П(С)БО15?  

15 Як контролюється своєчасність оплати за 
реалізовану продукцію? 

    

Таблиця 2. Загальний план проведення аудиту доходів від реалізації продукції

№ Етапи Перелік процедур Термін етапу аудиту ПІБ
1 2 3 4 5

1 Підготовчий Обмін листами, укладення договору, ознайомлення з діяльністю 
підприємства, оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського 
обліку, визначення аудиторського ризику, суттєвості, планування аудиту 
доходів від реалізації продукції 

2 Основний 1. Перевірка залишків реалізованої продукції на початок періоду.
2. Перевірка правильності документального оформлення операцій з обліку 
реалізації продукції. 
3. Перевірка правильності відображення інформації про реалізовану 
продукцію, що складають собівартість. 
4. Перевірка співвідношення ціни реалізованої продукції з прейскурантною 
ціною. 
5. Перевірка правомірності та своєчасність включення доход від реалізації 
до собівартості продукції. 
6. Перевірка випадків відсутності документів реалізованої продукції. 
7. Перевірка правильності оцінки реалізації. 
8. Перевірка правильності бухгалтерського обліку продаж (кореспонденція 
рахунків, облікові регістри). 
9. Перевірка відповідності записів аналітичного і синтетичного обліку на 
рахунках реалізації записам в облікових регістрах, Головній книзі, звітності 

3 Заключний Здійснення процедур зі збором та обгрунтування отриманої інформації 
(підготовка аудиторського висновку та складання аудиторського звіту) 
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лізації готової продукції", 702 "Доходи від реалізації

товарів").

Спочатку аудитор розробляє анкету перевірки до*

ходу від реалізації продукції, яка наведена у таблиці 1.

Після проведення анкетування та отримання відпо*

відей на питання, аудитор починає розробляти загаль*

ний план аудиту доходів від реалізації продукції (табл.

2).

План аудиту — це документ, який зокрема розгля*

дає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які

повинні виконуватися працівниками аудиторської фірми

для отримання достатніх та відповідних аудиторських

доказів з метою зменшення аудиторського ризику до

прийнято низького рівня [23, с. 128].

План аудиту включає в себе основні етапи прове*

дення, які повинен виконати аудитор:

— підготовчий;

— основний;

— заключний.

На другому етапі своєї роботи аудитор повинен роз*

робити програму аудиту доходів від реалізації продукції.

Програма аудиту — це документ, що містить перелік

завдань у визначеній послідовності їх виконання, за

допомогою яких отримуються достатні та надійні ауди*

торські докази у відповідності до мети перевірки щодо

відповідного клієнта [15, с. 55].

Для того, щоб правильно скласти програму аудиту

доходів від реалізації продукції аудитор повинен зап*

Таблиця 3. Програма аудиту доходів від реалізації продукції
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ланувати аудиторські процедури, які дозволять встано*

вити правдиву істину щодо таких тверджень: доходи від

реалізації продукції одержані у процесі звичайної діяль*

ності підприємства; правильність відображання в обліку

доходів; наявність первинних документів.

Під час аудиту доходів необхідно звернути увагу на

наступне:

— наявність суттєвих доходів минулих періодів;

— зміна (зменшення або збільшення) собівартості

реалізованої продукції, яка має істотний вплив на фор*

мування доходів підприємства.

Щоб вирішити поставлені завдання аудиту доходу

від реалізації продукції, пропонуємо робочі докумен*

ти, які стануть обгрунтованими доказами якісного ауди*

ту доходу від реалізації продукції.

Основні робочі документи аудитора наведені в таб*

лицях 4—10. Експерту потрібно перевірити наявність та

правильність заповнення первинних документів і догово*

рів з покупцями та замовниками.

Якщо при перевірці документів аудитор встановлює,

що є помилки у відображені сум доходів, то експерту

слід розширити межі вибіркового дослідження. Після

чого, у аудиторському звіті аудитор показує достовір*

ну інформацію про допущення помилки у обліку доходів

та пропонує комплекс процедур, які допоможуть під*

приємству уникнути цих помилок в майбутньому.

№ Дата Журнал 6 Фінансові результати Відхилення Журнал 6 від Ф2 
1 2 4 5 6
    
    

Таблиця 4. Робочий документ аудитора

№ Показники 
За даними підприємства За даними аудиту Відхилення  

(+, -) На початок
звіт. період 

На кінець
звіт. період 

На початок
звіт. період 

На кінець 
звіт. період 

1 2 3 4 5 6 7
1 Залишок у Журнал 6      

2 Залишок у фінансовій звітності 
(Фінансові результати) – рядок 2000      

Таблиця 5. Робочий документ аудитора

№ Назва продукції Ціна для іноземних покупців  
(тис. $) 

Ціна для вітчизняних покупців 
(тис. грн) 

Курсова різниця  
(тис. грн) 

1 2 3 4 5
    
    

Таблиця 7. Робочий документ аудитора

№ Продукція Собівартість реалізаційної продукції 
Прейскурантна ціна Відхилення 

(+, -) Для вітчизняних 
покупців 

Для іноземних 
покупців 

1 2 3 4 5 6
      
    

Таблиця 8. Робочий документ аудитора

Таблиця 6. Робочий документ аудитора

№ Основні реквізити первинних документів Наявність (+, -) Примітка аудитора
1 2 3 4 

1 Договір-угода: 
- дата; 
- покупець; 
- умови договору; 
- назва продукції; 
- підпис обох сторін; 
- печатка 

 

2 Рахунки-фактури: 
- назва підприємства; 
- дата; 
- зміст; 
- обсяг продукції; 
- посади осіб; 
- підписи 

 

3 Платіжна вимога: 
- номер документа; 
- дата; 
- платник; 
- код банку; 
- банк платника; 
- розрахунковий рахунок; 
- призначення платежу; 
- сума; 
- підписи; 
- печатка 
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ВИСНОВКИ
У статті авторами удосконалено програму аудиту

доходу від реалізації продукції з метою підвищення

ефективності діяльності підприємства, яка включає ан*

кету, загальний план аудиту, програму аудиту та робочі

документи аудитора.

Запропонована методика аудиту надасть змогу

аудитору:

— проаналізувати всі аспекти обліку доходу від ре*

алізації продукції на підприємстві;

— дослідити правильність, повноту, законність та

своєчасність відображення їх в обліку та звітності;

— вчасно виявити помилки у веденні обліку доходів;

— надати рекомендації з внесення необхідних змін

в облікову політику підприємства щодо організації та

методики обліку доходу від реалізації продукції;

— підвищити ефективність використання отримано*

го прибутку підприємства для забезпечення подальшої

безперервності діяльності.
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Таблиця 9. Робочий документ аудитора
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Таблиця 10. Робочий документ аудитора
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ВСТУП
У сучасних умовах міцні відношення підприємства з

партнерами залежать від стану організації його доку*

ментообігу розрахунків з покупцями та замовниками.

Раціональне документування обліку розрахунків з по*

купцями та замовниками є невід'ємною складовою

інформаційної безпеки підприємства при роботі з кон*

трагентами. Сучасні підходи до документування обліку
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IMPROVEMENT OF DOCUMENTATION IN RECORD OF PAYMENTS TO BUYERS
AND CUSTOMERS IN ORDER TO STRENGTHEN THE SAFETY INFORMATION
IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE

Удосконалено організацію обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інфор�
маційної безпеки підприємства, за рахунок запропонованих схем документування обліку розрахунків з
контрагентами у залежності від форм оплати та видів суб'єктів господарювання. Запропонована схема
документообігу розрахунків підприємства з бюджетною установою враховує етапи проходження тен�
дера, особливості процесу виробництва, монтажу, доставки та оплати згідно з замовленнями, а також
здачі об'єкта замовнику за умовами договору. Запропоновано схему документообігу розрахунків
підприємства з юридичною особами приватної форми власності, яка побудована за етапами від звер�
нення клієнта до доставки продукції та здачі закінченого об'єкта замовнику. Запропонована схема до�
кументообігу розрахунків підприємства з фізичними особами (населенням) включає в себе по�
слідовність від отримання заявки клієнта до доставки та здачі готового об'єкта замовнику.

Improvement of documentation in record of payments to buyers and customers in order to strengthen the
safety information improvement of the enterprise for account of the proposed schemes for documentation in
record of payments to contractors with due of form of payment and types of business entities. The proposed
scheme of the document flow of payments to budgetary institutions takes into account the step of wining the
tender, manufacturing process, assembling, delivery and payment in accordance with the orders and
commissioning of a facility to customer with due regard to terms of the treaty. The scheme of document flow
in record of payments to privately owned legal entity was proposed. The scheme was constructed taking into
the actions from the customer's request to the delivery of products to the commissioning of a facility to
customer. The scheme of document flow in record of payments to private individuals includes the actions
from receiving a client's request for delivery to the commissioning of a facility to customer.

Ключеві слова: документування, розрахунки з покупцями та замовниками, контрагенти, інформаційна

безпека підприємства, організація обліку.

Key words: document flow, record of payments to buyers and customers, contractors, safety information

improvement of the enterprise, organization of the recording.

розрахунків з покупцями та замовниками можуть бути

повною мірою реалізовані шляхом розробки доскона*

лої облікової політики підприємства.

Документування обліку розрахунків з покупцями та

замовниками є важливою складовою процесу оператив*

ного та якісного управління підприємством. Якщо на

підприємстві не налагоджено документообіг розра*

хунків з покупцями та замовниками, тоді взагалі неефек*
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тивне управління, бо зростає вірогідність штрафних

санкцій через несвоєчасності сплати постачальникам

або оприбуткування матеріалів, не контролюються дії

матеріально*відповідальних осіб, що загрожує інфор*

маційної безпеки та знижує прибуток підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми розробки документування обліку роз*

глядаються в працях видатних вітчизняних науковців:

Ф. Бутинець, Г. Кім, А. Макаренко, Т. Меліхова, І. Са*

харцева, В. Сопко, Н. Ткаченко та ін. Серед опублікова*

них робіт недостатньо досліджено та викладено питан*

ня організації обліку розрахунків з покупцями та замов*

никами підприємства для формування інформаційної

безпеки, тому цей напрям підлягає подальшому ство*

ренню, вивченню та удосконаленню.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Удосконалити організація обліку розрахунків з по*

купцями та замовниками з метою зміцнення інформа*

ційної безпеки підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
У здійсненні господарських операцій, створенні та

передачі первинних та звітних документів розрахунків

з покупцями та замовниками беруть участь багато ви*

конавців, тому можливі втрата, невірне або несвоєчас*

не складання документів. Це обумовлює створення ра*

ціональної системи документування обліку розрахунків

з покупцями та замовниками, заздалегідь продуманої

системи дій посадових осіб та руху документів, упоряд*

кованої цілісної облікової інформації у документопо*

току підприємства.

Документопотоком є сукупність операцій переда*

вання з одного робочого місця на інше даних, зафіксо*

ваних на кількох носіях облікової інформації. Форму*

вання раціонального документообігу залежить від

організаційної структури підприємства, форми органі*

зації обліку, напрямів руху документопотоку, кількість

залучених для обліку та контролю посадових осіб, типів

первинних та звітних документів, технічних можливос*

тей обчислювальної засобів та комп'ютерних програм,

що використовуються у процесі обліку розрахунків з

покупцями та замовниками.

Документообігом є раціонально організована систе*

ма створення, перевірки, обробки та здача в архів пер*

винних документів обліку, якість ведення якої характе*

ризується застосуванням підприємством та графіків до*

кументообігу. Для організації документування обліку

розрахунків з покупцями та замовниками необхідно скла*

сти перелік господарських операцій підприємства та чітко

уявляти організаційну структуру підприємства та кількість

залучених для обліку та контролю посадових осіб, бо

існують певні особливості у діяльності кожного підприє*

мства. Аналізуємо підприємство займається виробницт*

вом та монтажем металево*пластикових вікон.

Документування розрахунків з замовниками, які є

бюджетними установами запропоновано здійснювати за

схемою, що наведена на рисунку 1. Для укладання до*

говорів складається дефектний акт та кошторис. У про*

цесі роботи, якщо укладається договір, що відрізняєть*

ся від кінцевої вартості у розмірі до 10% договір не пе*

реукладається, виїжджає спеціаліст та здійснює техні*

чний контроль за обсягами робот та складається акт

прихованих робіт. Але якщо сума за договором пере*

вищує вартість кінцевих робіт більш 10 %, тоді викли*

кається експертиза та технічний спеціаліст, які встанов*

люють причини та можливості ліквідації наслідків

При закритті об'єкта потрібно підписати дефектний акт;

скласти акт виконаних робіт, якій підписує керівник або

інженер; провести підсумковий розрахунок; скласти локаль*

ний кошторис, додаткову угоду, яка завіряється заступни*

ком або начальником департаменту; після ТВО необхідно

підписати документи у навчальному закладі. Надалі доку*

менти підписує технічний спеціаліст Департаменту, пере*

віряє документи сметчик, договірний відділ, заступник або

керівник. Усі документи надаються до Департаменту у 2*х

екземплярів, далі передають до Казначейства до оплати;

другий екземпляр надають виконавцю робіт.

Документування розрахунків з замовниками, які є

юридичними особами приватної форми власності зап*

ропоновано здійснювати за схемою, що наведена на

рисунку 2. Документопотік з юридичною особою при*

ватної форми власності починається з виписки покуп*

цю специфікації (комерційної пропозиції), яку складає

менеджер. На цій підставі виписується рахунок покуп*

цям. Сплата здійснюється платіжним дорученням. На*

прикінці при передачі об'єкту складається акт викона*

них робіт та підписання видаткової накладної.

Документування розрахунків з замовниками, які є

фізичними особами (населення) запропоновано

здійснювати за схемою, що наведена на рисунку 3. До*

кументопотік з фізичною особою (населенням) почи*

нається з виписки покупцю специфікації (комерційної

пропозиції), яку складає менеджер. На цій підставі ви*

писується рахунок покупцям. При сплаті у касу підприє*

мства складається прибутковим касовий ордер або у

касах банку перераховуються грошові кошти на розра*

хунковий рахунок підприємства. Наприкінці при пере*

дачі об'єкту складається акт виконаних робіт та підпи*

сання видаткової накладної.

Запропонований раціональний документообіг роз*

рахунків з покупцями та замовниками забезпечить

стабільність роботи бухгалтерії, чіткість та оператив*

ність обробки і руху документів між покупцями та поста*

чальниками. Це дасть можливість зміцнити інформа*

ційну безпеку підприємства.

У всіх наведених схемах документообігу підприєм*

ства робота над об'єктом починається з замовлення. За*

раз на підприємстві бланк замовлення немає встанов*

леної форми, а він складається вручну на чистому па*

пері з необхідними даними по кожному об'єкту. Але

бувають помилки та збої у роботі над об'єктом за раху*

нок того, що при формуванні замовлення зустрічалися

пропуски необхідних даних для виробництва. Тому для

удосконалення документування обліку розрахунків з

покупцями та замовниками пропонуємо форму замов*

лення (рис. 4), яка включає в себе необхідні реквізити

для початку виробництва та монтажу об'єкта. Це допо*

може скоротити час на формування та обробку замов*

лення, попередить можливість пропуску будь*якій

інформації при замірах об'єкта, бо буде використову*

ватися шаблон документу з вже зазначеним переліком

реквізитів.
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Господарські операції відображаються на підпри*

ємстві тільки на підставі своєчасно та правильно офор*

млених документів з заповненням усіх реквізитів. До*

кументи, які надходять у бухгалтерію підприємства,

ретельно перевіряються за якісними критеріями на до*

стовірність, законність, правильність, точність. Відоб*

раження операцій на рахунках бухгалтерського обліку

оперативно здійснює бухгалтер підприємства після об*

робки документів: групування, таксування, контируван*

ня, реєстрування. Склад раціональної послідовності

складання та обробки документів: первинні документи,

картки аналітичного обліку, оборотні відомості аналі*

тичного обліку, регістри синтетичного обліку, головна

книга, фінансова звітність.

ВИСНОВКИ
Удосконалено документування обліку розрахунків з

покупцями та замовниками, за рахунок складених схем

Рис. 1. Запропонована схема документообігу розрахунків з замовниками,
які є бюджетними установами
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документування обліку розрахунків з різними замовни*

ками такі, як: бюджетні установи, юридичні особи при*

ватної форми власності та фізичні особи (населення). У

зв'язку з цим важливо сформувати на підприємстві ра*

ціональний документообіг розрахунків з покупцями та

замовниками, що забезпечить стабільність роботи бух*

галтерії, чіткість та оперативність обробки і руху доку*

ментів між покупцями та постачальниками. Це дасть мож*

ливість зміцнити інформаційну безпеку підприємства.

Для удосконалення документування обліку розра*

хунків з покупцями та замовниками запропонована фор*

ма замовлення, яка включає в себе необхідні реквізити

для початку виробництва та монтажу об'єкта. Це допо*

може скоротити час на формування та обробку замов*

лення, попередить можливість пропуску будь*якій

інформації при замірах об'єкта, так як буде використо*

вуватися шаблон документу з вже зазначеним переліком

реквізитів.

Рис. 2. Запропонована схема документообігу розрахунків з замовниками,
які є юридичними особами приватної форми власності
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3. Рахунок-фактура, оплата – платіжне доручення.      
4. Передача заказу на виробництво. 
5. Заявка на матеріали. 
6. Виготовлення. 
7. Звіт з виробництва.   
8. Формування строків поставки та монтажу. 
9. Координування та логістика. 
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які є фізичними особами (населення)
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Рис. 4. Удосконалена форма замовлення, яка включає в себе необхідні реквізити для початку
виробництва та монтажу об'єкта
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виробничі запаси — сировина, матеріали, напівфаб*

рикати, паливо, комплектуючи вироби тощо є предме*

тами праці, без яких неможливо здійснення виробничо*

го процесу, особливістю яких є те, що вони використо*

вуються у кожному виробничому циклі та здійснюють

перенос своєї вартості на собівартість готової продукції,

таким чином складаючи значну питому вагу від усіх ма*

теріальних витрат у структурі собівартості продукції. У

зв'язку з чим має велике значення раціональне та ефек*

тивне їх використання на підприємстві. Таки показники,

як собівартість, прибуток, рентабельність продукції,

залишки виробничих запасів у складі оборотних коштів,

темпи їх обігу розраховуються на підставі даних фінан*

сової звітності та дають оцінку фінансового стану про*

мислового підприємства, який залежить від об'єктив*

ності і повноти представлення господарських операцій

з використанням виробничих запасів в обліку. В умовах

ринкового господарювання ті підприємства, які ведуть

облік та аналіз виробничих запасів, приймають раціо*
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CONDITION ON THE ENTERPRISE

У статті узагальнено підходи до визначення сутності виробничих запасів. Вивчено методичні
підходи щодо обліку виробничих запасів та оцінки фінансового стану підприємства, запропо�
новані напрями його вдосконалення.
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нальні рішення відносно їх використання, знаходяться

у більш економічно*вигідному статусі. У зв'язку з чим

значні вимоги висуваються як до економічної інформації

щодо фінансового стану, руху виробничих запасів, так

й до їх методики обліку на підприємстві. Тому облік ви*

робничих запасів та оцінка фінансового стану підприє*

мства потребують подальших досліджень та удоскона*

лення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем обліку виробничих запасів

та оцінки фінансового стану підприємства займалися

такі видатні науковці, як Азаренкова Г.М., Бабіч В.В.,

Безруких П.С., Василенко Ю.А., Голенко О.М., Жура*

вель Т.М., Іваниєнко В.В., Кулаковська Л.П., Кужель*

ний М.В., Ловінська Л.Г., Довга Т.А., Федченко Т.В. та

інші. Але незважаючи на достатню кількість досліджень

і публікацій потребує більш детального визначення

термін "виробничі запаси", висвітлення теоретичних
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аспектів удосконалення обліку виробничих запасів на

промисловому підприємстві, а також оцінки фінансово*

го стану з точки зору використання виробничих запасів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування та розробка пропо*

зицій щодо вдосконалення діючої практики обліку ви*

робничих запасів та оцінки фінансового стану підприє*

мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблеми обліку та аналізу виробничих запасів,

оцінки фінансового стану турбують сьогодні багатьох

вчених*економістів, питання обліку яких, після перехо*

ду до національних положень (стандартів) бухгалтерсь*

кого обліку, досліджені не повністю. Неоднозначність

підходів до визначення суті поняття "виробничі запаси",

їх класифікації з урахуванням галузевої специфіки,

організації обліково*аналітичного забезпечення є го*

ловними питаннями.

Аналіз визначення терміну "виробничі запаси" в

науковій літературі українськими та зарубіжними вче*

ними представлено в таблиці 1.

Узагальнюючи думки різних економістів*науковців,

можна відмітити, що суть виробничих запасів як об'єктів

обліку полягає у тому, що виробничі запаси — це су*

купність предметів праці, які знаходяться у складі обо*

ротних активів у вигляді запасів основних та допоміж*

них матеріалів на складах, а також палива, запасних

частин, зворотних відходів, тари та інших матеріалів, які

призначені для використання як у виробничому процесі,

так і для будь*яких інших потреб підприємства, у кож*

ному операційному циклі передаючи свою вартість на

собівартість готової продукції, робіт, послуг, облік яких

ведеться на рахунках другого класу.

Досліджуючи літературні джерела, можна стверд*

жувати про існування єдиного підходу до ролі та зна*

чення аналізу виробничих запасів підприємства (табл.

2).

Погляди вчених*економістів на мету, задачі та на*

прями аналізу виробничих запасів підприємства пред*

ставлені в таблиці 3.

Проаналізувавши наведені підходи авторів, очевид*

но що аналіз виробничих запасів підприємства відіграє

важливу роль при оцінці фінансово*господарської

діяльності підприємства, оскільки слугує джерелом

інформації для прийняття своєчасних, ефективних та

раціональних управлінських рішень.

Необхідною складовою бухгалтерського обліку ви*

робничих запасів на ТОВ "БЗ ЗБВ" є розробка механіз*

му управління документообігом, що забезпечує:

стабільність роботи бухгалтерської служби; чіткість

руху та оперативність обробки документів з обліку ви*

робничих запасів; своєчасність прийняття управлінських

рішень щодо надходження та використання виробничих

запасів підприємства.

Для здійснення обліку виробничих запасів на ТОВ

"БЗ ЗБВ" розробляється проект, який регламентує облік

у певних умовах функціонування підприємства (табл. 4).

Таблиця 1. Визначення терміну "виробничі запаси" в науковій літературі
українськими та зарубіжними вченими

Автор Визначення
1 2

Іваниєнко В.В. [6] виробничі запаси - це матеріальні ресурси, що знаходяться на складах фірми (сировина, матеріали, покупні 
напівфабрикати, що комплектують вироби, паливо і пальне, тара і тарні матеріали, запасні частини для 
ремонту, інструменти та ін.), призначені для виробничого споживання, але що ще не поступили у виробництво 

Швец І.Б. [17] виробничі запаси є матеріальними оборотними активами підприємств, є головною умовою здійснення 
необхідного виробничого процесу 

Безруких П.С. [3] виробничі запаси це різні речові елементи виробництва, що використовуються в якості предметів праці у 
виробничому та іншому господарчих процесів 

Пушкар М.С. [12] виробничі запаси це запаси засобів виробництва, які знаходяться на складах суб'єкта господарювання і 
необхідні для забезпечення безперервного виробничого процесу, причому це лише ті предмети праці, які ще 
не задіяні у процесі виробництва і зберігають свою натурально-речову форму 

Новодворський В.Д. [11] складовою виробничих ресурсів є матеріальні ресурси, які являють комплекс речових елементів, що 
призначені для обробки в процесі виробництва за допомогою засобів праці 

Кужельний М.В. [7] виробничі запаси це мінімальний запас предметів праці, необхідний для виробничого процесу, таким чином, 
не розкриває економічну природу виробничих запасів 

Азаренкова Г.М.,  
Журавель Т.М., 
Михайленко Р.М. [1] 

Виробничі запаси включають сировину, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші 
матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, 
обслуговування виробництва й адміністративних потреб 

Бабіч В.В.,  
Сагова С.В. [2] 

Виробничі запаси - це предмети праці - сировина, матеріали, комплектуючі вироби, паливо тощо, з яких або за 
допомогою котрих виготовляється продукція, виконуються роботи, надаються послуги 

Стельмащук А.М., 
Смоленюк П.С. [14 ] 

Виробничі запаси є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе 
місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства різних сфер діяльності; при 
визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його 
фінансовий стан 

Чебанова Н.В., 
Василенко Ю.А. [16]  

Виробничі запаси - матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності), необхідні 
для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та 
задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх подальшого 
використання  

Ловінська Л.Г., Жилкіна 
Л.В., Голенко О.М. [10] 

Виробничі запаси - це активи підприємства, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 
утримуються для споживання підчас виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також 
управління підприємством 

Кулаковська Л.П.,  
Піча Ю.В. [8] 
 

Виробничі запаси - це предмети праці, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 
господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 
виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання 
послуг, а також управління підприємством 
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Таблиця 2. Основні підходи до ролі та значення аналізу виробничих запасів на підприємстві

Джерело: [5].

№ з/п Автор Визначення
1 2 3

1 Андрос С.В. 
 

Одним з головних інструментів дослідження внутрішньовиробничих резервів економії та раціонального 
використання виробничих запасів на підприємстві є економічний аналіз 

2 Багрій К.Л. Важливе місце у вдосконаленні економічної системи управління та покращення рівня роботи посідає 
аналіз, якому властивий потужний арсенал способів та прийомів дослідження господарських процесів 
за будь-який відрізок часу, що сприяє підвищенню оперативності управління 

3 Білик М.С., 
Кіндрацька Г.І., 
Кобилюх О.Я. 

Аналіз запасів як філософія обгрунтування відповідних рішень з урахуванням минулих тенденцій, 
поточного стану та можливостей прогнозування напрямів розвитку підприємства набуває особливого 
значення 

4 Герасимчук З.В. Аналіз діяльності підприємства потрібно виконувати, оскільки неможливо успішно вести господарську 
діяльність без ощадливого використання виробничих запасів 

5 Кащена Н.Б., 
Цуканова О.В. 

Вирішення проблем ефективного управління виробничими запасами підприємства неможливо без 
всебічної оцінки їх наявності та ефективності використання, а це в свою чергу потребує дієвих методик 
аналізу 

6 Федченко Т.В., 
Махов М.С. 

У структурі собівартості продукції виробничого підприємства найбільшу питому вагу займають 
витрати виробничих запасів, тобто матеріальні витрати. Тому аналіз використання виробничих ресурсів 
має дуже важливе значення. Він дозволяє виявити тенденції зміни обсягів витрачання виробничих 
запасів і показників ефективності їх використання, оцінити реальність встановлених на підприємстві 
норм і нормативів витрачання матеріалів на одиницю виробу 

7 Юшко Т.І., 
Одажіу Т.Г. 

Аналіз матеріальних запасів має велике значення як у виробничому, так і у фінансовому аспектах. 
Використання запасів підпорядковане єдиній меті – забезпеченню безперебійного процесу виробництва 
та реалізації продукції. Ефективне управління запасами на основі аналізу дозволяє знизити тривалість 
виробничого та всього операційного циклу, зменшити поточні витрати на їх збереження, визволити з 
поточного господарського обороту частину фінансових засобів, реінвестуючи їх в інші активи 

Таблиця 3. Погляди вчених>економістів на мету, задачі та напрями аналізу
виробничих запасів підприємства

Джерело:  [15].

№ з/п Автор, джерело Мета, задачі, напрямки аналізу
1 Мельничук В.М. Основи 

економічного аналізу: 
навчальний посібник. – К.: 
«Кондор». – 2003. – 128 с 

Мета аналізу показників використання виробничих запасів полягає в зниженні частки 
матеріальних витрат у собівартості продукції. Для характеристики ефективності використання 
виробничих запасів застосовується система узагальнюючих і приватних показників: 
матеріаловіддача, матеріалоємність, коефіцієнт співвідношень темпів росту обсягів 
виробництва і матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання 
виробничих запасів 

2 Анализ хозяйственной 
деятельности в 
промышленности. – ІІ – видання 
/ Под ред. В.И. Стражева. – 
Минск: Універсітєцкое, 2002. –
267 с. 

Основні задачі аналізу матеріальних запасів на промисловому підприємстві полягають у 
забезпеченні щоденного дослідження їх надходження, збереження на всіх етапах руху, аналіз 
та планування норм необхідних запасів, використання матеріальних запасів у виробництві на 
базі технічно-обгрунтованих норм їх використання. За допомогою аналізу використання 
матеріальних ресурсів можливим стає своєчасне виявлення матеріальних запасів та їх 
залишків, які у подальшому підлягають реалізації у відповідності з чинним порядком, що і 
розроблено на підприємствах 

3 Поплюйко А.М. Оцінка 
виробничих запасів при їх 
використанні // Збірник 
наукових праць черкаського 
державного технологічного 
університету. – № 1. – 
Черкаси: ЧДТУ, 2002.  С. 55– 
63. 

Систематичний аналіз використання матеріальних ресурсів на машинобудівних 
підприємствах може бути за такими напрямами: всебічне вивчення сукупності факторів, які є 
носіями резервів економії матеріальних ресурсів; аналіз змін витрат на матеріали за рахунок 
окремих факторів, використовуються методи індексного аналізу (індекси питомого 
використання кожного з видів виробничих запасів, індекси виконання норм використання 
виробничих запасів);аналізуються показники загального використання виробничих запасів у 
цілому по підприємству, показники питомого використання різних видів матеріалів на 
виробництво окремих видів продукції підприємства, показники динаміки норм використання 
окремих видів виробничих запасів (за допомогою методу динамічних рядів) 

4 Дерев'янко С. Проблема 
оцінки матеріальних цінностей 
в сучасних умовах // 
Агрокомпас. – № 11. – 2003 

Для того, щоб визначити, якою мірою підприємство забезпечене матеріальними ресурсами, 
необхідно:вивчити порядок розрахунку й обгрунтованість договорів про поставку 
матеріальних ресурсів, умови поставок; визначити характер виробничих матеріальних запасів 
і зміну їх структури; перевірити обгрунтованість норм виробничих запасів і потребу в 
матеріальних ресурсах; виявити можливості зменшення виробничих запасів і потреби в 
матеріальних ресурсах; розробити заходи щодо зниження наднормативних і зайвих запасів 
матеріалів 

Таблиця 4. Проект, який регламентує облік виробничих запасів на ТОВ "БЗ ЗБВ"

Складова частина проекту Зміст складової частини
Загальна частина Перелік нормативних документів з обліку виробничих запасів. Методи кількісно-сортового обліку виробничих 

запасів. Методика оцінки виробничих запасів. Склад постійної інформації з обліку виробничих запасів 
Номенклатура виробничих 
запасів 

Розробка номенклатури виробничих запасів. Розробка облікових цін виробничих запасів. Оформлення 
номенклатури – цінника виробничих запасів 

Організація складського 
обліку запасів 

Організація книг або карток складського обліку виробничих запасів. Складання сальдових відомостей та мате-
ріальних звітів про рух запасів 

Документування операцій 
з руху запасів 

Складання робочих інструкцій по заповненню документів і графіків документообігу запасів 

Бухгалтерський облік 
запасів 

Організація аналітичного й синтетичного обліку запасів відповідно до прийнятої на підприємстві форми обліку

Організація праці 
матеріального відділу 
бухгалтерії 

Розробка посадових інструкцій, індивідуальних графіків облікових робіт, а також структурних графіків облікових 
робіт матеріального відділу бухгалтерії 
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У наказі про облікову політику

на ТОВ "БЗ ЗБВ" розкривають ос*

новні елементи облікової політики

щодо виробничих запасів (табл. 5).

Класифікацію рахунків аналітич*

ного обліку виробничих запасів на

ТОВ "БЗ ЗБВ" будується ієрархіч*

ним методом класифікації з викори*

станням послідовної системи коду*

вання. Кожна позиція у класифікації

рахунків аналітичного обліку містить

цифровий код і назву відповідних

класифікаційних угруповань. Струк*

тура коду та рахунки, які використо*

вуються в обліку руху виробничих запасів, мають наступ*

ний вигляд зображений на рис. 1.

Порядок присвоєння номенклатури при оприбутку*

ванні виробничих запасів на ТОВ "БЗ ЗБВ" відображе*

но в таблиці 6.

Для того, щоб визначити облікові номенклатури з

бухгалтерського обліку виробничих запасів на ТОВ "БЗ

ЗБВ", складають перелік усіх об'єктів, які мають бути

зафіксовані в первинних документах.

Складський облік виробничих запасів ведеться в

картках складського обліку, які відкривають в бухгал*

терії ТОВ "БЗ ЗБВ" на кожен номенклатурний номер

виробничого запасу і передають на склад. У них вказу*

ють номер складу, найменування виробничих запасів,

номенклатурний номер, сорт, одиницю виміру, обліко*

ву ціну і так далі.

Аналітичні дослідження показників руху виробни*

чих запасів, фінансової звітності ТОВ "БЗ ЗБВ" нада*

ють можливість оцінити ефективність використання ви*

робничих запасів, їх якість, його платоспроможність і

ліквідність, рівень фінансової стійкості й ділової актив*

ності, обсяги і якість дебіторської та кредиторської за*

боргованості.

Динаміку змін у структурі балансу та в структурі обо*

ротних активів ТОВ "БЗ ЗБВ" за період 2014—2016 рр.

на підставі даних фінансової звітності представимо на

рисунку 2—3.

Здійснюючи аналіз діяльності підприємства ТОВ "БЗ

ЗБВ" на кінець 2016 року можна відмітити такі зміни у

структурі розміщення оборотних коштів підприємства,

а саме: частка виробничих запасів у структурі активів

підприємства збільшилась на 7,95% (з 12,03 до

19,98%), або на 1720,5 тис. грн, що свідчить про зрос*

тання виробничого потенціалу; частка готової продукції

зменшилася на 6,94% (з 8,83 до 1,89%); дебіторська

заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась

Шаблон номенклатури матеріалу Група виробничих запасів 
201. Бетони БМ 100; БМ 100 П-4; БМ 150; БМ 150 П-4; БМ 300; 

БМ 300W-4; БМ 300W-6; БМ 300W-6 П-4;  
інші 

201. Розчини М – 50; М – 75; М – 100; М – 150; М – 200; Вапняковий 
201. Плити перекриття пустотні 
серії 1.141-1 

ПК 90.12-8АтVт; ПК 85.12-8АтVт; ПК 74.12-8АтVт;
ПК 63.12-8АтVт; ПК 49.12-8АтVт;  
інші 

201. Плити плоскі серії 
ИИ 03.02 

ПТП – 32-12; ПТП – 32-10; ПТП – 28-8;  
інші 

201. Фундаментні блоки ФБС – 24-3-6т; ФБС – 24-4-6т; ФБС – 12-5-6т; 
ФБС – 9-6-6т; ФБС – 9-5-6т; інші 

209. Інші залізобетонні матеріали 
(ІЗБМ) 

Стійка С-1; Подушка МП – 1; Ложемент;  
інші 

Таблиця 6. Порядок присвоєння номенклатурного номеру
при оприбуткуванні виробничих запасів на ТОВ "БЗ ЗБВ"

Таблиця 5. Елементи облікової політики по виробничих запасах ТОВ "БЗ ЗБВ"

Назва елементів облікової політики Варіанти методів оцінки і обліку запасів 
Поріг суттєвості Встановлюється поріг суттєвості для оприбуткування виробничих запасів на 

баланс 
Одиниця обліку запасів Найменування; однорідна група (вид)
Методи оцінки вибуття запасів Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої 

собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 
нормативних затрат; ціни продажу 

Методи обліку транспортно-
заготівельних витрат 
 

Порядок обліку (ідентифіковано чи загалом) і розподілу транспортно-
заготівельних витрат; окремий субрахунок обліку транспортно-заготі-
вельних витрат 

Рис. 1. Структура коду та рахунки аналітичного обліку виробничих запасів на ТОВ "БЗ ЗБВ"
 

Клас 2 «Запаси» 

Субрахунок (рахунок другого порядку) 
201 «Сировина й матеріали» 
203 «Паливо» 
204 «Тара й тарні матеріали» 
205 «Будівельні матеріали» 
207 «Запасні частини» 
209 «Інші матеріали» 
2091 «Інші матеріали» 
2092 «Транспортно-заготівельні 
предмети» 

Синтетичний рахунок (рахунок першого 
порядку) 20 «Виробничі запаси» 

Х Х Х 
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на 15,64% (з 66,39 до 50,75%); загальне зменшення

дебіторської заборгованості у порівняння з початком

року дорівнює 20,39%.

Динаміку змін у складі виробничих запасів на ТОВ

"БЗ ЗБВ" за період 2014—2016 рр. представимо на

рис. 4.

Аналізуючи динаміку змін у складі виробничих за*

пасів на ТОВ "БЗ ЗБВ" на підставі рисунку 4 можна

відмітити, що станом на початок 2015 р. кількість ви*

робничих запасів зросла на 3723,6 тис. грн в порівнянні

з 2014 р., але на початок 2016 р. їх кількість зменши*

лась на 2455,9 тис. грн У структурі виробничих запасів

ТОВ "БЗ ЗБВ" сировина і матеріали займають 47,94%

станом на 01.01.2014 р., але на 01.01.2015 р. їх частка

зросла на 14,24% і склала 62,18%; станом на 01.01.2016

р. частка сировини і матеріалів зменшилась на 0,93% і

склала 61,25%.

Для оцінки фінансового стану підприємства ТОВ "БЗ

ЗБВ" необхідно розрахувати основні фінансові показ*

ники і коефіцієнти підприємства. Результати розра*
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Рис. 2. Динаміка змін у структурі балансу ТОВ "БЗ ЗБВ" за період 2014—2016 рр.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

В
ир

об
ни

чі
за
па

си

Го
то
ва

пр
од
ук

ці
я

Д
еб
іт
ор

.
за
бо
рг
ов

. з
а

то
ва
ри

, р
об
от
и,

по
сл
уг
и

Д
еб
іт
ор

.
за
бо
рг
ов

. з
а

ро
зр
ах
ун

ка
м
и 
з

бю
дж

ет
ом

Ін
ш
і п

от
оч
на

де
бі
то
рс
ьк

а
за
бо
рг
ов
ан

іс
ть

 

Гр
ош

ов
і к

ош
ти

Ін
ш
і о
бо
ро
тн
і

ак
ти
ви

В
ит
ра
ти

м
ай

бу
тн
іх

пе
рі
од
ів

період

ти
с.
гр
н.

01.01.14р. 01.01.15р. 01.01.16р. 01.01.17р.

Рис. 3. Динаміка змін у структурі оборотних активів ТОВ "БЗ ЗБВ" за період 2014—2016 рр.

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

С
ир
ов
ин

а
і

м
ат
ер
іа
ли

П
ал
ив
о 

Т
ар
а 
і

та
рн
і

м
ат
ер
іа
ли

Б
уд
ів
ел
ьн
і

м
ат
ер
іа
ли

За
па
сн
і

ча
ст
ин

и 

Ін
ш
і

м
ат
ер
іа
ли

показник

ти
с.
гр
н.

01.01.14р. 01.01.15р. 01.01.16р.

Рис. 4. Динаміка змін у складі виробничих запасів на ТОВ "БЗ ЗБВ" за період 2014—2016 рр.
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хунків станом на початок 2017 р. представимо

в таблиці 7.

Аналізуючи фінансові показники і коефіці*

єнти підприємства ТОВ "БЗ ЗБВ" по роках, мож*

на відмітити, що більшість показників за пері*

од 2014—2016 рр. не відповідають норматив*

ним значенням, а саме:

— не відповідність показників фінансової

стійкості свідчить про те, що підприємство не

має достатньої фінансової забезпеченості без*

перервної основної діяльності. Крім цього,

підприємство не здатне маневрувати власними

коштами, так як їх недостатньо, у зв'язку з чим

відсутнє достатньо забезпечення матеріальних

оборотних засобів власними джерелами по*

криття;
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Рис. 5. Динаміка змін показників ліквідності
ТОВ "БЗ ЗБВ" за період 2014—2016 рр.

Таблиця 7. Аналіз основних фінансових показників і коефіцієнтів
ТОВ "БЗ ЗБВ" за 2016 р.

№ Найменування показника Норм. 
знач. 

Формула 
розрахунку 

На 01.01. 
2016 р 

На 31.12. 
2016 р 

Відхи-
лення 

1 2 3 4 5 6 7 
Показники оцінки майнового стану

1 Загальна сума господарських засобів, що 
знаходяться в розпорядженні п/ва, тис. грн 

- БН 46249,70 38520,30 -7729,4

2 Частка необоротних активів в активах  - НА/БН 0,07 0,11 0,04 
3 Частка основних засобів в активах - ОЗ/БН 0,07 0,10 0,03
4  Частка основних засобів в необоротних активах - ОЗ/НА 0,97 0,98 0,01
5 Коефіцієнт зносу основних засобів - знос/первинна 

вартість ОЗ 
0,21 0,28 0,07

6 Коефіцієнт придатності - залишкова вартість 
ОЗ/ первинна 
вартість ОЗ 

0,79 0,72 -0,07

Показники фінансової стійкості
1 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) 0,5-0,8 ВК/БН 0,03 0,07 0,04
2 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 0,2-0,5 ЗК/БН 0,97 0,93 -0,04
3 Коефіцієнт незалежності (2) 1,0-4,0 ВК/ЗК 0,04 0,07 0,03
4 Коефіцієнт співвідношення залученого і 

власного капіталу 
0,25-1 ЗК*/ВК 27,70 14,12 -13,58

5 Коефіцієнт фінансової залежності 1,25-2,0 БН/ВК 28,70 15,12 -13,58
6 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,05-0,10 ВОК/ВК -1,05 -0,59 0,46
7 Коефіцієнт структури залученого капіталу ДЗ/ЗК 0,00 0,00 0,00
8 Коефіцієнт інвестування >1,0 ВК/НА 0,49 0,63 0,14
9 Коефіцієнт покриття запасів і затрат власними 

оборотними коштами 
0,6-0,8 (ВК-НА)/ЗЗ -0,19 -0,20 -0,01

10 Коефіцієнт прогнозу банкрутства в динам. (ОА+ВМ-ПЗ-
ДМ)/БН 

-0,04 -0,04 0

11 Коефіцієнт фінансової стійкості ВК/(ПЗ+ДМ) 0,04 0,07 0,03
12 Співвідношення Дт- і Кт- заборгованості < 1,0 ДБ/КЗ 0,73 0,73 0

Показники рентабельності
1 Рентабельність майна (активів) в динам. ЧистПР/БН(с)*100 2,05 2,21 0,16 
2 Рентабельність власного капіталу в динам. ЧистПР/ВК(с)*100 41,88 45,02 3,14
3 Рентабельність основних засобів в динам. ЧистПР/ОЗ(с)*100 24,36 26,19 1,83
4 Рентабельність продукції в динам. ЧистПР/ВирРП*100 2,27 2,16 -0,11
5 Рентабельність основної діяльності в динам. ЧистПР/СобРП*100 2,73 2,62 -0,11 
6 Період окупності власного капіталу, міс. - ВК(с)/ЧистПР 2,39 2,22 -0,17

Показники ліквідності та платоспроможності
1 Оборотний капітал, тис. грн > 0 (ВК+ЗНВ+ДЗ)-НА -1688,90 -1498,60 190,3
2 Власний оборотний (функціонуючий) капітал 

(ВОК), тис. грн 
> 0 ВК+ДЗ-НА -1688,90 -1498,60 190,3 

3 Коефіцієнт маневреності функціонуючого 
капіталу 

ГК/ВОК -0,26 -0,53 -0,27

4 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу  - ЧистД/ВОК -22,73 -28,99 -6,26 
5 Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) 2,0-2,5 (ОА+ВМ)/(ПЗ+ДМ) 0,96 0,96 0
6 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,8-1,5 (ОА-

ЗЗ+ВМ)/(ПЗ+ДМ) 
0,76 0,75 -0,01

7 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25-0,3 ГК/(ПЗ+ДМ) 0,01 0,02 0,01 
8 Частка оборотних активів в активах п/ва ОА/БН 0,92 0,89 -0,03
9 Частка власних оборотних коштів в оборотних 

активах 
ВОК/ОА -0,04 -0,04 0

10 Частка виробничих запасів в оборотних активах   ЗЗ/ОА 0,21 0,22 0,01 
11 Частка власних оборотних коштів у покритті 

запасів і затрат 
ВОК/ЗЗ -0,19 -0,20 -0,01
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— високий рівень недостачі ліквідності на ТОВ "БЗ

ЗБВ" означає, що підприємство неспроможне погасити

свої поточні борги і зобов'язання, що може спричинити

його неплатоспроможність і банкрутство. Низький

рівень платоспроможності на ТОВ "БЗ ЗБВ" забезпе*

чено наявністю прострочених боргів бюджету, робітни*

кам та іншим кредиторам;

— рентабельність майна, власного капіталу та основ*

них засобів на кінець 2016 р. мають тенденцію до збільшен*

ня, але рентабельність продукції, основної діяльності зни*

зилися. Стабільність фінансового стану ТОВ "БЗ ЗБВ"

може бути відновлена за умови прискорення оборотності

оборотних активів та їх зменшення на 1 грн чистого дохо*

ду, дотримання залишків у відповідності до визначених

нормативів та збільшення робочого капіталу за рахунок

прибутковості господарської діяльності.

Динаміку змін показників ліквідності ТОВ "БЗ ЗБВ"

по роках представлено на рисунку 5.

З метою побудови ефективної діяльності ТОВ "БЗ

ЗБВ" та якості обліку виробничих запасів на підприємстві

можна запропонувати стадії документообігу з обліку ви*

робничих запасів, які включають в себе технологію об*

робки даних та організацію етапів обігу документів:

— стадія первинного обліку повинна прискорюва*

ти передачу первинних документів з обліку виробничих

запасів до бухгалтерії ТОВ "БЗ ЗБВ";

— на стадії поточного обліку виробничих запасів

здійснюється бухгалтерська обробка значної кількості

інформації щодо руху виробничих запасів ТОВ "БЗ ЗБВ";

— стадія підсумкового обліку виробничих запасів

передбачає заощадження коштів та часу на правильне

складання звітних облікових регістрів у передбачені тер*

міни на ТОВ "БЗ ЗБВ".

Стадії якості облікових робіт з виробничими запаса*

ми та їх технології проведення необхідно розробляти в

бухгалтерії ТОВ "БЗ ЗБВ", узгоджувати з керівником

підприємства та іншими структурними підрозділами.

З метою підвищення аналітичності облікових робіт

з виробничими запасами на ТОВ "БЗ ЗБВ" можна за*

пропонувати робочий план рахунків, який розроблений

на підставі діючого плану рахунків (табл. 8).

Достовірна і своєчасна інформація, яка надходить з

бази даних підприємства, є необхідною для оперативно*

го управління виробничими запасами ТОВ "БЗ ЗБВ".

Аналізуючи використання виробничих запасів на ТОВ "БЗ

ЗБВ", потрібно перевірити правильність складання пла*

ну матеріально*технічного постачання, а пізніше його

виконання за обсягом, номенклатурою, термінами.

Для покращення фінансового стану підприємства

необхідно проаналізувати забезпеченість підприємства

матеріальними ресурсами та ефективність їх викорис*

тання, чим нижчим є забезпеченість підприємства вироб*

ничими запасами та ефективність їх використання, тим

нижчими є показники фінансового стану.

ВИСНОВКИ
На підставі аналізу підходів до трактування терміну

"виробничі запаси" визначено розбіжність поглядів еко*

номістів*науковців, відсутність системного підходу до

розуміння терміну "виробничі запаси" у вчених. У ре*

зультаті дослідження підходів до трактування поняття

"виробничі запаси" визначено їх місце в системі катего*

рійного апарату бухгалтерського обліку та надано влас*

не визначення даного поняття, зокрема під виробничи*

ми запасами слід розуміти сукупність предметів праці,

які знаходяться у складі оборотних активів у вигляді

запасів основних та допоміжних матеріалів на складах,

а також палива, запасних частин, зворотних відходів,

тари та інших матеріалів, які призначені для викорис*

тання як у виробничому процесі, так і для будь*яких

інших потреб підприємства, у кожному операційному

циклі передаючи свою вартість на собівартість готової

продукції, робот, послуг, облік яких ведеться на рахун*

ках другого класу.

Рахунки та субрахунки Назва рахунків і субрахунків
1 2

Клас 2 Запаси
Рахунок 20 Виробничі запаси 
Субрахунок першого порядку 
201 Сировина й матеріали
202 Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби 
203 Паливо  
204 Тара й тарні матеріали
205 Будівельні матеріали
206 Матеріали, передані в переробку
207 Запасні частини
209 Інші матеріали 
Субрахунок другого порядку
201.1 Бетони
201.2 Розчини
201.3 Фундаментні блоки
Субрахунок третього порядку
201.1.1 БМ 100
201.1.2  БМ 100 П-4
201.1.3 БМ 300
201.2.1 М - 75
201.2.2 М - 50
201.3.1 ФБС – 24-3-6т
201.3.2 ФБС – 24-4-6т
201.3.3 ФБС – 12-5-6т

Таблиця 8. Запропонований робочий план рахунків з обліку виробничих запасів
на ТОВ "БЗ ЗБВ"
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ЗБВ" та здійснена оцінка фінансового стану підприєм*

ства, на підставі якого сформовані пропозиції щодо

вдосконалення обліку виробничих запасів та оцінки

фінансового стану ТОВ "БЗ ЗБВ".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Різноманіття поглядів, а також відсутність єдиного

методичного підходу до оцінки стану та рівня еконо*

мічної безпеки галузі свідчить про невисоку ефектив*

ність методів оцінки економічної безпеки держави.

Відповідно, постає актуальне питання про необхідність

розробки обгрунтованого системного підходу до вирі*

шення проблеми забезпечення методичного підходу до

оцінки економічної безпеки галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Питання щодо ефективності оцінки рівня економічної

безпеки держави та галузі було і залишається об'єктом дос*

лідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед

яких такі, як В.Алькема, В. Терехов, В. Грушко, О. Захаров,

В. Мунтіян, В. Мартиненко, У. Пірсонс, У. Мітчелл, В. Шлем*

ко, І. Бінько, О. Саєнко, В. Геєць, Д. Стінгер, Р. Кляйн та ін.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є дослідження існуючих методичних

підходів щодо здійснення оцінки стану та рівня еконо*

мічної безпеки галузі з метою подальшого використан*

ня для вироблення нового підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На етапі відбору показників індикаторів стану та рівня

економічної безпеки за основними складовими економі*

чної безпеки пропонується застосування індикаторного

підходу та ресурсно*функціонального підходу.

УДК 322.122

О. Є. Денисов,
докторант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ТА РІВНЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ

O. Denysov,
doctoral, "KROK" University, Kiev

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE STATE AND LEVEL OF ECONOMIC
SECURITY OF THE INDUSTRY

Стаття покликана дослідити існуючі методичні підходи до оцінки стану та рівня економічної без�
пеки галузі здійснення оцінки рівня економічної безпеки держави. В статті розглядаються індика�
торний, ресурсно�функціональний підходи, SWOT�аналіз, метод економічного моделювання та мо�
дель аналізу п'яти конкурентних сил Майкла Портера. Автором аналізуються переваги та недоліки
у адаптації цих підходів та їх застосування в методології забезпечення економічної безпеки галузі.

This article aims to investigate the existing methodological approaches to assessing the state and level
of economic security in the field of assessing the level of economic security of the state. The article
discusses indicator, resource�functional approaches, SWOT�analysis, economic modeling method, and
Michael Porter's model of the five competitive forces analysis. The author analyzes the advantages and
disadvantages of adapting these approaches and their application in the methodology of ensuring the
economic safety of the industry.

Ключові слова: економічна безпека, галузь, держава, методичний підхід.
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Індикаторний пороговий підхід в оцінці економічної

безпеки галузі базується на адаптації індикаторного по*

рогового підходу в визначенні рівня економічної безпе*

ки держави та підприємств для застосування на рівні га*

лузі. Такий підхід полягає у встановленні за результата*

ми порівняння фактичних показників економічної безпе*

ки галузі за всіма її складовими з нормативними (гранич*

ними, пороговими чи оптимальними) значеннями індика*

торів, що відповідають певному рівню безпеки.

b

ін

іф
i Р

Р
x )(= (1),

де Ріф, Рін — відповідно фактичні і нормативні зна*

чення і*го показника; b — показник рівня (для показни*

ка типу "мінімум" дорівнює 1, для показника типу "мак*

симум" дорівнює *1).

Такий підхід має широке застосування в затвердже*

них державних Методиках розрахунку рівня економіч*

ної безпеки держави 2003, 2007 та 2013 років, тому цей

підхід має системне застосування та не потребує додат*

кової окремої верифікації [1—3].

Ресурсно*функціональний підхід має комплексний ха*

рактер та визначає стан функціональних складових еконо*

мічної безпеки галузі та чинників зовнішнього та внутрішнь*

ого середовища, що на них впливають, визначає рівень еко*

номічної безпеки на основі оцінки ступеня використання ре*

сурсів галузі за основними функціональними складовими.

∑=
n

i
iieb dKVr (2),

де К
і
 — значення часткових функціональних кри*

теріїв економічної безпеки галузі

d
i
 — питома вага значущості функціональних скла*

дових економічної безпеки галузі
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n — кількість функціональних складових економіч*

ної безпеки галузі.

Ресурсно*функціональний підхід в дослідженні економ*

ічної безпеки галузі дозволяє визначати рівень економічної

безпеки на основі оцінки ступеня використання ресурсів за

основними функціональними складовими: фінансовою, енер*

гетичною, кадровою, інформаційною, інвестиційною. Для

дослідження економічної безпеки кожної складової пропо*

нується визначення питомої ваги функціональних складових

економічної безпеки галузі. В межах даного підходу та із за*

стосуванням динамічного підходу проводиться розрахунок

рівня економічної безпеки галузі за різні періоди із збере*

женням сталого критерію питомої ваги кожної функціональ*

ної складової, це дозволяє визначити зміни параметрів скла*

дових та рівня економічної безпеки кожної складової в ди*

наміці розвитку, змінах кон'юнктури ринку та за певний діа*

пазон часу із збереженням їх вагового коефіцієнту. Такий

підхід є доцільним для використання в процесі діагностики

стану та рівня економічної безпеки галузі, та у процесі моні*

торингу стану та рівня економічної безпеки.

Адаптація цього підходу та його застосування в методо*

логії забезпечення економічної безпеки галузі дозволяє виок*

ремити показники індикатори, згрупувати їх за основними

функціональними складовими та блоками економічної безпе*

ки, визначити питому вагу кожного показника та визначити

показники рівня економічної безпеки за кожною складовою з

урахуванням їх питомої ваги в загальному значенні складової.

Метод SWOT* аналізу є широко вживаним методом, що

застосовується у діагностиці та стратегічному плануванні та

полягає у виявленні факторів внутрішнього та зовнішнього

середовищі та розподілу їх на чотири категорії по впливу на

об'єкт аналізу.

Застосування методу SWOT*аналізу дозволяє здійсни*

ти дослідження факторів та чинників впливу на стан та рівень

економічної безпеки галузі: визначити слабкі та сильні сто*

рони, можливості та загрози внутрішньо економічного та

зовнішньоекономічного середовища, що впливають на еко*

номічну безпеку галузі. Сильні та слабкі сторони є фактора*

ми внутрішнього середовища об'єкту аналізу, тоді як мож*

ливості та загрози визначають фактори зовнішнього сере*

довища в економічній безпеці галузі. Таким чином, сильні сто*

рони визначають якості, що дають перевагу підприємствам

галузі, слабкі сторони окреслюють фактори, що визначають

недоліки внутрішнього стану чи ринкових позицій галузі, що

негативно впливають на його економічну безпеку.

Можливості визначають додаткові фактори зов*

нішнього середовища, що відкривають нові перспективи чи

надають нові можливості для підприємств галузі у роботі

на внутрішньому та зовнішніх риках та забезпечення еко*

номічної безпеки галузі. Загрозами є факторами, що ма*

ють деструктивний вплив на стан галузі та підприємства що

її формують та визначаються в економічній безпеці як дес*

труктивні чинники, наявність значної кількості загроз може

значну ускладнити досягнення мети забезпечення економ*

ічної безоке та розвитку підприємств галузі.

SWOT*аналіз є універсальним методом, який може бути

успішно адаптованим та застосованим для аналізу в забез*

печенні економічної безпеки галузі, оскільки він є гнучким

методом із вільними визначенням та вибором факторів ана*

лізу в залежності від прийнятої мети дослідження. Цей ме*

тод пропонується застосовувати із метою оперативної оці*

нки стану економічної безпеки певної галузі та в межах та*

кого дослідження для планування стратегії забезпечення

економічної безпеки галузі у тривалій перспективі.

Завданнями SWOT*аналізу є надати структурований опис

ситуації стану об'єкту, відносно якого необхідним є прийнят*

тя певного рішення. Метод дозволяє здійснити комплексний

якісно*кількісний аналіз цих чинників, виявити та визначити

проблемні поля економічної безпеки галузі та відповідно до

них окреслити напрями забезпечення економічної безпеки

галузі. SWOT*аналіз є ефективним для здійснення початко*

вої оцінки у процесі діагностики впливу факторів зовнішньо*

го та внутрішнього середовища, проте він не є повним та ос*

таточним та потребує додаткового застосування кількісного

аналізу розрахунку показників та аналізу динаміки їх зміни.

До недоліків такого методу можна віднести надання

статичного аналізу та відсутність бачення ситуації в ди*

наміці. Це метод якісного аналізу і тому його доцільно

комбінувати із кількісним аналізом та використанням ди*

намічного підходу, недоліком методу є значна залежність

від об'єму зібраного фактологічного матеріалу та ефек*

тивності його опрацювання тобто від якості інформацій*

но*аналітичного забезпечення.

Застосування методу економічного моделювання в за*

безпеченні економічної безпеки галузі зумовлене необхідн*

істю розробки економічної моделі, що максимально повно

відповідала б завданням даного дисертаційного досліджен*

ня, що дозволила б здійснити якісно*кількісний аналіз стану

економічної безпеки галузі, визначити сукупність показників,

стан їх економічної безпеки та інтегральний індекс рівня еко*

номічної безпеки окремо за складовими, функціонально*ком*

понентними блоками економічної безпеки та загального інтег*

рального індексу економічної безпеки галузі.

Метод моделювання є ефективним засобом виявлення

ознак певних процесів та явищ за допомогою моделі і відпо*

відно під моделюванням визначають уявну або матеріаль*

ну систему що надає інформацію про об'єкт дослідження

відображаючи та відтворюючи його. Структура методу мо*

делювання включає постановку завдання, визначення ана*

лога, створення або вибір моделі. Розробку моделі, дослі*

дження моделі та інтерпретацію отриманих результатів,

перенесення наукових знань із моделі на об'єкт досліджен*

ня. Економічне моделювання в забезпеченні економічної

безпеки включає комплексне застосування якісних та

кількісних методів та наукових підходів.

Відповідно до вищезазначеного на етапі формування

методичного базису аналізу та оцінки економічної безпеки

необхідним є адаптація та застосування методу економіч*

ного моделювання — формування моделі аналізу та оцін*

ки рівня економічної безпеки галузі та визначення інтеграль*

ного індексу рівня економічної безпеки галузі за всіма її

функціональним складовими та показниками індикатора*

ми кожної із складових.

Для реалізації процесу моделювання та оцінки стану та

рівня економічної безпеки із урахуванням комплексності

відбору показників індикаторів, що відповідатимуть стану

економічної безпеки за всіма складовими та всебічно відоб*

ражатимуть стан їх економічної безпеки, доцільним є зас*

тосування комплексного підходу. Якісний підхід застосо*

вується у здійсненні процесу експертної оцінки, норматив*

ний підхід при визначенні найбільш оптимальних значень

показників*індикаторів рівня економічної безпеки,

кількісний підхід при проведенні відповідних розрахунків

рівня економічної безпеки.
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Модель аналізу п'яти конкурентних сил Майкла Портера

[4] — це модель, що є доцільною для застосування із метою

визначення інтенсивності та визначеності конкурентних сил

у галузі, її застосування в методології забезпечення економ*

ічної безпеки галузі обгрунтовано тим, що вона дозволяє

дослідити стан внутрішнього ринку тієї чи іншої галузі та ок*

реслити перспективи при виході на зовнішні ринки. Це одна

із найуживаніших і найпоширеніших моделей, що у комплексі

діагностики стану та рівня економічної безпеки галузі дозво*

лить отримати більш повний аналіз стану конкурентного ринку

галузі, існуючої конкуренції та конкурентних переваг.

Модель аналізу п'яти сил Майкла Портера — це статич*

на модель, у якій за допомогою п'яти структурних одиниць,

що є характерними для кожної галузі, описано методи фор*

мування конкурентних переваг та прибутковості та утриман*

ня цих показників у довготривалій перспективі. Аналіз п'я*

ти сил Портера є методикою для аналізу галузей та опра*

цювання стратегії бізнесу.

Адаптація та застосування даної моделі у процесі діаг*

ностики економічної безпеки галузі обумовлене іще і тим,

що основою запропонованої стратегії інтегрованого кон*

курентного розвитку в забезпеченні економічної безпеки

галузі є конкурентоспроможність підприємств галузі та їх

продукції на внутрішньому та на зовнішніх ринках, та без*

пека процесу інтеграції галузі на зовнішні економічні рин*

ки. Внаслідок цього застосування даної моделі, що безпо*

середньо пов'язано із діагностикою конкурентних переваг

та факторів, що їх формують є доцільною та відповідає зав*

данням цього дослідження.

Як визначено у теорії конкуренції Майкла Портера [4],

на ринку кожної галузі існує п'ять рушійних сил, що визна*

чають його прибутковість. Кожна сила в цій моделі є окре*

мим рівнем конкурентоспроможності:

— загроза появи нових гравців;

— ринкова влада покупців;

— ринкова влада постачальників;

— загроза появи товарів*замінників;

— рівень конкурентної боротьби та внутрішньогалузе*

ва конкуренція.

За такою моделлю вищезазначені елементи ринково*

го середовища є рушійними силами конкуренції в галузі.

Конкурентний аналіз у галузі із застосуванням цієї моделі

дозволяє визначити інтенсивність конкурентних сил у галузі

за основними позиціями (силами) та знайти позицію, що за*

безпечувала б максимальний захист від впливу факторів

конкуренції.

Для визначення Першої сили "загроза появи нових

гравців" здійснюється відповідний аналіз загроз появи но*

вих гравців та визначають вхідні бар'єри у галузі та швидкість

впливу існуючих гравців ринку. "Ринкова влада покупців"

визначає вплив що можуть здійснювати на рівень конкурен*

тоспроможності — покупців галузі — обсяг вимог до якості,

ціни товару, її відповідності. Аналіз третьої сили "ринкової

влади постачальників" дозволяє визначити їх вплив на кон*

курентоспроможності товарів галузі на внутрішньому рин*

ку оскільки характеризує вартість та перерозподіл ресурсів

на ринку та доступ до їх використання. Від цієї сили знач*

ною мірою залежить прибутковість у галузі та стан вироб*

ничої та фінансової складової економічної безпеки галузі.

Четверта сила — "поява товарів замінників", що значно

обмежують потенціал ринку із точки зору зростання ціни та

обсягів продажу, несе в собі визначення загрози зменшення

темпів зростання внутрішнього ринку та обсягу споживання

товарів та відповідно активує загрози для внутрішньо еконо*

мічної, виробничо*технологічної, фінансової складових еко*

номічної безпеки галузі. П'ята сила — "внутрішньо галузева

конкуренція" призводить до зменшення ціни та рентабель*

ності виробництва на внутрішньому ринку та збільшення вит*

рат та стимулювання та просування продукції, що призводить

до зменшення показників прибутковості підприємств галузі,

що несе у собі значні загрози для внутрішньо економічної

ринкової, фінансової, виробничо*технологічної, кадрової,

складових економічної безпеки галузі.

ВИСНОВКИ
Застосування методу SWOT*аналізу у процесі ком*

плексної діагностики економічної безпеки галузі як ме*

тод якісної оцінки у комплексі із іншими методами та

підходами дозволяє визначити проблемні поля та окрес*

лити перспективні напрями забезпечення економічної

безпеки галузі, які будуть ураховані при розробці стра*

тегії забезпечення економічної безпеки галузі та плану*

ванні стратегічних напрямів забезпечення економічної

безпеки галузі даного дисертаційного дослідження.

Використання моделі аналізу п'яти сил Майкла Порте*

ра в методології забезпечення економічної безпеки галузі

із метою аналізу стану та рівня економічної безпека внутр*

ішнього ринку дозволяє виявити фактори загроз внутріш*

нього ринку та силу впливу цих факторів на стан галузі та

рівень її економічної безпеки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оптимальне функціонування сільськогосподарських

підприємств здійснюється за умови забезпечення ефек*

тивності їх підприємницької діяльності, оцінка якої охоп*

лює усі її аспекти (виробничий, маркетинговий, інновац*

ійно*інвестиційний, фінансовий, соціальний тощо) та

функції менеджменту. Власники підприємств повинні по*

стійно проводити моніторинг їх діяльності для досягнен*
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ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF MATERIAL
AND TECHNICAL BASE OF ENTERPRISES

Досліджено основні тенденції оснащення матеріально�технічної бази хмелепідприємств.
Окреслено стан та перспективи розвитку матеріально�технічної бази хмелепідприємств, яка б
відповідала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх технологій. Зростання
рівня фондозабезпеченності аграрного сектору економіки, відповідність складу основних за�
собів кращим світовим зразкам, розвиток на інноваційно�інвестиційній основі техніко�техно�
логічного потенціалу сільськогосподарського виробництва є першочерговим стратегічним зав�
данням. Розкрито та обгрунтовано важливість формування матеріально�технічної бази хмеле�
підприємства у практичному значенні.

The basic tendencies of rigging of material and technical base of hop�grower economies are
investigational in the article. The state and prospects of development of material and technical base
of hop�grower economies are outlined, what would answer world standards and modern requirements
in relation to the newest technologies. Increase of level of to material well�being agrarian to the
sector of economy, accordance of composition of the fixed assets to the best world standards,
development on innovative�investment basis of technical and technological potential of agricultural
production is a near�term strategic task.

Importance of forming of material and technical base of hop�grower economies is exposed and
reasonable in practical value.

Ключові слова: матеріально�технічна база, основні засоби, матеріальні ресурси, модернізація, еконо�

мічна ефективність.
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ня максимальної віддачі від вкладеного капіталу й досяг*

нення успішного функціонування бізнесу. Результати

оцінки підприємницької діяльності становлять основу для

прийняття управлінських рішень щодо вибору системи

цілей розвитку підприємства, пошуку шляхів і методів

досягнення цих цілей, здійснення раціоналізації органі*

зації виробництва, створення системи інформаційно*ана*

літичного забезпечення діяльності підприємства.
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Оцінювання інноваційно*інвестиційних рішень та

економіко*математичне моделювання ефективності

інноваційно*інвестиційних проектів сільськогосподарсь*

ких підприємств, по суті, доповнюють один одного,

оскільки обидва стосуються інвестиційного проектуван*

ня та містять комплекс методів та моделей, здатний ви*

світлити інноваційно*інвестиційний розвиток, але у

різній площині. Різниця полягає в їх відношенні до стра*

тегування: інвестиційне рішення є його інструментом, а

інноваційно*інвестиційний проект — об'єктом.

Інструментарій оцінки ефективності інноваційно*

інвестиційних проектів та інвестиційних рішень містить:

— методи оптимізації та моделі управління грошо*

вими потоками на підприємстві;

— моделі диверсифікації портфеля інвестицій;

— синергетичні моделі прийняття ефективних інно*

ваційно*інвестиційних рішень.

Аналіз фінансових та інвестиційних рішень під*

приємств має особливе значення, оскільки від вибору

напрямів інвестицій та їх ефективності залежить знач*

ною мірою економічна ефективність інноваційно*інве*

стиційного розвитку аграрного підприємства, оскільки

технологічні та продуктові інновації є його базовим на*

прямом. А ефективність діяльності аграрних підпри*

ємств в цілому обумовлюється станом їх фінансів. Тоб*

то необхідно розглядати управління фінансами підприє*

мства внаслідок взаємозалежності його фінансової та

інвестиційної стратегій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Світовий досвід нагромадив значну кількість методів

та прийомів інноваційно*інвестиційного аналізу [1—7],

але їх застосування у вітчизняних умовах є проблемним,

бо самі вони потребують подальшого вдосконалення.

На нашу думку, слід приділити увагу: аналізу методів

оптимізації та моделей управління грошовими потока*

ми підприємства; дослідженню стратегічних напрямків

розвитку інноваційно*інвестиційної діяльності та фор*

муванню механізмів управління на рівні конкретних під*

приємств, з урахуванням їх особливостей, що має грун*

туватися на масштабному залучені та максимально

ефективному використанні фінансових ресурсів із

різних джерел.

Вибір форм управління і регулювання їх обсягу в

часі і просторі відбувається за філіями і бізнес*одини*

цями — за центрами фінансової відповідальності), ви*

ходячи з умов і особливостей господарської діяльності

підприємства сприяє оптимізації грошових потоків. Їх

основними завданнями з оптимізації грошових потоків

є забезпечення [8]:

— збалансованості грошових надходжень і виплат

протягом року;

— досягнення синхронності формування доходів і

здійснення витрат у часі та просторі;

— зростання чистого грошового потоку (резерву

грошової особистості) підприємства в прогнозному пе*

ріоді.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтувати основні напрями ефек*

тивного інноваційно*інвестиційного розвитку матеріаль*

но*технічної бази підприємств на основі використання

передових технологій та інвестицій.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Діагностика потенційних фінансових можливостей

самофінансування і державної підтримки техніко*техно*

логічного оновлення сільськогосподарського виробниц*

тва свідчить про потребу в залученні позикових коштів.

Незважаючи на низьку ефективність позик в оновленні

технічних засобів порівняно з власними інвестиційними

ресурсами, модернізація аграрного виробництва не мож*

лива без їх активного залучення, а саме: кредитів, лізин*

гу і коштів зарубіжних та міжнародних організацій.

Розроблений бізнес*план створення виробництва з

вирощування хмелю з метою розвитку хмелярства у заб*

руднених радіонуклідами районах найбільш докладні*

ше характеризує ефективність інноваційно*інвестицій*

ного розвитку матеріально*технічної бази хмелярсько*

го підприємства.

Виробничі процеси у ринкових відносинах хме*

лярських підприємств здійснюється в складних умовах:

зберігаються проблеми, пов'язані з виробництвом і збу*

том продукції, незбалансованістю попиту і пропозиції

на хмелепродукцію, зростанням цін, невисокою заро*

бітною платою, неефективністю використання наявних

ресурсів, низькою реальною зайнятістю населення. Че*

рез нестачу фінансових коштів різко знизилися можли*

вості продуктивного ведення сільгоспвиробництва, ско*

ротилися обсяги вапнування грунтів. Наслідком цього

стало зменшення гумусу в родючому шарі, у багатьох

господарствах почався процес підкислення грунту, що

призводить до падіння врожайності, позначається на

якості та валовому зборі продукції. Знижується мате*

ріально*технічне забезпечення, погіршується облашту*

вання та обслуговування сільських населених пунктів.

Метою цього проекту є найбільш ефективне вико*

ристання земельних угідь і більш повне та раціональне

використання трудових ресурсів ТОВ "Вертокиївка"

Чуднівського району Житомирської області шляхом пе*

респеціалізації частини виробництва, за допомогою

організації промислової переробки сільськогосподарсь*

кої продукції, що дозволить зміцнити фінансове стано*

вище сільськогосподарського підприємства.

Переспеціалізація виробництва полягає у вирощу*

ванні на землях ТОВ "Вертокиївка" хмелю. Основними

завданнями проекту є:

— будівництво шпалер для хмелю, закладка хміль*

ників, вирощування хмелю;

— реконструкція будівель і споруд для сушіння та

зберігання хмелю.

Територія ТОВ "Вертокиївка" відноситься до півден*

ної агрокліматичної зони Житомирської області, яка ха*

рактеризується помірно*вологим кліматом з короткою

зимою та тривалим теплим літом.

Заморозки припиняються навесні в період з 20 квіт*

ня по 5 травня, а поновлюються в третій декаді жовтня.

Основна кількість опадів випадає в вегетаційний пері*

од. Запас води в сніговому покриві невеликий та мало

підвищує вологозабезпеченість. Грунтово*кліматичні

умови сприятливі для вирощування сільськогосподарсь*

ких культур і розвитку хмелярства.
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Основними видами діяльності підприємства є рос*

линництво. Загальна земельна площа — 413 га.

Природна родючість грунтів сільськогосподарських

угідь оцінюється в 28 балів, ріллі — 27 балів. В цей час

ТОВ "Вертокиївка" виробляє іншу продукцію рослин*

ництва: зернові, картопля, овочі, коренеплоди.

Загальна чисельність працівників — 120 осіб, з них:

— робочі в рослинництві — 63;

— адміністративні працівники — 18;

— водії, механізатори — 29.

За результатами господарської діяльності за 2016 р.

середня рентабельність по ТОВ "Вертокиївка" склала

5,6%. Станом на 01.01.17 року ТОВ "Вертокиївка" не

має заборгованості за енергоносії, є запаси паливно*

мастильних матеріалів.

У результаті аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р.

в Чуднівському районі, також як і в інших регіонах Жи*

томирської області відбулося забруднення біологічно*

го середовища. У зв'язку з цим існує необхідність пере*

профілювання сільськогосподарських підприємств на

випуск екологічно чистих продуктів.

Використання технологій вирощування хмелю висо*

копродуктивних сортів, а також реконструкція та облад*

нання сховищ, будівництво та монтаж пивоварного за*

воду дозволить виробляти та реалізовувати на ринку

недорогий та якісний напій, який в повній мірі може скла*

сти конкуренцію загальновизнаним напоям.

У ТОВ "Вертокиївка" є площі, які можна використо*

вувати для вирощування хмелю. Будинки, невикорис*

товувані в виробничому обороті, необхідно переоблад*

нати для монтажу сушильного обладнання.

Для вирішення цього проекту в господарстві вини*

кає потреба в:

— будівництві хмільників:

— придбання посадкового матеріалу;

— переобладнання існуючих будинків під сховища

і сушарки.

Реалізація проекту передбачає такі етапи:

— будівництво шпалер для посадки хмелю;

— заходи з посадки та вирощування хмелю;

— підготовка та навчання персоналу;

— придбання і монтаж сушильного обладнання,

отримання кредитних ресурсів;

— реконструкція та оснащення сушарки та схови*

ща;

— створення маркетингової служби здатної здійс*

нювати дослідження і аналіз ринку, прогнозувати його

тенденції;

— розвитку ринку і окремих його сегментів та про*

дажу сільгосппродукції.

Проект повинен бути реалізований за етапами:

— формування організаційної структури;

— будівництво шпалер, закладка хмільників та ви*

рощування продукції;

— реконструкція будівлі та монтаж сушильного об*

ладнання;

— зовнішнє фінансування;

— виробничий процес і повернення кредиту.

Нині у великих містах, фірмових магазинах є в дос*

татній кількості та широкому асортименті пиво різних

товаровиробників. Дуже часто цей продукт має простро*

чений термін реалізації. Водночас у невеликих район*

них містах і в торговельній мережі сільських магазинів

пиво в продажу з'являється періодично.

Чуднівський район розташований далеко від вели*

ких промислових центрів. У цілому в південному регіоні

Житомирської області відсутні пивзаводи, тому вироб*

ництво пива в районі з населенням близько 60 тис. чо*

ловік вважається доцільним.

Для цього пропонується проводити і використову*

вати місцеву сировину на базі ТОВ "Вертокиївка".

Політика продажів буде будуватися, в першу чергу,

на оптовій торгівлі. Партнерами виступатимуть торгові

підприємства, що мають складські приміщення та ме*

режі структурних підрозділів роздрібної торгівлі. До*

ставка товару буде здійснюватися транспортом госпо*

дарства, що сприятиме більш ефективному обслугову*

ванню клієнтів і забезпечувати повний контроль за ма*

теріально*технічним постачанням з боку керівництва

господарства.

Політика ціноутворення передбачатиме скоордино*

вану сукупність дій, включаючи короткострокові і дов*

гострокові цілі, буде ув'язуватися з єдиною маркетин*

говою стратегією за допомогою взаємозв'язку цін на

товари і їх співвідношенням з цінами конкурентів, мето*

ду встановлення цін на нові товари.

На першому етапі цінова стратегія буде базуватися

на витратах. Ціна на товар буде визначатися виходячи з

витрат на виробництво і реалізацію, ситуації на ринку.

Однак на стратегію ціноутворення тут великий вплив

надаватимуть такі чинники:

— екологічна чистота продукту;

— законодавчі акти по підтримці цін на продовольчі

товари.

На рекламні цілі буде виділятися кошти, розмір яких

не перевищуватиме 0,01% від виручки, цієї суми буде

достатньо для ведення рекламної компанії та організації

ритмічного збуту продукції

Способи досягнення результатів:

— впровадження організації цільового маркетингу;

— вивчення ринку;

— рекламування;

— організація роботи з клієнтом;

— стимулювання збуту за місцем продажу товару;

— організація участі у виставках.

Стратегія маркетингу буде грунтуватися на глибо*

кому і всебічному аналізі зовнішньої і внутрішньої

інформації. Її вироблення буде будуватися на основі

врахування виробничих і збутових можливостей ком*

панії, аналізу негативних і позитивних сторін всіх аспек*

тів діяльності, а також критичної оцінки існуючої стра*

тегії. Дослідження самої компанії буде є складовою

частиною маркетингових досліджень.

Необхідно проаналізувати витрати і виявити мож*

ливості економії витрат на виробництво і збут.

Аналіз фінансових аспектів визначатиме здатність

підприємства фінансувати існуючі та заплановані на пер*

спективу напрямки діяльності. Одне з центральних місць

у системі маркетингу буде займати організація збуто*

вої мережі. З економічної точки зору вибір каналів збу*

ту буде надавати великий вплив на розміри витрат і

рівень прибутку. При використанні зовнішніх каналів

збуту можна знизити витрати руху товару, але відносна

прибуток буде менше. Однак і вона може зрости через



47

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

зусиль збутових організацій щодо збільшен*

ня обсягів продажів.

Для розробки маркетингової стратегії по

каналах руху товару будуть враховані такі

фактори:

— споживачі, їх характеристика, кіль*

кість, концентрація, потреби;

— товар, його вартість, збереження, час*

тота відвантажень;

— конкуренти, їх характеристики, число,

концентрація, асортимент, тактика, канали

руху товару.

Для закладки хмільників необхідно буде

провести такі заходи:

— будівництво та монтаж шпалер під хміль;

— заправка грунтів органічно*мінераль*

ними добривами;

— передпосадкова оранка;

— посадка хмільників.

З огляду на особливість грунтів, проектом перед*

бачається передпосадкова заправка грунту органічно*

мінеральними добривами та внесення мінеральних доб*

рив в період росту і плодоношення. Збір та товарна об*

робка шишок хмелю є найбільш трудомістким проце*

сом у хмелярстві. Витрати на збір становлять 50—60%

витрат по вирощуванню хмелю. Одним з основних етапів

є сушка та зберігання зібраного врожаю. Закладання

хмільників планується провести у 2 кварталі 2018 року.

Догляд за хмільниками буде проводитися протягом ве*

гетаційного періоду у 2—3 кварталі 2018 року. Збиран*

ня хмелю у 3 кварталі 2018 року. Переробка та реаліза*

ція хмелю з 4 кварталу 2018 року.

Для успішної реалізації цієї проекту необхідно ство*

рити госпрозрахункову бригаду в складі 7 чоловік ро*

бітників, під керівництвом агронома*хмеляра. На пері*

од збирання необхідне залучення тимчасових праців*

ників в кількості 30—40 осіб.

Для успішної реалізації проекту також будуть про*

ведені навчання та перепідготовка управлінського пер*

соналу, в першу чергу, з питань:

— основ менеджменту;

— основ маркетингу;

— аналізу та управління фінансами;

— підбору і роботі з кадрами;

— плануванню та організації робочого часу.

Відповідно до вищезазначеного плану технічних

рішень на підставі раніше розроблених кошторисів звіт

витрат за проектом наведено в таблиці 1.

Оскільки хміль у перші роки реалізації проекту пе*

редбачається використовувати на виробництво пива у

самому господарстві, то попередній розрахунок ефек*

тивності виробничої діяльності показує, що рівень рен*

табельності виробництва складе 25,5% (табл. 2).

З вищенаведеної таблиці випливає, що впроваджен*

ня інвестиційного проекту призведе до збільшення

фінансових результатів та підвищення фінансової стій*

кості підприємства.

Термін окупності проекту складе 5 років.

Для вирішення даного проекту загальна сума капі*

тальних вкладень складе 200,0 тис. дол. США, для

організації переробки та виробництва пива протягом

року необхідні кошти в сумі — 103,0 тис. дол. США.

До першочергових ризиків цього проекту можна

віднести:

— зміна керівника господарства;

— реорганізація підприємства;

— суттєва зміна кліматичних умов;

— стихійні лиха (пожежа, повінь).

— зміна податкового законодавства щодо підпри*

ємств сільського господарства.

Для мінімізації ризиків (стихійні лиха) можна ско*

ристатися послугами страхування. Оплата страхових

послуг, згідно законодавства, відноситься на собі*

вартість продукції.

До заходів з охорони навколишнього середовища

відносяться: дотримання правил техніки безпеки при

зберіганні і застосуванні отрутохімікатів і гербіцидів,

попередження проникнення тварин на територію

хмільників, припинення робіт по захисту від шкідників

за місяць до збирання врожаю.

У результаті розробки бізнес*плану "Стратегія

розвитку ТОВ "Вертокиївка" Чуднівського району"

встановлено, що часткова переспеціалізація вироб*

ництва з орієнтацією на вирощування хмелю потре*

бують:

— капітальні вкладення по зведенню хмільників,

витрат на підготовку виробничих площ, придбання і мон*

таж сушильного обладнання складе 55,0 тис. дол. США;

Найменування витрат Вартість, тис. грн Вартість, дол. США
загальнобудівельні витрати 

Матеріальні витрати по проекту 1170,0 45000 
Будівельні роботи 1157,0 44500 
Монтажні роботи 13,0 500 
Трудові витрати 260,0 10000 
Експлуатація машин і обладнання 250,0 9600 
Інші витрати 2080,0 80000 
Разом витрат на 12 га: 3760,0 144600 
Витрати на 1 га 313,3 12050 

витрати на посадку хмільників 
Матеріальні витрати за проектом 216,0 8300 
Трудові витрати 538,0 20700 
Експлуатація машин і обладнання 39,0 1500 
Інші витрати 2420,0 93100 
Разом витрат на 12 га: 3213,0 123600 
Витрати на 1 га 267,7 10300 

Таблиця 1. Розрахунок витрат на будівництво шпалер
під хміль і посадку хмільників

Найменування показників Показники
Витрати всього, тис. грн 9960,0
В тому числі: 
на сільськогосподарське виробництво 

6973,0 

на виробництво пива 2227,0
операційні витрати 760,0 
Виручка від реалізації, тис. грн 12500,0
у тому числі:
від реалізації сільськогосподарської продукції 

5650,0

від реалізації пива 4800,0
операційні доходи 2050,0
Балансовий прибуток підприємства,  
тис. грн 

2540,0

Рівень рентабельності, %:
минулий рік 6,5
планований 25,5
Рентабельність продажів, % 20,3 
Рентабельність загального капіталу підприємства, %  3,8

Таблиця 2. Розрахунок планової ефективності
виробничої діяльності підприємства
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— обсяг виробництва пива складе 300000 літрів у

рік, для чого необхідна площа посівів хмелю розміром

лише 3,0 га.

— організація в ТОВ "Вертокиївка" переробного ви*

робництва підвищить ефективність виробництва до

25,5%.

Нами розроблено стратегічні напрями розвитку під*

приємств хмелярської галузі.

Ними є:

— створення сприятливих умов для розвитку шля*

хом стимулювання залучення інвестицій, створення

сприятливих податкових умов для ввезення на терито*

рію України хмелярського технологічного обладнання,

що не має конкурентоспроможних аналогів вітчизняно*

го виробництва та відповідного законодавчого забез*

печення;

— надання цільової підтримки розвитку малого під*

приємництва у хмелярському виробництві;

— зменшення витрат матеріально*технічних та енер*

гетичних ресурсів на виробництво хмелярських виробів,

зниження їх собівартості;

— підвищення ролі держави на ринку хмелепро*

дуктів в забезпеченні демонополізації та детінізації

фінансово*економічних відносин у сфері виробництва

та реалізації хмелярської продукції.

Цього можна досягти шляхом:

— розширення переліку техніки і обладнання, а та*

кож внесення до нього сучасного технологічного об*

ладнання, що постачається виробникам хмелю, у тому

числі для мініпивоварень, на умовах фінансового лізин*

гу із залученням вітчизняних та іноземних лізинго*

давців;

— запровадження часткової компенсації вартості

кредитів для придбання технологічного та іншого об*

ладнання для виробництва пива, у тому числі для міні*

пивоварень;

— надання цільової підтримки розвитку малого під*

приємництва у хлібопродуктовому виробництві та міні*

пивоварень розташованих у сільській місцевості;

— надання часткової компенсації вартості складно*

го технологічного обладнання вітчизняного виробниц*

тва для підприємств пивної галузі.

У процесі досягнення стратегічних цілей здійс*

нювати техніко*технологічне переоснащення галузі на

основі наукоємних технологій та техніки нового поко*

ління, розроблення яких передбачено Законом Украї*

ни "Про стимулювання розвитку вітчизняного машино*

будування для агропромислового комплексу" (3023*14)

та Державною цільовою програмою реалізації техніч*

ної політики в агропромисловому комплексі на період

до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету

Міністрів України від 30.05.2007 N785(785*2007*п) із

змінами та доповненнями.

ВИСНОВКИ
Таким чином, оптимальне функціонування сільсько*

господарських підприємств може здійснюватися за умо*

ви забезпечення їх ефективної підприємницької діяль*

ності на основі інноваційно*інвестиційних проектів для

формування матеріально*технічної бази, яка б відпові*

дала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо

новітніх технологій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Відповідно до світової практики діагностування сту*

пеню захищеності комерційного банку, цей процес ком*

плексно базується на показниках ефективності заходів

та релевантності подій при фінансових взаємовідноси*

нах, рівня взаємодії зі стейкхолдерами, ступеня конт*

ролю процесів внутрішнього та зовнішнього середовищ,

забезпечених за допомогою принципів корпоративно*

го управління та методик зіставлення актуальних загроз

у короткостроковому періоді. Однак ті ментальні прин*

ципи відношень між банком та клієнтами у світі не мо*
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BACKGROUNDS FOR THE OPTIMUM MODEL FOR PROVISION OF FINANCIAL SAFETY
OF THE BANK ON THE BASIS OF THE WORLD EXPERIENCE

У статті досліджено світовий досвід протидії банківським загрозам та розкрито інструменти
забезпечення фінансової безпеки банків на базі міжнародного досвіду. Наведено приклади актуальної
проблематики банківського сектору з виокремленням кредитних ризиків та кіберзлочинів. Обгрунтовано
нестабільність та різноплановість взаємовідносин між банком та клієнтом і необхідністю поглибленого
аналітичного розгляду актуальної проблематики. Встановлено різницю між вітчизняними та світовими
підходами до забезпечення фінансової безпеки в умовах нестабільного зовнішнього середовища та чи�
сельних посягань на цілісність ресурсів банківської установи. Було розглянуто структурні втрати комерц�
ійних банків протягом 2015—2016 років та встановлено світові тенденції і зміни пріоритетності в забезпе�
чення фінансової безпеки банків. У рамках імплементації на вітчизняному ринку новітніх інструментів за�
безпечення ФБ банку було запропоновано розглянути можливість побудови оптимальної моделі з виді�
ленням етапів та їх характеристики з метою протидії загрозам зовнішнього середовища. Встановлено,
що розглянуті втрати банківської системи у світовому масштабі за своєю структурою носять різнорідний
характер, який може бути оцінено на основі груп індикаторів наведених у дослідженні.

The article analyzes the global experience of bank antithreats and discloses financial security instruments
based on international experience. The examples of current issues of the banking sector with the discrepancy
of credit risks and cybercrime are also disposed. The instability and versatility of the relationship between the
bank and the client and the need for in�depth analytical review of the current issues are substantiated. The
difference between domestic and global approaches of financial security instruments were dispozed in order to
ensure financial security in the conditions of an unstable environment and numerical encroachments on the
integrity of the of the banking institution resource's is established. The structural losses of commercial banks
during 2015—2016 were observed, also global trends and changes in the priority of ensuring the financial security
of banks were established. In the framework of implementation on the domestic market of the latest tools
providing bank security was proposed to consider the possibility of constructing an optimal model with the
allocation of stages and their characteristics in order to separate threats to the environment. It is established
that the considered losses of the banking system on a global scale in their structure have distinguished features,
which can be estimated on the basic groups of indicators proposed in the article.

Ключові слова: фінансова безпека банку, оптимальна модель, інструменти забезпечення, міжнарод�

ний досвід, протидія кібератакам, структурні втрати, банкрутства, кредитні операції.

Key words: financial security of the bank, optimal model, security tools, international experience, counteraction

to cyberattacks, structural losses, bankruptcy, credit operations.

жуть гарантувати фінансову безпеку (ФБ) на задовіль*

ному рівні через постійну модернізацію шкідливих

інструментів та зловживань зовнішнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Протягом 2005—2010 років в європейському зако*

нодавстві у системі платежів та зберігачів коштів відбу*

лися значні зміни, направлені в бік підвищення вимог

фінансової безпеки зокрема у питаннях:

— фінансового моніторингу, з позиції вивчення

фіктивності та економічного сенсу заданих операцій;
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— вивчення походження клієнтських коштів для

розміщення на поточних рахунках та хеджування чис*

тоти впорядкування фінансових ресурсів;

— вивчення ділової репутації клієнта та ланцюга до*

ставки коштів за міжнародною системою платежів.

Слід відмітити дослідження А.О. Єпіфанова, А.П. Вож*

жова, І.І. Д'яконової, О.І. Барановського, Ж.М. Довгань,

Т.М. Болгар, М.І. Зубка, В.Р. Краліча, В.В. Корнєєва,

В.В. Глущенко, Л.С. Яструбецької, С.І. Юрія.

Сучасними дослідниками у ході проведення пробле*

матики ФБ банків було запропоновано ряд економіч*

них моделей, які базуються на структуруванню компо*

нентів попередній нівелізації банківських загроз на

міжнародному та внутрішньо ринковому рівнях, однак

в умовах вітчизняного ринку потребує доопрацювання

бізнес*процеси з нівелізації загроз в рамках забезпе*

чення ФБ банків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогодні кожна фінансова установа, котра фун*

кціонує та проводить свої бізнесові операції на міжна*

родному рівні, прагне залишити свою інформацію кон*

феденціальною та за будь*яких обставин бути недоступ*

ною для інших небажаних осіб. Існують моменти, коли

фінансова установа допускає помилки, які призводять

до порушень засад забезпечення ФБ, що спричиняє по*

ступову втрату інформації, ситуативні махінації, пору*

шення роботи комерційних структур та інші негативні

наслідки, які не піддаються усуненню з боку представ*

ників керівництва банку [2, c. 12].

Європейські країни у ході забезпечення практики

ФБ комерційних структур представили способи захис*

ту інформації, завдяки власним та зовнішнім охорон*

ним агенствам, міжнародним службам інформаційної

безпеки, незалежним організаціям безпеки фінансових

даних та створюють підрозділи по забезпеченню захи*

сту проти крадіжок комерційних та клієнтських баз да*

них [8, c. 14].

Створені служби фінансової безпеки банків прово*

дять систематичний моніторинг клієнтської інформації

та їх транзакцій, займаються розшуком потенційних заг*

роз для ФБ банків та попереджають і усувають вияв*

лені при функціонуванні ризики. Також зазначимо, що

такий функціонал служб ФБ банку є нетиповим та та*

ким що здійснює втручання

у всі без вийнятку рівні та

служби в ході фінансово*

господарського процесу

діяльності. Зауважимо, що

управління ФБ банку роб*

лять постійний зріз і обмін

вагомою інформацією з

правоохоронними органами

та іноді проводять деякі

спільні операції по виявлен*

ню злочинних угруповань та

елімінації ризиків. Розгля*

немо набір міжнародних

інструментів щодо забезпе*

чення ФБ банків у таблиці 1.

Міжнародний досвід, на

нашу думку, не є панацеєю для вітчизняного банківсь*

кого сектору, оскільки через більш високий рівень куль*

турології та платіжної дисципліни населення, контро*

лінгу фінансових операцій та цінності кредитної історії

і власних позицій у суспільстві, тому ті загрози, які трап*

ляються на внутрішньому ринку можуть здаватися нео*

б'єктивними та малодослідженими для закордонних

фінансових респондентів. Відсталість соціальна та еко*

номічна спонукає шахрайства, кіберзлочинність, махі*

нації з кредитними коштами та подачу завідомо недо*

стовірних документів до фінансових установ.

У поточній світовій практиці ФБ банків виділяють

методи профілактичних заходів захисту фінансових си*

стем у комерційних банках разом з спеціалізованими

агенствами та органами правоохорони, які функціонують

на міжнародному рівні. Така успішна практика із забез*

печення ФБ банків у ході взаємозв'язку з правоохорон*

ними установами поширюється та набуває значення на

міжнародному рівні. Однією з систем захисту фінансо*

вої інформації комерційних структур можуть бути служ*

би захисту, котрі здатні провадити постійний чіткий мо*

ніторинг за потоком транзакцій та банківських операцій.

За час дії цієї системи взаємовідносин були усунені

порушення на мікрорівні діяльності банків, зокрема щодо

вживання працівниками незаконних препаратів на робо*

чих місцях та намагання викрадення цінної інформації та

документів із бази даних фінансової установи [4, c. 201].

Тактично запобігти фінансовій загрозі банку досить

складно, адже нова операція на ринку чи окрема ситуа*

ція є вийнятковою по своїх суті та не може буде розго*

лошена в ході службової чи скорингової перевірки служ*

бою безпеки. Тому, окремою пропозицією підтриманою

ІТ спільнотою ЄС є участь в альтернативних форумах

оповіщення та обміну досвідом по типовим операціям

без конкретизації клієнтських даних, або по тих випад*

ках де клієнт дав згоду на дослідження власної персо*

нальної ситуації.

Виходячи з того, що країною*лідером в забезпе*

ченні розвитку ФБ банків та всієї системи вцілому були

та залишаються США, які населяють жителі з високим

рівнем культури, довіри та соціальної відповідальності,

благонадійність та цілісність системи є більш міцною,

ніж в європейських та пострадянських країнах. Проте

часто трапляються випадки системних порушень з боку

вихідців з пострадянських країн, які направленні на

Таблиця 1. Міжнародні інструменти забезпечення ФБ банків

Джерело: складено автором на основі [6, c. 191].

Інструменти міжнародного впливу на забезпечення ФБ банків
Тип Класифікація

Резервні валюти Макрорівень обгрунтування загроз та можливостей для забезпечення ФБ банків та 
осередків їх бізнесу, що виникають внаслідок впливу на них: акумуляція резервних 
валют та активів, страхових депозитів тощо 

Міжнародна 
валютна ліквідність 

Доступ до коштів МВФ та ЄБРР, відповідність програмам фінансування для 
банківської системи та її окремих представників під цільові програми 

Режим валютного 
курсу 

Підтримання національного курсу за рахунок міжнародної валютної ліквідності, 
спеціальних індикативних режимів валютного курсу а також валютних обмежень 
для зовнішньоекономічної діяльності банків та її супроводу з позиції ФБ 
(дотримання валютного контролю)  

Валютні 
обмеження 

Регуляторні вимоги, на принципах паритету та конвертованості валюти на 
міжнародному валютного ринку 

Світовий грошовий 
товар 

Репрезентативність міжнародних валютно-фінансових відносин на рівні Кабміну та 
уряду (Базельського комітету з банківського нагляду, міждержавних угод, 
міжнародного руху капіталу, глобалізаційних процесів та міжнародних 
кредитних рейтингів) 
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шахрайство та зловживання в картковому бізнесі, або

фіктивне кредитування з метою неповернення кредит*

них коштів [7, c. 82].

На сьогоднішній день у США та Канаді у внутрішню

систему безпеки банків встановлено програми розпіз*

навання загроз від клієнтів з пострадянського просто*

ру та інших ризик групах, які можуть порушуючи загаль*

ноприйняті основи діяльності, завдати шкоди комер*

ційним установам у вигляді збитків. Так само у те*

перішній момент США та Канада є країнами лідерами у

протидії кіберзагроз, оскільки використовуючи IT

спільноту в рамках співпраці протидії шахрайським опе*

раціям, збору та верифікації інформації, топ*менедж*

мент банків досягнув значних результатів у оператив*

ності та якості розпізнавання ризиків в рамках кредит*

них та фінансово*господарських операціях [5, c. 36].

У ході вивчення кіберзагроз можна виділити ряд

злочинів, які були здійсненні через недосконалу систе*

му ФБ комерційних банків. У якості прикладів розгля*

немо практичні випадки коли декілька хакерів органі*

зували операцію завдяки якій, вони перерахували близь*

ко 12 млн гривень із комерційного банку, на рахунок

одного з кіберзлочинців. Ця група шахраїв заздалегідь

готувалася до злочину та здійснила його завдяки

підробленим документам, котрі були зареєстровані на

неіснуючу компанію. Через це постає питання поліпшен*

ня ФБ банків за допомогою розробки новітніх систем

забезпечення захисту фінансової інформації, які

здійснювали б виявлення загроз та їх оперативне усу*

нення.

Наступна ситуація трапилася, коли група кіберзло*

чинців поступово викрадала гроші через інтернет*

банкінг, за узагальненням така сума становила близько

250 млн доларів, на той момент вона спричинила вели*

кої шкоди українським та російським комерційним

структурами, які не мали певного захисту фінансової

безпеки своїх банків, що мало негативний вплив на фун*

кціонування в цілому [9, c. 11].

Натомість загрози кредитних операцій, які виника*

ють у закордонних фінансових системах мають незнач*

ний відсоток та не регламентуються, навіть як і загроза

ФБ банку. Тому більше уваги закордоном приділяється

таким проблемам як визначення джерел походження

коштів клієнтів, відповідність фінансового моніторингу,

протидія оптимізаційним схемам, несанкціоноване роз*

криття банківської таємниці, оновлення функціоналу ма*

теріально технічного забезпечення банків. У ході дослі*

джень типів фінансових махінацій, щодо банківських кар*

ток класифікуються з позиції: покупця, продавця та третіх

осіб. Найбільш розповсюдженим є шахрайство збоку

третіх осіб тому, що на сьогодні у Інтернет потрапляють

все більше даних з карт клієнтів, які не мають ніякого

захисту від злочинців збоку банків. Завдяки цьому з'яв*

ляється зручна нагода для шахраїв переводити кошти на

свою рахунки для подальшого користування.

У ході розслідувань даних фінансових махінацій

визначається, що способи боротьби проти шахрайства

за допомогою банківських карток увесь час модифіку*

ються, але кожен рік наслідки кіберзлочинів викорис*

товуючи фінансові дані карток типу Europay і Visa ста*

новлять втрати у 2 млрд доларів на світовому рівні. У

ході розгляду статистичних даних ФБ банків, виснов*

ком є те, що кібератаки та злочинні акти здійснюються

на ринках на котрих є великі об'єми випущених карток,

але служби захисту ФБ не ефективно протидіють цим

видам шахрайства [10, c. 216].

Протягом періоду 2015—2016 років на вітчизняно*

му ринку відбувалися суттєві втрати, які ми детально

розглянемо у таблиці 2.

На нашу думку, дослідження світового досвіду забез*

печення ФБ банків не може бути корисним для вітчизня*

них установ, через те, що зачасту олігархічні клани у виг*

Таблиця 2. Структурні втрати комерційних банків 2015—2016 років

Джерело: складено автором на основі [5, c. 35].

Структурні втрати комерційних банків 2015-2016 років
Найменування Характеристика Чисельний обсяг 

Виведення коштів через 
розміщення їх на 
кореспондентських 
рахунках в іноземних 
банках 

Зумовлено вимогою до зберігання валют, що відносяться до першої групи 
класифікатора (доларів і євро) на коррахунках в іноземних банках, регламентовану 
НБУ. В ході доведення до банкрутства банків кошти, розміщені на коррахунках в 
банках країн-членів ЄС та США перераховуються не по цільовому пhизначенню. 
ФГВФО було встановлено декілька установ, які брали участь у аферах  

746,5 млн доларів 
США і 52,9 млн 
євро 

Відчуження активів банку 
за заниженою ціною 

Суб’єкти оціночної діяльності (СОД) в ході ділових відносин з працівниками банка 
встановлюючи низьку ціну на банківську власність, потім ця власність продається 
партнерським стуктурам за заниженими цінами. За статистичними даними збитки у 
разі використання такої схеми дорівнюють близько  

5 млрд грн 

Виведення майна із 
застави 

Розглядається майно, що належить проблемному банку та на яке накладається
обмеження щодо можливості його відчуження, оскільки воно виступає які майнове 
забезпечення. Як правило, у такій схемі беруть участь, особи з числа працівників 
виконавчої служби, які незаконно знімають заборону на відчуження, вилучаючи 
відповідний запис з Державного реєстру речових прав на майно. Після цього вказане 
майно швидко реалізується керівництвом банку на відкритому ринку за середньою 
ціною 

12,58 млрд грн

Відступленням прав 
вимоги за кредитами 

Через здійснення такої схеми національні комерційні структури зазнали втрат на 
суму більше ніж 12 млрд гривень. Суть полягає у тому, що факторингові компанії 
занижали суму на викуп портфелю активів, після чого реалізували його  

Часті випадки

Нецільове використання 
кредитних коштів 

Керівництво банку, будучи у змові з клієнтами, беруть позики у банку за заниженим 
% на виробничі цілі, потім повертають ці кошти на умовах реінвестування коштів у 
статутний капітал. Структурно ця схема виглядає таким чином, що топ-менеджмент 
банку спільно зі службовими особами інших компаній (кредитних спілок, 
небанківських фінансових установ або промислових підприємств) отримують у банку 
позики на бізнесові чи споживчі цілі на пільгових умовах, тобто за заниженими 
процентами. У подальшому ці кошти повертаються у банк-кредитор на умовах 
субординованого боргу у вигляді депозиту з отриманням значно вищого відсотку у 
порівнянні з собівартістю кредиту 

До 60 % активів 
банків, які визнані 
банкрутами 
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нанні авторитети кримінально з країн СНД часто маючи

бізнес та активи закордоном, використовують вітчизняні

банки для легалізації коштів або тіньових схем, що пе*

редбачають фіктивні розрахунки. Тому саме вітчизняні

банки є найбільш заангажованими фігурантами при тран*

закціях через європейський та азійський ринки.

Нині на національному ринку використовуються

різні методи фінансових злочинів через те, що ринок

заповнений комерційними структурами, котрі не при*

діляють достатньої уваги кіберзлочинам та махінаціям.

Такі банки не інвестують кошти у служби захисту фінан*

сової системи. Завдяки цим показникам рівень фінан*

сових злочинів зростає та операції за банківськими кар*

тками стають більш небезпечними [2, c.14].

На сьогодні фінансове шахрайство та зловживання

працівників банків знаходиться на особливо високому

рівні саме у тих фінансових установах, які проходять або

наближаються до процедури виведення з ринку [9, c.10].

Нова хвиля активізації шахрайства на вітчизняному

ринку відбулася у період з 2014 року по 2016 рік, коли

трапився ряд банкрутсв комерційних структур. Протя*

гом 2014—2017 років Національним банком було виз*

начено більше 80 банків неплатоспроможними та у ході

введення їх з ринку було встановлено:

— нестандартні види ризиків, що не були враховані

в ході діяльності банку та призвели до значних фінан*

сових втрат фінансової установи;

— реальний рівень порушень банківських норма*

тивів, після проведених поглиблених перевірок фонду га*

рантування вкладів фізичних осіб та ліквідаторів банків;

— пряме зловживання працівників банків при видачі

позик та формуванні портфеля активів банку;

— скриті форми та необ'явлені вимоги третіх сторін —

кредиторів до банку після почату процедури його

ліквідації.

Нині у країнах центральної Європи набирає оберти

тенденція створення та просування служб безпеки у про*

мислових та фінансових організаціях. Виходячи з цьо*

го постерігається не*

обхідність утворення оп*

тимальної моделі ФБ бан*

ку, яка враховувала особ*

ливості вітчизняного та

світового банківського

сектору [7, c. 80].

Пропонуємо ознайо*

митися з основними ас*

пектами структурної по*

будови моделі ФБ комер*

ційних банків на таблиці 3,

задля інтерпретації бажа*

ного стану функціонуван*

ня служб безпеки банків.

У ході формування

оптимальної моделі ФБ

банку варто сконцентру*

вати увагу менеджменту

та профільних служб без*

пеки на поетапних покра*

щеннях діяльності банку,

що стосується: макроеко*

номічного аналіз поточ*

ного стану ФБ банку та ідентифікація можливих загроз,

та їх систематизація по ймовірності та на слідкам на*

стання для фінансової установи [8, c.14].

Проміжним етапом є детальний прорахунок бізнес

плану для інвестицій у ефективну систему фінансової без*

пеки, яка забезпечить прогнозування та своєчасне ліквіду*

вання усіх можливих загроз фінансової системи комерц*

ійних банків. Також постає завдання щодо формування

оціночних параметрів системи безпеки банку, які адапто*

вані згідно з сучасною проблематикою їхньої фінансової

безпеки. Також завдяки даним оціночних параметрів мож*

на провести адекватну дефініцію поточного становища

служб фінансової безпеки комерційних банків для повно*

го виявлення слабких сторін фінансового захисту.

Наступним способом постане завдання формуван*

ня прозорих інформаційних підрозділів управління си*

стемою ФБ комерційних банків і рекламація щодо

втілення всіх засобів протидії кібератакам та шахрай*

ствам для діючих та потенційних клієнтів. У результаті

це забезпечить максимальну довіру клієнтів та підви*

щить репутацію банку на ринку [1, c. 285].

Кінцевим визначенням оптимальної моделі є роз*

робка концепції стратегічного плану по ефективній про*

тидії підрозділами служби безпеки банку економічним

загрозам, фінансовим злочинам та кібератакам в ході

ризикової діяльності на відкритому ринку.

Останні заходи НБУ по запровадженню жорстких

обмежень валютного контролю дають надію полегше*

но дивитись у майбутнє, бо орієнтовані на прозоре та

досконале вивчення фінансових операцій клієнтів.

Таким чином, розглянуті втрати банківської систе*

ми у світовому масштабі за своєю структурою носять

різнорідний характер, який може бути оцінено на ос*

нові груп індикаторів, до яких відносять:

— показники проникнення до банківської таємниці

по клієнтам, контрагентам та акціонерам банку;

— показники обслуговування фіктивних та шах*

райських суб'єктів через рахунки банку;

Таблиця 3. Основні етапи побудови оптимальної моделі ФБ банку

Джерело: складено автором [8, c. 15].

Основні етапи побудови моделі ФБ банків
Етап Класифікація

Зріз висновків щодо 
небезпек фінансової 
системи  

Аналізування сфери діяльності комерційних банків, моніторинг та визначення 
політики, за якими вони діють та забезпечення попередження фінансових загроз. 
Також здійснюється виявлення джерел, завдяки яким походять фінансові небезпеки 
і визначення наслідків від потенційних загроз 

Визначення 
стратегічних завдань 
забезпечення ФБ 

У ході цього етапу створюється оперативна структуризація основних цілей 
забезпечення захисту банку та встановлення відбірних задач, що забезпечать 
стабільне функціонування комерційних банків та будуть сприяти досягненню цілей 

Формування 
структури ФБ банку 

На цьому етапі забезпечується створення параметрів роботи системи. Також 
запроваджується формування функцій забезпечення захисту від ризиків ФБ банків 
та проходить аналізування основних аспектів забезпечення безпеки комерційної 
структури. Створюється підрозділи із забезпечення ризик-менеджменту цієї 
системи 

Інвестування певного 
капіталу у технічне та 
інформаційне 
забезпечення захисту  

Визначення необхідної суми для забезпечення формування структури фінансового 
захисту банку. Виділення коштів на придбання необхідних ресурсів, які задіяні у 
формуванні системи безпеки такі, як енергетичні та технічні. Розрахування вкладів, 
навіть під ризиками не здобуття прибутку 

Формування 
параметру оцінки 
безпеки компанії 

На цьому етапі міститься завдання оцінки стану фінансової забезпеченості 
комерційної установи та встановлення структури моніторингу та прогнозування 
ризиків 

Висновки про 
необхідність 
розробки й реалізації 
моделі й 
ефективності її 
застосування  

Проводиться аналіз та оцінка всіх встановлених компонентів захисту фінансової 
системи комерційної структури, аналіз розподілу коштів на необхідні ресурси та 
аналіз служби безпеки банків. Подається обгрунтування керівництву щодо 
економічного ефекту та поетапного прогнозування діяльності ФБ банку 
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— показники по банківським операціям, які визнані

сумнівними та стосуються виводу капіталу за кордон та

надання завідомо необслуговуваних позик;

— показники зловживань працівників банку пов'я*

зані з використанням клієнтської інформації або внут*

рішньобанківської інформації з корисною метою;

— показники ступеню проникнення загроз із зовні*

шнього середовища, які пов'язані з втратою іміджу бан*

ку та лояльності клієнтів на початковій стадії та падін*

ням платоспроможності і капіталізації на результуючій

стадії [2, c.12].

ВИСНОВКИ
У рамках дослідження було представлено світовий

досвід та практику умовних рівнів супротиву загрозам

ФБ банківських систем за географічною ознакою та

різновидами втрат при заданому стандартному набору

ризиків комерційних банків. Окремо було акцептовано

увагу на побудові оптимальної моделі з виділенням

етапів та їх характеристики з метою протидії загрозам

зовнішнього середовища.

На нашу думку, умовний рівень показників протидії

фінансових загроз серед країн, економіки яких є серед

перших у світі, випливає не з технологічності, а з роз*

повсюдження самих банківських послуг та балансу кон*

сервативності заданого історично та підтримуваного

регулятором у довгостроковому періоді. Тому вітчиз*

няній системі забезпечення ФБ ще потрібно розвивати

власні нормативно*технічні заходи протидії загрозам та

укорінювати принципи суспільної цінності клієнтів пе*

ред банками через акумулювання ними коштів інших

учасників суспільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

У процесі своєї діяльності підприємство взає*

модіє з іншими особами — постачальниками та

підрядниками, покупцями і замовниками. При роз*
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рахунках з покупцями та замовниками виготовленої

продукції, товарів, робіт, послуг виникає дебіторсь*

ка заборгованість, яка має значну питому вагу в

складі поточних активів та впливає на фінансовий

стан підприємства. Крім того, сучасні умови госпо*
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дарювання, з одного боку, негативно впливають на

діяльність  більшості підприємств через неста*

більність законодавства, валютного курсу та інші

дестабілізуючі чинники, а з іншого боку, підвищу*

ються вимоги до інвестиційної привабливості під*

приємств [8]. При розрахунках з постачальниками

та підрядниками,  які поставляють матеріальні

цінності, включаючи виробничі запаси, обладнан*

ня, інші активи, надають послуги, виконують робо*

ти виникає поточна кредиторська заборгованість,

яка, при правильному використанні, може стати

важливим фактором стабілізації фінансового ста*

ну підприємства.

Ураховуючи, що величина та структура дебі*

торської і кредиторської заборгованостей мають

вплив на фінансовий стан підприємства, то останнь*

ому необхідно стежити за їх співвідношенням. Тому

ефективне управління дебіторською та кредиторсь*

кою заборгованостями на сьогоднішній день є од*

нією з актуальних та першочергових завдань для

вітчизняних підприємств, особливо гірничо*металур*

гійного комплексу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам даного питання присвячено праці ба*

гатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них

Ф.Ф. Бутинець, М.Д. Білик, В. В. Смачило, Є. В. Дуб*

ровська, О.В. Олійник, Г.В. Савицька, М.Ф. Ван Бред та

багато інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності дебіторської

та кредиторської заборгованостей, визначення про*

блемних аспектів аналізу дебіторської та кредиторсь*

кої заборгованостей.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У фінансовому аналізі має значення співвідношен*

ня дебіторської та кредиторської заборгованості, тоб*

то вилученого із обороту грошового капіталу та залу*

ченого капіталу в якості джерела фінансування поточ*

них платежів.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгал*

терського обліку 10 "Дебіторська заборгованість"

представляє собою суму заборгованості дебіторів

підприємству на певну дату. При цьому дебітори —

юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих

подій заборгували підприємству певні суми грошо*

вих коштів, їх еквівалентів або інших активів. Згідно

з П(С)БО, дебіторська заборгованість визначається

активом, якщо її сума може бути достовірно визна*

чена і існує вірогідність одержання майбутніх еко*

номічних вигод [1].

Що стосується кредиторської заборгованості, то

вона розглядається як зобов'язання. Згідно з Законом

України "Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні" зобов'язання — це заборгованість

підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і

погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у

собі економічні вигоди [2].

Відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання", поточні

зобов'язання — зобов'язання, які будуть погашені про*

тягом операційного циклу підприємства або повинні бути

погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з

дати балансу.

Поточні зобов'язання включають:

— короткострокові кредити банків;

— поточну кредиторську заборгованість за довго*

строковими зобов'язаннями, за товари, роботи, послу*

ги, за розрахунками з бюджетом, у тому числі з подат*

Статті балансу 
 

Дебіторська заборгованість Поточні зобов’язання Суми перевищень Роки Роки 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Дебіторської заборгованості 
над поточними 
зобов’язаннями 

Поточних зобов’язань 
над дебіторською 
заборгованістю 

Роки Роки 
       2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Векселі 
одержані/видані 

- - - 10858 10646 10433 - - - 10858 10646 10433 

За товари, роботи, 
послуги 

3735688 3550100 4922607 482252 569680 602305 3253436 2980420 4320302    

За розрахунками:             
З бюжетом,  
тис. грн 

365461 617226 225736 53155 68988 146833 312306 548238 78903    

За авансами 
виданими/одержа-
ними, тис. грн 

222694 407358 448239 52 119 309 222642 407239 447930    

Зі страхування, 
тис. грн 

- - - 7933 10616 5491 - - - 7933 10616 5491 

З оплати праці, 
тис. грн 

- - - 15634 18486 21203  -- - 15634 18486 21203 

З внутрішніх 
розрахунків 

- - - - - - - - - - - - 

З учасниками,  
тис. грн 

   8611 10850 5057494    8611 10850 5057494 

Інша, тис. грн 6409 14538 40329 7696 24459 5276   35053 1287 9921  
Разом 4323843 4574684 5596582 567637 678739 5833635 3756206 3895945    237053 

Таблиця 1. Показники поточної дебіторської заборгованості та поточних зобов'язань
на ПРАТ "ЦГЗК" за 2014—2016 рр.
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ку на прибуток, за розрахунками зі страхування, за роз*

рахунками з оплати праці, за розрахунками з учасника*

ми, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; корот*

кострокові векселі видані;

— поточні забезпечення;

— інші поточні зобов'язання [3].

В економічній та фінансовій літературі можна зу*

стріти різні підходи до управління дебіторською та

кредиторською заборгованостями на рівні підпри*

ємств.

У процесі своєї виробничо — господарської діяль*

ності підприємства часто стикаються з проблемою коли

кредиторська заборгованість значно перевищує дебі*

торську. Деякі економісти*теоретики вважають, що це

свідчить про раціональне використання коштів, оскіль*

ки підприємство залучає в оборот більше коштів, ніж

відволікає з обороту. Проте бухгалтери оцінюють таку

ситуацію тільки негативно, оскільки підприємство му*

сить погашати свої борги незалежно від стану дебіторсь*

кої заборгованості [4].

Аналіз стану дебіторської та кредиторської перед*

бачає її порівняльний аналіз. Результатом такого ана*

лізу може бути виявлення:

1. Перевищення дебіторської заборгованості над

кредиторською заборгованістю.

2. Перевищення кредиторської заборгованості над

дебіторською заборгованістю.

Перевищення дебіторської заборгованості над

кредиторською означає відволікання коштів з гос*

подарського обороту і в подальшому може призве*

сти до необхідності залучення дорогих кредитів бан*

ку і позик для забезпечення поточної виробничо*гос*

подарської діяльності підприємства. Значне переви*

щення кредиторської заборгованості над дебіторсь*

кою створює загрозу фінансовій стійкості підприє*

мства.

Зростання дебіторської заборгованості та її частки

в оборотних активах може свідчити або про таке:

— неефективну кредитну політику підприємства до

покупців;

— про збільшення обсягів реалізації;

— про неплатоспроможність частини покупців;

Порівняння дебіторської заборгованості та поточ*

них зобов'язань на ПРАТ "Центральний гірничо*збага*

чувальний комбінат" за 2014—2016 рік здійснено за

даними [5] та подано в таблиці 1.

Аналізуючи дані табл.1 можна зробити висновок, що

дебіторська заборгованість перевищувала поточні зо*

бов'язання у 2014 р. на 3756206 тис. грн, у 2015 р. на

3895945 тис. грн. У 2016 р. поточні зобов'язання пере*

вищили дебіторську заборгованість на 237053 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість перевищила

поточні зобов'язання за такими статтями як: за товари,

роботи, послуги у 2014 р. на 3253436 тис. грн, у 2015 р. —

на 2980420 тис. грн, а у 2016 р. — на 4320302 тис. грн;

за розрахунками з бюджетом у 2014 р. — на суму

312306 тис. грн, у 2015 р. — на 548238 тис. грн, у 2016 р. —

на 78903 тис. грн; за авансами у 2014 р. — на 222642 тиc.

грн, у 2015 р. — на 407239 тис. грн, та у 2106 р. — на

447930 тис. грн.

Поточні зобов'язання перевищили дебіторську за*

боргованість за такими статтями:векселі одержані в

2014 р. 10858 тис. грн,а в 2014 р. на 40646 тис. грн, у

2016 р. на 10433 тис. грн; зі страхування у 2015 р. пере*

вищує на 10616 тис. грн, у 2016 р. перевищує на 5491 тис.

грн; з оплати праці у 2014 р. — на 15634 тис. грн, а в

2014 р. — на 18486 тис. грн, у 2016 р. — на 21203.; з

учасниками у 2014 р. — на 8611 тис. грн, у 2015 р. — на

10850, у 2016 р. — на 5057494 тис. грн. Інші поточні зо*

бов'язання перевищують іншу поточну дебіторську за*

боргованість у 2014 р. — на 1287 тис. грн, а у 2015 р. —

на 9921 тис. грн.

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та креди*

торської заборгованості розраховується за формулою

[6]:

КЗ
ДЗК з = (1),

де: ДЗ — дебіторська заборгованість за певний пе*

ріод, грн;

КЗ — кредиторська заборгованість за певний пе*

ріод, грн.

Даний коефіцієнт показує, чи достатньо на підпри*

ємстві грошових коштів, які будуть отримані від його

дебіторів, для погашення найбільш строкових зобов'я*

зань.

Розрахунки цього показника представимо у вигляді

таблиці 2.

Якщо на підприємстві співвідношення дебіторської

та кредиторської заборгованості рівне 1, то це вважаєть*

ся нормальним станом розрахунків. За таких умов гос*

подарювання — коштів, які будуть отримані підприєм*

ством від дебіторів, повністю вистачить для покриття

найбільш строкових зобов'язань підприємства перед

кредиторами [7].

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та креди*

торської заборгованості у 2014 р. становив 7,62, у 2015 р.

спостерігається зменшення його значення до 6,94.

Перевищення дебіторської заборгованості над по*

точним зобов'язанями не є позитивним для підприєм*

ства, оскільки воно зобов'язане розраховуватися за

боргами перед кредиторами незалежно від того, отри*

мує воно борги від своїх дебіторів, чи ні.

У 2016 р. значення даного коефіцієнта скоротилось

до 0,96, що є позитивним для досліджуваного підприє*

мства. На ПРАТ "Центральний гірничо*збагачувальний

комбінат" значення даного коефіцієнта відповідає його

нормативному значенню.

Домінування того чи іншого виду заборгованості

призводить до дисбалансу у підсумку.

Співвідношення дебіторської 
заборгованості та поточних 
зобов’язань за 2014 - 2016рр. 

Абсол. відхил. (+; –) 

2014 2015 2016 2015 р. - 2014 р. 2016 р. - 2015 р.
7,62 6,74 0,96 -0,88 -5,78

Таблиця 2. Аналіз співвідношення дебіторської заборгованості та поточних зобов'язань
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Як збільшення, так і зменшення дебіторської і кре*

диторської заборгованості може негативно вплинути на

фінансовий стан підприємства.

Зменшення дебіторської заборгованості про*

ти кредиторської може статися через погіршання

стосунків з клієнтами. Збільшення дебіторської за*

боргованості проти кредиторської може бути на*

слідком порушення платіжної дисципліни покупців

[4].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Отже, на прикладі досліджуваного підприємства

ПРАТ "ЦГЗК" спостерігається нераціональне спів*

відношення дебіторської та кредиторської заборгова*

ності протягом 2014—2015 рр. У 2016 р. ситуація змі*

нилась в кращу сторону, та значення коефіцієнта спів*

відношення дебіторської та кредиторської заборгова*

ності відповідає нормативному значенню даного кое*

фіцієнта.

У сучасних умовах господарювання підприєм*

ствам необхідно постійно здійснювати аналіз спів*

відношення дебіторської та кредиторської заборго*

ваності і докладати всіх зусиль для зниження його

рівня, оскільки розміри та структура дебіторської і

кредиторської заборгованості мають вплив на їх фі*

нансовий стан.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Регіональний оптовий ринок овочевої продукції є

важливою частиною загального продовольчого ринку, що

відображає специфіку виробництва, передпродажної до*

робки, реалізації та споживання в окремому регіоні краї*

ни. Важливим завданням регіональної політики є стабіл*

ізація продовольчого ринку, а також цілорічного забез*

печення населення овочевою продукцією.

Виробництво овочевої продукції знаходиться у за*

лежності від територіальних особливостей набагато

більше, ніж будь*які інші галузі землеробства. Це пов'я*

зано, насамперед, з високими транспортними тарифами

і загальними витратами на доставку і зберігання овоче*

вої продукції (під час її транспортування). Саме тому ви*

робництво, реалізація і споживання овочів практично ло*
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калізовані в межах окремих територій. До того ж,

більшість видів овочевої продукції потребують особли*

вих умов зберігання і транспортування, при якому їх

якість може значно знижуватися. Після транспортування

овочевої продукції в неконтрольованих умовах вони при*

датні лише для термінової реалізації або переробки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є вивчення питання функціонування оп*

тових ринків в Україні та за її межами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним аспектам функціонування присвячено

праці таких вчених, як П. Березівський, Р.С. Близький,

В. Бойко, П. Гайдуцький, В. Гончаренко, М. Дем'яненко,
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В. Зіновчук, В. Зимовець, Л. Климюк, Ю. Коваленко,

М. Кропивко, О. Крисальний, М. Лобанов, І. Лукінов,

М. Малік, О. Могильний, В.В. Писаренко, П. Саблук,

Г. Черевко, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін., але дослі*

дження саме функціонування оптових ринків сільськогос*

подарської продукції потребує подальшого детального

дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний оптовий ринок у сучасних економічних умо*

вах більше не є єдиним місцем продажу сільськогоспо*

дарської продукції. Цей факт очевидний в країнах Захід*

ної Європи, де десятки років на оптових ринках пропону*

ють різні додаткові послуги. Проте, наприклад, в Польщі,

угоди, що укладаються на оптових сільськогосподарських

ринках, є лише одним з елементів ринку, який здійснює

набагато більше функцій таких, як всебічна підтримка по*

стачальників, які є виробниками продукції (консалтинг, на*

вчання, забезпечення комфортних умов для продажу, вис*

новок довгострокових контрактів з фермерами, створен*

ня маркетингових груп виробників і т.д.) і пропонує покуп*

цям можливість покупки в комфортних умовах, доступ до

сучасного офісного обладнання та до комп'ютерної ме*

режі, можливість придбання відсортованої, чистої, деталь*

но маркованої продукції, упакованої таким чином, щоб за*

довольняти потреби різних груп клієнтів і т.д.

Іншим, дуже важливим для обох сторін, що представ*

ляють оптовий ринковий попит і пропозицію, нематері*

альним продуктом, який повинен бути запропонований

на оптових ринках, є збір інформації. Інформаційні ре*

сурси повинні бути своєчасні, повні і за часом і формі оп*

тимізовані для їх користувачів. Ці умови можуть бути ви*

конані тільки тоді, коли на оптовому ринку буде створе*

на автоматизована система інформації про ринок (SIR)

для збору та обробки необхідних відповідних інформа*

ційних ресурсів. Це необхідно для швидкого доступу до

певних даних та відбору їх відповідно до заданих кри*

теріїв. Інформація повинна бути доступною для всіх

суб'єктів, що беруть участь у господарській діяльності на

оптовому ринку шляхом створення внутрішньої комп'ю*

терної мережі і через зовнішні зв'язки, через мережу

Інтернет. У разі використання Інтернету зацікавлені сто*

рони повинні отримати пароль доступу, що дозволить

мати доступ до інформаційних ресурсів у базі даних оп*

тового ринку, який в той же час захистить систему від

несанкціонованого втручання представників конкурую*

чих компаній. Водночас не слід забувати і про традиційні

засоби передачі інформації, таких, наприклад, як кор*

поративний журнал, що публікується через регулярні

проміжки часу, які повинні бути важливою частиною про*

цесу спілкування з ринковим середовищем і покупцями.

Система інформації про ринок вже працює на опто*

вому ринку в Польщі, який називається польська біржа.

Ця система була побудована у співпраці з Інститутом ло*

гістики і складування, для поліпшення умов роботи місце*

вого ринку [1].

Одним з найбільш важливих чинників, що визнача*

ють довгостроковий успіх на оптовому ринку, є географ*

ічна локалізація. При прийнятті рішення про вибір місця

оптового ринку розглядаються наступні групи факторів:

— фактори, пов'язані з покупцями:

1) економіко*географічні — просторовий розподіл,

розмір, форма бізнесу (роздрібна торгівля, оптова торг*

івля, громадське харчування центр і т.д.), частота поку*

пок і їх вартість, інфраструктура, транспорт і забезпечен*

ня зберігання;

2) соціальні — просторовий розподіл, придбання зви*

чок і причин для здійснення покупки на оптовому ринку,

демографічні та поведінкові характеристики;

— фактори, пов'язані продукцією — якість, кількість,

сезонність, тип, зберігання і транспортування;

— фактори, пов'язані з постачальниками (тобто опе*

раторами) — кількість, просторовий розподіл, масшта*

би бізнесу, транспорт та інфраструктура зберігання, види

виробленої сільгосппродукції, досвіду реалізації, рівень

знання культури маркетингу;

— фактори, пов'язані з особливостями регіону, в зв'яз*

ку з просторовим розвитком і ступенем урбанізації —

розмір динаміки споживання регіону і просторового на*

пряму її розвитку, кількість і рівень доріг, транспортних

потоків, основний вид економічної діяльності (сільське

господарство, промисловість, послуги), ступінь багатства,

рівень життя, розташування по відношенню до інших ре*

гіонів і національних кордонів;

— фактори, пов'язані з оптовими ринками — фізичні

ресурси, фінансова і особиста інформацію, в даний час

належить компанії, кількість МС і якість ресурсів, які мо*

жуть швидко допомогти набратися досвіду в дистрибуції

і маркетингу, положення на ринку, і результати перего*

ворів з місцевою владою, цілі розвитку (наприклад,

співпраця з іноземними партнерами);

— фактори, пов'язані з конкуренцією — розміри і

форма бізнесу, досвід роботи в бізнесі та маркетингу,

просторовий розподіл, ресурси, наявні в розпорядженні,

період роботи на ринку в регіоні, масштаби ринку (регіо*

нальні, загальнонаціональні, міжнародні), можливість пе*

ретворення конкуренції в співробітництво, лояльність

покупців.

Польські оптові ринки, на практиці, розташовані на

околицях великих міст, завдяки чотирьом основним при*

чинам: необхідність мати велику площу, необхідність пра*

цювати в досить великому масштабі (або мати велику гру*

пу покупців, відповідно), зниження витрат на оренду землі

і динамічний розвиток автомобільної мережі. Вибір місця

розташування заснований на результатах всеосяжного

аналізу всіх цих чинників. Ця ситуація, звичайно,

змінюється, тим більше що оптові ринки працюють в умо*

вах постійно зростаючої конкуренції і нестабільного рин*

кового середовища, але все ж ці чинники є основними.

Дуже важливим фактором для успіху цієї форми про*

дажу також є проведення заходів, відповідних візуалізації

ідентичності, яка дозволяє сформувати сильні емоційні

зв'язки між покупцями і постачальниками, через що вони

виявляють лояльність до купівлі та продажу на оптовому

ринку. Візуальний стиль дійсно є одним з найбільш важ*

ливих факторів, що визначають успіх всіх суб'єктів гос*

подарювання на оптовому ринку, і це не виняток з пра*

вил.

Основні елементи візуальної ідентифікації включають

в себе:

— рівномірний колір і графічні рішення загальних для

всіх рухомих і нерухомих об'єктів, що належать оптово*

му ринку (наприклад, автомобілів, будинків), так що певні

кольори і символи розпізнаються як ринок і ототожню*

ються з ним;

— однорідності архітектурних форм, як з точки зору

зовнішніх (окремі будівлі) та внутрішніх (усередині їх роз*

ташування) всіх об'єктів, пов'язаних з операціями безпо*

середньо спілкування (залів, ангарів, складів) і непрямих

(станцій технічного обслуговування, банки, ресторани,

ринок офісної нерухомості і т.д.);

— відповідного маркування доріг, що ведуть до рин*

ку і будь*яких об'єктів, розташованих на території;
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— парадній формі співробітників в кольорах ком*

панії, що працює на ринку (включаючи членів рад дирек*

торів);

— зареєстрованих ідентифікаторів і т. і.

На практиці багато торгових компанії, в тому числі

на оптовому ринку, зазвичай орієнтовані, перш за все, на

прагненні зберегти нинішні позиції на ринку, а не на

зміцнення і розширення відповідно до довгострокової

стратегії розвитку [2].

Визначення продуктових меж оптового ринку є про*

цедурою виокремлення групи товарів*замінників і вчас*

ного формування товарів оптового кластеру. Методика

аналізу наявності товарів*замінників, що здійснюється за

критерієм взаємозамінності овочевої продукції. Віднос*

на зміна загального обсягу попиту на товар показує та*

кий критерій взаємозамінності, як коефіцієнт перехрес*

ної еластичності попиту за ціною, яку можна обчислити,

як відношення зміни обсягу реалізації товару X (у%) до

зміни ціни товару У (у%) за певний період.

Продуктовий характер інтеграційних відносин, особ*

ливо в умовах глобалізації та інтернаціоналізації вироб*

ництва, вимагає провадження ефективної системи вироб*

ничої типізації підприємств. Чітке визначення виробни*

чого типу господарства є базою організації науково об*

грунтованого управління, ефективного використання

його ресурсного потенціалу. Методологія організації ста*

тистичного обліку виробничих типів сільгосппідприємств

становить перспективу подальших розвідок у цьому на*

прямі [3].

Склад продавців овочевої продукції оптових про*

дукції в основному представлений її виробниками. У су*

часній економічній літературі виділяється три типи гос*

подарюючих суб'єктів, які займаються виробництвом і ре*

алізацією овочевої продукції:

— крупнотоварні сільськогосподарське підприємства

— 11,4% на ринку овочевої продукції;

— особисті господарства населення — 87,3% на рин*

ку;

— фермерські господарства 1,3% на ринку.

Потенційним покупцем овочевої продукції є населен*

ня України, бо овочі є продуктами харчування першої не*

обхідності. Кількісною характеристикою наявного обся*

гу ресурсів на оптовому ринку є загальний обсяг реалі*

зації продукції, який визначається як сума реалізації про*

дукції на окремому ринку всіма продавцями та розрахо*

вується за формулою:

(1),

де V
m
 — загальний обсяг реалізації продукції на опто*

вому ринку;

V
i
 — обсяг реалізації продукції і*м продавцем; п —

кількість реалізаторів діючих на ринку.

Частка господарюючого суб'єкта (D
i
) і*го продавця

на оптовому ринку визначається як відношення реалізо*

ваної їм на ринку товарної продукції до загального обся*

гу реалізації продукції на ринку за формулою:

D
i
 = V

i
/ V

m
(2).

З метою з'ясування актуального стану ринку овоче*

вої продукції потрібно виявити ступінь його монополізації.

Задля цього потрібно провести попереднє оцінювання

рівня монополізації ринку, рівномірності присутності на

ньому територіальних структур, а також підприємств

виробників овочевої продукції на територіях, що займа*

ють найбільші частки ринку та визначити частку ринку,

займану окремим суб'єктом і розрахувати показники кон*

центрації, до яких відноситься коефіцієнт ринкової кон*

центрації.

Ринковим потенціалом вважається здатність учасни*

ка ринку суттєво впливати на загальний стан обігу про*

дукції на відповідному ринку. Основним показником рівня

ринкового потенціалу вважається індекс конкурентосп*

роможності підприємства (або групи підприємств), що

визначається по*різному. Так, ряд вчених визначають

його через добуток індексу конкурентоспроможності

продукції, що поставляється підприємством*виробником

на ринок овочевої продукції, та індексу ефективності ви*

робництва, що розраховується за формулою:

I
k
 = I

m
 × I

в
(3),

де I
k
 — індексу конкурентоспроможності підприєм*

ства;

I
m
 — індекс конкурентоспроможності товарної про*

дукції;

I
в
 — індекс ефективності виробництва.

При аналізі проведених розрахунків за існуючою ме*

тодикою, слід визначити, що розрахунки проведені по ній

приблизні і мають низьку точність оцінки через викорис*

тання малої кількості факторів, що відбивають як рівень

якості продукції та виробничої потужності підприємства,

так і їх конкурентоспроможність у цілому, але не дозво*

ляють повною мірою розкрити ринковий потенціал

підприємства. Наприклад, при розрахунку індексу кон*

курентоспроможності товарної маси індекс конкурентос*

проможності і*го товару розраховується дуже спроще*

но, крім того, взагалі не розкривається індекс ефектив*

ності виробництва (він розраховується лише по одному

показнику, хоча і важливому, який, до того ж, визначаєть*

ся приблизно — розрахунками). Індекс ефективності збу*

тової діяльності в такому випадку не розраховується. У

зв'язку з цим потрібно вдосконалювати цю методику з

метою подальшого підвищення достовірності оцінки рин*

кового потенціалу.

Цінова нестабільність на ринку овочевої продукції і

нееквівалентність на овочеву і промислову продукцію

призвела до зміщення акцентів у спеціалізації госпо*

дарств та значного спаду обсягів виробництва окремих

видів продукції, і, в першу чергу, це стосується овочів.

Саме це призвело до зниження рівня їх споживання

відносно нормативного.

Так, Київський НДІ гігієни харчування рекомендував

норму споживання овочів — 110—158 кг, фруктів та ягід

— 42—84 кг на рік. Колишній ВНДІ консервної і овоче*

сушильної промисловості для умов України рекоменду*

вав із середньої норми споживання овочів 134—143 кг в

рік, баштанних — 18—27 кг на рік (табл. 1) [4].

Враховуючи порушення міжгалузевих і міжгоспо*

дарських фінансово*економічних зв'язків та інші проце*

си економічної перебудови країни, сьогодні за науково*

обгрунтовану норму обрана нижня межа норми спожи*

вання овочів — 134 кг на рік, в тому числі капусти білого*

лової — 29 кг, помідорів — 39, моркви, огірків, буряка

столового, цибулі ріпчастої — приблизно по 9, інших

овочів — 28, зелених — 7,8 кг на 1 людину протягом року.

За даними Державної служби статистики України у 2016

році споживання овочів на одну особу в Україні станови*

ло 163,7 кг.

Враховуючи раціональні норми харчування, визна*

чені Міністерством охорони здоров'я, населення країни

має споживати 161 кг овочів на особу за рік. Упродовж

останніх п'яти років цей показник не опускався нижче

рекомендованого рівня [5].

Овочева продукція є не тільки основним джерелом

надходження в організм людини вітамінів і мікроеле*
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ментів, а водночас використовується як лікувально*

дієтична продукція.

Якщо середньорічна норма споживання становить

160—163 кг овочів, то середньомісячна становитиме 13,3

— 13,6 кг з відповідною диференціацією надходження

овочів свіжими безпосередньо з поля, з культиваційних

споруд закритого грунту, свіжих із сховищ і в перероб*

леному вигляді по окремих місяцях року.

При загальній тенденції до збільшення споживання

відмічається значне скорочення чисельності населення краї*

ни. Але особливості формування рівня споживання в розрізі

регіонів мають відмінності. Найвищий рівень споживання

овочів у Херсонській, Черкаській та Кіровоградській обла*

стях. У цілому ж від південних до північних областей і на

захід він зменшується. Значні зміни спостерігаються в ок*

ремі роки і в окремих областях, тобто є особливості у фор*

муванні регіональних ринків овоче*

вої продукції [7] (табл. 2).

За останні роки овочеву про*

дукцію населення України спожи*

вається згідно з нормою харчуван*

ня. При цьому, наприклад, в 2014 р.

по відношенню до 1990 р. обсяги

споживання даної продукції

збільшилися на 60,7 кг, або на

59,2%, демонструючи стійкий вис*

хідний тренд [6].

Ефективне функціонування ре*

гіонального овочевого ринку, на*

самперед, забезпечується розвит*

ком його власної інфраструктури,

яка має відповідати рівню попиту на

продукцію та стимулювати відпові*

дне зростання обсягів виробницт*

ва овочевої продукції, забезпечува*

ти раціональний рух товарних по*

токів овочів і сприяти підвищенню

обсягів їх виробництва, ефектив*

ності зберігання, передпродажної

доробки і реалізації. Звісно ж, що

держава повинна взяти на себе ос*

новну частку витрат по формуван*

ню найбільш складних і капі*

таломістких елементів інфраструк*

тури. При розробці даної інфраст*

руктури оптового ринку її слід по*

Вид овочів Річна 
норма 

У тому числі
свіжі перероблені 

вс
ьо
го

 

з п
ол
я 

зі
 с
хо
ви
щ

 

за
кр
ит
ий

 г
ру
нт

 

св
іж
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ро
ж
ен
і 
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ер
во
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ні
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і і

 
со
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су
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і 

Овочі всього: 134,0 94,3 48,2 32,4 9,9 3,8 39,7 29,1 8,6 2,0
у т. ч. капуста 
білоголова 29,0 23,8 11,6 12,2 – – 5,2 – 5,2 – 

помідори 39,0 21,1 18,4 – 2,7 – 17,9 17,9 – – 
огірок 10,0 6,6 2,3 – 4,3 1,7 3,4 – 3,4 – 
морква 9,0 8,0 2,0 4,3 – – 1,0 0,5 – 0,5
буряк столовий 10,0 8,5 2,1 6,4 – – 1,5 1,0 – 0,5
цибуля на ріпку 9,0 7,4 2,0 5,4 – – 1,6 0,8 – 0,8 
Інші овочі 28,0 18,9 9,8 4,1 2,9 2,1 9,1 8,9 – 0,2
в т. ч. часник 0,8 0,6 – 0,6 – – 0,2 0,2 – – 
капуста цвітна 4,2 4,2 1,6 1,1 – 1,5 – – – – 
кабачки і патисони 3,2 0,9 0,9 – – – 2,3 2,3 – – 
редиска і редька 3,6 3,6 1,7 1,9 – – – – – – 
перець 2,8 0,8 0,8 – – – 2,0 2,0 – – 
баклажан 2,8 0,8 0,8 – – – 2,0 2,0 – – 
бобові 2,8 0,6 – – – 0,6 2,2 2,2 – – 
Зелені овочі: 7,8 7,4 4,0 0,5 2,9 – 0,4 0,2 – 0,2
у т. ч. цибуля зелена 2,4 2,4 1,2 – 1,2 – – – – – 
салат, шпинат, щавель 1,4 1,4 0,8 – 0,6 – – – – – 
петрушка, кріп 4,0 4,0 2,0 0,5 1,1 – – – – – 

Таблиця 1. Рекомендовані диференційовані норми споживання овочів в Україні
у розрахунку на 1 особу (кг)

Джерело: сформовано автором за даними В.В. Писаренко [4].

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

— Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Таблиця 2. Споживання основних продуктів харчування
населенням України у розрахунку на 1 особу (кг)

Регіон Роки 
1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Автономна Республіка Крим 111,2 75,8 131 155,8 148,8 159 ... ...
Вінницька область 94,3 85,5 151,3 177,7 174,2 175,6 168,6 170,3 
Волинська область 79,6 80,7 145,6 157,2 158,9 161,2 152,1 153,6
Дніпропетровська область 110,3 111,1 153,7 165 167,5 165,5 180,6 184,2
Донецька область 103,7 107,7 150,7 169,3 164,3 165,8 159,1 140,9 
Житомирська область 83,9 104,2 131,6 138,5 148,2 145,9 147,5 155,3
Закарпатська область 84,9 68,3 128,9 148,8 153 159,4 163,6 154,8
Запорізька область 126,6 123,2 157,7 165,8 172,4 174,5 174,8 173,7 
Івано-Франківська область 93 72,3 100,2 117,5 123,4 124,6 131,8 135,1
Київська область 106,7 100,6 139,8 162,5 160,5 157,1 161,4 163,1
Кіровоградська область 128,1 160,9 160 174,3 170,8 170,6 175,4 174,5 
Луганська область 99,7 83,2 123,5 138,5 156,6 155 127,4 114,7
Львівська область 78,5 84,4 126,1 147,8 148 144,8 151 150,3
Миколаївська область 123,1 106,5 148,3 195,8 196,6 201,9 188 189,9
Одеська область 83,3 89,5 147,6 174,8 171,3 166,5 173 169,5
Полтавська область 109,9 129,6 172,2 198,9 196,9 190,2 189,5 188,5
Рівненська область 88,3 82,3 129,8 148 150,9 152,7 149,1 141,7
Сумська область 106,3 96,5 150,7 162 157,1 159,9 168,9 168,1
Тернопільська область 86,1 87,6 129,8 149,1 152,1 154,6 167,3 164,8
Харківська область 95,8 90,8 140,9 163,4 165,1 168,4 168,3 173,4
Херсонська область 159,8 175,4 185,3 194,9 195,9 190,3 185,1 166,6 
Хмельницька область 78 85,5 120,9 144,1 142,5 140,5 138,4 136,5
Черкаська область 128,1 147,6 166,2 188 191,1 182,5 171,9 177,3
Чернівецька область 97,4 98,3 150,5 167,2 168,8 169,2 171,9 171 
Чернігівська область 110,5 141,1 165,9 174,5 174,7 176,3 168,1 169,8
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діляти на виробничу і не*

виробничу. Виробнича

інфраструктура включає в

себе галузі, що обслугову*

ють саме вирощування та

зберігання в галузі овочі*

вництва: транспортне,

енергетичне господар*

ство, зв'язок, будівництво

та агрохімічні організації,

системи овочесховищ і пе*

реробних організацій.

Рівень її розвитку є одним

з основних показників

інтенсифікації овочевого

виробництва та суміжних з

ним галузей.

Невиробнича інфраст*

руктура включає в себе на*

прямки, які безпосередньо

не задіяні в процесі виро*

щування овочів, але впли*

вають на ефективне функ*

ціонування оптового ринку

овочевої продукції. Це система освіти, науково*дослідні і

дослідно*конструкторські роботи забезпечення всіх ланок

галузі овочівництва, соціальна інфраструктура, ринкова

інфраструктура та ін.

Одним з напрямків державної підтримки розвитку

інфраструктури ринку овочевої продукції може бути сти*

мулювання формування гарантованих каналів збуту у

вигляді підтримки організації аукціонів і ярмарок, створен*

ня постійно діючих комерційних центрів, роздрібних ринків

овочевої продукції. Розвиток і формування інфраструкту*

ри регіональних ринків овочевої продукції потрібно про*

водити за кількома конкурентними між собою і взаємодо*

повнюючими один з одним напрямками. При цьому про*

цес оздоровлення або створення нових ринкових струк*

тур повинен одночасно поєднувати в собі спадкоємність і

поетапний розвиток загальнодержавного овочевого рин*

ку. Одним з перспективних шляхів розвитку загальнодер*

жавного ринку овочевої продукції є підтримка створення

мережі територіальних оптових ринків. Регіональний оп*

товий ринок овочевої продукції як саморегулююча систе*

ма здатна в короткі терміни встановити баланс між попи*

том і пропозицією овочів, де попит є відображенням до*

ходів населення і його купівельної спроможності.

Основними складовими інфраструктури оптового

ринку є виробнича і торговельна частини. Виробнича

інфраструктура, для приведення її в стан сталого розвит*

ку, крім заходів цінового регулювання, потребує: деталь*

ної оцінки стану інвентарних площ тепличних комбінатів

та розробки стратегії розвитку і ув'язки структури вироб*

ництва за кожним видом продукції зі станом сфери спо*

Рис. 1. Основні елементи інфраструктури оптового ринку
овочевої продукції

Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Схема організаційної структури оптового ринку овочевої продукції м. Харків
Джерело: розроблено автором.
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живання. Торгівельна інфраструктура ринку складаєть*

ся з оптового і роздрібного напрямків. Існуючі економічні

взаємини між виробниками овочевої продукції і велики*

ми оптовими торгівельними підприємствами не забезпе*

чують оптимізації ринкових відносин.

На нашу думку, стратегія розвитку оптової ланки по*

винна спиратися на створення вертикально інтегрованих

структур за участю виробників свіжих овочів і великих

оптових підприємств торгівлі. Доцільно знову задіяти си*

стему взаємозв'язків, що вже виправдала себе на прак*

тиці: виробники — оптова структура — споживачі, але

по якісно новій формі з використанням оптового продо*

вольчого ринку.

Ми вважаємо, що в регіонах, які виробляють у про*

мислових масштабах овочеву продукцію, необхідна орган*

ізація великих оптових ринків, а в районах, які імпортують

продукцію галузі овочівництва, слід створити продовольчі

ринки для споживачів. Потреба створення системи опто*

вих ринків овочевої продукції продиктована необхідністю

в нових, ефективніших формах реалізації овочів, що доз*

воляють концентрувати конкретні види овочевої продукції

в конкретному місці. У зв'язку з цим рекомендовано схе*

му організаційної структури оптового ринку сільськогос*

подарської продукції в м. Харків (рис. 2).

Така система розподілу продукції має ряд переваг:

— по*перше, забезпечення великих міст свіжими і як*

існими продуктами харчування за прийнятними цінами;

— по*друге, підприємства галузі овочівництва отри*

мують гарантований ринок збуту своєї продукції. Опто*

вий ринок висуває певні вимоги до товаровиробників і

постачальників продовольства щодо якості товарів і їх

стандартизації, поліпшення упаковки та розширення

асортименту;

— по*третє, зростання товарообігу і формування ак*

туальних ринкових цін дозволить підвищити рівень рен*

табельності;

— по*четверте, суб'єкти господарювання на ринку бу*

дуть забезпечені оперативною інформацією про попит і

пропозицію, наявність товарів, рівень актуальних цін.

ВИСНОВКИ
Формування системи оптових ринків спроможне по*

зитивно впливати на вирішення проблеми забезпечення

населення товарами, сприяти виробникам продукції і пе*

реробним підприємствам у зниженні собівартості та на*

рощуванні обсягів виробництва, посиленні здорової кон*

куренції на споживчому ринку та здешевлення продо*

вольчих товарів для кінцевого користувача. Інфра*

структура ринків сільськогосподарської продукції і про*

довольства в цілому та її елементи торгівельного, вироб*

ничого, фінансово*кредитного призначення потребують

значної роботи для розвитку й удосконалення. Без цьо*

го не можна розраховувати на нормальне функціонуван*

ня власне ринку, тобто на збалансованість та стабільність

процесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах становлення ринкової економіки

України зростає потреба в удосконалені бухгалтерського

обліку, особливо це стосується великих підприємств де існує

велика кількість господарських операцій, від відображен*

ня правильності яких залежать результати діяльності.

Особливе місце у виробничій діяльності підприємства

займають малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП),

адже вони є засобами праці невисокої вартості з недовгим

терміном служби, які відносяться до класу запасів. Малоцінні

та швидкозношувані предмети суттєво відрізняються від

інших видів запасів, бо МШП багаторазово беруть участь у

виробництві та зберігають свою натурально*речову форму

до кінця строку корисного використання. Тому нині зали*

шається актуальним питання удосконалення обліку МШП.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Основні аспекти удосконалення обліку малоцінних

та швидкозношуваних предметів знайшли своє відоб*

раження в наукових працях таких вітчизняних вчених,

як: Данілов О.Д., Паєнтко Т.В., М.Ф. Огійчук, В.Я. Плак*

сієнко, М.І. Беленкова, Сук Л.К., Макаренко А.П., Мел*

іхова Т.О. та інші. Проте напрям удосконалення обліку

МШП потребує подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сутності малоцінних та

швидкозношуваних предметів, виявлення проблемних

питань обліку та шляхи їх вирішення.
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THE WAYS OF THE LOW\VALUE AND FAST\WEARING ITEMS ACCOUNTING IMPROVEMENT

У статті досліджено зміст терміну "малоцінні та швидкозношувані предмети" (далі — МШП), наве�
дено критерії визнання МШП активом, охарактеризовано синтетичний та аналітичний облік МШП. Об�
грунтовано необхідність удосконалення синтетичного та аналітичного обліку та надано пропозиції що�
дотакого удосконалення.

In this article is researched the content of the term "Low�value and fast�wearing items", provided the
criteria for recognition the low�value and fast�wearing items as an asset, characterized the synthetic and
analytical accounting of the low�value and fast�wearing items. There's also substantiated the necessity of
improving the synthetic and analytical accounting and there are also given suggestions for this improvement.

Ключові слова: малоцінні та швидкозношувані предмети, малоцінні, вартісний критерій, строк корис�
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретико*методологічні засади формування в бухгал*

терському обліку інформації про наявність та рух МШП і

розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення

(стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" [3] та Інструк*

ція про застосування Плану рахунків бухгалтерського об*

ліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій

підприємств і організацій [2]. У різних літературних джере*

лах можна зустріти дещо різне тлумачення малоцінних та

швидкозношуваних предметів, та основні складові що вхо*

дять до цього поняття залишаються незмінними (табл. 1).

Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" [3], малоцінні та

швидкозношувані предмети визнаються активом, якщо:

— існує імовірність того, що в майбутньому підприє*

мство отримає економічні вигоди, пов'язані з їх вико*

ристанням;

— вартість МШП може бути достовірно визначена.

У Методичних рекомендаціях, затверджених наказом

Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р.№ 2 (із

останніми змінами та доповненнями від 30.12.2013 р.)

вказані ще два критерії визнання МШП активом:

— підприємству перейшли ризики й вигоди, пов'язані

з правом власності або з правом повного господарського

оперативного управління на придбані (отримані) запаси;

— підприємство здійснює управління та контроль

за МШП.

Основним та єдиним критерієм віднесення активів

до МШП в бухгалтерському обліку є строк їх корисного

використання:
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Відповідно до Інструкції про застосування Пла*

ну рахунків бухгалтерського обліку активів, капіта*

лу, зобов'язань і господарських операцій під*

приємств і організацій [2], для обліку й узагальнен*

ня інформації про наявність та рух малоцінних та

швидкозношуваних предметів, що знаходяться у

складі запасів призначено рахунок 22 "Малоцінні та

швидкозношувані предмети".

Характеристику рахунку 22 "Малоцінні та швид*

козношувані предмети" наведено на рисунку 1.

Аналітичний облік МШП ведеться за видами

предметів по однорідних групах, установлених, ви*

ходячи з потреб підприємства.

Тому для більшої деталізації та відповідності син*

тетичного та аналітичного обліку пропонуємо розшири*

ти робочий план рахунків у залежності від наявності

матеріально відповідальних осіб (далі — МВО).

Така деталізація робочого плану рахунків дасть змо*

гу своєчасно і більш точно отримувати інформацію про

наявність та рух МШП на підприємстві.

Аналізуючи первинну документацію з обліку МШП ми

вважаємо доцільним створення додаткового реєстру опе*

ративного (кількісного) обліку руху ма*

лоцінних і швидкозношуваних предметів,

які знаходяться в експлуатації (табл. 2).

Цей реєстр повинен включати за кожним

видом МШП таку інформацію:

— найменування МШП;

— інформацію про надходження

МШП;

— інформацію про передачу в ек*

сплуатацію МШП;

— інформацію про припинення

експлуатації МШП;

— інформацію про вибуття МШП

з підприємства;

— інформацію про наявність

МШП на підприємстві.

Записи до реєстру повинні здійсню*

ватись на підставі первинних документів,

що відображають господарську опера*

цію з МШП з обов'язковим відображен*

ням даних документів в реєстрі.

Вирішуючи поставлені завдання

щодо удосконалення обліку МШП на

підприємствах, не можливо не приділити

увагу покращенню аналітичного обліку.

Оскільки аналітичний облік МШП ведеть*

ся за видами предметів по однорідних гру*

пах [2], установлених, виходячи з потреб

підприємства, тому з метою отримання

більш оперативної інформації про наявність та рух актуаль*

ним було б запровадження "Картки складського обліку ма*

лоцінних та швидкозношуваних предметів" (рис. 2), в якій буде

відображатись надходження, вибуття та залишок МШП. Така

інформація дуже полегшить оперативний облік.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
У результаті проведеного дослідження було вста*

новлено зміст терміну "малоцінні та швидкозношувані

Рахунок Назва рахунку Субрахунок 
1 порядку Назва субрахунку Субрахунки 2 

порядку 
Назва 

субрахунку
1 2 3 4 5 6 

22 Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети 

2201 Спецоснастка та 
спецінструмент 

22011 МВО 1
22012 МВО 2
22013 МВО 3 
... тощо

2202 Інструмент 22022 МВО 1
22023 МВО 2
22024 МВО 3
... тощо

2203 Господарський 
інвентар 

22031 МВО 1
22032 МВО 2 
22033 МВО 3
... тощо

2204 Спеціальний одяг 22041 МВО 1 
22042 МВО 2
22043 МВО 3
... тощо

2205 Постільна білизна 22051 МВО 1
22052 МВО 2
22053 МВО 3
... тощо 

2206 Матеріали для 
соціальних потреб 

22061 МВО 1
22062 МВО 2
22063 МВО 3 
... тощо

2209 МШП власного 
виробництва 

22091 МВО 1
22092 МВО 2 
22093 МВО 3
... тощо

Таблиця 2. Рекомендовані субрахунки рахунку 22
"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Таблиця 1. Дослідження визначення терміну "малоцінні та швидкозношувані предмети"
№ Автор, джерело Визначення
1 2 3

1 О. Д. Данілов,  
Т. В. Паєнтко [7, с. 256] 

МШП – це засоби праці, які підприємство очікує використовувати менше одного року. 
До МШП також належать ті засоби праці, які, як очікують, використовуватимуть менше 
одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік 

2 М. Ф. Огійчук,  
В. Я. Плаксієнко,  
М. І. Беленкова [6, с. 1042] 

МШП є засобами праці, але на відміну від основних засобів їх вартість включають у 
запаси  

3 Л. К. Сук [8, с. 663] МШП – це предмети, які використовуються не більше одного року або нормального 
операційного циклу, якщо він триває понад один рік. Визначення поняття «малоцінні» у 
стандартах немає. Підприємство самостійно визначає, які предмети в нього малоцінні і 
мають обліковуватися на рахунку 22 

Рис. 1. Характеристика рахунку 22 "Малоцінні
та швидкозношувані предмети"

Сальдо на початок періоду  

Дт Кт 
За первинною вартістю придбані 
(отримані) або виготовлені МШП 

(+) 

За обліковою вартістю відпуск 
МШП в експлуатацію із 

списанням на рахунки обліку 
витрат, а також списання нестач 

і втрат від псування таких 
предметів (-) 

Сальдо на кінець періоду 
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предмети" та досліджено їх синтетичний та аналітичний

облік. Запропоноване розширення плану рахунків у ви*

гляді додаткових субрахунків до рахунку 22 "Малоцінні

та швидкозношувані предмети" дасть змогу своєчасно і

більш точно отримувати інформацію про наявність та

рух МШП на підприємстві.

Виявивши недосконалість первинної документації з

обліку МШП, було запропоновано створення додатко*

вого реєстру оперативного (кількісного) обліку руху

малоцінних і швидкозношуваних предметів, які знахо*

дяться в експлуатації.

Для покращення аналітичного обліку МШП запропоно*

вано введення карток складського обліку МШП, в яких після

кожної позиції МШП по надходженню і вибуттю виводить*

ся залишок. І все це дасть змогу уникнути виникнення не*

правдивих та недостовірних облікових даних та спотворен*

ня інформації про фінансовий стан підприємства.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для забезпечення повноцінною, достовірної та

якісної оцінки господарської діяльності вітчизняних

суб'єктів господарювання в умовах надзвичайних си*

туацій, бойових дій та окупації державних територій

є потреба у відповідному відображенні їх наслідків

на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій

звітності. Зважаючи на виділені та ідентифіковані

УДК 657

О. С. Горай,
здобувач кафедри обліку і аудиту,
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
ТА АКТИВІВ, ЩО ВТРАЧЕНО АБО
ПОШКОДЖЕНО В РЕЗУЛЬТАТІ БОЙОВИХ
ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ
ТЕРИТОРІЙ

O. Gorai,
Candidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr
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У статті досліджено праці вчених, які присвячені відображенню наслідків надзвичайних ситу�
ацій в системі рахунків бухгалтерського обліку. Запропоновано підхід генерування наслідків
бойових дій та окупації державних територій на рахунках бухгалтерського обліку, що враховує
результати попередників та визначену специфіку таких наслідків. Використання зазначеного
підходу до побудови робочого плану рахунків дозволить формувати, зберігати та оприлюдню�
вати інформацію про наслідки бойових дій та окупації державних територій як в частинні об'єктів,
що складають господарську діяльність, так і в частинні об'єктів, які її забезпечують. Визначено
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кої заборгованості, кредиторської заборгованості, необоротних активів, запасів, грошових
коштів, а також інших витрат, на рахунках яких відображатимуться втрати підприємства.

The article deals with the works of scientists, which are devoted to the reflection of the
consequences of emergencies in the system of accounting accounts. The approach of the generation
of the consequences of military operations and the occupation of state territories on the accounts,
which takes into account the results of precursors and the specific nature of such consequences, is
proposed. The use of this approach to the construction of a working plan of accounts will allow the
formation, storage and disclosure of information on the consequences of hostilities and the
occupation of state territories as part of the objects that constitute economic activity, and in particular
objects that provide it. The order of reflection in the section of each group of objects of accounting,
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нами об'єкти в розділі 1 є потреба у відображенні

обгрунтованих властивостей. "На території Лугансь*

кої області,  підконтрольній українській владі,

здійснює виробничу діяльність 489 промислових

підприємств, з них 9 — великих, 99 — середніх та

381 мале. Основні підприємства зосереджено у

містах: Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кре*

мінна" [2].
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Відсутність такої інформаціє унеможливлює прий*

няття ефективних управлінських рішень та знижує інве*

стиційну привабливість вітчизняного бізнесу. "Тра*

диційні ризики інвестиційної діяльності в Україні, пов'я*

зані з інституційними чинниками та низькою ефективні*

стю державної політики, нині посилюються політично*

економічною нестабільністю. Дія зазначених чинників

змушує компанії відмовлятися або відкладати на май*

бутнє реалізацію інвестиційних проектів. У 2014 р. в

економіку України іноземними інвесторами вкладено

2451,7 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного

капіталу). Зменшення капіталу за цей період становило

13592,1 млн дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці —

12246,5 млн дол.). У разі реалізації негативного сцена*

рію масштаби відпливу капіталу надалі збільшуватимуть*

ся, оскільки на сьогодні його загальмовано неможли*

вістю продажу активів (насамперед у зоні конфлікту) або

невигідністю такого продажу через девальвацію гривні"

[6]. "Згідно з дослідженням Національної академії наук

України на підставі даних Мінрегіонбуду України, ста*

ном на вересень 2014 року у Луганській області внас*

лідок бойових дій зазнали значних руйнувань 14 міст

обласного підпорядкування (1,6 млн осіб) та 8 районів

(350 тис. осіб), у Донецькій області з 28 міст обласного

підпорядкування (3,67 млн осіб) та 18 районів (650 тис.

осіб), зазнали значних руйнувань 21 місто (3,39 млн осіб)

та 13 районів (520 тис. осіб)" [3].

У цілому говорячи про наслідки бойових дій для

вітчизняних підприємств, варто вказати на таке:

— електроенергетична галузь: в результаті бойових

дій працюють тільки 8 ліній електромереж, що знахо*

дяться на балансі Луганської ТЕС;

— газопостачальні підприємства: "Протягом першо*

го півріччя 2015 року на впровадження господарської

діяльності ПАТ "Луганськгаз" негативно діяла складна

ситуація в регіоні у зв'язку із проведенням антитерори*

стичної операції. У товариства відсутня можливість роз*

поряджатися майном відокремлених структурних

підрозділів: Алчевського, Антрацитівського, Красно*

донського, Краснолуцького, Луганського, Стахановсь*

кого … Відповідно до інформації газопостачальної ком*

панії, господарським комплексом області за січень —

липень 2015 року спожито (без урахування окупованої

території) 325,1 млн м3 природного газу" [3].

— металургійне виробництво: більша частинні ме*

талургійного виробництва знаходить на території, що

непідконтрольна державній владі (ПрАТ "Алчевський

металургійний комбінат", ПАТ "Стахановський завод

феросплавів", ПАТ "Луганський трубний завод", Луту*

гинський державний науково*виробничий валковий ком*

бінат, ТОВ "Метали і полімери"). На підконтрольній дер*

жавній владі території знаходяться велике металургій*

не підприємство ХКО ім. Г.І. Петровського і ПАТ "Ста*

хановський завод технічного вуглецю";

— видобуток вугілля: на підконтрольні території зна*

ходяться 4 шахти ПАТ "Лисичанськвугілля" та 4 ДП "Пер*

вомайськвугілля". "За оперативними даними обсяг вироб*

ництва (видобуток вугілля) за переш півріччя 2015 року

склав 562,7 тис. тонн: ДП "Первомайськвугілля" видобу*

то 209,1 тис. тонн вугілля (50,3% від планового завдан*

ня); ПАТ "Лисичанськвугілля" видобуто 353,6 тис. тонн

вугілля (83,6% від планового завдання)" [5];

— сільське господарство: "В області сконцентро*

вано 1908,7 тис. га земель сільськогосподарського при*

значення, або 4,6% до загальної площі сільськогоспо*

дарських угідь України, у т.ч. ріллі — 1277,1 тис. га, або

3,9% ріллі України. На територіях підконтрольних ук*

раїнській владі знаходиться 1281,9 тис. га земель

сільськогосподарського призначення, з них ріллі —

895,7 тис. га. На сьогодні 10,6 тис. га земель сільсько*

господарського призначення підлягають розмінуванню

(Новоайдарський, Попаснянський, та Станично*Лугансь*

кий райони). Виробництво сільськогосподарської про*

дукції, на підконтрольних українській владі територіях

здійснюють 988 агропромислових формувань та понад

43,3 тис. особистих селянських господарств. Проведен*

ня антитерористичної операції на території Луганської

області вплинуло на показники сільськогосподарської

галузі. Індекс обсягу сільськогосподарського виробниц*

тва у першому півріччі 2015 року порівняно з першим

півріччям 2014 року становив 69,4% (без урахування

частини зони проведення антитерористичної операції)"

[1].

Зазначене актуалізує проблеми організації та мето*

дики облікового відображення наслідків бойових дій та

окупації державних територій, зокрема розробку про*

цедури відображення на рахунках бухгалтерського об*

ліку із врахуванням властивостей виявлених в 1*му та 2*

му розділах. В цьому контексті дослідження побудує*

мо в розрізі об'єктів бухгалтерського обліку: дебіторсь*

ка та кредиторська заборгованість, необоротні та обо*

ротні активи, грошові кошти та їх еквіваленти. За кож*

ним об'єктом визначимо особливості сучасного поряд*

ку відображення та напрями його розвитку через роз*

робку аналітичного обліку та порядку застосування под*

війного запису. В сукупності це стане завершальним ета*

пом формування попередніх розробок та визначить ком*

плексність результатів дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Перш ніж перейти до розробки положень відобра*

ження наслідків бойових ді та окупації державних тери*

торій в частинні зазначених об'єктів, через застосуван*

ня елементу методу бухгалтерського обліку подвійний

запис, варто визначити механізм генерування інфор*

мації про всі наслідки на відповідних рахунках. У роз*

витку елементу методу бухгалтерського обліку — ра*

хунки в частинні відображення наслідків надзвичайних

ситуацій працювали вітчизняні вченні:

Грицишен Д.О. запропонував відображати наслідки

надзвичайних ситуацій на рахунку 978 "Витрати від над*

звичайних ситуацій". Зокрема автором зазначено, що

"запропоновані зміни до Інструкції про застосування

плану рахунків бухгалтерського обліку в частині рахун*

ку 97 "Інші витрати" (введено субрахунок 978 "Витрати

від НС" для відображення витрат від НС та поточних

витрат, пов'язаних з ліквідацією їх наслідків" [4, c. 20].

Заданим рахунком в дисертації вченого запропонова*

но наступні аналітичні розрізи: 978.1 "Втрати від над*

звичайних ситуацій" (978.1.1 "Економічні наслідки

надзвичайних ситуацій", 978.1.2 "Екологічні наслідки

надзвичайних ситуацій", 978.1.3 "Соціальні наслідки

надзвичайних ситуацій"), 978.2 "Витрати на ліквідацію
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наслідків надзвичайних ситуацій". Особливістю запро*

понованих аналітичних розрізів є формування інфор*

мації про складові сталого розвитку та забезпечення

економіко*екологічної безпеки підприємства.

  Настенко М.М. досліджувала проблеми організації

та методики облікового відображення наслідків надзви*

чайних ситуацій до реформування бухгалтерського

обліку у 2012 р., що передбачало виключення такого

виду діяльності як надзвичайна діяльність відповідно до

вимог МСФЗ. Саме тому розвиток рахунків за даним

об'єктом має свої особливості, а саме витрат та доходів

надзвичайної діяльності в аналітичних розрізах за ви*

дами звичайної діяльності (99 "Надзвичайні витрати"

(991"Надзвичайні операційні витрати", 992 "Надзвичайні

фінансові витрати", 993 "Надзвичайні інвестиційні ви*

трати") та 75 "Надзвичайні доходи" (751 "Надзвичайні

операційні доходи"; 752 "Надзвичайні фінансові дохо*

ди"; 753 "Надзвичайні інвестиційні доходи").

Поляк К.Ю. запропонувала відображати вплив нас*

лідків надзвичайних ситуацій на господарську діяльність

підприємства через застосування транзитних рахунків.

Зокрема одним із пунктів наукової новизни в дисертації

автора зазначено: "методичні положення бухгалтерсь*

кого обліку наслідків НС на основі застосування тран*

зитних рахунків, зокрема розроблено механізм засто*

сування транзитних рахунків за запитом (8 клас рахунків

"Транзитні рахунки за запитом", рахунок 82 "Наслідки

НС") та запропоновано фрагмент робочого плану ра*

хунків через розширення аналітичних розрізів до суб*

рахунків 821 "Виробничі витрати спричиненні наслідка*

ми НС", 822 "Загальновиробничі витрати спричиненні

наслідками НС", 823 "Адміністративні витрати спричи*

ненні наслідками НС", 824 "Витрати на збут спричиненні

наслідками НС", 825 "Інші операційні витрати спричи*

ненні наслідками НС", що лягли в порядок облікового

відображення, який враховує властивості даного об'єкту

управління та дозволяє забезпечувати комплекс інфор*

маційних запитів щодо їх впливу на показники госпо*

дарської діяльності" [7, с. 7].

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зазначенні вчені розвинули організацію та методи*

ку бухгалтерського обліку наслідків надзвичайних си*

туацій, що дозволило підвищити якість інформації про

господарську діяльність підприємства в умовах надзви*

чайних ситуацій. Окремі аспекти із пропозиції авторів

щодо розвитку рахунків можуть бути використанні для

відображення наслідків бойових дій та окупацію дер*

жавних територій через їх адаптацію та розвиток відпо*

відно до їх властивостей. Зауважимо, що пропозиції

М.М. Настенко не відповідають сучасному підходу до

поділу господарської діяльності на види, з чим погод*

жуємося у зв'язку з невідповідністю виділення надзви*

чайної діяльності принципу відповідності доходів та вит*

рат.

Грицишен Д.О. та Поляк К.Ю. розробили порядок

відображення наслідків надзвичайних ситуацій на рахун*

ках бухгалтерського обліку в принципово різних напря*

мах. Так, Д.О. Грицишен обгрунтував порядок відобра*

ження наслідків надзвичайних з позиції їх впливу на об'єк*

ти, що забезпечують господарську діяльність: необоротні

та оборотні активи, відходи, зобов'язання що виникли в

результаті спричиненої шкоди третім особам. Дисерта*

ційне дослідження К.Ю. Поляк направлене на розвиток

____________________________
1  Кольором виділено рахунки запропоновані автором.
2  Виділення такого класу рахунків запропоновано в дисертації К.Ю. Поляк [7].
3  Виділення такого рахунку запропоновано в дисертації Д.О. Грицишена [4].

Таблиця 1. Пропозиції щодо відображення наслідків бойових дій
на рахунках бухгалтерського обліку

Рахунок Субрахунок Аналітичні рахунки 1-го рівня Аналітичні рахунки 1-го рівня
Шифр Назва Шифр Назва Шифр Назва Шифр Назва

Об’єкти, що складають господарську діяльність 

8-й 
клас1 

Транзитні 
рахунки за 
запитом 

8N 
Наслідки 

надзвичайних 
ситуацій 

8N.1 Наслідки надзвичайних ситуацій природного характеру
8N.2 Наслідки надзвичайних ситуацій техногенного характеру

8N.3 
Наслідки надзвичайних 
ситуацій техногенного 

характеру 

8N.3.1 Наслідки бойових 
дій 

8N.3.1 
Наслідки окупації 
окупації державних 

територій 
Об’єкти, що забезпечують  господарську діяльність

97 Інші 
витрати 9782 

Витрати від 
надзвичайних 

ситуацій 

978.1 

Витрати необоротних 
активів в результаті 

бойових дій та окупації 
державних територій 

978.1.1 Втрачені необоротні 
активи 

978.1.2 Пошкоджені 
необоротні активи 

978.1.3 
Зменшення 
корисності 

необоротних активів 

978.2 

Витрати оборотних активів 
в результаті бойових дій та 

окупації державних 
територій 

978.2.1 Втрачені оборотні 
активи 

978.3 

Списання дебіторської 
заборгованості в результаті 
бойових дій та окупації 
державних територій 

978.3.1 

Списана дебіторська 
заборгованість за 

видами 
заборгованості або 
контрагентами 

978.4 

Втрати грошових коштів та 
їх еквівалентів в результаті 
бойових дій та окупації 
державних територій 

978.4.1 В національні 
валюті 

978.4.2 В іноземній валюті 
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організаційно*методичних положень бухгалтерського

обліку наслідків надзвичайних ситуацій з позиції впливу

на об'єкти, що складають господарську діяльність, зок*

рема виробничих процесів, що відображаються в струк*

турі виробничих витрат та витрат періоду.

Для відображення наслідків бойових дій та окупації

державних територій можливо використання пропо*

зицій як Д.О. Грицишена, так і К.Ю. Поляк щодо відоб*

раження наслідків надзвичайних ситуацій. Проте вчени*

ми не в повній мірі визначено властивості наслідків саме

бойових дій та окупації державних територій та не вра*

ховано весь комплекс об'єктів. Саме тому пропонуємо

для відображення наслідків бойових дій та окупації дер*

жавних територій на рахунках бухгалтерського обліку

такий підхід:

— для відображення об'єктів бухгалтерського об*

ліку, що складають господарську діяльність (операцій*

на, фінансова, інвестиційні діяльність) — транзитні ра*

хунки (8*й клас рахунків);

— для відображення об'єктів бухгалтерського об*

ліку, що забезпечують господарську діяльність (необо*

ротні та оборотні активи, зобов'язання, грошові кошти

та їх еквіваленти) — рахунки інших витрат господарсь*

кої діяльності (9*й клас рахунків).

У контексті зазначеного пропонуємо підхід генеру*

вання наслідків бойових дій та окупації державних те*

риторій на рахунках бухгалтерського обліку, що вра*

ховує результати попередників та визначену нами спе*

цифіку таких наслідків (табл. 1).

Використання зазначеного підходу до побудови

робочого плану рахунків дозволить формувати, збері*

гати та оприлюднювати інформацію про наслідки бойо*

вих дій та окупації державних територій як у частинні

об'єктів, що складають господарську діяльність, так і в

частинні об'єктів, які її забезпечують. В цьому дослід*

женні приділено увагу об'єктам, які забезпечують гос*

подарську діяльність. Визначимо порядок їх відобра*

ження в розрізі кожної групи об'єктів.

1. Бухгалтерський облік дебіторської заборгова*

ності.

Дебіторська заборгованість є особливим об'єктом

управління в мовах впливу бойових дій та окупації дер*

жавних територій на взаємовідносини між суб'єктами

господарювання. Питання облікового відображення

впливу наслідків бойових дій та окупації державних те*

риторії на дебіторську заборгованість, обмовлене, ва*

гомим значення даного об'єкту у формуванні аналітич*

них показників.

Вітчизняні дослідники наголошують на потреб ефек*

тивного управління дебіторської заборгованості в кон*

тексті аналітичної оцінки господарської діяльності. Зок*

рема Я.В. Сливка вказує: "Дієва та чітка організація си*

стеми розрахунків з покупцями та замовниками є необ*

хідною умовою оптимізації грошового обороту будь*

якого суб'єкта господарювання, а також його стабіль*

ного та ефективного функціонування … Відсутність або

неповнота інформації про розрахунки з покупцями та

замовниками у звітності підприємства може призвести

до некоректних аналітичних розрахунків і висновків

щодо динаміки оборотності активів та інших показників

ділової активності підприємства, ліквідності балансу та

платоспроможності в короткостроковій і довгостро*

ковій перспективі. Отже, тільки ефективно організова*

ний бухгалтерський облік операцій за розрахунками з

покупцями та замовниками може забезпечити форму*

вання достовірної інформації щодо розрахунково*пла*

тіжних операцій підприємства, регулювання порядку їх

здійснення з найменшими втратами та прийняття своє*

часних управлінських рішень" [8, с. 1].

Федорченко О.Є. зазначає що дебіторська забор*

гованість "безпосередньо впливають на фінансову

стійкість, базу оподаткування підприємства, виконання

плану доходів та витрат і, як наслідок, на досягнення

стратегічних цілей його розвитку в умовах ринку та за*

безпечення конкурентоспроможності, прибутковості

господарської діяльності" [9].

У контексті цього операції щодо управління дебі*

торською заборгованість з підприємства, що знаходи*

лися або знаходяться на території бойових ді або оку*

пованих територіях, мають бути відображенні на рахун*

ках зважаючи на можливість її подальшого повернен*

ня, законності співпраці з такими підприємствами та

наявність з ними зв'язку.

Питання розвитку бухгалтерського обліку дебі*

торської заборгованості розглядалися вітчизняними та

зарубіжними вченими, зокрема: С.Л. Береза, П.Н. Васи*

ленко, Н.В. Гавришко, Й.Я. Даньків, В.Н. Жуков, В.С. Кі*

вачук, М.Р. Лучко, В.Г. Макаров, М.Ю. Медведєв, М.Я. Оста*

п'юк, Д.О. Панков, І.В. Орлов, О.М. Петрук, В.М. Пар*

хоменко, К.В. Романчук, Я.В. Соколов, Я.В. Сливка,

І.В. Супрунова, К.С. Сурніна, В.Г. Швець, І.Ф. Шер,

І.Й. Яремко. Вченими розробленні теоретичні та орга*

нізаційно*методичні положення бухгалтерського обліку

дебіторської заборгованості підприємства в звичайних

умовах його функціонування. Неврахування впливу

наслідків бойових дій та окупації державних територій

пов'язано з відсутністю на певний час економічного роз*

витку потреби в таких положеннях.

Відповідно до положень є потреба у відображення

на рахунках таких операцій:

— списання дебіторської заборгованості;

— зміна статусу дебіторської заборгованості.

Списати дебіторську заборгованість можливо лише

за наявності підтвердженої інформації, що підприєм*

ство*боржник діє за законами держави*агресора або

незаконних формувань ("Донецької народної респуб*

ліки" та "Луганської народної республіки"). Офіційним

підтвердженням є санкційні списки урядових організацій

України або зарубіжних країн та міжнародних органі*

зацій. Загалом, інформація про персональні санкції

оприлюднюється на офіційному сайті Ради національ*

ної безпеки в вигляді указів Президента України. Саме

тому пропонуємо, постановою Кабінету міністрів Украї*

ни дозволити підприємствам списувати такий вид забор*

гованості без рішення суду на витрати підприємства. З

відображенням на аналітичному рахунку 978.3. "Списан*

ня дебіторської заборгованості в результаті бойових дій

та окупації державних територій". Одночасно пропонує*

мо відображати списання такої заборгованості на по*

забалансових рахунках. Це пов'язано з потребою збе*

рігання інформації про списану дебіторську заборго*

ваність на випадок можливості її повернення в майбут*

ньому. Для цього пропонуємо такі зміни у веденні поза*

балансового обліку (табл. 2).
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Інформація про списану дебіторську заборгованість

в результаті незаконної діяльності контрагентів на те*

риторії бойових дій та окупації державних територій на

позабалансових рахунках має міститися до моменту

закінчення строку позивної давності. На наступний день

після закінчення строку позовної давності необхідно

бухгалтер має здійснити обернений запис на відповід*

ному позабалансовому рахунку.

У випадку зміни статусу дебіторської заборгова*

ності через втрату зв'язку із контрагентами, що знахо*

дяться на території бойових ді або окупованій території

є потреба у її відображенні на відповідних аналітичних

рахунках, що в результаті мають відобразитися у при*

мітках до річної фінансової звітності (табл. 3).

Розроблені підходи до організації аналітичного

обліку дозволяють розкривати таку інформацію у при*

мітках до річної фінансової звітності в частинні харак*

теристики дебіторської заборгованості. Крім того, така

інформація є корисною для внутрішніх користувачів при

оцінці ліквідності активів підприємства.

Порядок застосування подвійного запису щодо

відображення списання та зміни статусу дебіторської

заборгованості на запропонованих рахунках бухгал*

терського обліку представлено в таблиці 4.

Застосування запропонованого підходу дозволять
сформувати інформацію для оцінки аналітичних показ*
ників, які характеризують фінансовий стан підприємства,
що в результаті забезпечить ефективність управління
ліквідністю підприємства.

2. Бухгалтерський облік кредиторської заборгова*

ності.
Досить гостро в сучасних умовах стоїть питання управ*

ління кредиторською заборгованістю, яка виникла в ре*
зультаті договірних відносин з підприємствами, що зна*
ходяться на території бойових дій або окупованих держав*
них територіях. Це обумовлено тим, що окремі контрагенти

можуть провадити свою діяльність за законами держави*
агресора або незаконних формувань або ж окремими
втрачено зв'язок.

Вітчизняними вченими вагоме значення приділено пи*

танню розвитку організації та методики бухгалтерського

Субрахунок Аналітичний рахунок 
Шифр Назва Шифр Назва 

071 Списана дебіторська 
заборгованість 

071.Х.1 Списана дебіторська заборгованість в діяльності контрагента на 
окуповані території  

071.Х.2 Списана дебіторська заборгованість в діяльності контрагента на 
території АТО непідконтрольній державній владі  

071.Х.3 Списана дебіторська заборгованість в результаті неспроможності 
контрагента погасити її через бойові дії та окупацію державних 
територій  

Таблиця 2. Відображення списаної дебіторської заборгованості
на рахунках позабалансового обліку

Субрахунок Аналітичний рахунок 
Шифр Назва Шифр Назва 

341 Короткострокові векселі, одержані в 
національній валюті 

341.Х Короткострокові векселі, одержані в національній валюті від 
контрагентів, зв'язок із якими втрачено через бойові дії та 
окупацію державних територій 

342 Короткострокові векселі, одержані в 
іноземній валюті 

342.Х Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті від 
контрагентів, зв'язок із якими втрачено через бойові дії та 
окупацію державних територій 

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 361.Х. Дебіторська заборгованість контрагентів, зв'язок із якими 
втрачено через бойові дії та окупацію державних територій 

371 Розрахунки за виданими авансами 371.Х Розрахунки зa виданими авансами контрагентам, зв'язок із якими 
втрачено через бойові дії та окупацію державних територій 

374 Розрахунки за претензіями 374.Х Розрахунки за претензіями контрагентам, зв'язок із якими 
втрачено через бойові дії та окупацію державних територій 

375 Розрахунки за відшкодуванням завданих 
збитків 375.Х 

Розрахунки зa відшкодуванням завданих збитків контрагентами, 
зв'язок із якими втрачено через бойові дії та окупацію державних 
територій 

377 Розрахунки з іншими дебіторами 377.Х Розрахунки з іншими дебіторами зв'язок із якими втрачено через 
бойові дії та окупацію державних територій 

Таблиця 3. Відображення зміни статусу дебіторської заборгованості
на рахунках аналітичного обліку

Зміст господарської операції Проводка Первинний документ Д-т К-т
Відображено списання дебіторської заборгованості 
контрагентів, що внесенні до санкційних списків  

978.3 34, 36, 37 Акт списання дебіторської 
заборгованості 

Відображення списаної дебіторської заборгованості на 
рахунках позабалансового обліку  

071.Х.1,2,3 -

Відображення списаної дебіторської заборгованості на 
рахунках позабалансового обліку після завершення 
строку позовної давності  

- 071.Х.1,2,3 Довідка бухгалтерії  

Відображено зміну статусу дебіторської 
заборгованості через втрату зв’язку із контрагентом  

341.Х, 342.Х, 361.Х., 
371.Х, 374.Х, 375.Х, 
377.Х 

341, 342, 361, 371, 
374, 375, 377 

Акт про зміну статусу 
дебіторської заборгованості 

Таблиця 4. Порядок облікового відображення списання та зміни статусу
дебіторської заборгованості
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обліку кредиторської заборгованості (Н. д'Анастасіо,

В. Бланшар, А. Бомон, С.М. Барац, Ф. Вілла, О.М. Галаган,

А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, А. Гільбо і Е. Леоте,

Л.І. Гомберг, В.М. Гордон, Ф. Гюглі, Е. Дегранж, Р. Де*

лапорт, Я.Д. Крупка, Л. Кріппа, Ю.А. Кузьмінський,

Б.Ф. Мовчановський, С.З. Мошенський, Ш. Пангло, Л. Па*

чолі, О.М. Петрук, Д. Россі, Р. Саватьє, Ж. Саварі, Л. Фло*

рі, І.Ф. Шерр, Дж. Чербоні, Г. Фор), проте невирішени*

ми лишаються питання управління нею в нестандартних

умовах, якими виступають наслідки бойових дій та оку*

пації державних територій.

Розробленим нами раніше алгоритмом ідентифі*

кації та первинного спостереження в частинні наслідків

бойових дій та окупації державних територій, передба*

чено два напрями поведінки із кредиторською забор*

гованістю, яка виникла в результаті взаємодії із підприє*

мства, що знаходяться на території бойових дій або

окупованих державних територіях. Таким напрямами є

списання або зміна статусу кредиторської заборгова*

ності.

Списання кредиторської заборгованості пропонує*

мо здійснювати за умови, що підприємство діє за зако*

нами держави*агресора або незаконних формувань

("Д/ЛНР"). Основним підтверджуючим документом не*

законності функціонування такого суб'єкта господарю*

вання є введення санкції щодо юридичної особи або

фізичних осіб*членів правління. При чому такі санкції

можуть бути введенні як власне Україною так і іншими

країнами світу.

Пропонуємо в підзаконних нормативно*правових

актах щодо господарської діяльності вітчизняних

підприємств та їх взаємодії з підприємствами на окупо*

ваних територіях та територіях бойових дій, що не*

підконтрольні державній владі, передбачити можливість

списання такої кредиторської заборгованості, адже

правонаступник підприємства порушую вітчизні на

міжнародні норми економічної діяльності і, відповідно,

його діяльність є незаконною.

Порядок списання такої заборгованості пропонує*

мо здійснювати шляхом збільшення доходів підприєм*

ства. В цьому випадку можна застосувати два підходи

відображення на рахунках 7*го класу "Доходи і резуль*

тати діяльностi" в складі інших доходів, рахунок 74 "Інші

доходи":

1) відображення в складі доходів від безоплатно

отриманих активів на відповідному аналітичному рахун*

ку 745 "Дохід вiд безоплатно одержаних активів", за

умови, що така кредиторська заборгованості виникла в

результаті отриманих активів за договорами купівлі*

продажу, поставки та інших;

2) відображення на нововведеному рахунку в складі

інших доходів — 747 "Інші непередбачувані доходи".

На цьому рахунку пропонуємо відображати всі напря*

ми списаної кредиторської заборгованості в результаті

Субрахунок Аналітичні рахунки 
Шифр Назва Шифр Назва 

Балансові рахунки
745 Дохід вiд безоплатно одержаних 

активів 
745.Х Дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла 

результаті взаємодії з підприємствами, що функціонують на 
території бойових дій непідконтрольній державі або 
окупованих державних територіях 

747 Інші непередбачувані доходи 
747.1 За видами кредиторської заборгованості  
747.2
747.3
Позабалансові рахунки

042 Непередбачені зобов’язання 042.Х 

Списана кредиторська заборгованість, що виникла результаті 
взаємодії з підприємствами, що функціонують на території 
бойових дій непідконтрольній державі або окупованих 
державних територіях 

Таблиця 5. Пропозиції застосування рахунків бухгалтерського обліку
для відображення списання кредиторської заборгованості

Субрахунок Аналітичний рахунок 
Шифр Назва Шифр Назва 

1 2 3 4
511 Довгострокові векселі, видані в 

національній валюті 
511.Х Довгострокові векселі, видані в національній валюті 

контрагентам, зв'язок із якими втрачено через бойові дії та 
окупацію державних територій 

512 Довгострокові векселі, видані в 
іноземній валюті 

512.Х Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті контрагентам, 
зв'язок із якими втрачено через бойові дії та окупацію державних 
територій 

621 Короткострокові векселі, видані в 
національній валюті 

621.Х Короткострокові векселі, видані в національній валюті 
контрагентам, зв'язок із якими втрачено через бойові дії та 
окупацію державних територій 

622 Короткострокові векселі, видані в 
іноземній валюті 

622.Х Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті контрагентам, 
зв'язок із якими втрачено через бойові дії та окупацію державних 
територій 

631 Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками 

631.Х Розрахунки з вітчизняними постачальниками, зв'язок із якими 
втрачено через бойові дії та окупацію державних територій 

632 Розрахунки з іноземними 
постачальниками 

632.Х Розрахунки з іноземними постачальниками, зв'язок із якими 
втрачено через бойові дії та окупацію державних територій 

681 Розрахунки за авансами одержаними 681.Х Розрахунки за авансами одержаними від контрагентів, зв'язок із 
якими втрачено через бойові дії та окупацію державних територій 

Таблиця 6. Відображення зміни статусу кредиторської заборгованості
на рахунках аналітичного обліку
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взаємодії з підприємствами, що функціонують на тери*

торії бойових дій непідконтрольній державі або окупо*

ваних державних територіях.

Аналогічно до відображення процесу списання деб*

іторської заборгованості пропонуємо відображати спи*

сання кредиторської заборгованості на позабалансових

рахунках. Це дозволить контролювати управління зобо*

в'язаннями підприємствами та оперативної отримати

інформацію у разі зміни ситуації, наприклад, коли дану

заборгованість було куплено іноземним підприємством.

У такому випадку, підприємство, що придбало дану за*

боргованість може претендувати на її повернення.

Особливості застосування зазначених рахунків та

формування робочого плану рахунків підприємства в ча*

стинні кредиторської заборгованості представлено в

таблиці 5.

При втраті зв'язку із підприємством, що функціонує

на території бойових дій непідконтрольній державі або

окупованих державних територіях, пропонуємо зміни*

ти статусу кредиторської заборгованості через за*

стосування відповідних аналітичних рахунків, що пред*

ставленні в таблиці 6.

Формування робочого плану рахунків за вказани*

ми напрямами дозволить виокремити особливі зобов'я*

зання та врахувати їх при формуванні звітності, зокре*

ма приміток до річної фінансової звітності. Порядок

відображення операцій на запропонованих рахунках

бухгалтерського обліку представлено в таблиці 7.

Таким чином, запропонований підхід до відобра*

ження кредиторської заборгованості на рахунках бух*

галтерського обліку враховує всі аспекти впливу на да*

ний об'єкт бойових дій та окупації державних територій.

Сформована таким чином інформація дозволить буду*

вати факторні моделі аналітичних показників фінансо*

вого стану підприємства.

3. Бухгалтерський облік необоротних активів.

В результаті бойових дій та окупації державних те*

риторій вітчизняні підприємства втратили об'єкти нео*

боротних активів, а в деяких випадках навіть цілісні май*

нові комплекси. В окремих випадках необоротні активи

були пошкодженні, а в інших до них обмежено доступ.

Виходячи з цього, в системі бухгалтерського обліку

відображатимуться операції зі:

— списання об'єктів необоротних активів, які втра*

чені в результаті бойових дій;

— зміна статусу та зменшення корисності об'єктів

необоротних активів в результаті обмеження доступу

через бойові дії або окупацію державних територій.

Зміст господарської операції Проводка Первинний документ Д-т К-т
1 2 3 4 

Відображено списання кредиторської заборгованості 
перед контрагентами, що внесенні до санкційних 
списків  

63, 63, 68 747.1
747.2 
747.3 

Акт списання 
кредиторської 
заборгованості Відображення списаної кредиторської заборгованості  

на рахунках позабалансового обліку  
-  042.Х 

Відображення списаної кредиторської 
заборгованості на рахунках позабалансового обліку 
після завершення строку позовної давності  

042.Х -
Довідка бухгалтерії  

Відображено зміну статусу кредиторської 
заборгованості через втрату зв’язку із контрагентом 

511, 512, 621, 622, 631, 
632, 681 

511.Х, 512.Х, 621.Х, 
622.Х, 631.Х, 632.Х, 
681.Х 

Акт про зміну статусу 
кредиторської 
заборгованості 

Таблиця 7. Порядок облікового відображення списання та зміни статусу
кредиторської заборгованості

Субрахунок Аналітичні рахунки 
Шифр Назва Шифр Назва

103 Будинки та 
споруди 

103.Х Будинки та споруди, що знаходяться на територій бойових дій 
непідконтрольній державі  

103.Y Будинки та споруди, що знаходяться на окупованих 
державних територіях  

104 Машини та 
обладнання 

104.Х Машини та обладнання, що знаходяться не територій бойових 
дій непідконтрольній державі 

104.Y Машини та обладнання, що знаходяться на окупованих 
державних територіях 

105 Транспортні 
засоби 

105.Х Транспортні засоби, що знаходяться не територій бойових дій 
непідконтрольній державі 

105.Y Транспортні засоби, що знаходяться на окупованих 
державних територіях 

106 Інструменти
, прилади та 
інвентар 

106.Х Інструменти, прилади та інвентар, що знаходяться не 
територій бойових дій непідконтрольній державі 

106.Y Інструменти, прилади та інвентар, що знаходяться на 
окупованих державних територіях 

109 Інші 
основні 
засоби 

109.Х Інші основні засоби, що знаходяться не територій бойових дій 
непідконтрольній державі 

109.Y Інші основні засоби, що знаходяться на окупованих 
державних територіях 

Таблиця 8. Пропозиції застосування рахунків бухгалтерського обліку
для відображення основних засобів, щодо яких обмежений доступ у результаті бойових дій

або окупації державних територій*

* Пропозиції стосуються необоротних матеріальних активів. Природні ресурси інші необоротні матеріальні активи не були

об'єктом дослідження, що обумовлено галузевою спрямованістю наукового дослідження.
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У зв'язку із зазначеним пропонуємо наступні підхо*

ди до формування робочого плану рахунків щодо відоб*

раження основних засобів із врахуванням специфіки їх

подальшого використання та впливу наслідків бойових

дій і окупації державних територій (табл. 8).

Списання необоротних активів пропонуємо здійсню*

вати через відображення залишкової та дооціненої вар*

тості об'єкта необоротних активів на запропонованому

аналітичному рахунку інших витрат рахунку 978.1 "Вит*

рати необоротних активів в результаті бойових дій та

окупації державних територій". Порядок відображення

списання та зміни статусу об'єкту необоротних активів

на рахунках бухгалтерського обліку представлено в таб*

лиці 9.

Запропоновані напрями відображення необорот*

них активів використання, яких має особливості через

бойові дії та окупацію державних територій, передба*

чають зміни в діючому бухгалтерському законодавстві

зокрема Плані рахунків бухгалтерського обліку та ок*

ремих положень Кабінету міністрів України щодо

відображення наслідків бойових дій та окупації дер*

жавних територій. Без змін у законодавстві вітчизняні

підприємства можуть використовувати вказані пропо*

зиції для внутрішніх цілей та забезпечення системи ме*

неджменту.

4. Бухгалтерський облік запасів.

Відображення втрати виробничих запасів через бой*

ові дій та окупацію державних територій пропонуємо

здійснювати з використанням рахунку 978.2 "Витрати

оборотних активів в результаті бойових дій та окупації

державних територій" з вирахуванням вартості отрима*

них зворотних відходів, що представлено в таблиці 10.

Відображення виробничих запасів, щодо яких

відсутня інформація, через їх знаходження на окупо*

ваній державній території або території бойових дій

відбувається шляхом їх списання за повною вартістю.

Це дозволять оцінити реальну ліквідність підприємства.

5. Бухгалтерський облік грошових коштів.

Особливим об'єктом бухгалтерського обліку в час*

тинні відображення наслідків бойових дій та окупації

державних територій є втрачені готівкові кошти. Так, че*

рез знищення поміщень каси, захоплення їх терориста*

ми або ж у результаті окупації державних територій,

готівкові кошти, що знаходилися в касах підприємства

Зміст господарської операції Проводка Первинний 
документ Д-т К-т

Списання об’єктів необоротних активів 
Здійснено переоцінку втраченого в 
результаті бойових дій об’єкту 
необоротних активів на день що передує 
даті списання об’єкту (дооцінка) 

10
 

411 Довідка 
бухгалтерії про 
дооцінку 
об’єкту 
необоротних 
активів 

10 131 

Здійснено переоцінку втраченого в 
результаті бойових дій об’єкту 
необоротних активів на день що передує 
даті списання об’єкту (уцінка) 

131
 

10 Довідка 
бухгалтерії про 
уцінку об’єкту 
необоротних 
активів 

975 10

Списано об’єкт необоротних активів в 
межах амортизації  

13 10 Акт про 
списання 
об’єкту 
необоротних 
активів  

Списано залишкову вартість об’єкту 
необоротних активів  

978.1 10

Зміна статусу об’єктів необоротних активів 
Відображено зменшення корисності 
об’єкту необоротного активу, до якого 
обмежено доступ через бойові дії або 
окупацію державних територій  

97
 

131 Розрахунок 
бухгалтерії 
зменшення 
корисності 
активів  

97 102

Відображено зміну статусу об’єкту 
необоротних активів, до якого обмежено 
доступ через бойові дії або окупацію 
державних територій, після зменшення 
його корисності 

103.Х, 103.Y,
104.Х, 104.Y, 
105.Х, 105.Y, 
106.Х, 106.Y, 
109.Х, 109.Y 

103, 
104, 
105, 
106, 
109 

Акт про зміну 
статусу об’єкту 
необоротних 
активів 

1  За умови складання звітності за П(С)БО.
2  За умови складання звітності за МСФЗ.

Таблиця 9. Порядок облікового відображення списання та зміни статусу
об'єктів необоротних активів

Зміст господарської операції Проводка Первинний 
документ Д-т К-т

Відображено вартість зворотних відходів 
отриманих в результаті пошкодження 
виробничих запасів через бойові дії   

209.Х «Зворотні 
відходи» 

201 (2, 3, 
4, 5, 6, 7) 

Акт про списання 
оборотних 
активів, накладна  

Відображено незворотні відходи отримані в 
результаті пошкодження виробничих запасів 
через бойові дії, в кількісному вимірнику  

07.Х «Незворотні 
відходи» 

- Акт про списання 
оборотних активів 

Відображено вартість списаних виробничих 
запасів за мінусом вартості утворених 
зворотних відходів  

978.2 201(2, 3, 
4, 5, 6, 7) Акт про списання 

оборотних активів 

Таблиця 10. Порядок облікового відображення списання та зміни статусу
об'єктів необоротних активів
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можуть бути втрачені. З даними аналітичного обліку на

рахунку 30 "Готівка", субрахунках 301 "Готівка в націо*

нальні валюті" та 302 "Готівка в іноземній валюті".

Списання втрачених готівкових коштів пропонуємо

здійснювати через аналітичний рахунок 978.4 "Втрати

грошових коштів та їх еквівалентів в результаті бойових

дій та окупації державних територій" з подальшою де*

талізацією за видами валют. Зауважимо, що для повної

оцінки втрачених грошових коштів в іноземній валюті

пропонуємо їх списувати за курсом валют Національ*

ного банку України, що діє на день складання акту про

списання готівкових коштів.

ВИСНОВОК
Таким чином, за результатами дослідження про*

блем відображення наслідків бойових дій та окупації

державних територій на рахунках бухгалтерського об*

ліку нами розроблено підходи до організації аналітич*

ного обліку кредиторської заборгованості, дебіторсь*

кої заборгованості, необоротних та оборотних активів,

а також інших витрат, на рахунках яких відображати*

муться втрати підприємства. Зазначене лягло в розроб*

лено процедуру використання подвійного запису для

зберігання, групування та формування даних про на*

слідки бойових дій та окупації державних територій та

генерування інформації для управління ними через ви*

користання рахунку 978 "Витрати від надзвичайних си*

туацій". В цілому це дозволяє формувати факторні

моделі при аналітичній оцінці фінансового стану під*

приємства.
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ВСТУП
Незважаючи на те, що Україна дістала незалежності

біля чверті сторіччя тому, питання пов'язані з декому*

нізаціею ніколи так гостро не стояли, як зараз.

Декомунізація — система заходів, теоретична і практич*

на діяльність, спрямовані на звільнення від впливу та наслідків

комуністичної ідеології в усіх сферах життя країни та сусп*

ільства після падіння правлячих комуністичних режимів [1].

Активно процес декомунізації в Україні розпочався

після розпаду Радянського Союзу, коли населеня масово

почало позбуватись комуністичної символіки, але цей про*

цес охопив не значну територію України. Потім ці процеси

призупинилися та час від часу піднімались, але цей процес

проходив мляво та, можна сказати не помітно. І лише після

здійснення Революції Гідності цей процес отримав новий

поштовх та почав набирати обертів.

МЕТА СТАТІ
Метою статі є розгляд процесу декомунізації в Україні

в частині зміни назв назв міст, сіл, містечок, вулиць, за ре*

зультатами дослідження досвіду європейських країн запро*

понувати шляхи вирішення сучасних пролем, що існують.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На законодавчому рівні було зробленно декілька

спроб систематизувати цей процес, які вилились у прий*

няття законів, основними з яких можна вважати: Закон

України "Про правовий статус та вшанування борців за

незалежність України у ХХ столітті" [2] (хоча він схо*

жий з редакцією проекту Закону України "Про право*

вий статус учасників боротьби за незалежність України

20—90*х років XX століття" [3]), Закон України "Про

увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
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1939—1945 років" [4], Закон України "Про доступ до

архівів репресивних органів тоталітарного комуністич*

ного режиму 1917—1991 років" [5] та Закон України

"Про засудження комуністичного й націонал*соціалі*

стичного тоталітарних режимів в Україні та заборону

пропаганди їх символіки" [6]. Після внесення кількох по*

правок закон був проголосований Верховною Радою та

підписаний президентом України.

Сам нормативно*правовий акт грунтуеться на нормах

міжнародного права, які згадуються в документі, а саме:

— резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи

№1096 (2006) від 27 червня 1996 року "Щодо ліквідації

спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем",

Резолюції №1481 (2006) від 26 січня 2006 року "Щодо не*

обхідності міжнародного засудження злочинів тоталітар*

них комуністичних режимів", Резолюції №1495 (2006) від

12 квітня 2006 року "Щодо боротьби з відродженням на*

цистської ідеології", Резолюції №1652 (2009) від 29 січня

2009 року "Щодо відношення до пам'ятників, що мають

суперечливу історичну інтерпретацію у державах — чле*

нах Ради Європи";

— Декларація Європейського Парламенту від 23 жовт*

ня 2008 року "В пам'ять про Голодомор — штучний голод в

Україні 1932—1933 років", Декларація від 2 квітня 2009 року

"Щодо європейської свідомості та тоталітаризму",

— спільна заява з нагоди 70*х роковин Голодомору

— Великого голоду 1932—1933 років в Україні, прийня*

тої на 58*й сесії Генеральної Асамблеї ООН,

— резолюція Парламентської Асамблеї ОБСЄ №SC

(09) 3R від 29 червня — 3 липня 2009 року "Щодо неприпу*

стимості звеличення тоталітарних режимів, відкриття істо*

ричних та політичних архівів, вивчення тоталітарної спад*

щини та підвищення поінформованості громадськості".
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Поява цього закону була сприйнята неоднозначно як нау*

ковцями так і практиками на міжнародному рівні, зокрема й

російськими. Міністерство закордонних справ Росії в своїй

заяві розцінило "декомунізаційний пакет", прийнятий Верхов*

ною Радою, як "антиросійські та антиукраїнські закони".

 Доктор економічних наук, професор, заступник ди*

ректора Інституту Далекого Сходу РАН А. Островський,

зазначає: "Реакція відносно П. Порошенка і нової влади

України, яка веде боротьбу з комуністичною ідеологією, у

Пекіні вже є. Китаєм керує Комуністична партія (КПК), при*

родно, їй це не подобається — зазначає А. Островський.

— Китай зазвичай відповідає не одразу, але відповідає

дуже жорстко. На експертному рівні різке невдоволення

вже є. А раз є на експертному, то буде і на офіційному.

Можна не сумніватися" [7].

Заступник директора Центру політичних технологій

О. Макарків висловився з цього приводу, що: " .... укра*

їнський Уряд прагне пройти цим шляхом, для створення

нової національної держави. При цьому ідеї антикомуні*

зму, на відміну від аспектів українського націоналізму,

прийнятні для сучасної Європи" [8].

Також неоднозначно цей Закон був сприйнятий гене*

ральним секретарем РЄ Турбйорн Ягланд: "Я не суддя у

таких справах, я можу лише послатися на загальну дум*

ку: ми повинні бути обережними у таких діях" [9].

Проте професор Варшавського університету Анджей Шеп*

тицький дав позитивну оцінку процесу декомунізації. Думки між

українськими науковцями та практиками також різняться.

Свою думку з цього приводу висловив Міністр юс*

тиції Павло Петренко, який важає ці Закони такими, що

спираються на міжнародну практику, більшість краін Євро*

пи пройшли процес декомунізації "Ми взяли ті закони, які

пройшли експертизу в міжнародних організаціях ... Ми

орієнтувалися на країни Східної Європи, на країни Балтії,

Польщу, Чехію — ті країни, які пройшли процес заборони

об'єднань, які дотримувалися цієї ідеології" [10].

Доктор юридичних наук Мережко О. вважає, що Закон

України "Про засудження комуністичного й націонал*соціа*

лістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону про*

паганди їх символіки" зачепає питання свободи слова, на його

думку, Закон не стільки забороняє символіку, скільки забо*

роняє сам факт заперечення того, що цей режим був злочин*

ним тому, що в України є великий шанс знову повернутись до

цього тоталітарного режиму. На думку директора Київсько*

го міжнародного інституту соціології (КМІС) В. Паніотто, в Ук*

раїні населення дуже по*різному сприймає одні і тіж момен*

ти історії, і тому в суспільстві немає единої думки з цього при*

воду. А основним каменем спотикання є визнання ОУН*УПА

учасниками боротьби за Незалежність України, а питання за*

борони комуністичної символіки, перейменування міст, улиць,

сіл носить не такий гострий характер.

"Центр і Захід мають одну точку зору, а Схід і Південь —

іншу. Спочатку має бути серйозна інформаційна підготов*

ка і дослідження. Поки в суспільстві не буде переконливої

більшості, ці Закони не підтримуватимуть", — вважає

В. Паніотто [8].

Маріан Токар, в.о. завідувача кафедри політології і
державного управління ДВНЗ "Ужгородський національ*

ний університет" вважає, що прийняті Закони — це запіз*

нена реакція влади і, що це потрібно було робити набага*

то раніше, і влада повина не зменшувати обертів та про*

довжувати втілення їх в життя. Також схвально сприймае

цей пакет професор кафедри міжнародних відносин ОНУ

ім. І. І. Мечникова О. Брусиловська, та вважає, що Україні

потрібна декомунізація.

Велика кагорта істориків підтримують та схвально

відгукуються стосовно введення в дію цих Законів, зокре*

ма: Турченко Ф., Мільчев В., Білівненко С., Штейнле О.

Підтримує їх прийняття й директор Українського інсти*

туту національної пам'яті В. В'ятрович: "Вірю у вашу відва*

гу порвати із совковим минулим і готовність вийти на євро*

пейську практику і стандарти, зокрема у ставленні до зло*

чинів проти людяності та відкритості інформації. Я вважаю,

що ця декомунізація має відбутися і дуже добре, що вона

відбувається. І коли говорять, що це робиться замість яки*

хось економічних чи політичних реформ, що це мало би

бути після цього. Я завжди відповідаю, що це невід'ємний

елемент тих самих реформ. Як свідчить досвід інших країн

східної Європи, це має робитися разом з економічними,

разом з політичними реформами майбутнього" [11].

Незважаючи на позитивне або негативне відношення

до закону, він вже набув чинності, і процес декомунізації в

Україні розпочався та набирає обертів. На нашу думку,

одним із головних камеменів спотикання в цьому законі є

порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарно*

го режиму.

Так, у п. "є", ст. 1 ЗУ "Про засудження комуністичного

та націонал*соціалістичного (нацистського) тоталітарних

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символі*

ки" зазначено, що назви областей, районів, населених

пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, про*

вулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набе*

режних, мостів, інших об'єктів топоніміки населених пунктів,

підприємств, установ, організацій, у яких використані імена

або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуні*

стичній партії, починаючи з посад секретаря районного ко*

мітету і вище, вищих органах влади та управління СРСР,

УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських

республік, працювали у радянських органах державної без*

пеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або авто*

номних радянських республік та похідні від них, а також

назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії (включа*

ючи партійні з'їзди), річницями Жовтневого перевороту 25

жовтня (7 листопада) 1917 року, встановленням радянської

влади на території України або в окремих адміністративно*

територіальних одиницях, боротьбою проти учасників бо*

ротьби за незалежність України у ХХ столітті (крім назв, по*

в'язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з

України або з розвитком української науки та культури)

підлягають перейменуванню; [6].

Виходячи з даних веб*сайта УІНП, на сьогодні в Ураїні

мають перейменувати більш ніж 940 населенних пунктів [12].

Якщо проанализувати процедуру перейменування міст,

сіл, населених пунктів, вулиць потрібно проаналізувати

цілий ряд нормативно правових документів а саме:

— Постанова КМУ "Про затвердження Порядку прове*

дення громадського обговорення під час розгляду питань про

присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності,

які за ними закріплені, об'єктам права власності, які нале*

жать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб,

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" [13].

Якою було установленно "Порядок проведення громадсько*

го обговорення під час розгляду питань про присвоєння юри*

дичним особам та об'єктам права власності, які за ними зак*

ріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним осо*

бам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святко*

вих дат, назв і дат історичних подій" [14], та видано Указ Пре*

зидента України "Про деякі заходи щодо унормування пи*

тань опису, порядку використання і захисту державних сим*

волів України" [15], Закон України "Про присвоєння юридич*

ним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів)

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат істо*

ричних подій" [16].

Після їх аналізу процедура перейменування виглядає

так: громадянин або група громадян вирішила перейме*

нувати вулицю або населенний пункт звертаються до
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органів місцевого самоврядування або до голів міських

сільських рад у (залежності назву чого змінюють) з про*

позиціею.

Якщо це зміна назви вулиці, то протягом 45 діб від*

буваеться її розгляд, якщо цю пропозицію схвалюють, то

її виносять на громадське обговорення, яке відбуваеться

протягом двох місяців, потім оголошують результати об*

говорення. Після чого міський (сільський) голова готує

проект рішення про зміну назви та виносить її на розгляд

міській сільській або селищній раді після того, як він про*

ходить комісії рада розглядає цей проект та виносить

рішення.

Процедура зміни назви сіл та міст більш складна тому,

ми зараз не будемо зупинятись на цьому питанні та розг*

лянем її в наступних працях.

На нашу думку, цю процедуру потрібно змінювати, ми

погоджуємось з думками багатьох вчених, практиків, що

Європейські країни пройшли цей шлях, тому вважаємо

доцільним розглянути це питання, порівнюючи з евро*

пейським досвідом.

Одна із головних проблем України з цього приводу

полягає у пасивному відношенні населення до неї, а недо*

ліком законодавствав є досить малий проміжок часу для

проведення обговорення та перейменування. Заслуговує

на увагу досвід Словачинни, де у 1918 році столиці дали

назву Вільнюсово, а вже у 1919 році вона отримала назву

Братислава тому, що місцева громада не сприйняла пер*

шу назву.

Якщо дослідіти досвід Болгарії, Угорщини, Румунії,

де процес декомунізації відбувався, можна сказати на

добровільній основі, тому що знайшов підтримку у

більшості мешканців громад, не викликало необхідності

встановлювати строки 2 або 6 місяців або кінцеві термі*

ни реалізації. Якщо взяти досвід Польщі, там була ство*

рена комісія з кодифікації назв, члени якої повині були

перейменувати назви міст з німецької мови на польську.

Комісія була створена в 1946 році, а закінчіла свою пра*

цю в 1951 році, у результаті чого було перейменовано

більше 30 тисяч населених пунктів, міст, сіл, вулиць та

річок. Зараз Україна може повторити долю Угорщини

котра під час керуваня Прем'єра Орбана зробила спро*

бу провести декомунізацію, але цей намір був невдалим.

Тому, на нашу думку, для запобігання цьому, потрібно

внести зміни стосовно строків обговореня назви та

змінити саму процедуру, адже спочатку потрібно орга*

нам місцевого самоврядування створити комісію (до

складу якої увійдуть науковці, історики, лінгвісти та яко*

мога менше політиків тому, що це питаня не потрібно

переносити в політичну площину). Так, Семенюк О.А.

зазначив: "При виборі назви у протиріччя вступають не

стільки політичні? — уподобання, скільки групові. Най*

більш виразними є опозиції: молодь і люди похилого

віку, корінні мешканці (не менше двох поколінь) і ті, хто

переїхав до міста нещодавно. Повернутися до історич*

ної назви не дають політичні реалії сьогодення".

Комісія повинна скласти список назв вулиць, міст,

сіл, які підпадають під цей Закон, та ті, що ні. Потім

цей перелік вона повинна розмістити в засобах масо*

вої інформації для ознайомлення громадськості з пе*

реліком вулиць, міст, сіл, назву яких повинно бути

змінено і чому. Після цього протягом від 3 до 6 місяців

(в залежності від розміру населенного пункту), а мож*

ливо і збільшити цей термін, якщо в цьому є потреба,

вони повинні розпочати збір пропозицій з одночасним

залученням представників засобів масової інформації,

зокрема Інтернету, тому що під час проведення гро*

мадських обговорень, які, зазвичай, відбуваються в

день та в робочий час велика кількість населення не має

змоги брати в них участь. Саме тому доцільно широко

застосовувати Інтернет*ресурс для обговорення та го*

лосування та надати можливість усім бажаючим вно*

сити пропозицію. Надалі в Інтернет*ресурсі необхідно

скласти список з урахуванням всіх внесених пропо*

зицій, і лише потім, повинна відбуватися процедура го*

лосування за назви, які були запропоновані, строк теж

повинен бути не менше ніж 2—4 місяці тому що в вели*

ких містах людині потрібно більше часу, тому що

кількість об'єктів для перейменування може бути ве*

лика. Потім проект рішення з назвою повинні затвер*

дити органи місцевого самоврядування та скласти кош*

торис з чітким визначенням терміну його виконання в

залежності від обсягів фінансування. Вважаємо, такий

спосіб перейменування буде більш доцільний, змен*

шить напругу в суспільстві та дасть можливість кожно*

му громадяниину взяти участь у цьому процесі.

ВИСНОВКИ
У статті було розглянуто процес декомунізації в Ук*

раїні. Проаналізовано відношення науковців та прак*

тиків до його реалізації. Також було досліджено прак*

тику європейських країн у частині зміни назв міст, ву*

лиць, виділено позитивні та негативні тенденції та, з ура*

хуванням цього досвіду, запропоновано вирішення даної

проблеми.
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що ще не отримали належної законодавчої, право*

вої та наукової підтримки. Від урегульованості цих

проблем залежить підвищення обсягів будівельних

робіт та кількості інвестиційних проектів, що, на*

разі, стримується через брак міжнародних та віт*

чизняних інвестицій. Важливою складовою управ*



83

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ління процесом будівництва є забезпечення вимог

до закупівель товарів, робіт та послуг у сфері бу*

дівництва, що буде головним чином впливати на ре*

гулювання ринкових відносин у будівельній галузі

[1, c. 6].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких

започатковано розв'язання цієї проблеми, виділен*

ня не вирішених раніше частин загальної проблеми,

котрим присвячується означена стаття свідчить про

те, що вагомий науково*практичний внесок у вирі*

шення окремих проблемних питань управління про*

цесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері

будівництва в України зробили такі науковці (вчені

із державного управління, економісти), як: Л.О. Бо*

гінська, В.Ю. Божанова, С.В. Глухова, І.В. Гужавіна,

М.М. Климчук, Л.Г. Ліпич, К.А. Мамонов, С.Є. Масюк,

Т.П. Норкіна, Ю.В. Пинда, Б.Г. Сенів, З.О. Скарбун,

Г.Л. Ступнікер, М.С. Татар, І.О. Цимбалюк, М.В. Чор*

на, І.В. Чорнуха, О.В. Якименко, Л.А. Янковська,

В. В. Юрчишин та ін. Попри наявні дослідження, бра*

кує інформації щодо комплексного та глибокого ана*

лізу проблем управління процесом закупівель то*

варів, робіт та послуг у сфері будівництва, від яких

залежить поточний стан та подальший розвиток бу*

дівельної галузі в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження обрано аналіз процесу закупі*

вель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва для

виявлення концептуальних заходів покращення реалі*

зації будівельного проекту в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Процес закупівель товарів, робіт та послуг у

сфері будівництва є однією із функцій управління

будівельним проектом, що включає виконання зав*

дань, пов'язаних із вивченням запитів будівельно*

го ринку, потребами клієнтів, доставкою будівель*

них товарів, ціною, споживчою взаємодією та ін.

Управління процесом закупівлі товарів, робіт та

послуг у сфері будівництва спрямоване на побудо*

ву, зміцнення та підтримку взаємовигідних відно*

син із замовниками, підрядниками, покупцями для

досягнення конкретних цілей будівельного проек*

ту.

Очевидним є те, що кожна будівельна компа*

нія зацікавлена в ефективному управлінні широким

спектром будівельних товарів та послуг. Кожна бу*

дівельна компанія, без винятку, чи то державна,

чи то приватна, працює в постійно мінливому та

складному маркетинговому середовищі і,  якщо

вона хоче бути конкурентоздатною на ринку, вона

повинна закуповувати товари чи послуги, що є

цінними для конкретного будівельного проекту, в

найоптимальніші терміни та за найнижчими ціна*

ми.

Найпоширенішими, опрацьованими та застосовува*

ними у світовій практиці етапами управління процесом

закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва,

що висвітлюють різні аспекти діяльності будівельних

підприємств і включають чинники внутрішнього та зов*

нішнього впливу, є:

1. Визначення об'єкта закупівлі для будівельно*

го проекту. На цьому етапі необхідно встановити

конкретний об'єкт закупівлі для будівельної діяль*

ності шляхом аналізу його конкурентних переваг.

Також необхідно проаналізувати зовнішні та

внутрішні переваги об'єкта закупівлі (наприклад, з

точки зору кінцевого покупця). Водночас, вибір кри*

теріїв об'єкта закупівлі має відповідати місії та цілям

будівельної організації. При цьому необхідно виз*

начити конкурентні переваги реалізації найважливі*

ших критеріїв об'єкта закупівлі, а потім шукати найе*

фективніші шляхи їх досягнення в межах інтересів

та можливостей будівельної організації.

2. Ідентифікація партнерів для закупівлі товарів,

робіт та послуг у сфері будівництва виходячи з ана*

лізу їх переваг. Цей етап передбачає пошук кращих

ділових партнерів і збір доступних даних про них, їх

будівельну продукцію та послуги, рівень поставок

будівельної техніки, конструкцій [2, c. 125]. Основ*

ними джерелами інформації для вибору потенційних

партнерів по закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері

будівництва можуть бути: звіт про діяльність буді*

вельної компанії, журнали, книги, бази даних, інфор*

мація зі спеціалізованих конференцій, семінарів,

виставок, маркетингових клубів та ін. На додаток до

збору якісних та кількісних даних про майбутніх

партнерів, цей етап включає дослідження та пояснен*

ня процесу чи факторів, що обумовлюють переваги

співпраці і мають практичне значення для успішної

розробки, реалізації та реформування місії буді*

вельної компанії в цілому.

3. Маркетинговий аналіз інформації про продук*

цію виробників будівельних товарів, робіт та послуг.

Маркетинговий аналіз інформації включає в себе

визначення факторів і обставин, що можуть усклад*

нити та знизити результати виробничо*господарсь*

кої діяльності будівельного підприємства, що їх не*

обхідно розвивати [3, c. 217]. Мова йде про викори*

стання таких маркетингових стратегій обробки

інформації, як: сортування і порівняння даних, спо*

стереження, контроль якості даних, що можуть бути

здійснені відносно конкурентних факторів, виявлен*

ня недоліків у роботі виробників будівельних то*

варів, робіт та послуг і причини цих недоліків. Досвід

розвинених ринків у питанні маркетингового аналі*

зу дозволяє зробити однозначний висновок щодо пе*

реваг вибору зовнішніх виконавців щодо збору

інформації про майбутніх продавців будівельних то*

варів, робіт та послуг. Транснаціональні корпорації,

що виходять на вітчизняний ринок, притримуються

аналогічних підходів, адже вузька спеціалізація, в

кінцевому підсумку, набагато ефективніша, ніж спро*

ба все зробити власними силами. Однак, яка б мар*

кетингова стратегія обробки інформації не була ре*

алізована, завжди необхідно пам'ятати про деякі не*

минучі проблеми: об'єктивність проведення дослі*
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дження, відсутність фальсифікації даних, повнота

даних, конфіденційність, неупередженість, тощо [4,

c. 84].

4. Цілеспрямована реалізація отриманої інфор*

мації про продукцію виробників будівельних товарів,

робіт та послуг. Реалізація включає в себе не тільки

поліпшення процесу закупівлі товарів, робіт та по*

слуг у сфері будівництва, але, в тому числі, і подаль*

ший розвиток процесу організації будівництва в ціло*

му, для того, щоб вирішувати проблеми, що можуть

виникнути. Згідно із отриманою інформацією, вини*

кають можливості для поліпшення робочого плану

організації закупівельного процесу будівельних ма*

теріалів, якщо це необхідно. Розуміння аналізу ви*

год як безперервного процесу є ключовим критерієм

для визначення результатів подальшого розвитку уп*

равління процесом закупівель товарів, робіт та по*

слуг у сфері будівництва в Україні. Така постановка

питання відповідає загальносвітовим тенденціям

розвитку ринкових відносин у будівництві.

5. Контроль управління процесом закупівель то*

варів, робіт та послуг у сфері будівництва та органі*

зація зворотного зв'язку. Контроль за процесом

впровадження результатів закупівлі товарів, робіт та

послуг у сфері будівництва може бути здійснений

двома способами:

— відслідковувати розвиток оцінок ефективності

організації закупівлі товарів, робіт та послуг у сфері

будівництва;

— переглядати тимчасові цілі та стежити за ре*

сурсами та графіками процесів закупівлі товарів,

робіт та послуг у сфері будівництва.

Хочеться підкреслити, що методи та засоби на

кожному із етапів управління процесом закупівель

товарів, робіт та послуг у сфері будівництва постійно

змінюються. Тобто в середині кожної будівельної

компанії має бути створений окремий структурний

підрозділ управління процесом закупівель товарів,

робіт та послуг із достатнім рівнем знань та компе*

тентностей.

Наведена інформація свідчить про те, що прий*

няття своєчасних та обгрунтованих рішень для

здійснення управління процесом закупівель товарів,

робіт та послуг у сфері будівництва потребує належ*

ної інформаційної підтримки, для чого мають про*

водитися маркетингові дослідження. Їх метою є

створення інформаційно*аналітичної бази для роз*

робки рекомендацій та прийняття маркетингових

рішень, спрямованих на зниження ризиків та рівня

невизначеності під час закупівлі товарів, робіт та

послуг у сфері будівництва.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Підсумовуючи наведене, можна зробити висно*

вок, що дослідження ринку будівельних товарів,

робіт та послуг через збір та обробку необхідної

інформації з'єднує товаровиробників із будівельни*

ми організаціями і, тим самим, полегшує їх ефектив*

ну адаптацію до потреб кінцевих споживачів. Фун*

даментальною метою управління процесом закупі*

вель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва в

Україні є комплексний і глибокий аналіз проблем, від

яких залежить поточний стан та подальший розви*

ток будівельної галузі. Маркетингове дослідження

ринку товарів, робіт та послуг у сфері будівництва є

одним із основних функціональних обов'язків фахі*

вця із закупівлі, який визначає необхідність у вив*

ченні відповідних теоретичних навичок та практич*

них підходів у організації та проведенні управління

процесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері

будівництва [5, c. 4].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У Європі є прислів'я: "Якщо на вулицях немає без*

притульних тварин, то немає і безпритульних дітей",
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ
БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF PUBLIC
ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT BODIES IN ADDRESSING THE PROBLEM OF
HOMELESS ANIMALS

У статті досліджено міжнародний досвід вирішення питання безпритульних тварин. При цьому ак�
центовано увагу на роль державного управління у розв'язанні проблеми, яка аналізується. Показані
напрями державної політики як у східних країнах, так і в економічно розвинених західних державах.
Визначено місце муніципалітетів у процесі контролю за чисельністю безпритульних тварин. Розме�
жовано державні та місцеві заходи, які фінансуються та не фінансуються у процесі вирішення про�
блеми. Виявлено спільні для різних країн напрями, втілення яких на державному рівні дозволило ефек�
тивно мінімізувати кількість тварин на вулицях. Наведено методи контролю за чисельністю безпри�
тульних тварин, які дали найкращі результати. Обгрунтовано доцільність залучення в процес вирі�
шення проблеми громадських організацій із захисту тварин. Доведено, що провідну роль як на дер�
жавному, так і на місцевому рівнях повинні відігравати просвітницькі програми. Показано, що їх ак�
тивне застосування впливає на причину появи тварин на вулицях. Зроблено висновок про доцільність
комплексної діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування у розв'язанні
проблеми наявності безпритульних тварин.

The article examines the international experience of addressing the issue of homeless animals. At the
same time, attention is focused on the role of public administration in solving the problem being analyzed.
The directions of state policy are shown both in the eastern countries and in the economically developed
Western countries. The place of the municipalities in the control of the number of homeless animals is
determined. The distinction is between state and local measures that are funded and not funded in the
process of solving the problem. The common directions for different countries were revealed, the
implementation of which at the state level has allowed to effectively minimize the number of animals on the
streets. The methods of controlling the number of homeless animals that give the best results are given.
The expediency of involving in the process of solving the problem of public organizations on animal protection
is substantiated. It has been proved that educational programs should play a leading role both at the state
and at the local level. It is shown that their active application affects the cause of the appearance of animals
on the streets. A conclusion was made on the expediency of the integrated activities of public administration
and local government bodies in solving the problem of the availability of homeless animals.

Ключові слова: державна політика, місцеве самоврядування, безпритульні тварини, притулки, мето�

ди контролю за чисельністю безпритульних тварин.

Key words: state policy, local government, homeless animals, shelters, methods for controlling the number of

homeless animals.

адже ставлення до тварини є індикатором гуманності

та цивілізованості суспільства. Водночас за даними Все*

світньої організації захисту тварин, Україна входить у

п'ятірку країн з найгіршою ситуацією з безпритульними

тваринами, разом з Албанією, Азербайджаном, Біло*

руссю і Вірменією. На державному рівні прийнято ряд
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відповідних нормативно*правових актів, проте їх втілен*

ня більшою мірою стосується прийнятої політики місце*

вих органів влади. Доцільно погодитися з Є.В. Міщук,

яка вказує на необхідність приділення більшої уваги

організаційним формам, які допомагають поширенню

передового досвіду, залучати до вирішення проблем

вчених та бізнесменів, широкий загал громадськості [1].

Зазначене вказує на необхідність аналізу міжнародно*

го досвіду у процесі вирішення окресленої проблеми із

акцентуванням уваги на ролі в ньому державного управ*

ління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі більшою мірою досліджують*

ся окремо питання державного управління та проблеми

безпритульних тварин. Правовий режим тварин як об'єк*

тів цивільних правовідносин розкрито ще в працях ра*

дянських науковців: О.С. Іоффе, А.О. Собчак, Б.С. Ан*

тимонова, Д.В. Боброву, О.С. Колбасова та ін. Окремі

аспекти захисту тварин від жорстокого поводження з

ними розглянуто у ряді робіт з кримінального права —

С.А. Хімченко, І.А. Головко, В.А. Копилян, В.В. Кузнє*

цов, В.С. Мірошниченко, Д.О. Калмиков, А.О. Дани*

левський; адміністративного права — Н.С. Бондарен*

ко, В.О. Морозова; цивільного права — Д.Є. Захаров;

в) міжнародного права — Н.І. Зубченко, О.І. Буткевич,

Т.Р. Короткий та ін. Питання державного управління

розглянуто в роботах таких дослідників і науковців,

як В.С. Адамовська, В.Д. Базилевич, В.Д. Бакуменко,

Л.І. Воротіна, В.М. Геєць, А.С. Гальчинський, М.І. Дуд*

ченко, П.С. Єщенко, Л.О. Каніщенко, Б.Є. Кваснюк,

І.О. Лютий, І.Р. Михасюк, О.Г. Мордвінов, Н.Р. Нижник,

Ю.В. Ніколенко, В.Є. Новицький, О.І. Осауленко, Є.Г. Пан*

ченко, Ю.М. Пахомов, В.А. Скуратівський, В.П. Тронь,

А.С. Філіпенко, В.О. Шамрай, І.С. Ястремський та інших.

ЦІЛІ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета статті полягає у всебічному та грунтовному

дослідженні міжнародного досвіду вирішення пробле*

ми безпритульних тварин і з'ясування ролі у цьому про*

цесі органів державної влади та місцевого самовряду*

вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Муніципальні притулки на території Малої Азії,

Близького Сходу, Південно*Східної Азії, Північної

Африки відсутні, а в області їх географічного поширен*

ня розповсюджені собаки*парії. Тому при появі спала*

ху сказу проводиться масовий вилов собак з приспан*

ням, чисельність яких досить швидко відновлюється —

до наступного відлову. Проте метою державного регу*

лювання чисельності собак є придушення локального

спалаху захворювання [2].

У ряді деяких населених пунктів Індії, Туреччини,

Таїланду, Індонезії, Єгипту як основний метод роботи з

бездомними собаками застосовується такий метод, як:

"відлов / стерилізація / повернення" у місце проживан*

ня для собак. Мета такої державної політики — стабі*

лізація чисельності безпритульних тварин та їх вакци*

нація від сказу. У Таїланді функціонують притулки, обо*

в'язковою є програма реєстрації собак за допомогою

чіпування, а також система штрафів за викидання тва*

рин на вулицю.

У Західних країнах досить поширена практика об*

ліку тварин.

В окремих штатах США прийнято "Закон про сте*

рилізацію тварин", відповідно до якого стерилізації

підлягають усі домашні тварини, окрім собак*чемпіонів,

призерів виставок, собак*поліцейських та поводирів. Не*

виконання закону карається штрафом до 500 доларів

США або примусовими роботами строком до 40 годин.

У Данії, Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Швеції та

Швейцарії закони впроваджуються місцевою владою,

муніципальна влада міст співпрацює з зоозахисниками.

Державою визначено райони з особливими вимогами

щодо вигулу собак. Діє система обов'язкової реєстрації

домашніх тварин. У цих країнах щороку перереєстро*

вують собак, що супроводжується збором податку. У

Бельгії, Німеччині, Нідерландах діють пільгові програ*

ми із стерилізації домашніх тварин. На регіональних

рівнях у вищеперелічених країнах діють просвітницькі

програми щодо інформування власників домашніх тва*

рин. Заборонено продавати тварин на вулиці чи на сти*

хійних ринках.

Згідно із законом у Нідерландах, міські ради мають

сплачувати витрати притулків на утримання вуличних

собак впродовж перших 14 днів з моменту їх поселення

в притулок. Якщо власник собаки здає її в притулок, він

має сплатити штраф. У країні існує "тваринна" поліція,

тобто Національна інспекційна служба захисту тварин,

в якій працюють 12 інспекторів і понад 200 волонтерів.

В одному з муніципалітетів Нідерландів при запровад*

женні податку на собак з їхніх власників, багато госпо*

дарів собак викинули їх на вулицю, не маючи змогу спла*

тити його. Водночас у муніципальних утвореннях, де не

ввели цей податок, кількість безпритульних собак не

зросла.

Отже, ефективність державної політики у Нідерлан*

дах при вирішенні проблеми, що досліджується, поля*

гає в проведенні стерилізації не менше, ніж 70% собак

жіночої статі, реєстрації як власників, так і собак, а та*

кож втілення просвітницьких програм.

У Великій Британії у відповідності до "Акту про від*

повідальність за покинуту тварину" кожен орган місце*

вого самоуправління призначає спеціаліста для роботи

з безпритульною твариною, яку поміщають в притулок,

де та перебуває 7 днів за державні кошти. Якщо за цей

час не знаходиться господар, тварина поступає в руки

правозахисників і тоді волонтери шукають нового гос*

подаря; в іншому випадку — собаку усипляють.

В Іспанії за залишення тварини без нагляду перед*

бачений штраф у розмірі від 100—600 євро.

В Італії відповідальність за надання притулку без*

притульним собакам покладена на місцеві комуни. Крім

того, запроваджені програми стерилізації та боротьби

з причинами появи безпритульних тварин, а також кри*

мінальну відповідальність як за проявлену жорстокість

до тварини, так і за викидання тварини на вулицю [3].

У Німеччині активно застосовуються процедури опо*

даткування і реєстрації собак (остання передбачає гра*

вірування отриманого номеру на нашийнику, нанесен*

ня татуювання на вухо або чіпування тварини [4]). За*
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бороняється безконтрольне розведення домашніх тва*

рин; для професійних заводчиків установлено квоту.

Держава не виділяє кошти на стерилізацію домашніх

тварин. Крім того, на утримання собак стягується пода*

ток (до 150 євро на першу і до 300 євро на кожну на*

ступну [4; 5]). У багатьох містах для малозабезпечених

верств населення встановлено пільги та знижки на по*

даток. У містах з великою кількістю населення сума

податку є вищою [4].

Разом із органами державної та місцевої влади,

активну роботу виконують громадські організації — То*

вариства захисту тварин.

У Німеччині держава захищає права тварин на гу*

манне ставлення до них, пункт про захист тварин внесе*

ний в Конституції (ст. 20*а), діє Закон про захист тва*

рин, a також Розпорядження з утримання собак, зако*

нодавчо затверджена система притулків. У країні є про*

фесія як "Захисник тварини", діє галузь права — "Пра*

ва тварин". Викидання домашньої тварини на вулицю

прирівнюється до знущання з тварини, в обох випадах

карається штрафом в розмірі 25000 Євро. Як і в США

та інших країнах, для вирішення проблеми виконували*

ся три обов'язкові умови: прийняття нормативних актів,

що обмежують розмноження тварин, проведення про*

грам стерилізації і робота притулків, виховання і про*

світлення населення [4].

На притулки в Німеччині, яких налічується близько

500 держава практично не виділяє грошей. Вони, як

правило, організовуються і функціонують під керівниц*

твом Товариств захисту тварин.

Притулки існують на пожертви і невелику дотацію

держави. Утримання середнього по величині притулку

обходиться приблизно в 1 млн євро на рік. Частина при*

бутку виходить за рахунок власної діяльності притулку:

розподілу (продажу) тварин, організації свят, і т.д. Час*

тину роботи в притулках здійснюють солдати альтерна*

тивної служби. Дозволено використовувати притулки як

місце проходження шкільної та студентської практики.

У місті Фульде створено центр екологічної освіти,

який організовує семінари для дітей та дорослих на теми

захисту природи і тварин. Центр створений за сприяння

Міністерства освіти землі Гессен. Робота проводиться

не тільки силами декількох викладачів Центру, але та*

кож за рахунок залучення представників різних науко*

вих організацій і асоціацій [4].

Держава спільно з громадськими організаціями та

притулками впливають на громадську думку і на прий*

няття рішення при купівлі тварини, орієнтуючи людину

на придбання безпородних собак і кішок з притулків

(зменшуючи тим самим кількість тварин, що розводять

в комерційних цілях).

Непрямий метод обмеження кількості домашніх тва*

рин — дозвіл у договорі найму житла встановлювати

заборону на утримання в будинку тварини; цей пункт

встановлюється на розсуд власника житла [4].

Таким чином, на відміну від Франції, в якій бороть*

ба з викинутими тваринами в літній період обмежується

встановленням штрафів та проведенням соціальної рек*

лами, у Німеччині знайдений дієвий альтернативний

засіб вирішення проблеми.

У Польщі (м. Варшава) фінансується стерилізація

(кастрація) безпритульних тварин та їх лікування і оп*

лачується чіпування домашніх тварин. Варшава утримує

міський притулок для бездомних тварин, а також центр

з влаштування безпритульних тварин. Присипляння без*

домних тварин (евтаназія) як метод боротьби з безпри*

тульними тваринами повністю заборонене. Із бюджету

міста фінансується просвітницька діяльність в сфері

охорони тварин, виховуючи в суспільстві гуманне став*

лення до тварин. Громадські організації з захисту тва*

рин отримують фінансування на свою діяльність — сте*

рилізацію, лікування, годування безпритульних тварин

[6].

Таким чином, щоб уникнути появи на вулиці безпри*

тульних тварин, в західних економічно розвинених краї*

нах по кожному пункту їх походження розроблено комп*

лекс заходів державного та місцевого регулювання [4; 7]:

І. Притулки. В європейських країнах притулок — це

можливість знайти тварині господаря, тому ефективні*

стю притулку є кількість прилаштованих тварин.

В європейських країнах заборонені "пташині рин*

ки". Усі тварини купуються в притулках або спеціалізо*

ваних магазинах, або у сертифікованих заводчиків.

У Західних країнах притулки (діють як центри збо*

ру "зайвих" тварин у власників і як центри передачі тва*

рин новим власникам) діляться на три основні категорії

[7]:

1. Притулки необмеженого прийому (найчастіше —

муніципальні). Після вилову тварини і привозу її в такий

притулок настає термін обов'язкової перетримки твари*

ни (в середньому до 14 діб), протягом якого собаки і

кішки повертаються власникам, тварини можуть бути

передані новим власникам чи громадським притулкам

для подальшого утримання. Незатребувані за цей час

тварини — присипляються.

 2. Притулки обмеженого прийому (найчастіше —

громадські). Це притулки без умертвіння тварин, але

вони зазвичай мають обмежене число місць для прийо*

му тварин. Вони виконують важливу, але другорядну

роль у заходах з контролю чисельності тварин.

3. Приватна організація з державним контрактом —

притулки третього типу, належать приватним некомер*

ційним організаціям, що мають контракт з муніципалі*

тетом міста або округу на проведення робіт з контролю

чисельності тварин і впровадження в життя правил, що

стосуються населення.

В окремих випадках притулок служить лише для ут*

римання виловлених або зданих тварин, в той час як

співробітники служби вилову тварин і контролю правил

утримання працюють під керівництвом і наглядом де*

партаменту поліції. В інших випадках приватна органі*

зація може наймати, навчати і стежити за роботою

співробітників служби вилову тварин, а не тільки нада*

вати приміщення для затриманих тварин.

Приватні організації фінансуються з місцевих бюд*

жетів на утримання служби контролю чисельності тва*

рин, хоча вони можуть також збирати приватні пожерт*

вування для фінансування інших програм (порятунок

тварин і просвітницькі програми). Основним доходом

притулків є пожертвування. Проте європейська особ*

ливість податкового законодавства характеризується

тим, що будь*яка фізична чи юридична особа має мож*

ливість направити частину своїх податків, не до держав*

ного бюджету, а в благодійний фонд [4; 7].
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ІІ. Реєстрація тварин і податки. Відсутність реєст*

рації — штраф від 100 до 3000 доларів (США), в Європі

від 100 до 5000 євро (в залежності від типу тварини).

Крім реєстрації тварини, необхідно внести певну плату

за нього, яка йде під приводом муніципального збору.

Так, в США і Канаді ця плата називається ліцензією.

В окремих європейських країнах ця плата називаєть*

ся податком, в інших — ліцензією на володіння, в ос*

нові яких — щорічний збір коштів з власників тварин за

володіння ними.

При цьому в західних країнах максимальна кількість

домашніх тварин, яку можна утримувати одній людині,

становить до 6 тварин (в деяких країнах — до трьох,

але при цьому кількість собак — не більше 3). Якщо тва*

рин більше — необхідно отримувати розширену ліцен*

зію, вона коштує дорожче (іноді її називають "ліцензія

на розплідник").

Для отримання ліцензії на тварину її не треба ніку*

ди везти. Досить або зайти в місцеві центри надання

муніципальних послуг, або ж надіслати листа в муніци*

палітет про реєстрацію тварини. До заяви про реєстра*

цію тварини додається: довідка про щеплення від ска*

зу, інформація про власника тварини (з адресою та кон*

тактними даними), інформація про тварину (порода,

кличка тощо), копія квитанції про оплату ліцензійного

збору, квитанція про оплату жетона для тварини.

У Великій Британії, наприклад, оформити ліцензію

можна з дому.

Службовці графства з оформлення ліцензій (у

відділі до 5 чоловік на графство) мають офіційні доку*

менти з фотографією. Службовці опитують домовлас*

ників, чи є у них тварини — коти або собаки — і пояс*

нюють важливі переваги ліцензування утримання тва*

рин, вимоги закону про ліцензування і як ліцензування

допомагає повертати загублених тварин. Службовці

можуть приймати платежі і видавати реєстраційні жето*

ни безпосередньо у домі власників тварин [4; 7].

Вартість ліцензії по практично всіх Західних краї*

нах залежить від виду тварини, кількості цих тварин і

від інших нюансів, зокрема: стерилізована вона чи ні.

У Канаді власник незареєстрованої собаки може

бути притягнутий до відповідальності за порушення за*

конів міста і штату ($ 50.00 штраф).

ІІІ. Контроль. У країнах США і Європи безумовне

право контролю виконання законодавства у сфері по*

водження з тваринами мають тільки поліцейські, яким

допомагають муніципальні служби контролю або гро*

мадські організації. Поліція має право викликати фахі*

вця з вилову тварин і забрати його у власника при недо*

триманні законодавчих правил, має право накласти

штрафні санкції і перевірити власника тварини на пред*

мет його володіння тією чи іншою твариною [4; 7].

Аналогічним чином у США департаменті поліції

існує спеціальний відділ (до 5 осіб (в Чикаго)), в обо*

в'язки якого входить проведення розслідувань за стра*

ховими випадками поводження з тваринами, повідом*

леннях про випадків покусів і сказу у тварин.

У західних розвинених країнах будь*який поліцейсь*

кий зобов'язаний, побачивши тварину на вулицях міста,

викликати фахівця з вилову тварини, і простежити, щоб

це тварина потрапила до притулків міста. Зобов'язаний

допомагати або фіксувати випадки неправильного став*

лення до тварин або сигнали "сусідів" на твою тварину.

Водночас у поліції є певна служба, яка займається роз*

слідуваннями щодо поводження тварин у місті.

IV. Ідентифікація тварин. При реєстрації права во*

лодіння твариною в західних країнах їй присвоюється

спеціальний реєстраційний номер. Власники собак або

гравірують отриманий номер на нашийнику або нано*

сять татуювання на вухо. І якщо реєстрація тварин в за*

хідних країнах це обов'язкова процедура (наявність

жетона), що дає можливість зв'язати саму тварину з його

господарем, то чіпізація тварини — це вже добровільний

процес.

Всесвітнє товариство захисту тварин (WSPA) та

Міжнародне відділення Королівського товариства упе*

редження жорстокого поводження з тваринами (RSPCA

International, Велика Британія) провели дослідження

практики контролю безпритульних тварин в Європі

"Огляд стратегій контролю популяцій безпритульних со*

бак і котів у 31 країні", результати яких показали групи

країн та кореляції чинників [8]:

1. Країни, визнані такими, в яких ситуація погір*

шується або є неконтрольованою (5 група): Азербайд*

жан, Албанія, Вірменія, Молдова, Україна. В усіх основ*

ною формою регулювання чисельності безпритульних

собак є відстріл або/та інші форми вбивства. В усіх

кількість безпритульних собак зростає.

2. У 4*й групі з 14 країн половина (7) на загально*

державному або регіональному рівнях практикують

"відлов / стерилізацію / повернення": Греція, Болга*

рія, Боснія*Герцеговіна, Іспанія, Італія, Мальта, Сербія.

Кількість безпритульних собак тут в основному залиша*

ється стабільною (у Болгарії — зменшується, у Сербії —

збільшується, у Боснії і Герцеговіні — динаміка невідо*

ма).

3. Країни, в яких кількість безпритульних собак

збільшується: Азербайджан, Албанія, Вірменія, Молдо*

ва (метод регулювання — вбивство), Сербія, Фінляндія

(відлов без повернення). За всієї відмінності ситуації ці

країни мають спільним показником те, що пільгова сте*

рилізація власницьких тварин в них або відсутня (Алба*

нія, Вірменія, Фінляндія), або провадиться силами

виключно громадських організацій без участі держави

або місцевої влади (Молдова). Лише в Сербії до цієї

справи долучено владу. Крім того, аналогічно без участі

влади (Албанія — силами ветеринарів, Сербія та

Фінляндія — силами громадських організацій), прово*

диться або зовсім не проводиться (Азербайджан, Вірме*

нія, Молдова) просвіта населення з питання контролю

над народжуваністю домашніх тварин. Третій показник

— відсутність обов'язкової реєстрації домашніх собак

— теж є спільним (крім Сербії).

4. Країни, в яких кількість безпритульних собак за*

лишається стабільною: Греція, Естонія, Італія, Іспанія,

Литва, Мальта, Польща, Португалія, Угорщина, Чехія

(країни півдня Європи та Прибалтійські). З них у Італії,

Іспанії, Мальті практикується відлов/стерилізація/по*

вернення в поєднанні з відловом без повернення, у

Греції — виключно відлов/стерилізація/повернення.

Естонія, Литва, Польща, Португалія, Угорщина, Чехія —

виключно відлов без повернення. В усіх країнах цієї гру*

пи, крім Естонії, реєстрація домашніх собак є обов'яз*

ковою. Просвіта населення провадиться силами держа*
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ви та/або місцевих влад у Естонії, Литві, Польщі; у

Греції, Мальти, Угорщині, Чехії — силами громадських

організацій; Італія, Іспанія — силами ветеринарів; у Пор*

тугалії — не проводиться. Греція, Естонія, Італія, Лит*

ва, Польща, Угорщина практикують пільгову стериліза*

цію власницьких тварин, що провадиться в тому числі

державою. Іспанія, Мальта, Португалія, Чехія пільгової

стерилізації не мають.

5. Країни, де кількість безпритульних собак змен*

шується: Болгарія, Велика Британія, Ірландія, Словенія,

Хорватія. В усіх методом регуляції є відлов без повер*

нення (у Болгарії також "відлов / стерилізація / повер*

нення" та вбивство). Евтаназію здорових не прилашто*

ваних тварин дозволено в усіх, і вона застосовується в

усіх, крім Ірландії. В усіх, крім Великої Британії, реєст*

рація собак є обов'язковою. В усіх просвіта населення

здійснюється виключно силами громадських організацій,

крім Великої Британії, де вона проводиться на держав*

ному рівні. В усіх країнах існує пільгова стерилізація.

6. Країни, де безпритульних собак не існує: Бель*

гія, Данія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Швейцарія,

Швеція (країни Північної Європи). В усіх (крім Норвегії

і Нідерландів) реєстрація є обов'язковою. Просвіта на*

селення здійснюється державою в Бельгії, Нідерландах,

Німеччині, Швейцарії. У решті країн цієї групи такої по*

треби немає у зв'язку з високим рівнем свідомості на*

селення в цьому питанні. Пільги при стерилізації дер*

жава надає лише в Норвегії. В усіх практиковано відлов

і утримання в притулках без повернення. В усіх, крім

Німеччини, евтаназію здорових не прилаштованих доз*

волено. Але в жодній з цих країн її не практикують. У

Німеччині евтаназію здорових тварин у будь*яких ви*

падках заборонено на законодавчому рівні.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

За підсумками дослідження практики контролю без*

притульних тварин в Європі "Огляд стратегій контролю

популяцій безпритульних собак і котів у 31 країні" зроб*

лено такі висновки [8; 9]:

1. Державна політика, спрямована на евтаназію

(будь*якими засобами) як метод регуляції кількості без*

притульних собак веде до її збільшення і є найбільш не

ефективним методом. Практикується виключно в окре*

мих посткомуністичних країнах із сильним впливом му*

сульманських традицій.

2. Державна політика "відлов / стерилізація / по*

вернення" практикується у країнах півдня Європи. В усіх

країнах, де її застосовують, кількість безпритульних со*

бак залишається стабільною або зменшується (Болгарія).

3. Немає кореляції між динамікою кількості безпри*

тульних собак і практикою евтаназії здорових не при*

лаштованих собак.

4. Є кореляція між динамікою кількості безпритуль*

них собак і застосуванням державою та/або місцевою

владою комплексних заходів, спрямованих на перекрит*

тя джерел поповнення безпритульних собак: обов'яз*

ковою реєстрацією, просвітою населення, пільговою

стерилізацією власницьких тварин та відмовою від прак*

тики вбивства при відлові.

5. У країнах, де кількість безпритульних собак за*

лишається стабільною, вбивство не практикується, зас*

тосовується або "відлов / стерилізація / повернення",

або "відлов без повернення", або їх комбінація. Евта*

назія здорових не прилаштованих собак може бути як

дозволеною і практикуватися, так і забороненою. При

цьому стає наочним вплив чинників, спрямованих на

перекриття джерел поповнення безпритульних собак:

обов'язковою реєстрацією, просвітою населення,

пільговою стерилізацією власницьких тварин. Однак на

практиці в усіх країнах цієї групи державну та/або

місцеву владу долучено до активації лише окремих з

названих чинників. Є підстави вважати, що відсутність

підтримки з боку державної та/або місцевої влади у

активації решти чинників призводить до відсутності

відчутних позитивних змін у зменшенні кількості безпри*

тульних тварин. Усі чинники в комплексі задіяно на рівні

держаної та/або місцевої влади лише в Литві та Польщі.

І саме в них з країн цієї групи, за повідомленнями преси

останніх років, помітна тенденція до зменшення безпри*

тульних собак.

6. Жоден із перелічених методів: "відлов / стерилі*

зація / повернення", "відлов без повернення" та евта*

назія здорових неприлаштованих тварин як методи ре*

гулювання чисельності безпритульних собак без засто*

сування комплексних запобіжних щодо розмноження

власницьких тварин заходів не мають визначального

впливу на їх кількість.

7. Тільки комплексні заходи з запобігання неконт*

рольованого розмноженню власницьких тварин,

здійснювані силами державної та/або місцевої влади є

ефективними щодо регулювання чисельності безпри*

тульних тварин не залежно від того, який метод регу*

лювання їх кількості практикується ("відлов / стерилі*

зація / повернення", "відлов без повернення і довічне

утримання", евтаназія здорових не прилаштованих) чи

вони практикуються в комплексі [8; 9].

Напрям подальших досліджень полягає в аналізі та

відборі тих із існуючих у міжнародному досвіді заходів,

які можна булою ефективно втілювати в України. При

цьому слід дотримуватися твердження, висловленого

В.С. Адамовською, що державне управління (у т.ч. у

напрямі вирішення проблеми безпритульних тварин)

повинно бути систематичним, цілеспрямованим впливом

держави на всі сфери життя суспільства, на свідомість,

поведінку та діяльність особи і громадянина (про*

світницькі програми) з метою реалізації державної пол*

ітики, заснованої на принципі публічності [10].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення Світової організації торгівлі можна роз*

глядати як одне з яскравих проявів процесу глобалізації

світового господарства, що супроводжується, переда*

чею функцій з розробки та застосування заходів у сфері

регулювання зовнішньої торгівлі окремих країн багато*

стороннім структурам. Такі процеси сприяють упоряд*
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS
FOR THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL TRADE DISPUTES
IN UKRAINE ON THE BASIS OF WTO PROCEDURAL MECHANISMS

Метою статті є дослідження особливостей використання процесуальних механізмів СОТ з
урегулювання міжнародних економічних спорів у міжнародній практиці України. В сучасних
умовах розробка підходів до використання процесуальних механізмів СОТ з урегулювання
міжнародних економічних спорів має значний інтерес та практичну цінність для інтеграції
України у світову економічну спільноту. В статті досліджено процесуальний механізм вирішен�
ня торгівельних спорів у рамках діяльності СОТ. Розглянуто методологічні підходи до регулю�
вання торгових суперечок у системі СОТ. Наведено основні фази та часові проміжки розгляду
торгового спору в Світовій Організації Торгівлі. Систематизовано проблеми, пов'язані з імпле�
ментацією міжнародних стандартів врегулювання міжнародних торгових спорів в Україні на
основі процесуальних механізмів СОТ.

The purpose of the article is to study the peculiarities of the use of WTO procedural mechanisms
for the settlement of international economic disputes in the international practice of Ukraine. In
modern conditions, the development of approaches to the use of WTO procedural mechanisms for
the settlement of international economic disputes has considerable interest and practical value for
Ukraine's integration into the world economic community. The article investigates the procedural
mechanism for resolving trade disputes within the framework of the WTO. The methodological
approaches to the regulation of trade disputes in the WTO system are considered. The main phases
and time spans for consideration of a trade dispute in the World Trade Organization are presented.
The problems related to the implementation of international standards for the settlement of
international trade disputes in Ukraine on the basis of WTO procedural mechanisms are systematized.

Ключові слова: торгівельні спори, СОТ/ГАТТ, світова торгівля, міжнародні стандарти торгівлі.
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куванню та лібералізації розвитку взаємовигідного

міжнародного економічного співробітництва та більш

повного використання переваг світової торгівлі. Проте

лібералізація міжнародної торгівлі, поряд з перевага*

ми, має ряд недоліків, а саме: нерівномірність умов роз*

витку національних ринкових господарств, розширен*

ня позицій міжнародних корпорацій, поширення недо*
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бросовісної комерційної практики тощо. Це в свою чергу

посилює ризики і створює загрози вітчизняним товаро*

виробникам і споживачам. Тому в умовах інтеграції Ук*

раїни в світову спільноту необхідно реформувати дер*

жавне регулювання зовнішньої торгівлі, сформувати

систему заходів врегулювання міжнародних торгових

спорів на основі існуючих процесуальних механізмів

міжнародних організацій, а саме СОТ. Діяльність остан*

ньої найбільшою мірою відповідає міжнародним стан*

дартам регулювання торгівлі на багатосторонньому

рівні. Нормативні документи прийняті в рамках СОТ, уз*

годжені країнами*членами, і за допомогою них регу*

люється 95% світової торгівлі. Відповідно заходи щодо

лібералізації та врегулювання міжнародних торгових

спорів у рамках СОТ, розглядаються як оптимальне

рішення для України щодо налагодження та розвитку

міжнародних економічних відносин вітчизняними су*

б'єктами господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню теорії та практики вирішення тор*

говельних суперечок в рамках СОТ присвячено наукові

публікації багатьох вітчизняних вчених, зокрема,

С.Г. Осики, А.С. Лекарь, Т.Ф. Гордєєвої, Т.О. Осташко,

О.Ю. Сафонової та ін. Результати їх

наукових пошуків становлять значну

базу для дослідження особливостей

функціонування системи вирішення

торгових суперечок в СОТ. Проте в

сучасних умовах розробка підходів

до використання процесуальних ме*

ханізмів СОТ з урегулювання міжна*

родних економічних спорів має знач*

ний інтерес та практичну цінність для

інтеграції України у світову еконо*

мічну спільноту.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особ*

ливостей використання процесуаль*

них механізмів СОТ з урегулювання

міжнародних економічних спорів у

міжнародній практиці України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Механізм вирішення торгових су*

перечок, який використовується в

рамках функціонування Світової

Організації Торгівлі — це важливий

елемент сучасної міжнародної торгі*

вельної системи. За оцінками цієї

організації існування цього механіз*

му вносить досить серйозний вклад у

забезпечення стабільності світової

економіки. Механізм вирішення тор*

гових суперечок у СОТ, створений за

результатами Уругвайського раунду

в рамках Генеральної угоди з тарифів

і торгівлі, та грунтується на єдиних

правилах для всіх учасників незалеж*

но від їх політичного впливу та економічної могутності.

Такий підхід має дуже суттєве значення для формуван*

ня системи заходів врегулювання міжнародних торго*

вих спорів для України, бо для не великих держав, які

при вирішенні спору на двосторонній основі з більш

сильним противником апріорі виявляються в менш вигі*

дному становищі. З моменту формування СОТ, країни*

учасники досить часто вирішують торговельні спори за

допомогою процесуальних механізмів СОТ. Так, вже

станом на початок 2015 р. було зареєстровано 780 звер*

нень для консультацій, 531 доповідь третейських груп

за підсумками розглядів, 126 доповідей Апеляційного

органу. Найбільш активними країнами*учасниками СОТ

у вирішенні спорів є США, Канада і країни Європейсь*

кого союзу. Інші менш економічно могутні країни*учас*

ники також все частіше звертаються до даного проце*

суального механізму СОТ. Ще в рамках ГАТТ (1947 р.)

в XXIII статті цієї угоди була закладена можливість вре*

гулювання торговельних суперечок. Згідно з якою учас*

ники могли самостійно врегулювати питання, пов'язані

з тим, що заходи, які застосовуються однією з країн,

ведуть до погіршення умов доступу на ринок інших країн

[8]. Також учасники могли направляти свої скарги до

робочих груп, а пізніше в групи експертів, які давали

рекомендації з приводу того, як повинен був вирішува*

Джерело: [1; 4].

Рис. 1. Методологічні підходи до регулювання торгових
суперечок у системі СОТ
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тися спір [5]. У кінцевому рахунку це призвело до фор*

малізації процесу вирішення спорів та започаткування

правил і процедур, у рамках яких повинні діяти його

учасники і самі третейські групи. Останні повинні були

визначати, чи діє сторона відповідно зі своїми зобов'я*

заннями чи ні, і чи мало місце погіршення умов доступу

на ринок. Протягом 70—80*х років у процесуальному

механізмі відбулися істотні зрушення, сфера компе*

тенції третейських груп розширилася і вони стали бра*

ти участь також і в імплементації положень ГАТТ. Нові

принципи були зафіксовані в Токійському раунді ГАТТ

(1973—1979 рр.). Важливим кроком у розвитку меха*

нізму вирішення спорів послужило створення юридич*

ного відділу в секретаріаті ГАТТ, який надавав підтрим*

ку третейським групам. Більш того, бо члени третейсь*

ких груп вибиралися за принципом "ad hoc", юристи сек*

ретаріату ГАТТ забезпечували спадкоємність і "інсти*

туційну пам'ять". Розглядаючи подібну практику, яка в

цілому була позитивною, слід відзначити, що допомога

в підготовці звітів третейським групам могла супрово*

джуватися впливом на позицію останніх. Крім того, слід

зазначити досить серйозні проблеми виникали при прий*

нятті рішень. Так, нерідко можна було спостерігати за*

тягування процесу на різних етапах його проведення.

Зокрема створення групи експертів могло бути блоко*

вано стороною, до якої пред'являлися претензії. При*

значення членів третейських груп могло проходити про*

тягом досить тривалого періоду часу (кілька місяців), а

винесення рішення затягувалися на досить довгий

термін (більше двох років). У сторін не було можливості

подавати апеляцію, а доповідь групи експертів підляга*

ла виконанню, тільки якщо досягався консенсус серед

країн, присутніх на його затвердженні. Тобто сторона,

що програла мала можливість накласти вето на

рішення, прийняте не на її користь [1]. Існування

невизначеності в тому, що доповіді будуть прий*

няті, вважалося серйозним недоліком цієї систе*

ми, і країни*учасники зверталися до третейських

груп ГАТТ досить рідко. Така система врегулю*

вання торгових суперечок в СОТ характеризува*

лася наступними принципами. По*перше, концеп*

ція анулювання вигід і переваг була основним мо*

ментом у системі врегулювання торгових спорів

в рамках СОТ і встановлювала презумпцію того,

що порушення правил тягне несприятливі на*

слідки для інших членів. У таких випадках краї*

на*учасник, на якого подана скарга, повинна

спростувати скаргу. По*друге, процесуальний

механізм СОТ передбачає систему заохочення

рішень, що прийняті за взаємною згодою сторін,

і які є сумісними з угодами СОТ. По*третє, реко*

мендації та рішення приймаються відповідно до

прав і зобов'язань членів, що випливають з Уго*

ди про СОТ. По*четверте, при відсутності взаєм*

ного рішення, положення процесуального меха*

нізму врегулювання торгових спорів у СОТ забез*

печують скасування вжитих заходів країнами,

якщо вони несумісні з Угодою про СОТ [2]. По*

п'яте, домовленості про врегулювання торгових

спорів сприяють застосуванню багатосторонньої

системи врегулювання суперечок замість викори*

стання принципу однобічності в питаннях врегу*

лювання конфліктів. Тобто, якщо країни*учасники праг*

нуть отримати відшкодування в разі порушення своїх

прав, вони вдаються до правил і процедур Угоди СОТ і

твердо їх дотримуються. По*шосте, з метою ефектив*

ного функціонування СОТ і збереження належного ба*

лансу між правами і зобов'язаннями країн*учасників всі

суперечки повинні невідкладно і ефективно врегульо*

вуватися [6]. Проте на практиці ці задекларовані прин*

ципи не завжди спрацьовували і необхідність подаль*

шого реформування процесуальних механізмів вирішен*

ня спорів була очевидною для всіх договірних сторін.

Подальше реформування процесуальних механізмів

вирішення спорів полягало у створенні нормативного

документу "Домовленості про правила і процедури вре*

гулювання спорів" (ДРС). Відповідно до якого було зас*

новано Орган з вирішення спорів (ОРС), який отримав

повноваження створювати групи експертів, приймати

звіти груп і Апеляційного органу, контролювати вико*

нання рішень і рекомендацій та інших зобов'язань, які

випливають зі створених угод [4; 7]. Загалом формальні

риси такої системи врегулювання торгових суперечок

СОТ представлено на рисунку 1.

Постійно діючий Апеляційний орган став нововве*

денням у порівнянні з ГАТТ. Таким чином, групи екс*

пертів і Апеляційний орган відповідає за вирішення

спорів за всіма угодами СОТ, у тому числі і по самій ДРС.

Секретаріат СОТ надає підтримку діяльності ОРС і тре*

тейським групам. Брати участь у вирішенні суперечок

можуть тільки країни*члени організації, але ініціювати

суперечки повинні національні компанії. Як правило,

міжнародні торгові суперечки починаються зі скарги на

погіршення умов ведення бізнесу та зміни торгового

режиму іноземної держави від суб'єкта господарюван*
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Джерело: сформовано автором на основі [9].

Рис. 2. Основні фази та часові проміжки розгляду
торгового спору в Світовій Організації Торгівлі
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ня певної країни до спеціального уповноваженого орга*

ну в національному уряді [4; 7]. Однак далеко не кожна

скарга доводиться до формальної юридичної процеду*

ри. Цьому сприяють ряд положень документу "Домо*

вленості про правила і процедури врегулювання спорів".

По перше, країною повинно бути прийнято принципове

рішення про ініціювання спору. Перед цим їй потрібно

чітко уявляти собі, що вона отримає в разі свого вигра*

шу або програшу. Оскаржуючи заходи країни*члена, що

знаходяться в протиріччі з рішеннями СОТ, країна ініціа*

тор розслідування, вигравши суперечку, ризикує опи*

нитися в ситуації відповідача за аналогічними судовими

справами. По*друге, уряд може вирішити, що проблема

не варта витрачених зусиль. По*третє, перш ніж дово*

дити справу до суду, виходячи з положень ДРС, країна

ініціатор зобов'язана провести консультації зі сторо*

ною, яка порушує положення СОТ. Гострі питання мо*

жуть бути врегульовані вже на цій стадії. Це дозволяє

не відволікати значні фінансові та людські ресурси на

ведення справи. Якщо сторонам не вдається досягти

компромісу шляхом переговорів, країни звертаються до

механізму вирішення спорів, сформульованому в ДРС.

Дуже важливою є та обставина, що в "Домовленості"

встановлені чіткі часові рамки на кожен з етапів судо*

вої процедури. Це дає чіткі орієнтири всім учасникам

спору і запобігає зайвому затягуванню справи (рис. 2).

Проте реалізація ДРС також не позбавлене певних

недоліків, особливо, що стосується для України, як

учасника СОТ (див. рис. 3).

По*перше, це проблеми, пов'язані із відстоюванням

інтересів країнами, що розвиваються. Як уже зазнача*

лося, формально доступ до механізму вирішення спорів

мають всі країни*члени організації. Однак дані рисунка

4 наочно демонструють, що менш економічно розвинуті

країни вдаються до судового розгляду значно рідше,

ніж розвинені країни. Тільки двадцять одна скарга в

період з 2000 по 2015 рр. надійшла від країн, що вхо*

дить до групи країн*учасників, таких як Україна. Такі

держави часто просто не можуть собі це дозволити в

силу як фінансових обставин (процедура розгляду до*

сить дорога), так і відсутності професійних фахівців, які

в змозі вести подібні справи.

Рис. 3. Систематизація проблем, пов'язаних з імплементацією міжнародних стандартів
врегулювання міжнародних торгових спорів в Україні на основі процесуальних механізмів СОТ

Джерело: сформовано автором.

 Рис. 4. Кількість позовів до СОТ у рамках торгових спорів за 2000—2015 рр.
Джерело: сформовано автором на основі [2].
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По*друге, член СОТ може не ініціювати розгляд спо*

ру в разі, якщо він не в змозі (або не хоче) дотримува*

тись прийнятого рішення. Однак в умовах, коли країна

виступає в якості відповідача, вона зобов'язана "прий*

няти виклик", незалежно від бажання брати участь в

процесі і наявності у неї необхідних для цього фінансо*

вих і людських ресурсів.

По*третє, необхідність проведення консультацій. В

більшості випадків до моменту початку процедури, про*

писаної в ДРС, сторони вже вичерпують можливості

домовитися. Тому на практиці консультації часто не ви*

конують тих задачі, які на них покладені.

По*четверте, проблеми існують також при оформ*

ленні заявки про створення третейської групи. Як уже

зазначалося, вона подається в письмовій формі. У ній

необхідно вказати, чи проводили країни*учасники спо*

ру консультації, специфічні риси існуючої проблеми і

дати короткий виклад правової основи для скарги, до*

статньої для чіткого уявлення проблеми. Проте, якщо

проблемні питання не було сформульовано в заявці про

створення третейської групи, то їх не можна підняти в

ході розгляду. Однак очевидно, що не всі ймовірні варі*

анти розвитку подій можна визначити заздалегідь. Та*

ким чином, не завжди зрозуміло, наскільки детально

повинна бути написана заявка про створення групи екс*

пертів, для того щоб бути впевненим, що проблема буде

розглянута всебічно.

По*п'яте, ініціатором спору може бути країна, яка

не має яскраво вираженого торгового інтересу в цьо*

му питанні. Як вже зазначалося, що розгляд почи*

нається зі скарги національної компанії, яка зазнає

труднощів при здійсненні зовнішньоекономічних опе*

рацій. Таким чином, країна, виносить суперечку в СОТ,

відстоюючи свої інтереси, і захищаючи місцевих ви*

робників. Проте США було створено прецедент, коли

країна, яка не є експортером продукції, ініціювала ра*

зом з Гондурасом, Мексикою, Гватемалою, Еквадо*

ром і Панамою розгляд справи проти Європейського

союзу з приводу імпорту, продажу і доставки бананів.

Свою позицію США обгрунтували так, що в майбут*

ньому вони, можливо, стануть експортером цього

виду продукції і хочуть підготувати для себе сприят*

ливий грунт. У підсумку позиція США була визнана

обгрунтованою [3].

По*шосте, участь співробітників Секретаріату СОТ

у підготовці доповідей третейських груп. Певні нарікан*

ня викликає і та обставина, що членам групи експертів

доповіді допомагають готувати працівники секретаріа*

ту цієї організації. Відповідно виникають питання, по*

в'язані з тим, наскільки незалежною буде ця доповідь

[1].

По*сьоме, при вирішенні міжнародних суперечок

досить важливим моментом є національність тих фахів*

ців, які розглядають справу, бо приналежність до тої чи

іншої держави може зіграти свою роль. У СОТ, при фор*

муванні списку третейських груп, цьому питанню при*

діляється значна увага, і країни можуть вплинути на

склад їх учасників. З одного боку, така практика є до*

сить вдалою, з іншого — вважається, що члени тре*

тейської групи повинні давати свої рекомендації вихо*

дячи з норм і правил СОТ, а не якихось інших обставин.

Що ж стосується постійно діючого Апеляційного орга*

ну, то країни не можуть впливати на його склад. Це оз*

начає, що при певних обставинах представник певної

країни буде брати участь в розгляді апеляції у справі,

громадянином якої він є. Тому не позбавленою підстав

може вважатися думка, що позиція члена Апеляційно*

го органу в цьому випадку може виявитися трохи упе*

редженою.

По*восьме, часові рамки впровадження рішення

ОРС. Досить багато проблем виникає з впровадженням

рішення, що виноситься ОРС. Країна повинна зробити

це негайно або "протягом розумного періоду часу". У

той же час не цілком зрозумілі конкретні рамки цього

періоду. Виникає ризик того, що країна, якій наказано

усунути причини суперечки, буде навмисно затягувати

цей процес. Так, наприклад, в уже згадуваному рішенні

про "бананову" суперечку, Європейський союз затягу*

вав впровадження заходів, запропонованих ОРС. Це

змусило сторони, котрі ініціювали суперечку, знову

звернутися до МРС, після чого для ЄС було визначено

термін у 15 місяців для усунення практики імпорту ба*

нанів, яка суперечить правилам СОТ [10]. Ще одна важ*

лива обставина проявляється в практиці застосування

МРС: тимчасові рамки перегляду спору часто виходять

за межі графіка, встановленого ДРС. В середньому на

вирішення спорів в СОТ витрачається 34 місяці, замість

передбачених 15.

По*дев'яте, визначення розміру компенсацій не*

обхідного в разі неможливості усунення заборонених

заходів. Компенсація не виражається в якихось фінан*

сових зобов'язаннях щодо галузі країни позивача, зі

скарги якої і почалося розслідування. Країна відпов*

ідач повинна надати додаткові поступки в якихось

інших сферах. Проте, що це будуть за сфери і на*

скільки серйозно відбудеться відкриття ринків — не*

обхідно вирішувати на додаткових переговорах, які

проходять досить напружено. Питання надання додат*

кових поступок важливе не тільки з зовнішньоеконо*

мічної точки зору. Держава ризикує зіткнутися з опо*

зицією всередині країни зі сторони тих галузей, з яких

цей захист знімається, що може призводити до

конфліктів бізнесу і влади, з одного боку, і представ*

ників різних секторів бізнесу з іншого. Національні

фірми не завжди захочуть миритися з тим, що їх по*

зиції обмежують в інтересах інших вітчизняних ком*

паній.

По*десяте, ініціювання свідомо програшного

спору. Таке можливо в разі, якщо уряд країни зна*

ходиться під сильним тиском національного лобі, не*

задоволеного тими чи іншими заходами торгової

політики, з якими вони стикаються за кордоном і які

в повному обсязі відповідають вимогам СОТ. Уряд

може продемонструвати свою лояльність бізнесу,

почавши справу, а потім, програвши, і пославшись

на неможливість задоволення їх запиту у зв'язку з

рішенням ОРС. У принципі така практика може мати

право на існування. Однак у таких випадках країна

відповідач, змушена брати на себе витрати по веден*

ню спору.

Слід зазначити, що керівництво СОТ у курсі тих об*

ставин, які викликають нарікання при застосуванні ДРС.

Таким чином, очевидно, що рішення в організації прий*

маються країнами членами асиметрично. Саме від країн
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першого світу залежить, за якими правилами вирішува*

тимуться суперечки між ними та іншими категоріями

країн.

Незважаючи на вищевказані проблеми, механізм

вирішення спорів у СОТ працює. Країни, що розвива*

ються, які приєдналися до СОТ поступово вчаться за*

стосовувати його механізми для відстоювання своїх

інтересів. Так, наприклад, Китай відразу ж спочатку

приєднання активно брав участь в суперечках в якості

третьої сторони, що дало змогу більш глибоко вивчи*

ти елементи процедури емпірично. Ключовим момен*

том успішної роботи цього механізму є та обставина,

що багато сторін, програвши справу, прагнуть по мож*

ливості виконати рішення ОРС. Це випливає з розумі*

ння усіма країнами*членами СОТ того факту, що сис*

тема вирішення спорів буде ефективно функціонувати

тільки в тому випадку, якщо всі учасники гратимуть за

правилами. Як наслідок, навіть політично і економічно

потужні гравці, такі як США, Канада, Європейський

союз, усувають заходи, по відношенню яких вони про*

грали.

ВИСНОВКИ
Отже, для українських реалій державного управ*

ління врегулювання міжнародних спорів на основі

процесуальних механізмів СОТ перш за все потрібна

імплементація міжнародних стандартів шляхом ство*

рення спеціальних інституцій. Оскільки аналізовані

країни, що користуються процесуальними механізма*

ми СОТ захищені на двох рівнях. По*перше, це регіо*

нальні судові органи, які захищають експортерів у

дрібних та середніх за своєю вартістю суперечках, а

також органи СОТ. У таких умовах існує нагальна по*

треба саме розробки нової концепції державного уп*

равління вирішенням міжнародних торгових спорів в

Україні, бо в порівнянні з країнами першого світу Ук*

раїна навіть не має аналогічних державних інституцій,

які могли б кваліфіковано лобіювати інтереси на

міжнародному рівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Прискорення розвитку світової економіки, поглиб*

лення її потреб у процесі глобалізації викликає переос*

мислення пріоритетів у розвитку національних госпо*

дарств, які прагнуть стати її рівноправними учасника*

ми. З огляду на економічну та культурну успішність

країн, які беруть активну участь у міжнародному поділі

праці, необхідним і природним є активне входження
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

У статті визначено сутність поняття "економічна безпека" після аналізу різних підходів до тлу�
мачення поняття економічної безпеки держави за допомогою таких характеристик, як: стійкість
та стабільність, економічна незалежність, самовідтворення та саморозвиток, національні інте�
реси. Виявлено, що при виникненні і формуванні нових напрямів розвитку, глобалізація ство�
рює несприятливі умови для економічної безпеки держави. Сучасний стан розвитку економіки
зумовлює необхідність врахування цих викликів з метою забезпечення стабільного розвитку та
конкурентоспроможності національної економіки України. Охарактеризовано внутрішні та
зовнішні загрози, що зумовлюють недостатній рівень стабільності економіки, а, як наслідок, і
відповідно зниження рівня економічної безпеки нашої держави. Наведено найважливіші націо�
нальні економічні інтереси, від реалізації яких залежить майбутнє України, добробут і процвітан�
ня нації, згідно з думкою співробітників Національного інституту стратегічних досліджень, а
також запропоновано деякі шляхи вдосконалення політики економічної безпеки.

The article defines the essence of the concept of "economic security" by analyzing various
approaches to the interpretation of the concept of economic security of the state with the help of
such characteristics as: stability and stability, economic independence, self�development and self�
development, national interests. It was revealed that in the emergence and formation of new
directions of development, globalization creates unfavorable conditions for the economic security
of the state. The current state of development of the economy necessitates the consideration of
these challenges in order to ensure the stable development and competitiveness of the national
economy of Ukraine. The internal and external threats, which determine the insufficient level of
stability of the economy, are described, and as a consequence, and consequently, the level of
economic security of our state is lowered. The most important national economic interests, the
realization of which depends on the future of Ukraine, the welfare and prosperity of the nation,
according to the opinion of the staff of the National Institute for Strategic Studies, and also suggests
some ways to improve the policy of economic security.

Ключові слова: економічна безпека, внутрішні та зовнішні загрози, економічна криза, світова економіка.

Key words: economic security, internal and external threats, economic crisis, world economy.

України в господарську взаємодію зі світом. Україна,

незважаючи на посилення колізій, розвитку кризи еко*

номічної системи, викликаних кардинальними перетво*

реннями політичного і економічного характеру, прагне

стати органічною складовою світової спільноти. З огля*

ду на це зміцнення і збереження позицій України у

світовій економічній системі передбачає, перш за все,

забезпечення власної економічної безпеки, що є голов*

ною умовою ефективності життєдіяльності суспільства

і гарантією незалежності країни. Успішне вирішення

завдань щодо усунення зовнішніх і внутрішніх загроз
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економічній безпеці можливо через активізацію держав*

ної політики та використання практичного досвіду і нау*

кових розробок у цій сфері, що підкреслює актуальність

дослідження.

ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПУБЛІКАЦІЇ, НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ЦЯ СТАТТЯ

Вивченням питань економічної безпеки, умов її під*

тримки і забезпечення, можливостями інтеграції Украї*

ни в умовах трансформаційних перетворень присвяче*

но праці О. Білоруса, І. Бінька, А. Гальчинського, В. Геє*

ця, Б. Губського, Я. Жаліла, Д. Лук'яненка, А. Мазаракі,

В. Мунтіяна, Ю. Макогона, В. Новицького, Ю. Пахомова

та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою є визначення сучасного стану еко*

номічної безпеки України в умовах світової кризи і пер*

спектив її забезпечення в майбутньому за умови актив*

ного впливу держави на попередження виникнення

внутрішніх і зовнішніх загроз економічній безпеці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічній безпеці належить центральне місце в

системі національної безпеки, оскільки вона є основою

для належного функціонування всіх елементів, що

відносяться до цієї системи: політичної, соціальної,

військової, екологічної, технологічної, інформаційної

безпеки тощо. Це зумовлено тим, що належне забезпе*

чення рівня національної конкуренто спроможності,

військово*політичної стабільності, надійної обороноз*

датності, ефективної соціальної політики, злагоди в

моральному і духовному житті суспільства, розвитку

науково*технічного прогресу, захисту інформації та за*

порука безпечного екологічного стану неможливі без

ефективного функціонування економіки.

Існує безліч підходів до визначення поняття "еко*

номічна безпека". Для характеристики сучасного стану

економічної безпеки в Україні варто проаналізувати

сутність цього поняття.

У 2003 році Верховною Радою України було прий*

нято закон "Про основи національної безпеки України".

У Законі вказано, що "національна безпека — захи*

щеність життєво важливих інтересів людини і громадя*

нина, суспільства і держави, за якої забезпечуються ста*

лий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запо*

бігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз

національним інтересам у сферах правоохоронної

діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяль*

ності та оборони, міграційної політики, охорони здоро*

в'я, охорони дитинства, освіти та науки, науково*техні*

чної та інноваційної політики, культурного розвитку на*

селення, забезпечення свободи слова та інформаційної

безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечен*

ня, житлово*комунального господарства, ринку фінан*

сових послуг, захисту прав власності, фондових ринків

і обігу цінних паперів, податково*бюджетної та митної

політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку

банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної

діяльності, монетарної та валютної політики, захисту

інформації, ліцензування, промисловості та сільського

господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних

технологій, енергетики та енергозбереження, функціо*

нування природних монополій, використання надр, зе*

мельних та водних ресурсів, корисних копалин, захис*

ту екології і навколишнього природного середовища та

інших сферах державного управління при виникненні

негативних тенденцій до створення потенційних або

реальних загроз національним інтересам" [1]. Також

зазначено, що "об'єктами національної безпеки є лю*

дина і громадянин, суспільство та держава" [1].

Як зауважує Скорук О.В., у зарубіжній та вітчизняній

літературі існує багато підходів до тлумачення поняття

економічної безпеки держави за допомогою таких ха*

рактеристик [13]:

— стійкість та стабільність, протидія внутрішнім і

зовнішнім загрозам, під якими розуміємо міцність і

надійність зв'язків між усіма елементами економічної

системи, стабільність економічного розвитку держави,

стійкість до стримування та знешкодження дестабілізу*

ючих загроз*факторів;

— економічна незалежність, що характеризує на*

самперед можливість для будь*якого суб'єкта економіч*

ної безпеки самостійно приймати і реалізовувати стра*

тегічні економічні та політичні рішення для розвитку,

можливість використовувати національні конкурентні

переваги для забезпечення стабільності та розвитку;

— самовідтворення та саморозвиток. Ця характе*

ристика передбачає створення необхідних умов для ве*

дення ефективної економічної політики та розширено*

го самовідтворення, забезпечення конкурентоспромож*

ності національної економіки на світовій арені;

— національні інтереси. Ця характеристика визна*

чає спроможність національної економіки захищати на*

ціональні економічні інтереси.

Аналізуючи думки вчених, які притримуються пер*

шого підходу, можна виділити О.М. Бандурку, В.Є. Ду*

хова, К.Я. Петрова, І.М. Чернякова, які визначають еко*

номічну безпеку країни як "здатність її економічної си*

стеми протистояти негативному впливу об'єктивних та

суб'єктивних чинників для досягнення макроекономіч*

них цілей розвитку на рівні постіндустріальних держав"

[3, с. 64].

Науковець В.О. Гончарова стверджує, що "еконо*

мічна безпека — це такий стан національної економіки,

при якому зберігається стійкість і здатність до неспри*

ятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів.

Авторка переконана: перешкоджаючи впливу різнома*

нітним загрозам, неодмінно можна досягти стійкого

рівня економічної безпеки держави" [4,с.18].

Схожої думки притримується і А. Равенко. На дум*

ку автора, "економічна безпека — це стан економічної

системи, що характеризується стійкістю щодо впливу

ендогенних (внутрішніх) та екзогенних (зовнішніх) чин*

ників, які створюють загрозу для суспільства" [11, с. 15].

Шлемко В.Т. було запропоновано наступне визна*

чення даного поняття: "Економічна безпека — це такий

стан національної економіки, який дає змогу зберігати

стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний за*

довольнити потреби особи, суспільства, держави" [15,

с. 3].
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Такий же підхід у трактуванні поняття "економічна

безпека" використовує і В.І. Мунтіян. Він вважає, що під

економічною безпекою слід розуміти "загальнонаціо*

нальний комплекс заходів, спрямованих на постійний та

стабільний розвиток економіки держави, що містить

механізм протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам" [9,

с. 10].

До другої категорії можна віднести вчених, які вва*

жають що головною ознакою економічної безпеки є

економічна незалежність.

Наприклад, такі вчені, як А. Степаненко та М. Гера*

симов зауважують, що економічна безпека — це "та*

кий стан економіки, що забезпечує її зовнішню неза*

лежність і внутрішню стабільність" [14, с. 39].

Науковець В.Г. Андрійчук зауважує, що "економіч*

на безпека — це стан економічної системи, який дозво*

ляє їй розвиватися динамічно, ефективно і вирішувати

соціальні завдання та при якому держава має мож*

ливість виробляти і втілювати в життя незалежну еко*

номічну політику" [2].

На думку інших дослідників, що використовують

третій підхід у тлумаченні цього поняття, слід викорис*

товувати самовідтворення та саморозвиток як головні

характерні ознаки економічної безпеки. Такий дослід*

ник, як Я. Жаліло зауважує, що під терміном "еконо*

мічна безпека" слід розуміти "складну багатофакторну

категорія, що характеризує здатність національної еко*

номіки до розширеного відтворення з метою задово*

лення на визначеному рівні потреб і власного населен*

ня, і держави, протистояння дестабілізуючій дії чин*

ників, що створюють загрозу стійкому збалансованому

розвитку країни; забезпечення кредитоспроможності

національної економіки у світовій системі господарю*

вання" [5, с. 143].

Четвертий підхід характеризується тим, що при

визначенні поняття "економічна безпека" за основу

беруться національні інтереси держави та окремих

регіонів.

Наприклад, на думку В. Сенчагова, "економічна без*

пека — це такий стан економіки та інститутів влади, за

яким забезпечується гарантований захист національних

інтересів, соціально направлений розвиток країни за*

галом, достатній оборонний потенціал навіть за най*

більш несприятливих умов розвитку внутрішніх і зов*

нішніх процесів" [12, с. 99].

Проаналізувавши різні наукові підходи можемо

сформувати власне визначення. На наш погляд, еконо*

мічна безпека держави — це особливий стан економі*

ки, який забезпечується стійкими та обгрунтованими

методами нівелювання впливу загроз внутрішнього та

зовнішнього середовища, при якому створюються на*

лежні умови для розвитку стабільної соціально*еконо*

мічної системи. Економічний розвиток виступає одним

з найважливіших показників стану економічної безпе*

ки країни, а економічна політика держави є наступним

важливим чинником, що впливає на темпи економічно*

го зростання і визначає стан зовнішньоекономічної без*

пеки.

Глобалізація світової економіки є складною, бага*

товимірною і неоднозначною проблемою, тому з при*

воду визначення її суті існує багато розбіжностей. Учені

сходяться на думці, що глобалізація означає не лише

новий кількісний вимір міри інтенсивності взаємозв'язків

окремих країн та їх економік, а головним чином — нову

якість таких зв'язків, коли формується фактично новий,

глобальний рівень економічної глобалізації [10].

Однак, при виникненні і формуванні нових напрямів

розвитку, глобалізація створює несприятливі умови для

економічної безпеки держави. Сучасний стан розвитку

економіки зумовлює необхідність врахування цих ви*

кликів з метою забезпечення стабільного розвитку

та конкуренто*спроможності національної економіки

України.

Як зауважує Левчук О.В., найбільш актуальними

викликами глобалізації, які створюють численні загро*

зи економічній безпеці держави, є такі [8]:

1. Нестабільність світової фінансової системи, яка

супроводжується незбалансованістю світової торгівлі та

інвестиційних потоків між найбільшими економічними

центрами світу.

2. Розширення світових ринків для певних видів про*

дукції, товарів і послуг.

3. Поширення кризових явищ.

4. Експансія передових країн світу.

5. Дефіцит ресурсів для розширеного розвитку.

З огляду на це, слід охарактеризувати чинники, що

мають вплив безпосередньо на економічну безпеку Ук*

раїни. Варто зазначити, що після розпаду СРСР та здо*

буття незалежності Україна, поступово переходячи від

планового до ринкового типу господарювання, поча*

ла будувати власну економічну систему. Складність

цього процесу посилювалася тим, що в Україні перехід

до ринкових відносин відбувся в період світової фінан*

сової кризи, що, в свою чергу, було причиною підриву

і без того складної ситуації в економічній сфері. На

цьому етапі виникає потреба у нових орієнтирах, ме*

тодах і способах формування принципово нової моделі

національної економічної системи, що здатна забез*

печити захист економічних інтересів особи, суспільства

та держави. У зв'язку із цим першочергового значен*

ня набуває дослідження та практичне вирішення про*

блем, пов'язаних із забезпеченням економічної безпе*

ки України.

Внутрішні та зовнішні загрози зумовлюють недо*

статній рівень стабільності економіки, а, як наслідок, і

відповідно зниження рівня економічної безпеки нашої

держави. До зовнішніх загроз слід віднести такі:

— нестабільність національної валюти, що відбу*

вається під час нестабільної ситуації в економіці, в пе*

ріод кризи;

— скорочення іноземних інвестицій;

— нестабільні умови зовнішньої торгівлі;

— великий зовнішній борг, що є тягарем для нашої

країни та депресивно впливає на розвиток економіки;

— залежність держави в сфері стабільності поста*

чання енергоносіїв.

Основними внутрішніми загрозами стають: незнач*

на частка інноваційної продукції; неефективне держав*

не регулювання економіки, тобто невідповідність зав*

данням економічного зростання; низька конкуренто*

спроможність продукції; корупція; невисокий рівень

життя більшої частини населення як наслідок нерівно*

мірності розвитку територій, поширення масштабів не*

зайнятості, вплив світової фінансової кризи і т. д.; витік
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капіталу за кордон також є фактором, який чинить пев*

ний вплив на економічну безпеку.

Потенційними загрозами економічному сувереніте*

ту України слід також вважати структурні диспропорції.

Адже Україна отримала у спадщину надзвичайно енер*

гоємний промисловий сектор, суттєво змінити структуру

якого за роки незалежності виявилось неможливим. Тим

паче, що в умовах глобалізації втручання і регулювальна

функція міжнародних організацій набуває вирішального

значення. Звужується сфера державного контролю че*

рез впровадження новітніх технологій та систем елект*

ронного зв'язку, розвиток світових комунікаційних ме*

реж. Це потребує відповідних змін у напрямках і засобах

економічної політики, підтримки розвитку потенційно

пріоритетних високотехнологічних галузей промисло*

вості, посилення ролі транснаціональних корпорацій в

інтегрованій системі міжнародного виробництва. Нині

склалася така система світоустрою, за якої транснаціо*

нальні корпорації контролюють до половини світового

промислового виробництва, більше половини світової

зовнішньої торгівлі, а також патентів та ліцензій на нову

техніку, технологію і, насамперед, енергозберігальну.

Отже, опираючись на власні ресурси та сили, на

ефект об'єднаної праці народу, Україна повинна реалі*

зувати свій шанс стати великою конкурентоспроможною

політичною нацією з європейським рівнем економіки,

як і безпеки загалом.

Серед найважливіших національних економічних

інтересів, від реалізації яких залежить майбутнє Украї*

ни, добробут і процвітання нації, співробітники Націо*

нального інституту стратегічних досліджень виділяють

такі [6]:

— створення самодостатньої, конкурентоспромож*

ної, соціально спрямованої, потужної національної еко*

номіки;

— створення надійної системи економічної безпе*

ки України, забезпечення можливості самостійного,

прогресивного національно*економічного розвитку;

— здійснення структурної перебудови економіки;

— забезпечення ефективного розвитку національ*

ної промисловості;

— здійснення державою протекціоністських за*

ходів, спрямованих на підтримку національного това*

ровиробника;

— істотне зменшення енергомісткості і матеріало*

місткості ВВП;

— здійснення кардинальної модернізації виробниц*

тва та розвиток його наукомістких галузей;

— створення замкнених циклів виробництва стра*

тегічно важливої продукції, зокрема військової техніки

та озброєння;

— створення рівних соціальних та економічних мож*

ливостей для всіх громадян України;

— здобуття Україною належного місця у світовому

поділі праці та міжнародній торгів лі, інтеграція у світо*

ве господарство;

— побудова економічних відносин з іншими краї*

нами на засадах рівноправності та взаємовигідності;

— забезпечення конкурентоспроможності вітчизня*

ної продукції;

— удосконалення товарної структури експорту й

імпорту;

— забезпечення географічної збалансованості

експорту й імпорту;

— нарощування експортного потенціалу, забезпе*

чення позитивного сальдо зовнішньо торговельної

діяльності;

— підтримка вітчизняних експортерів, сприяння ви*

робникам імпорто*замінної продукції, особливо критич*

ного імпорту;

— захист національного ринку від несприятливої дії

світової кон'юнктури та іноземної конкуренції;

— ефективне використання Україною свого вигід*

ного географічного положення для здійснення міжна*

родного транзиту.

Проте поки що державні структури в Україні не до*

сягнули економічної рівноваги. Так, зокрема, постійно

підтримуються на державному рівні поставки газу,

замість того, щоб замінити його використанням елект*

роенергії та іншими видами енергоносіїв. Це — прин*

циповий структурний момент рівноваги, яку Україна

прагне досягти.

При формуванні механізмів регулювання світової

економіки в умовах глобалізації повинна йти мова про

добровільні угоди, згідно з якими держави зобов'язу*

ються дотримуватись багатосторонніх договорів, ви*

значених правил у сфері торгівлі, від виконання яких

очікують певних переваг. За таких умов економічна без*

пека, насамперед, підприємництва України має можли*

вості одержати такі права і переваги у світовій органі*

зації торгівлі, які сприятимуть забезпеченню стабільного

і довгострокового економічного зростання: розшире*

ний і недискримінаційний доступ українського експор*

ту товарів і послуг на ринки країн*членів цієї організації;

забезпечення контролю за не об'єктивним ставленням

до оцінки українських товарів і послуг на ринках

більшості країн світу; встановлення контролю за недо*

пущенням необгрунтованих обмежень щодо ввезення

в Україну товарів з інших країн; створення сприятливих

умов для українських виробників товарів щодо розвит*

ку конкурентоспроможних у світовому масштабі товарів

і постачальників послуг тощо [7].

Стосовно економічної безпеки як підприємництва,

так і держави в цілому, йдеться про конкуренцію між

секторами світової економіки, які випускають взаємо*

замінну продукцію. Тому стає неможливим застосуван*

ня до них законодавства певної країни. Тут потрібні

спільні правила конкуренції і юридичної відповідаль*

ності, які б поширювались на велике коло країн [7].

Нинішня неузгодженість дій державних структур

України використовується тіньовими структурами, які

одержують простір до зростання, до розкрадання дер*

жавного і колективного майна, ухилення від сплати по*

датків, шахрайства з фінансовими ресурсами і зрос*

танням фіктивного підприємництва. За таких умов

підприємництво у сфері матеріального виробництва

зменшується, а частка підприємств, які займаються

готовою та роздрібною торгівлею, посередництвом,

зростає. Саме тому ситуація, що нині склалася, пере*

дусім потребує регулювання підприємництва. Оскіль*

ки міжнародна конкуренція повсякчас зростає, з'яв*

ляється більше можливостей дроблення виробничих

процесів та перенесення окремих ступенів виробницт*

ва в інші місця.
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ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження можна зро*

бити висновки, що Україні не вдалося створити націо*

нальну економічну систему, яка б забезпечувала дина*

мічний розвиток держави та її відповідність високим

світовим стандартам. У зв'язку з посиленням кризових

явищ протягом останнього часу відзначається посилен*

ня й загроз для економічної безпеки України. Для по*

передження негативних проявів в Україні першочерго*

вим постає питання забезпечення належного рівня еко*

номічної безпеки з урахуванням всіх можливих загроз

та проблем.
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них зв'язків, якщо воно відображає баланс інтересів

власника патенту й суспільства в цілому.

Здобуття Україною незалежності спричинило

появу низки законів щодо інтелектуальної влас*
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ності. А євроінтеграційні процеси останніх років

стимулюють приведення діючого законодавства до

розумного симбіозу з законодавством Європейсь*

кого Союзу. Широке коло цих законів та інших нор*

мативних документів правової охорони об'єктів

інтелектуальної власності потребує розгляду ціло*

го комплексу теоретичних і практичних питань у

галузі винахідницького права, організаційних пи*

тань використання відкриттів, винаходів, промисло*

вих зразків, товарних знаків, питань економіки ви*

нахідництва, патентної інформації, прав авторів

винаходів, раціоналізаторських пропозицій і про*

мислових зразків, а також експертизи винаходів та

їх ліцензування.

Перші патентні закони з'явилися наприкінці XVIII —

на початку XIX ст. одночасно з розвитком і станов*

ленням правових положень у державах світу. Пер*

ший Конгрес СІЛА прийняв Патентний Закон у

1790 р. Слід зазначити, що в англійських колоніях у

Північній Америці застосували англійське патентне

законодавство королеви Єлизавети І, яке зберегло*

ся на декілька років і після завершення війни за не*

залежність (1775—1783). Патентне законодавство

СІЛА від 1836 р. затвердило його патентну систему.

Перший патентний закон у Франції було прийня*

то в 1790 р., у Росії — 1812 р. Винахідницька систе*

ма виникла в тих країнах, які раніше за інших запро*

вадили патентні закони (США, Франція, Англія,

Німеччина), і передбачає видавання патенту справ*

жньому автору винаходу. Заявкова система виник*

ла в країнах, що запровадили патентні закони

пізніше (Бельгія, Греція, Люксембург), і передбачає

видавання патенту особі, котра подала заявку неза*

лежно від участі у створенні винаходу.

У деяких державах патентне законодавство лише

зароджується. Так, в Афганістані, Саудівській

Аравії, Судані винаходи охороняються через так

звані попереджувальні публікації, що наводяться в

офіційних виданнях з метою закріпити за автором

пріоритет і право на використання винаходів.

Історія виникнення патентних законів нерозрив*

но пов'язана із загальним розвитком і впроваджен*

ням нових галузей народного господарства, техно*

логій, техніки тощо. Так, патентні закони про атом*

ну енергію виникли в Англії в 1946 р., у США — 1954 р.,

в Індії — 1962 р.

Щодо України, то в історичному минулому наша

держава ніколи не мала власної правової бази щодо

інтелектуальної власності. У дореволюційній Росії

(до якої входила більша частина території нинішньої

України) патентні закони з'явилися, як це було заз*

начено вище, у 1812 р.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зі здобуттям незалежності правова система за*

конів патентування значно змінилася, наблизившись

до законів європейських держав.

В Україні об'єкти права інтелектуальної влас*

ності записані в Законі України "Про власність",

"Про наукову технічну інформацію", "Про охорону

прав на винаходи і моделі" [1—4].

Особливий інтерес в історичному сенсі представ*

ляє розгляд питання охорони інтелектуальної влас*

ності, патентування та ліцензування в Україні та ЄС,

як представлено у праці Кодинця А. [5] та генезис

права інтелектуальної власності Європейського Со*

юзу, що висвітлено у статті Ханіной К. [6], проте про*

блема висвітлення Європейського правового зако*

нодавства та приведення українського права на інте*

лектуальну власність у відповідність до вимог ЄС об*

грунтування раціональної ціни товарів (послуг, робіт)

досі залишається недостатньо вивченою, що і виз*

начило напрям даного дослідження.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ
Євроінтеграція є одним з головних пріоритетів

зовнішньої політики України на сучасному етапі її

розвитку. Отже, всебічне ознайомлення з правом ЄС

і, як наслідок, свідоме та послідовне застосування

набутих знань в процесі формування правової сфе*

ри української держави — все це є необхідною умо*

вою успішного подолання труднощів на шляху Ук*

раїни до ЄС і актуальною науково*практичною за*

дачею.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під інтелектуальною власністю, відповідно до

практик Всесвітньої Організації Інтелектуальної

Власності (далі — ВОІВ) та Світової організації

торгівлі (далі — СОТ), розуміють одночасно як про*

мислову власність, так і сферу авторських і суміж*

них прав. Права інтелектуальної власності мають

подвійний зміст: вони надають виключні майнові пра*

ва, а також, у більшій мірі стосовно авторських прав

і в меншій стосовно промислової власності, особисті

або немайнові права.

За традицією право інтелектуальної власності

поділяється на право промислової власності і ав*

торське право. Цей розподіл закріплено у двох

Конвенціях: Паризької Конвенції про охорону про*

мислової власності та Бернській Конвенції про

охорону літературних творів та творів мистецтва

[6—7].

Конвенційні норм набули розвитку після прийнят*

тя Конвенцій завдяки їх переглядам, що мали місце

протягом наступних років. Втім, акти прийняті в

більш пізні часи, не призвели до змін змісту попе*

редніх редакцій цих Конвенцій. Взагалі, існує певне

співіснування різних редакцій актів, завдяки чому

всередині обох союзів держав (Паризького і Бернсь*

кого) одна й та сама держава може керуватись ра*

тифікованою нею більш ранньою редакцією Кон*

венції, яка залишається в силі для держав, що теж її

ратифікували, і, в той же час, у стосунках з іншими

державами керуватись більш пізнім редакціями,

якщо вони теж ратифіковані обома сторонами. Слід

відзначити, що кожний наступний акт є більш дос*

коналим, ніж попередні, зокрема, щодо загального

рівня правової охорони.

Останні редакції актів, що мають силу в рамках

обох Конвенцій і до яких приєдналась більшість

європейських держав, є такими:
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1.  Стокгольмський акт від 14 липня 1967 року до

Паризької Конвенції. Україна, починаючи з 25 груд*

ня 1991 року, а також 25 країн*членів ЄС є учасни*

кам саме цієї редакції Паризької Конвенції.

2. Паризький акт 1971 року до Бернської Конвен*

ції. Україна з 25 грудня 1991 року, а також 24 краї*

ни*члени ЄС приєднались саме до цієї редакції Бер*

нської Конвенції. Серед країн ЄС лише Ірландія за*

лишається учасницею Брюссельського Акту.

ВОІВ була заснована Конвенцією, прийнятою у

1967 р. і зміненою у 1979 р. Станом на 24 вересня

2004 р. членами ВОІВ є 181 країн. Україна є членом

цієї організації з 26 квітня 1970 року. Усі 25 країн*

членів ЄС є членами ВОІВ. ВОІВ — це спеціалізова*

на агенція ООН, яка розташована в Женеві. Це, перш

за все, міжнародний форум, на якому звичайно об*

говорюються на світовому рівні договори, укладені

у сфері інтелектуальної власності. Секретаріат ВОІВ,

який замінив МОВІВ, забезпечує управління інстру*

ментами, в яких безпосередньо зацікавлені підприє*

мства такі, як Мадридський союз або Союз РСТ,

якщо згадати тільки про найважливіші. ВОІВ ство*

рила також Центр арбітражу і посередництва для

вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності;

діяльність цього центру користується постійно зро*

стаючим успіхом. ВОІВ є дуже незалежною органі*

зацією у фінансовому відношенні: внески держав*

членів становлять лише біля 5—6% від її щорічних

надходжень (приблизно 17000 швейцарських

франків у 2013 р.) ВОІВ фінансує свою діяльність

завдяки надходженням коштів за послуги, надані

приватному сектору; це, головним чином, депонуван*

ня міжнародних патентних заявок, міжнародна реє*

страція торговельних марок та промислових зразків,

а також сплата за послуги арбітражу (в 2013 р. над*

ходження ВОІВ складали біля 200 000 швейцарсь*

ких франків).

Шість країн*засновників (Німеччина, Бельгія,

Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди), уклада*

ючи у Римі Договір від 25 березня 1957 р. про зас*

нування Європейського Економічного Співтовари*

ства, старанно уникали положень, які б наділяли но*

воутворені інституції повноваженням у сфері інте*

лектуальної власності. Хоча найпершою метою До*

говору було започаткувати "спільний ринок", — а,

як відомо, у функціонуванні будь*якого ринку пер*

шочергову роль відіграють саме права на інтелекту*

альну власність, — засновники ЄЕС вважали недо*

цільним дублювати роботу вже існуючого у ВОІВ

центру міжнародного співробітництва й паралельно

створювати у Брюсселі новий центр переговорів, що

несло б у собі ризик перерозподілу влад між націо*

нальним адміністративним органам й наднаціональ*

ним інституціям, ще й за умов нового механізму прий*

няття рішень, правила застосування якого здавали*

ся у той час невизначеним.

Ця позиція знайшла своє чітке відображення у

тексті двох статей Договору про заснування ЄС, які

не зазнали жодних змін підчас багаторазового пе*

регляду Договору починаючи з 1958 р. (Єдиний

Європейський Акт, Маастрихтський договір, Амстер*

дамський договір, Ніццький договір). Незмінними ці

статті увійшли і до тексту Договору, що встановлює

Конституцію Європи (Договір підписано у Римі 29 жовт*

ня 2004 р.). Йдеться про статті 295 та 30 Договору

про заснування ЄС (далі — ДЄС).

Стаття 295 ДЄС проголошує: "Цей Договір жод*

ною мірою не порушує норми держав*членів, які ре*

гулюють систему володіння власністю." Хоча голов*

ною функцією цього положення було роз'яснити, що

Договір не торкався права держав приватизувати або

націоналізувати підприємства, формулювання "сис*

тема володіння власністю" охоплює також й інтелек*

туальну власність.

Опосередковано ст. 30 ДЄС також підтверджує

намір держав*учасниць відокремити інтелектуальну

власність, поряд з сільським господарством, транс*

портом або торговельною політ кою, від галузей, в

яких державні повноваження мали бути передані

інституціям Співтовариства. Стаття 30 ДЄС є відхи*

ленням від фундаментального принципу, який гаран*

тує вільне пересування товарів у межах спільного

ринку з одночасною забороною на кількісні обме*

ження імпорту та на "еквівалентні дії" (ст. 28 ДЄС).

Натомість ст. 30 ДЄС дозволяє скасовувати цю за*

борону у випадку, коли національні заходи виправ*

дані низкою причин, серед яких "захист промисло*

вої й комерційної власності". При першому знай*

омстві здається, що це положення закріплює за кож*

ною країною*членом суверенні права у сфері інте*

лектуальної власності, навіть якщо ці права стають

на заваді вільного пересування товарів [8].

Якщо доктрина вичерпання прав у Європейсько*

му Співтоваристві насправді обмежила прагнення

країн*членів винести питання інтелектуальної влас*

ності поза сферу виконання Договору про заснуван*

ня ЄС, постало багато інших ситуацій, для врегулю*

вання яких слід було визнати, що у галузі інтелекту*

ального права треба було застосовувати й інші ас*

пект права Співтовариства.

Деякі справи, які розглядалися Судом ЄС та сто*

сувалися застосування правил конкуренції ЄС (ст. 81

і 82 ДЄС), поставили питання співвідношення між

цими правилами й правами інтелектуальної влас*

ності. Велика кількість рішень Комісії й Суду ЄС дали

змогу перевірити, чи не блокується реалізація пра*

вил конкуренції тим фактом, що дії підприємств, нео*

днозначні з погляду норм Співтовариства, полягали

у користуванні правами на інтелектуальну власність.

До того ж, Суд ЄС чітко розмежував поняття "існу*

вання права" й "здійснення права" інтелектуальної

власності, перше відноситься до сфери національ*

ного законодавства, друге може бути обмеженим за*

стосуванням правил конкуренції ЄС. Останні є нор*

мам прямого застосування й санкціонують угод ант

конкурентного характеру та зловживання доміную*

чим положенням на ринку.  Якщо до таких дій

підприємства вдаються на підставі прав на інтелек*

туальну власність, треба зважати не на зміст націо*

нального законодавства, яке обгрунтовує існування

цих прав, а на спосіб, у який підприємства користу*

ються ними. Цивільні санкції та штрафи, які стягу*

ються за порушення у такий спосіб норм Співтова*

риства, не становлять пріоритетний спір, взаємодію,
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взаємну протидію з законодавчою владою країн*

членів.

У межах ЄС запроваджено єдину торговельну

марку Співтовариства. У місті Аліканте (Іспанія)

створено відомство з торговельних марок, яке прий*

має заявки на реєстрацію єдиної марки для всіх дер*

жав*членів ЄС. Цим завершився багаторічний етап

роботи з подолання територіального характеру пра*

ва на торговельну марку. З 1 квітня 2003 року поча*

лася реєстрація за процедурою єдиного промисло*

вого зразка Співтовариства  [9].

Як безперечний успіх на шляху подальшого збли*

ження європейського законодавства в захисті пра*

ва інтелектуальної власності розцінюється прийнят*

тя у квітні 2004 року Директиви 2004/48/ЄС, що пе*

редбачає посилення боротьби з піратством, контра*

факцією та іншими порушеннями як у сфері авторсь*

кого права й суміжних прав, так і у сфері промисло*

вої власності. За умовами директиви всі держави ЄС

протягом двох років, які відведено на її імплемента*

цію, повинні вжити узгоджених ефективних заходів

для захисту прав правовласників і створити для них

рівні умови захисту в усьому правовому полі ЄС [10].

Можна констатувати, що сформувався норматив*

ний кістяк загальноєвропейського законодавства в

галузі інтелектуальної власності. Він доповнюється

рішеннями Суду Європейських Співтовариств, який

структурує так зване "живе право" ЄС у сфері інте*

лектуальної власності.

Зрозуміло, що Україна, як європейська держа*

ва, не може бути осторонь цих процесів. Хоча вона

не є кандидатом на вступ в інтеграційні структури ЄС,

між нею та ЄС встановлені правові зв'язки, які по*

требують подальшого розвитку. У квітні 2005 року в

Брюсселі на засіданні Комітету "Україна — ЄС" було

презентовано програму реалізації у 2005 році Пла*

ну дій "Україна — ЄС" (так звана "Дорожня карта"),

яка передбачає подальше співробітництво нашої

країни та Євросоюзу у правовій сфері [11].

В Угоді про партнерство і співробітництво між

Євросоюзом та Україною, підписаною в Люксем*

бурзі 16 червня 1994 року, є низка спеціальних норм,

присвячених питанням створення належного рівня

охорони й реалізації прав інтелектуальної власності.

Зокрема у ст.50 угоди зазначено, що "Україна про*

довжить удосконалювати захист права на інтелекту*

альну власність для того, щоб до кінця п'ятого року

після набуття чинності угодою забезпечити рівень

захисту, аналогічний існуючому в Співтоваристві,

включаючи ефективні засоби забезпечення дотри*

мання таких прав".

Отже, з підписанням угоди про Асоціацію з ЄС

Україна взяла на себе зобов'язання привести націо*

нальне законодавство з інтелектуальної власності

відповідно до законодавства Євросоюзу. Запозичен*

ня позитивного досвіду ЄС у сфері правової охоро*

ни інтелектуальної власності забезпечить більшу

динаміку в загальному інтеграційному русі нашої

країни до Євросоюзу.

Українське законодавство у сфері інтелектуаль*

ної власності також підлягає поступовій уніфікації

та гармонізації з інтелектуальним правом ЄС. Це

було передбачено Угодою про партнерство і співро*

бітництво між Україною і Європейськими Співтова*

риствами та їх державами*членами. Зокрема ця Уго*

да містить окремий Розділ VI "Конкуренція, захист

інтелектуальної, промислової і комерційної влас*

ності та співробітництво в галузі законодавства". У

ньому було передбачено, що Україна продовжить

удосконалювати захист прав на інтелектуальну

власність для того, щоб забезпечити рівень захис*

ту, аналогічний до існуючого в Співтоваристві, вклю*

чаючи ефективні засоби забезпечення дотримання

таких прав.

Україна приєдналася до багатосторонніх кон*

венцій у сфері інтелектуальної власності, зокрема

серед них:

— Бернська конвенція про охорону літературних

і художніх творів;

— Протокол до Мадридської угоди про міжна*

родну реєстрацію торгових знаків;

— Німецька угода про міжнародну класифікацію

виробів та послуг для цілей реєстрації знаків;

— Будапештський договір про міжнародне виз*

нання депонування мікроорганізмів для цілей патен*

тних процедур;

— Міжнародна конвенція про захист нових

сортів рослин (UPOV).

Україна надала компаніям ЄС та його громадя*

нам національний режим щодо можливості визнан*

ня і захисту прав інтелектуальної власності. Було на*

лагоджено співробітництво між Україною та ЄС у

галузі наукових досліджень та технічних розробок,

а також гарантовано можливість судового захисту

особистих та майнових прав на інтелектуальну, про*

мислову та комерційну власність.

Відповідно до Розділу IV Закону України "Про

Загальнодержавну програму адаптації законодав*

ства України до законодавства Європейського Со*

юзу" інтелектуальна власність включена до пріори*

тетних сфер, в яких здійснюється адаптація законо*

давства України.

У 2014 році між Україною та ЄС було укладено

Угоду про асоціацію, глава 9 якої присвячена інте*

лектуальній власності. Метою укладення Угоди про

асоціацію в частині інтелектуального права є спро*

щення створення і комерційного використання інно*

ваційних продуктів та продуктів творчої діяльності

на території України та ЄС, а також досягнення на*

лежного та ефективного рівня охорони і захисту

прав інтелектуальної власності. Перш за все йдеть*

ся про необхідність виконання зобов'язань за міжна*

родними договорами у сфері інтелектуальної влас*

ності, учасниками яких є Україна та держави ЄС (Уго*

да ТРІПС). Крім того, важливим аспектом є мож*

ливість взаємної передачі технологій. Це включає

заходи щодо спрощення інформаційних потоків,

ділового партнерства, ліцензійних та субпідрядних

угод на добровільній основі. Однак для цього існує

необхідність вдосконалення відповідної законодав*

чої бази і розвитку людського капіталу.

Угода про асоціацію закріпила Стандарти, що

стосуються прав інтелектуальної власності. Стандар*

ти поділені за інститутами і стосуються авторського
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права та суміжних прав, торговельних марок, геогра*

фічних зазначень, промислових зразків, інших

об'єктів, права на які випливають з патентів, топог*

рафій напівпровідникових продуктів, прав на сорти

рослин.

Стандарти визначають основні засади правово*

го регулювання відносин інтелектуальної власності,

які повинні застосовуватися як у країнах ЄС, так і в

Україні.

ВИСНОВКИ
Патентне законодавство є стимулюючим факто*

ром технічного прогресу і сприяє інтенсивному роз*

витку міжнародних економічних, наукових і техніч*

них зв'язків, якщо воно відображає баланс інтересів

власника патенту й суспільства в цілому. Здобуття

Україною незалежності спричинило появу низки за*

конів щодо інтелектуальної власності. З підписанням

угоди про Асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зо*

бов'язання привести національне законодавство з

інтелектуальної власності відповідно до законодав*

ства Євросоюзу. Угода про асоціацію закріпила

Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної

власності. Стандарти поділені за інститутами і сто*

суються авторського права та суміжних прав, торго*

вельних марок, географічних зазначень, промисло*

вих зразків, інших об'єктів, права на які випливають

з патентів, топографій напівпровідникових про*

дуктів, прав на сорти рослин. Запозичення позитив*

ного досвіду ЄС у сфері правової охорони інтелек*

туальної власності забезпечить більшу динаміку в

загальному інтеграційному русі нашої країни до

Євросоюзу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед різних видів ситуацій, з якими в реальній

дійсності стикаються суб'єкти історичної дії, особливе

місце займають ситуації ризику НС. Функціонуванню та

УДК 351.78; 352
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НС

V. Fedorchak,
PhG in Public Administration, Doctoral Student, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR FORMATION OF THE MECHANISMS OF STATE
ADMINISTRATION OF THE RISK OF AN EMERGENCY

Установлено, що спроби мінімізації витрат, спрямованих на зниження ризику виникнення HC,
наштовхуються на недостатній рівень наукового опрацювання відповідного методологічного
інструментарію. Систематизовано, загальні та спеціальні принципи державного управління та
планування в умовах ризиків виникнення HC: централізація керівництва; оперативність, си�
туаційність, гнучкість і безперервність; терміновість і адресність; забезпеченість; системність;
науковість; результативність, раціональність; публічність тощо. Урахування цих принципів обу�
мовлює необхідність обгрунтування методів формування та реалізації державного управління
щодо попередження, локалізації і ліквідації НС. Зважаючи на положення загального концепту
науки державне управління, виділено правові, економічні, організаційні й інформаційні мето�
ди державного управління ризиками виникнення HC. Означені методи та загальні принципи дер�
жавного управління дозволили виділити загальні та конкретні механізми державного управлін�
ня ризиками виникнення HC.

It was determined that the attempts to minimize expenditures aimed at the reduction of the risk of
emergency onset encounter the insufficient level of scientific study of the relevant methodological
tools. The general and special principles of the state administration and planning under the conditions
of the risk of emergency onset were systematized: centralization of administrations; responsiveness;
situatedness; flexibility and continuity; urgency and targeted orientation; economic security;
consistency; scientific character; effectiveness; rationality; publicity etc.. Consideration of these
principles specifies the necessity of substantiation of the methods of formation and implementation
of the state administration concerning the emergency prevention, localization and response.
Considering the provisions of the general concept of the state administration science, legal,
economic, organizational and informational methods of the state's management of risks of emergency
onset were singled out. The specified methods and general principles of the state administration
made it possible to define the general and specific mechanisms of the state management of risks of
emergency onset.

Ключові слова: державне управління, принципи, механізми, ризик, НС, безпека.

Key words: public administration, framework, mechanisms, risk, emergency, safety.

розвитку багатьох суспільних процесів притаманні його

елементи, як "загрози". Тому ситуації такого ризику

потребують детального розгляду з позиції наукового

визначення ролі та місця держави в управлінні ними,
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адже якщо існує можливість кількісно й якісно визна*

чити ступінь ймовірності того або іншого варіанту нега*

тивного розвитку подій, то можна вчасно відреагувати

на них.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню та розв'язанню проблем державного

управління в контексті забезпечення системи безпеки

(держави, суспільства й особистості) в умовах ви*

никнення НС присвячені наукові роботи С. Андреєва,

В. Андронова, А. Білоусова, С. Домбровської, М. Кулє*

шова, А. Коссе, В. Костенко, С. Майстра, А. Максимо*

ва, Н. Малишевої, О. Мельниченко, Д. Полковниченка,

С. Пономаренка, Р. Приходько, А. Роміна, В. Садково*

го, О. Соболя та ін. [1—5].

Не применшуючи напрацювань і наукових здобутків

цих науковців, відзначимо, що існує необхідність у ком*

плексному дослідженні методологічних засад щодо

формування механізмів державного управління ризика*

ми виникнення НС, що й становлять мету нашого дослі*

дження.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Важливим методологічним аспектом при роз*

робці і функціонуванні механізмів державного уп*

равління в умовах НС є основоположні принципи. У

науковій теорії стверджується, що принципи (від лат.

рrincipium — основа, початок) — це переконання,

погляд на речі; вихідне положення якої*небудь

теорії. Крім того, Г. Атаманчук підкреслює, що прин*

ципи державного управління представляють собою

певні закономірності, відносини, зв'язки, керівні за*

сади, що становлять базис для йго організації й фун*

кціонування, які набувают форми певних правил [1].

Варто підкреслити, що науковці мають різні точки

зору на те, скільки може бути основних принципів

державного управління (на погляд М. Вебера — 5,

А. Файоля — 14 тощо). Значна кількість принципві

державного управління зумовила необхідність щодо

їх систематизації та виокремлення для цього низки

підстав. Погоджуємося із Г. Атаманчуком, що цими

підставами можуть служити такі:

1) загальні закономірності, відносини та процеси,

покликані забезпечувати міцність держави та суспіль*

ства;

2) аналіз і наукове визначення закономірностей і

підгрунтя основних елементів системи державного

управління (цілей, функцій, методів тощо);

3) аналіз закономірностей реалізації управлінських

елементів, які охоплють різні підсистеми державного

управління (територіальні, галузеві, функціональні

тощо), ураховуючи його спеціалізацію.

Відповідно до вищезазначеного під принципами

державного управління в умовах НС слід розуміти ос*

новні правила, положення, керівні норми, що визнача*

ють напрямки поведінки і процесів функціонування його

системи в надзвичайних ситуаціях. Учені А. Вакарьов,

І. Кринична, В. Костенко, А. Столповських та ін. спра*

ведливо зауважують, що специфіка цих ситуацій, а та*

кож значимість і масштабність зумовлюють у цьому ви*

падку нагальну потребу дотримуватися таких основних

загальних і спеціальних державно*управлінських прин*

ципів:

— централізація керівництва;

— оперативність;

— директивність, терміновість і адресність;

— забезпеченість;

— комплексність;

— науковість [3].

Автори А. Вакарьов, І. Кринична, В. Костенко,

А. Столповських та ін. [там само] наполягають, що ос*

новоположним принципом організації робіт щодо запо*

бігання наслідків екстремальних явищ є принцип цент*

ралізації керівництва. Він має об'єктивно*необхідний ха*

рактер, адже при виникненні великомасштабних НС бе*

руть участь, як правило, формування, які мають різну

відомчу підпорядкованість. Тому існування єдиного

органу управління є важливою умовою для координації

їх діяльності. Оскільки екстремальні явища в обов'яз*

ковому порядку мають певну географічну прив'язку, а в

роботах щодо ліквідації НС беруть участь, насамперед,

місцеві організації, керівництво всім комплексом віднов*

лювальних робіт повинні здійснювати територіальні

органи державного управління. Крім того, при виник*

ненні великомасштабних стихійних лих, аварій або ка*

тастроф в якості координуючого органу державного

управління в умовах НС можуть виступати комісії з над*

звичайних ситуацій.

Наступним принципом, дотримання якого передба*

чає проведення комплексу заходів із ліквідації

наслідків екстремальних явищ й аварійно*відновлю*

вальних робіт, є оперативність. Умови, які виникають

у НС, змушують негайно приступати до робіт з поря*

тунку і надання допомоги постраждалому населенню,

локалізації факторів впливу та ліквідації наслідків над*

звичайних явищ. Тому всі державно*управлінські

рішення, як у період виникнення НС, так і при звичай*

ному режимі, в кінцевому рахунку повинні передбача*

ти забезпечення негайного реагування на факти виник*

нення екстремальних явищ в будь*якому регіоні (об*

ласті, районі, місті тощо). При цьому організація ава*

рійно*рятувальних робіт покликана забезпечувати їх

припинення в максимально короткі терміни, для чого

потрібно виконувати роботи в будь*яких умовах, у

будь*який час доби, із максимальним використанням

типових конструкцій, приймаючи на місці найбільш

доцільні технічні рішення. У разі виникнення НС на ве*

ликих об'єктах господарювання, перш за все, повинно

забезпечуватися відновлення випуску основної про*

дукції. Від темпів проведення відновлювальних заходів

часто залежить життя і здоров'я потерпілого населен*

ня, а також величина комплексного економічного збит*

ку від настання НС.

При здійсненні робіт в екстремальних умовах важ*

ливе значення надається дотриманню принципу дирек*

тивності, терміновості й адресності рішень, які прий*

маються відповідними комісіями з НС. Під цим прин*

ципом мається на увазі, перш за все, обов'язковість ви*

конання підприємствами, організаціями й установами,

залучених до робіт із подолання наслідків НС, усіх

рішень і планових завдань керівних органів державно*

го управління в чітко встановлені терміни. З метою
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розмежування завдань і обов'язків різних підприємств

і спеціальних формувань, дані рішення і плани повинні

також відзначатися адресністю і доручатися конкрет*

ним виконавцям. Особиста відповідальність кожного

виконавця повинна стати надійною гарантією високої

виконавчої дисципліни й обов'язковості виконання

наказів органів державного управління в умовах НС.

Саме на цій основі можливо добитися скоординова*

них і узгоджених дій усіх підвідомчих організацій в ек*

стремальних умовах, які, як відомо, за своїм характе*

ром відрізняються хаосом і порушенням раніше існу*

ючих зв'язків.

Проведення робіт з порятунку і надання допомо*

ги постраждалому населенню та відновлення зруйно*

ваних об'єктів вимагає наявності значної кількості

спеціальної техніки, матеріалів, палива, фахівців та

ін. У зв'язку з цим, значиму роль при плановому регу*

люванні робіт з подолання екстремальних ситуацій

відіграє забезпеченість планових рішень усіма необ*

хідними ресурсами. Зазвичай, при ліквідації наслідків

надзвичайних явищ, до виконання відновлювальних

робіт залучаються практично всі наявні кошти

підприємств, розташовані, як поблизу місця виникнен*

ня НС, так і, при необхідності, з інших регіонів. По*

годжуємося із І. Криничною, Ю. Щербаком, що в

якості подібного, позитивного прикладу можна заз*

начити те, що в перші ж дні ліквідації наслідків аварії

на Чорнобильській АЕС у м. Прип'ять і прилеглих рай*

онах було направлено понад 400 лікарських і 200

лікарсько*дозиметричних бригад, 1800 лікарів та

2500 середніх медичних працівників, 1500 студентів*

старшокурсників медичних інститутів [4]. Це дозво*

лило обстежити близько півмільйона постраждалого

населення, а також провести майже 3 млн аналізів

продуктів харчування, води, зовнішнього середови*

ща на радіоактивну забрудненість. Для цього в разі,

коли наявних коштів недостатньо для відновлення

руйнувань, з фондів вищестоящих органів виділяють*

ся ресурси, а також використовується допомога, яка

надається зарубіжними країнами. Необхідність забез*

печення відновлювальних робіт усіма необхідними

ресурсами обумовлює, у деяких випадках, створення

нових підприємств. Так, у Чорнобилі для проведення

робіт під час обвалювання берегів, що знаходяться в

зоні підвищеної радіації річок, були спеціально побу*

довані три бетонні заводи, кожен з яких за потужні*

стю міг забезпечити будівництво середньої ГЕС [там

само].

Стихійні лиха, аварії й катастрофи, зачіпаючи

різні аспекти здійснення тих чи інших форм госпо*

дарювання, вимагають комплексного підходу до

ліквідації негативних наслідків, тому важливим прин*

ципом при плануванні відновлювальних робіт визна*

но принцип комплексності. Його зміст багатоаспек*

тний і передбачає охоплення всіх стадій екстремаль*

ної ситуації і відповідних їм фаз, рівнів і типів дер*

жавного управління, від оперативного (локального)

до стратегічного (загальнонаціонального і міжна*

родного). При цьому необхідно дотримуватись ви*

мог координації дій між різними територіями (за го*

ризонталлю), у тому числі міжнародне сприяння по*

доланню важких наслідків стихійних явищ, аварій і

катастроф, а також інтеграцію між ієрархічно супід*

рядними ланками системи державного управління

(за вертикаллю).

Іншою стороною здійснення даного принципу є не*

обхідність враховувати при державному управлінні і

плануванні всіх аспектів, пов'язаних із відновлюваль*

ними роботами та функціонуванням господарюючих

суб'єктів в умовах НС. Так, поряд із здійсненням ряту*

вальних і відновлювальних робіт об'єктів виробничо*

го і соціального призначення, велику роль відіграє за*

безпечення вантажоперевезень і подачі електрое*

нергії, відтворення автомобільних і залізних доріг,

ліній електропередачі та зв'язку. Вирішення цих зав*

дань є, як ніколи, актуальним унаслідок того, що по*

дача електроенергії і оптимальна робота всіх елементів

інфраструктури — важлива умова ефективного про*

ведення відновлювальних робіт. Як відомо, розгортан*

ня рятувальних і відновлювальних робіт після Спітакс*

кого землетрусу (Вірменія) у перші дні в значній мірі

затримувалося внаслідок руйнування залізниці. До*

рожня інфраструктура не справлялася з рухом транс*

порту, серед якого було багато рятувальної та іншої

техніки. Крім того, потрібне було виділення значних

ресурсів на відновлення залізничного полотна, що

можливо було тільки через 10 днів, по якому в райони

лиха необхідно було перевезено 27 тис. вагонів з тех*

нікою, продовольством і медикаментами, положення

виправилася.

Погоджуємося із В. Костенко, що наступним ас*

пектом комплексності організації і планування

ліквідації наслідків НС є координація дій рятуваль*

них, медичних і будівельних формувань, а також усіх

інших формувань і служб, які входять до складу

Єдиної державної системи цивільного захисту Украї*

ни [3]. Крім того, планування робіт щодо ліквідації

наслідків НС, як правило, не обмежується тільки усу*

ненням уже заподіяної шкоди, але включає в себе

планування робіт щодо попередження, профілакти*

ки, локалізації та ліквідації НС на початку їх прояву

(ліквідація розмивів на дамбах, зведення додатко*

вих насипів тощо).

Ще одним важливим принципом організації та пла*

нування при здійсненні робіт в екстремальних умовах

є принцип науковості, який полягає в якомога більш

ретельному опрацюванні питань відновлення постраж*

далих об'єктів і територій з урахуванням рекомендацій

науковців. Непоодинокими, однак, є випадки, коли

практичний бік упровадження цього принципу відзна*

чається недосконалістю через неналежне його враху*

вання.

Так, після сповзання на дорогу великого зсуву ма*

сою 1 млн т на спуску з перевалу Шар*Куля (Республіка

Таджикистан), який стався 9 квітня 1982 року, виникло

питання про запобігання можливого повторення цього

стихійного лиха. Всупереч рекомендаціям фахівців Уп*

равління геології та інституту "Таджікгіпротрансстрой"

про профілактику подальшого сповзання грунту шля*

хом ступінчастого розвантаження зсувного масиву і по*

садки дерев на голому схилі, усе ж таки було розгляну*

то варіант обходу зсуву дорогою знизу. Реальних ре*

зультатів даний проект принести не зміг, оскільки з ро*

ками зсув дійшов і туди, але проект знайшов підтримку.
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За період 1982—1986 рр. на будівництво цього об'єкту

було направлено близько 3,5 млн руб. у формі капіталь*

них вкладень, але потім воно припинилося і проблема

залишилася відкритою, незважаючи на те, що і в період

будівництва, зокрема в 1985 р. зсуви виникали не одно*

разово.

Крім того, вище вже згадувалося, що відновлення

г. Спітака (Вірменія) здійснювалося на тому ж самому

місці, де він розташовувався до землетрусу, незважаю*

чи на те, що під цією зоною знаходиться глиняна по*

душка резонуюча підземні поштовхи.

При будівництві м. Рогун (Республіка Таджикис*

тан) всупереч попереджень учених було вибрано

місце, під яким залягав соляний пласт. Через 5 років

після будівництва житлових будинків із підвищеним

дренажем стічних вод у цій зоні почали утворювати*

ся земляні провали, а деякі висотні будинки дали крен

і завалилися.

Варто відзначити, що, незважаючи на застережен*

ня вчених*екологів, на початку 80*х років активно

здійснювався проект перекидання сибірських річок до

Середньої Азії. Це призвело до екологічної катастро*
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інвестиції, соціально-економічні та 
інші  показники, нормативи, 
стандарти, резерви, аутсорсинг, 
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захист від зовнішніх і внутрішніх 
ризиків, виважене використання 
ресурсного забезпечення у сфері 
ЦЗ, послідовне виконання 
функцій ризик-управління, їх 
відповідність організаційній, 
фінансовій та іншій ресурсній 
системі ДУ у сфері ЦЗ тощо 

Об’єкти державного управління у сфері цивільного захисту 
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Рис. 1. Система державного управління ризиками виникнення НС

Джерело: складено на підставі [1—5].
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фи, пов'язаної із засиханням значних площ тайгових

угідь. На жаль, подібних прикладів можна навести

безліч.

Крім того, В. Костенко, С. Майстро, Є. Маслов,

О. Скрипник, І.М. Шпильовий та ін. [3; 5] до прин*

ципів державного управління в умовах НС також

відносять гарантування державою права на захист

життя, здоров'я, майна; економічно обгрунтовано*

го зменшення імовірності виникнення НС і мінімізації

їх наслідків; здійснення превентивної безпеки; глас*

ності; вільного доступу громадян до інформації у

сфері цивільного захисту, прийняття державно*уп*

равлінських рішень, державної служби, роботи з

персоналом управління, налагодження раціональних

взаємовідносин між державою, суспільством і осо*

бистістю тощо.

Зважаючи на загально наукове визначення понять

"підхід", "завдання" і "захід", уважаємо що потребує

уточнення авторська позиція В. Костенко та Є. Маслова

[5] щодо віднесення ними до цих принципів державно*

го управління в умовах НС, зокрема комплексного підхо*

ду до вирішення завдань цивільного захисту, доб*

ровільність залучення людей до здійснення заходів у цій

сфері.

Сукупність вищевказаних загальних і спеціаль*

них принципів обумовлює необхідність обгрунту*

вання методів розробки і здійснення планування

щодо локалізації і ліквідації НС. Згідно із загаль*

ною державно*управлінською концепцією [1; 2]

вони (принципи та методи) становлять підгрунтя

для формування та функціонування усієї системи

та механізмів державного управління зокрема

(рис. 1).

Зважаючи на викладене й ураховуючи предмет

нашого дослідження, у складі механізмів державно*

го управління в умовах ризиків виникнення HC мо*

жемо виокремити загальні та спеціальні (конкретні)

механізми, сутність яких потребує окремого розгля*

ду, що буде здійснено нами в подальшому в кон*

тексті обгрунтування напрямків їх реалізації та роз*

витку.

ВИСНОВКИ
Установлено, що спроби мінімізації витрат, спря*

мованих на зниження ризику виникнення HC, наштов*

хуються на недостатній рівень наукового опрацюван*

ня відповідного методологічного та методичного

інструментарію. Систематизовано загальні та спец*

іальні принципи державного управління та плануван*

ня в умовах ризиків виникнення HC: централізація ке*

рівництва; оперативність, ситуаційність, гнучкість і

безперервність; директивність, терміновість і ад*

ресність; забезпеченість; системність; науковість;

результативність, раціональність і ефективність;

інформативність і публічність; технологічність тощо.

Урахування цих принципів обумовлює необхідність

обгрунтування методів формування та реалізації

державного управління щодо попередження, лока*

лізації і ліквідації НС. У згрупованому вигляді дані

методи може бути представлено таким чином: нау*

ково*теоретичні, експертні, логіко*інтуїтивні, емпі*

ричні, комплексно*комбіновані, а також формальні,

зокрема параметричний, заснований на кількісному

й якісному описі планованих завдань. Крім того, зва*

жаючи на положення загального концепту науки дер*

жавне управління, виділено правові, економічні,

організаційні й інформаційні методи державного уп*

равління ризиками виникнення HC. Означені методи

та загальні принципи державного управління дозво*

лили виділити загальні та спеціальні механізми дер*

жавного управління ризиками виникнення HC. Ці

спеціальні механізми у свою чергу є базовими, до

яких віднесено політико*правовий, організаційний,

інформаційно*освітній, соціально*комунікативний,

економічний, ресурсний.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кращі практики демократичного цивільного контро*

лю управління над сектором безпеки і оборони у дер*

жавах з парламентсько*президентським державним
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UKRAINE'S RESPONSIBILITY FOR THE ESTABLISHMENT OF DEMOCRATIC CIVIL SURVEY
OVER THE POWER AND SPECIAL STRUCTURES OF THE STATE

У статті зазначено, що дієвий демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і обо�
рони необхідний сьогодні для силових структур, керівництва держави та для суспільства зага�
лом. Наголошено, що надійний демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і обо�
рони позитивно впливає на міжнародний імідж держави, політика якої є стабільною і передба�
чуваною. Обгрунтовано, що вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над
органами сектору безпеки і оборони є одним із основних напрямів державної політики у сфері
забезпечення національної безпеки України. Зазначено, що Україна має міжнародні зобов'я�
зання щодо встановлення демократичного контролю над сектором безпеки і оборони в рамках
членства та співробітництва з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, НАТО та ЄС. Проведено аналіз паке�
ту міжнародних нормативно�правових та інших документів, до яких приєдналася Україна щодо
встановлення демократичного цивільного контролю над силовими та спеціальними структура�
ми держави.

The article states that effective democratic civilian control over the security and defense sector is
needed today for power structures, government and for society as a whole. It is emphasized that
reliable democratic civilian control over the security and defense sector has a positive effect on the
international image of the state, whose policy is stable and predictable. It is substantiated that the
improvement of the system of democratic civil control over the security and defense sector is one of
the main directions of the state policy in the sphere of ensuring national security of Ukraine. It is
noted that Ukraine has international obligations to establish democratic control over the security
and defense sector in the framework of membership and cooperation with the UN, the OSCE, the
Council of Europe, NATO and the EU. The analysis of the package of international normative legal
and other documents, which Ukraine joined with regard to the establishment of democratic civil
control over the power and special structures of the state, was conducted.

Ключові слова: національна безпека, сектор безпеки і оборони, демократичний цивільний контроль,

міжнародні зобов'язання.

Key words: national security, security and defense sector, democratic civilian control, international obligations.

устроєм базуються на чотирьох основних принципах:

системі стримувань і противаг державних інституцій за

контролюючої ролі парламенту; прозорості; комунікації

представників сектору безпеки і оборони з суспільством
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через його законно обраних представників або інших

представників громадянського суспільства; підзвітності,

яка передбачає, що парламент та інші контролюючі су*

б'єкти здатні ефективно виконувати свою роль через

своєчасне надання їм достатньої інформації та надання

необхідних повноважень суб'єктам нагляду. Таким чи*

ном, дієвий демократичний цивільний контроль над сек*

тором безпеки і оборони необхідний сьогодні й для си*

лових структур, керівництва держави та для суспільства

загалом.

Для органів державного та військового управління

демократичний цивільний контроль є найбільш вигід*

ним. Керівникам органів цей контроль дає чітке визна*

чення повноважень і відповідальності, визначає ефек*

тивні шляхи розв'язання нагальних проблем із залучен*

ням урядовців і законодавців. Для структур безпеки і

оборони  чітке визначення стратегічного курсу, функцій

і завдань, ефективний механізм виділення у необхідних

обсягах бюджетних коштів, а також забезпечення

військових потреб та соціального захисту військово*

службовців.

Для керівництва держави це є необхідною пере*

думовою стабільного розвитку країни, гарантією ви*

сокої ефективності силових структур як інструменту

захисту національних інтересів від зовнішніх і

внутрішніх загроз. Надійний демократичний цивіль*

ний контроль над сектором безпеки і оборони пози*

тивно впливає на міжнародний імідж держави, пол*

ітика якої є стабільною і передбачуваною. Сильна і

боєздатна армія, ефективна розвідка, надійні прикор*

донні й фіскальні служби, розвинені правоохоронні

органи і спецслужби — це потужні важелі, що дають

змогу главі державі проводити активну внутрішню і

зовнішню політику [1].

Для суспільства демократичний цивільний конт*

роль над сектором безпеки і оборони — це запору*

ка ефективного використання бюджетних коштів,

громадський порядок і спокій у повсякденному

житті, захист і допомога на випадок надзвичайних

обставин, а також гарантія дотримання прав люди*

ни як у самих силових структурах, так і в суспільстві

загалом [2].

Відповідно до "Стратегії національної безпеки Ук*

раїни", вдосконалення системи демократичного ци*

вільного контролю над органами сектору безпеки і

оборони є одним із основних напрямів державної

політики у сфері забезпечення національної безпеки

України, яка взяла у тому числі на себе міжнародні

зобов'язання встановлення такого контролю, що за*

фіксоване у таких документах: "Партнерство заради

миру: Рамковий документ", "Хартія про особливе

партнерство між Україною та НАТО", а також "Ко*

дексі поведінки стосовно воєнно*політичних аспектів

безпеки", затвердженому на Будапештському саміті

ОБСЄ у 1994 році.

Отже, для України демократичний цивільний конт*

роль над сектором безпеки і оборони — це не лише

вимога сьогодення, чинник стабільності суспільства на

складному етапі його розвитку, та стратегічний напрям

розвитку України на тривалу перспективу, але й вико*

нання взятих на себе міжнародних зобов'язань встанов*

лення такого контролю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

протягом існування України як незалежної держави з'я*

вилася певна кількість статей, монографій, у яких в

основному розглядалися загальні проблеми безпеки

країни, зокрема роль та місце збройних сил у новому

українському суспільстві та процесу демократизації

армії, що знайшло відображення в працях С.І. Білоко*

ня, І.В. Білана, О.А. Бєлова, В.П. Горбуліна, В.В. Гово*

рухи, М.В. Сіцінської, А.І. Семенченка, А.Б. Качинсь*

кого, В.М. Рижих, О.В. Полторакова, І.А. Храбана,

В.А. Ліпкана та ін.

Деякі аспекти практики регулювання цивільно*

військових відносин були предметом окремого розгля*

ду зарубіжних науковців, серед яких необхідно виділи*

ти таких учених, як: Х. Борн, О.А. Бабанов, О.Г. Воле*

водз, І. Коул, К. Кинцельбах, С. Ланн, І. Лей, Ф. Флурі,

С. Хантінгтон та ін.

На думку міжнародних незалежних експертів, Ук*

раїні ще не вдалося побудувати повноцінну систему де*

мократичного цивільного контролю з чітким розмежу*

ванням і відповідальності між органами державної вла*

ди, цивільними і військовими. Тому сучасний стан де*

мократичного цивільного контролю за діяльністю без*

пекового сектору держави не можна визнати задовіль*

ним, оскільки порушується один із його основних прин*

ципів — відповідальність цивільних за рівень ефектив*

ності силових та спеціальних структур держави.

Отже, говорячи про стан розробки наукових про*

блем, пов'язаних з міжнародними зобов'язання Украї*

ни щодо вдосконалення системи демократичного ци*

вільного контролю над органами сектору безпеки і обо*

рони, слід підкреслити, що інтерес до зазначеної теми

проявляється виключно для вирішення окремих питань

цивільно*військових відносин, тобто дослідження є без*

системними і фрагментарними.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз пакету міжнародних

нормативно*правових та інших документів, до яких при*

єдналася Україна з метою вдосконалення системи де*

мократичного цивільного контролю над сектором без*

пеки і оборони.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні міжнародні зобов'язання України щодо

встановлення демократичного цивільного контролю над

сектором безпеки і оборони можна умовно поділити на

загальні та спеціальні.

Загальні зобов'язання стосуються всієї сфери без*

пеки держави, у тому числі діяльності правоохоронних

органів; спеціальні — правоохоронних органів безпо*

середньо. Оскільки сфера внутрішнього правопорядку

є тією частиною суверенітету, до якої жодна держава

не бажає допускати надмірного втручання третьої сто*

рони, то міжнародний правовий доробок у цій сфері

містить переважно зобов'язання політичного характе*

ру та загальні принципи [3].

Україна має міжнародні зобов'язання щодо вста*

новлення демократичного контролю над сектором без*

пеки і оборони в рамках членства та співробітництва з
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ООН, ОБСЄ, Радою Європи, НАТО та ЄС, про що де*

тальніше йдеться нижче.

1. Зобов'язання України в рамках членства та

співробітництва з ООН. Головним зобов'язанням дер*

жави в цій частині є зобов'язання поважати права лю*

дини, що випливає із Загальної декларації прав людини

(1948 р.) [4] та ратифікації Україною таких документів

юридично обов'язкового характеру, як: Міжнародний

пакт про громадянські й політичні права (1966 р.) [5];

Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм расо*

вої дискримінації (1965 р.) [6]; Конвенція проти кату*

вань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що

принижують гідність, видів поводження і покарання

(1984 р.).

2. Зобов'язання України в рамках членства та спів*

робітництва з Організацією з безпеки і співробітництва

в Європі (далі — ОБСЄ).

Документи ОБСЄ мають переважно політично обо*

в'язковий характер для країн, що їх прийняли. Норми,

що стосуються демократичного цивільного контролю за

діяльністю правоохоронних органів, містять, зокрема,

документ Копенгагенської наради Конференції з людсь*

кого виміру Наради безпеки і співробітництва в Європі

(1990 р.) [7]. У документі йдеться про те, що війська і

поліція мають контролюватися цивільними органами та

бути їм підзвітними (п. 5.6 глави 1).

Головним документом щодо встановлення демок*

ратичного цивільного контролю над сектором безпеки

і оборони є Кодекс поведінки з політико*правових ас*

пектів безпеки, прийнятий у рамках Будапештського

документа 1994 р. "У напрямі справжнього партнерства

в новій ері". Кодекс передбачає таке [8]: установлення

демократичного парламентського контролю за військо*

вими, воєнізованими формуваннями і силами внутріш*

ньої безпеки, а також за службами розвідки і поліцією

є невід'ємною складовою стабільності й безпеки (п. 20);

названі формування мають контролюватися демокра*

тичними органами, створеними відповідно до Консти*

туції, і бути підзвітними їм (п. 21); збройні сили мають

бути політично нейтральними (п. 23); держави*учасниці

зобов'язані забезпечити захист прав людини військо*

вослужбовцям, а також співробітникам правоохорон*

них органів (п. 32).

У квітні 2003 р. прийнятий документ, що передба*

чає обмін інформацією щодо Кодексу поведінки з полі*

тико*правових аспектів безпеки. Згідно з цим докумен*

том держави*учасниці зобов'язуються обмінюватися

інформацією про: конституційно визначені процедури

із забезпечення ефективного демократичного контро*

лю за військовими, воєнізованими формуваннями, си*

лами внутрішньої безпеки, розвідкою і поліцією (п. 3а);

конституційно визначені структури, що забезпечують

такий контроль (п. 3b); роль і завдання військових, воє*

нізованих формувань і сил внутрішньої безпеки (п. 3c).

3. Зобов'язання України в межах членства та співро*

бітництва в Раді Європи.

Юридично обов'язковим міжнародним зобов'язан*

ням України, що стосується, серед багатьох інших, і

правоохоронної сфери, є зобов'язання поважати права

людини, що випливають з Європейської Конвенції про

захист прав і основних свобод людини 1950 р. (ратифі*

кована 17 липня 1997 р.) [9].

4. Зобов'язання України в рамках співробітництва

Україна — НАТО.

Документи, що розробляються в межах співробіт*

ництва Україна — НАТО, відбивають проблеми встанов*

лення демократичного цивільного контролю за силови*

ми структурами, можливо, найбільш повною мірою.

Вони містять як зобов'язання загального характеру, так

і конкретні заходи, що їх зобов'язалася вжити Україна

у сфері забезпечення демократичного цивільного кон*

тролю за силовими структурами.

Зобов'язання загального характеру — зміцнення

верховенства права, сприяння розвитку демократії, за*

безпечення прав людини — визначає Хартія про особ*

ливе партнерство між Україною й Організацією

Північноатлантичного договору від 9 липня 1997 р., що

є політико*дипломатичним документом (ст. 2) [10].

Зобов'язання загального характеру містить також

План дій Україна — НАТО від 22 листопада 2002 р., що

схвалений рішенням Державної ради з питань Євро*

пейської і Євроатлантичної інтеграції України № 2 від

6 лютого 2003 р.

Водночас у документі йдеться про реформування

правоохоронних органів України та забезпечення дот*

римання ними (як і всіма державними структурами)

принципу верховенства права (розділ І); визначаються

головні принципи реформування оборонного і право*

охоронного секторів та перетворення оборонних і пра*

воохоронних структур на демократично контрольовані

й ефективні організації (розділ II). Передбачається:

зміцнення співпраці військових формувань з парламен*

том і посилення парламентського контролю, підвищен*

ня ролі цивільних осіб у прийнятті рішень у сфері без*

пеки (ціль ІІ.А.2); боротьба з корупцією і незаконною

економічною діяльністю, у тому числі — через діяль*

ність правоохоронних органів (ціль I.1.A.8).

Цільовий План Україна — НАТО на 2003 р. [11],

розроблений у рамках Плану дій Україна — НАТО, мав

на меті зміцнення цивільного контролю за Збройними

Силами України та сферою безпеки в цілому (ціль

І.1.А.7), що передбачало прийняття закону про демок*

ратичний цивільний контроль за Збройними Силами та

іншими військовими формуваннями України, а також

підготовку цивільних службовців для правоохоронних

органів.

Цільовий План Україна — НАТО на 2004 р. [12] роз*

ширює обсяг конкретних зобов'язань України за раху*

нок більшої уваги до забезпечення демократичності

процесу виборів Президента України, зокрема, досяг*

нення "неупередженості до кандидатів з боку органів

державної влади і службових осіб цих органів" (Ціль

І.1.А.1). Крім того, передбачається розширити взаємо*

дію з Радою Європи з питань забезпечення незалеж*

ності суддів, у тому числі у відносинах між органами

прокуратури та судами (Ціль І.1.А.2), а також з іншими

міжнародними інституціями з питань забезпечення

основних прав людини і громадянина, свободи ЗМІ та

реалізації принципу верховенства права (Ціль І.1.А.3).

Цільовий План Україна — НАТО на 2008 р. [13] був

підписаний 1 квітня 2008 р. У цьому документі йдеться

про європейську та євроатлантичну інтеграцію, яка по*

лягає в послідовному процесі зміцнення національної

безпеки, поступальному економічному розвитку, ут*
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вердженні цінностей демократії, прав і свобод люди*

ни, активному, цілеспрямованому та неухильному збли*

женні з ЄС та НАТО відповідно до Закону України "Про

основи національної безпеки України".

Цільовий План Україна — НАТО на 2009 р. [14], що

підписаний 2 березня 2009 р., висвітлює цілі політики

партнерства України з НАТО. У цьому документі зазна*

чено, що Україна зобов'язується брати активну участь

у заходах Програми НАТО "Партнерство заради миру"

(ПЗМ) згідно з Рамковим документом Партнерства за*

ради миру, підписаним у 1994 р. Метою участі України в

зазначених заходах є використання досвіду і допомоги

НАТО у питаннях реформування сектору оборони і без*

пеки. Україна має продовжувати вживати заходів, спря*

мованих на досягнення належного рівня військової взає*

мосумісності зі збройними силами держав *членів НАТО

та поглиблення співробітництва в інших сферах.

Річна національна програма співробітництва Украї*

на — НАТО на 2012 р., що затверджена Указом Прези*

дента України від 19 квітня 2012 р. № 273/2012 [15], у

якій відносини України з Організацією Північноатлан*

тичного договору мають вагоме значення для забезпе*

чення регіональної та міжнародної безпеки.

Зокрема Україна продовжуватиме конструктивне

партнерство з Альянсом, як це передбачено Законом

України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політи*

ки", з усіх питань, визначених відповідними двосторон*

німи документами, що становлять взаємний інтерес, із

дотриманням принципів, зафіксованих у Хартії про

особливе партнерство між Україною та Організацією

Північно*Атлантичного договору, підписаній 9 липня

1997 р., і в Декларації про її доповнення від 21 серпня

2009 р.

З метою забезпечення максимальної результатив*

ності конструктивного партнерства з Альянсом з питань,

що становлять взаємний інтерес, буде продовжено ви*

конання річних національних програм співробітництва

Україна — НАТО.

Виконання Річної національної програми співро*

бітництва Україна — НАТО на 2012 р. (далі — Програ*

ма) сприятиме продовженню внутрішньодержавних ре*

форм у безпековій, оборонній, економічній, правовій

та інших сферах з урахуванням досвіду виконання

відповідних програм протягом 2009—2011 рр. Програ*

ма відповідає визначеним Президентом України зав*

данням щодо проведення широкомасштабних внут*

рішніх реформ, а також програмним засадам ді*

яльності уряду України.

Насамперед необхідно здійснити реформу держав*

ного управління. Одним з основних інструментів вико*

нання функцій та завдань держави є державне управлі*

ння. Україна вживає на постійній основі заходів з підви*

щення ефективності державного управління, зокрема,

шляхом удосконалення системи та структури органів

виконавчої влади і сектору безпеки і оборони, а саме:

запровадження европейських стандартів державної

служби та підвищення її престижу; упорядкування діяль*

ності з надання адміністративних послуг; запроваджен*

ня елементів електронного урядування; упровадження

суспільно орієнтованого та прозорого механізму дер*

жавного управління; забезпечення надання фізичним і

юридичним особам високоякісних адміністративних

послуг; підвищення рівня професіоналізму державних

службовців; створення належної нормативно*правової

бази у зазначенній сфері згідно з европейськими стан*

дартами.

Демократичний цивільний контроль є одним із клю*

чових елементів удосконалення державного управлін*

ня сектором безпеки, тому подальший розвиток відпо*

відної законодавчої бази передбачається здійснити за

такими основними напрямами:

— поетапне збільшення бюджетного фінансуван*

ня сектору безпеки до рівня, що забезпечує його роз*

виток, забезпечення прозорості видатків на національ*

ну безпеку, запровадження дієвих механізмів бороть*

би з корупцією і зловживанням службовим станови*

щем;

— дотримання вимог Конституції та законів Украї*

ни щодо прав і свобод громадян, які перебувають на

службі у Збройних Силах України, інших військових

формуваннях, утворених відповідно до законів Украї*

ни, правоохоронних органах держави, та членів їхніх

сімей;

— удосконалення механізмів і впровадження сучас*

них технологій інформування суспільства, міжнародної

спільноти про діяльність інститутів сектору безпеки, у

тому числі шляхом щорічного видання "Білої книги",

ужиття заходів із залученням недержавних організацій

та громадськості;

— удосконалення механізмів президентського і пар*

ламентського контролю над сектором безпеки і оборо*

ни;

— збільшення частки цивільних осіб у секторі без*

пеки і оборони.

Україна також повина максимально залучати гро*

мадські організації до реформування та вдосконален*

ня механізму здійснення контролю над сектором без*

пеки. Україна забезпечуватиме використання можливо*

стей Мережі партнерства Україна — НАТО, а також

інших механізмів у рамках Спільної робочої групи

Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого

рівня.

Що стосується середньострокових цілей, то необ*

хідно:

— посилити ефективність демократичного цивіль*

ного контролю за діяльністю інститутів сектору безпе*

ки;

— забезпечити ефективне функціонування гро*

мадських рад при органах державної влади з метою

вдосконалення механізму демократичного цивільного

контролю над сектором безпеки;

— продовжити співробітництво з Альянсом та за*

стосування досвіду спеціальних служб держав*членів

НАТО з питань здійснення демократичного цивільного

контролю;

— розширювати діяльність, пов'язану із забезпечен*

ням підтримки Збройних Сил України з боку суспільства,

підвищувати ефективність роботи структурних під*

розділів Міністерства оборони України та Генерально*

го штабу Збройних Сил України, які опікуються такою

діяльністю;

— використовувати Мережу партнерства Україна —

НАТО з метою посилення демократичного цивільного

контролю над сектором безпеки.
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Також приорітетним завданням є вдосконалення

механізму інформування громадськості про державну

політику у сфері національної безпеки і оборони, а та*

кож реагування на звернення громадян та критичні пуб*

лікації з питань національної безпеки і оборони в засо*

бах масової інформації.

Річна національна програма співробітництва Украї*

на — НАТО на 2015 р., що затверджена Указом Прези*

дента України від від 23 квітня 2015 року № 238/2015

[16], у якій зазначено, що умовах тимчасової окупації

Російською Федерацією Автономної Республіки Крим

та м. Севастополя, проведення на частині території Лу*

ганської та Донецької областей антитерористичної опе*

рації та загальної ситуації, що склалася внаслідок аг*

ресії Російської Федерації стосовно України, Річна на*

ціональна програма співробітництва Україна — НАТО

на 2015 рік набула особливого значення для забезпе*

чення захисту національних інтересів і безпеки Украї*

ни, передусім у контексті використання потенціалу та

практичної допомоги НАТО та держав*членів Альянсу

у підвищенні обороноздатності України для протидії

агресії Російської Федерації шляхом задоволення не*

відкладних потреб у короткостроковій перспективі та

реформування за стандартами НАТО сектору безпеки і

оборони та оборонно*промислового комплексу, зокре*

ма здійснення демократичного цивільного контролю

над сектором безпеки і оборони.

Річна національна програма співробітництва Украї*

на — НАТО на 2016 р., що затверджена Указом Прези*

дента України від від 12 лютого 2016 року № 45/2016

[16], у якій здійснення демократичного цивільного кон*

тролю над сектором безпеки і оборони є важливою умо*

вою інтеграції України до європейських та євроатлан*

тичних інституцій та органи сектору безпеки і оборони

України повинні бути підзвітні як державній владі, так і

суспільству.

Удосконалення правового регулювання здійснення

демократичного цивільного контролю над Збройними

Силами України, іншими військовими формуваннями, а

також правоохоронними органами є важливим елемен*

том реформування сектору безпеки і оборони України.

Передбачає середньострокові цілі:

— забезпечення здійснення ефективного демокра*

тичного цивільного контролю над Збройними Силами

України, іншими військовими формуваннями, а також

правоохоронними органами;

— забезпечення ефективного функціонування гро*

мадських рад при державних органах, які відповідно до

законодавства здійснюють керівництво військовими

формуваннями, з метою вдосконалення механізму де*

мократичного цивільного контролю над Збройними

Силами України, іншими військовими формуваннями, а

також правоохоронними органами.

Пріоритетні завдання на поточний рік:

— провести експертні консультації та семінари з пи*

тань посилення демократичного цивільного контролю;

— забезпечити щорічне видання "Білих книг" суб'єк*

тами, що входять до складу сектору безпеки і оборони

України;

— удосконалити механізм інформування громадсь*

кості про державну політику у сфері національної без*

пеки і оборони України;

— забезпечити на постійній основі інформування

громадськості про результати діяльності складових сек*

тору безпеки і оборони України.

Річна національна програма співробітництва Украї*

на — НАТО на 2017 р., що затверджена Указом Прези*

дента України від 8 квітня 2017 р. № 103/2017 [17], вка*

зує на те що здійснення демократичного цивільного

контролю над сектором безпеки і оборони залишаєть*

ся важливою умовою інтеграції України до європейсь*

ких та євроатлантичних інституцій. Органи сектору без*

пеки і оборони України повинні бути підзвітні як дер*

жавній владі, так і суспільству.

5. Зобов'язання України у рамках співробітництва

Україна — ЄС.

План дій Європейського Союзу у сфері юстиції і

внутрішніх справ містить окремий розділ про співробіт*

ництво у правоохоронній сфері (розділ 3.3. План погод*

жений на IV засіданні Комітету з питань співробітницт*

ва між Україною та Європейським Союзом від 12 груд*

ня 2001 р.).

Пізніше 22 жовтня 2003 р. був затверджений Графік

дій ЄС щодо України у сфері юстиції і внутрішніх справ

[19]. Ці документи не містять безпосередніх згадок про

цивільний демократичний контроль за правоохоронни*

ми органами, але в них ідеться про запровадження євро*

пейських стандартів у правоохоронній сфері та акцен*

тується увага на захисті персональних даних — про*

блемі, що законодавчо в Україні поки що не врегульо*

вана [20].

Кабінетом Міністрів України 12 лютого 2005 р. був

схвалений План дій Україна — Європейський Союз, де

міститься окремий розділ (2.1) щодо посилення ста*

більності й ефективності, що забезпечують демократію

та верховенство права, і подальшого вдосконалення

законодавчої бази та практики у сфері утримання під

вартою, зокрема, досудового утримання під вартою, з

метою ефективного розв'язання проблеми незаконно*

го утримання під вартою, умов перебування під вартою

та неналежного поводження із затриманими з боку пра*

воохоронців. Виконання рекомендацій Європейського

комітету щодо запобігання тортурам [21].

16 червня 2009 р. під час засідання Ради з питань

співробітництва Україна — ЄС політично схвалено "По*

ряд денний асоціації Україна — ЄС для підготовки та

сприяння імплементації Угоди про асоціацію" [22], який

є новим практичним інструментом на заміну Плану дій

Україна — ЄС для підготовки Сторін до реалізації Уго*

ди про асоціацію до моменту набуття нею чинності. До*

кумент підготовлено на принципах: політичної асоціації

та економічної інтеграції, спільної участі, спільної відпо*

відальності та спільної оцінки. Передбачено щорічний

перегляд та запровадження механізму моніторингу його

реалізації.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторо*

ни, та Європейським Союзом, Європейським Співтова*

риством з атомної енергії і їхніми державами*членами,

з іншої сторони (далі — Угода) визначає якісно новий

формат відносин з ЄС на принципах "політичної асоціації

та економічної інтеграції" та є стратегічним орієнтиром

системних реформ в Україні. З початком застосування

Угоди з Україною, ЄС започаткував процес укладення

нового типу угод про асоціацію з країнами*сусідами, які
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за своїм змістом охоплюватимуть максимально широ*

ке коло питань взаємного інтересу та пропонуватимуть

поглиблену співпрацю на основі принципу обумовле*

ності.

Угода є унікальним двостороннім документом,

який виходить далеко за рамки угод про асоціацію,

які були укладені ЄС свого часу з країнами Централь*

ної та Східної Євро пи. Угоду можна розглядати як

важливий крок на шляху наближення в перспективі до

наступного етапу — укладення договору про вступ до

ЄС.

Зазначимо, що Угода за своїм обсягом і тематич*

ним охопленням є найбільшим міжнародно*правовим

документом за всю історію України та найбільшим

міжнародним договором з третьою країною, коли*не*

будь укладеним ЄС.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи все вищенаведене, можна зазначи*

ти, що проведений аналіз пакету міжнародних норма*

тивно*правових та інших документів, до яких приєдна*

лася Україна, зокрема, взяла на себе міжнародні зобо*

в'язання щодо встановлення демократичного цивільно*

го контролю над силовими та спеціальними структура*

ми держави, що зафіксоване у документах: "Партнер*

ство заради миру: Рамковий документ", "Хартія про

особливе партнерство між Україною та НАТО", а також

"Кодексі поведінки стосовно воєнно*політичних аспек*

тів безпеки", затвердженому на Будапештському саміті

ОБСЄ у 1994 році, свідчить, що ці документи встанов*

люють такі головні принципи діяльності національних

правоохоронних органів: верховенство права, забезпе*

чення прав людини і громадянина, прозорість діяль*

ності, підзвітність і підконтрольність відповідним орга*

нам держави та структурам громадянського суспільства,

деполітизація.

У цілому з національного законодавства та міжна*

родних зобов'язань України у сфері демократичного

цивільного контролю над силовими та спеціальними

структурами держави випливає, що Україна зобов'яза*

лася дотримуватися універсальних міжнародних прин*

ципів у цій сфері.

Отже, співвіднесення цих принципів із результата*

ми аналізу національного законодавства свідчить, що

Україна формує внутрішню нормативно*правову базу

демократичного цивільного контролю над сектором

безпеки і оборони відповідно до міжнародних вимог і

міжнародних зобов'язань держави.

Перспективою подальших розвідок даної пробле*

матики є, на наш погляд, дослідження теоретико*мето*

дологічних аспектів забезпечення реалізації механізмів

демократичного цивільного контролю над сектором

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

Для України основною стратегічною метою в дов*

гостроковій перспективі має стати створення соціаль*

УДК 338.018.29

З. М. Бурик,
старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування,
Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Z. Buryk,
Senior Lecturer of the Department of Regional Administration and Local Self(Government of Lviv Regional Institute
of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

У статті досліджуються проблеми на стадії формування та реалізації стратегії сталого розвитку
України. Наведені шляхи подолання проблем із зазначенням принципів дозволяють організувати
державне регулювання на науковій основі, підвищити їх дієвість і роль у цілому. З метою вирішення
системних проблем державного регулювання запропоновано розробити комплекс стратегічних до�
кументів для досягнення сталого розвитку на основі: довгострокова Стратегія розвитку України до
2030 року; середньострокова стратегія сталого розвитку ("Україна�2020"); державні секторальні /
галузеві стратегії; регіональні стратегії розвитку; створити. Для забезпечення кооперації та залу�
ченості доведено доцільність утворення спеціального центрального органу виконавчої влади з пи�
тань забезпечення сталого розвитку.

For Ukraine, the main strategic goal in the long�term perspective is to create a socially�oriented state
with a stable, dynamic, innovative economy. The priority of state regulation of Ukraine should be the
concept of sustainable development, aimed at meeting the needs of the present generation, without
prejudice to the future, covering the abandonment of the extensive technogenic type of use of renewable
and non�renewable natural resources and the transition to a economical type of economy, ensuring a
dynamic balance between the potential of nature and the needs of people, achievement of the balance of
interests of all subsystems of the socio�economic system in the future. Today, we can state the lack of a
well�developed mechanism for regulating the economy based on sustainable development in Ukraine.

The experience of countries working to achieve the goals of sustainable development for more than
twenty years, shows many problems that arise at the stage of formation (or adjustment) of the strategy of
sustainable development, and at the stage of its realization. The most common problems are: 1. con�
tradictory goals and objectives of economic, social and environmental components of sustainable
development; lack of coordination between goals and initiatives of sustainable development strategies
and the national budget process. Controversy consists in the need, on the one hand, to ensure sustainable
economic development of the state, on the other hand — to ensure the safety of human existence and the
environment. 2. lack of interaction in implementing the strategy of sustainable development between
different branches of government (at the national, regional and local levels). Clear coordination between
national, regional and local levels of government is required. For example, Sweden's innovative experience
in developing regional sustainable development strategies shows how the development and preservation
of the environment of individual territorial units are combined in the national system. 3. financial problems.
4. lack or low feedback — monitoring, studying the situation, adaptation. Only some countries have
developed an integrated set of indicators that allow analyzing the state and interconnection of the
economic, social and environmental components of sustainable development.

Ключові слова: державне регулювання, сталий розвиток, державна політика, механізм, держава.

Key words: state regulation, sustainable development, state policy, mechanism, state.

но*орієнтованої держави з стійкою, динамічною інно*

ваційною економікою. Пріоритетом державного ре*

гулювання України має стати концепція сталого роз*

витку, спрямована на задоволення потреб сучасного

покоління без шкоди майбутнім, що охоплює відмо*

ву від екстенсивного техногенного типу використан*

IMPROVEMENT OF PROCESSES OF STATE REGULATION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF UKRAINE
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ня відновлюваних і невідновлюваних природних ре*

сурсів та перехід до ощадливого типу економіки, за*

безпечення динамічної рівноваги між потенціалом

природи та потребами людей, досягнення балансу

інтересів усіх підсистем соціально*економічної сис*

теми у  перспективі. Нині можна констатувати

відсутність в Україні чітко розробленого механізму

регулювання економіки на засадах сталого розвит*

ку. Це стосується як неефективних економічних

інструментів та важелів упровадження екологічно

безпечних, енерго* та ресурсозберігаючих техно*

логій, наполегливості у вирішенні завдань раціональ*

ного природокористування та охорони природи, соц*

іальних проблем, так і відсутності державної органі*

заційної структури, здатної керувати вирішенням зав*

дань розвитку економіки на засадах сталої економі*

ки. Наразі численні розроблені стратегії мають дек*

ларативний характер. Відповідно, суттєво актуалі*

зується тематика дослідження процесів державного

регулювання сталого розвитку України та розробка

власних пропозицій, що призведуть до їх удоскона*

лення на перспективу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Велику увагу дослідженню державного регулю*

вання сталого розвитку країни приділили у своїх ро*

ботах: І.О. Александров, Н.В. Вишневська, Г.І. Гру*

ба, О.Ф. Коновалов, Є.І. Кирильчук, О.В. Логачова,

О. В. Половян, М.Ю. Тарасова, Є.В. Хлобистов та

інших. Незважаючи на значну кількість наукових

досліджень в даному напрямку, удосконалення про*

цесів державного регулювання сталого розвитку

потребують постійної та безперервної наукової роз*

робки. Насамперед, це визначення проблем на стадії

формування стратегії сталого розвитку України, ог*

ляд Стратегії сталого розвитку "Україна*2020", яка

дозволить сформувати напрями щодо удосконален*

ня процесів державного регулювання сталого роз*

витку України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Головною метою роботи є виявлення та удос*

коналення процесів державного регулювання ста*

лого розвитку України, обгрунтування авторсько*

го бачення на проблеми, що перешкоджають фор*

муванню стратегії сталого розвитку України та шля*

хи їх подолання, узагальнення принципів, які підви*

щать дієвість і роль у цьому процесі, а також роз*

робка нової моделі регулювання національної еко*

номіки на засадах сталого розвитку. Використання

отриманих напрацювань автора і теоретичних роз*

робок, дозволить окреслити напрями удосконален*

ня процесів державного регулювання сталого роз*

витку країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Досвід розвитку України з часів незалежності свід*

чить, що розв'язання проблем за допомогою виключно

ринкових механізмів неможливе, вони потребують дер*

жавного регулювання і організування з метою створен*

ня економічних та організаційних умов для їх ефектив*

ного вирішення. Відповідно необхідне й законодавче ре*

гулювання процесів переходу до економіки сталого

розвитку. Базовою умовою розвитку національної еко*

номіки на засадах сталого розвитку є перехід від стих*

ійності до керованості. Саме завдяки корективам дер*

жави, спрямованим на структурну перебудову націо*

нальної економіки можуть бути ліквідовані проблеми у

галузях [4]. Досвід країн Європейського Союзу, які пра*

цюють у напрямі досягнення цілей сталого розвитку,

показує безліч проблем, що виникають як на стадії фор*

мування (або коригування) та реалізації державної полі*

тики та стратегії сталого розвитку. Найбільш пошире*

ними проблемами є:

По*перше, складність та суперечливість у досягненні

цілей і завдань економічної, соціальної та екологічної

складової сталого розвитку. Суперечливість полягає у

необхідності, з одного боку, забезпечення стійкого еко*

номічного розвитку держави, з іншого — дотримання

безпеки існування людини та навколишнього природ*

ного середовища. Складним залишається питання мож*

ливості об'єднання фіскальних пріоритетів і пріоритетів

сталого розвитку.

По*друге, відсутність у взаємодії при реалізації стра*

тегії сталого розвитку між різними гілками влади (на*

ціональним, регіональним та місцевим рівнями). По*

трібна чітка координація між національним, регіональ*

ним і місцевим рівнями управління. Наприклад, іннова*

ційний досвід Швеції з розроблення регіональних стра*

тегій сталого розвитку свідчить, як поєднують розвиток

та збереження довкілля окремих територіальних оди*

ниць у національній системі.

По*третє, відсутність координації між цілями й ініціа*

тивами стратегій сталого розвитку та національним бюд*

жетним процесом. Розроблена національна стратегія

сталого розвитку та програми не мають достатнього

впливу на бюджетні витрати. Спрямування коштів на

реалізацію стратегії здійснюється за залишковим

принципом. Складним залишається питання можливості

об'єднання фіскальних пріоритетів, державних витрат

та заходів стратегії сталого розвитку. Відсутність фінан*

сових коштів на реалізацію усіх ініціатив у рамках стра*

тегії сталого розвитку. Відсутність зв'язку між націо*

нальними стратегіями сталого розвитку та національним

процесом розподілу бюджетних коштів.

По*четверте, відсутність або низька дієвість зворот*

ного зв'язку — моніторинг, вивчення ситуації, адапта*

ція. Лише деякі країни розробили інтегрований набір по*

казників, які дозволяють аналізувати стан та взаємо*

зв'язок економічного, соціального й екологічного ком*

понентів сталого розвитку. Недосконалість методів та

інструментів комплексного моніторингу стану.

Очевидно, що для їх вирішення необхідним є засто*

сування комплексу заходів та прийомів, досвід країн
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Європейського Союзу щодо вирішення заданих про*

блемних питань наведено на рисунку 1.

Для вирішення проблем суперечності цілей та зав*

дань різних стратегічних планів сталого розвитку, вар*

то об'єднати усі існуючі підходи у Концепції сталого

розвитку а далі інтегрувати їх в усі стратегічні планові

документи, зокрема галузеві та регіональні. Пропонує*

мо для реалізації Концепції сталого розвитку в Україні

розробити комплекс стратегічних документів:

— довгострокова Стратегія розвитку України до

2030 року — найбільш загальний документ, що встанов*

лює перспективи розвитку країни у довгостроковому пе*

ріоді, яка визначатиме головні тренди, виклики, а також

шляхи розвитку країни у довгостроковій перспективі:

стратегічні сфери, стратегічні цілі та стратегічні пріори*

тети Довгострокової Стратегії сталого розвитку Украї*

ни до 2030 року (аспекти: 1) ефективність держави (дер*

жавного управління); 2) інновативність та ефективність

економіки; 3) урівноваженість потенціалу розвитку ре*

гіонів. Визначені три стратегічні сфери, що можна роз*

поділити на певні блоки відповідно до цілей розвитку);

— середньострокова стратегія сталого розвитку

("Україна*2020", "Україна*2025") має визначати дії, які

спрямовані: на усунення перешкод розвитку, нейтралі*

зацію "вузьких місць", виявлених у процесі політичної,

економічної криз і безпекових загроз, водночас зосе*

реджуючись на суспільно*господарських і територіаль*

них потенціалах, які мають бути відповідним чином

підсилені та стимулювати розвиток; інтеграцію навко*

ло стратегічних цілей усіх суб'єктів влади, а також су*

спільні і господарські організації, які мають приймати

участь у процесі розвитку і сприяти йому як на націо*

нальному, так і на регіональному рівні; визначає спосо*

би фінансування запроектованих дій (конкретизуються

у багаторічних планах державних видатків на програми

розвитку);

Рис. 1. Досвід країн Європейського Союзу щодо вирішення проблем на стадії формування
стратегій сталого розвитку*

Джерело: власна розробка автора.

  Проблеми на стадії формування (або коригування) стратегії сталого розвитку  

Суперечливість цілей і завдань економічної, 
соціальної та екологічної складової СР* Шляхи подолання проблеми: 

- об’єднання підходів сталого розвитку: загального, національного, галузевого та 
інтеграція їх у існуючі процеси планування; 

- інтеграція екологічної складової до секторальних політик; 
- розвиток галузей економіки потребує перегляду з урахуванням принципів СР. 

- створення чіткого правового поля процесу СР (оцінка кожної політичної ініціативи 
через призму єдності економічної, соціальної та екологічної складової СР); 
- визначення конкретизованих пріоритетів, виокремлення яких базуватиметься на 
показниках, які знаходяться щонайдалі від цілей СР з метою їх поліпшення до визна- 
ченого загальнонаціонального рівня (прикладом впровадження є ССР Нідерланди). 

Відсутність координації між цілями й ініціативами 
стратегій СР та національним бюджетним процесом Шляхи подолання проблеми: 

Відсутність у взаємодії при реалізації стратегії СР між різними 
гілками влади (національним, регіональним та місцевим рівнями) 

Шляхи подолання 
             проблеми: 

- безперервний моніторинг і звітність про хід роботи з реалізації стратегії СР (досвід 
Швеції у запровадженні системи «управління за завданнями й результатами» та 
система індикаторів СР Великобританії із моніторингу й звітування); 
- використання формальних і неформальних підходів та інструментів для 
навчання й адаптації 

Фінансові проблеми при реалізації стратегії СР Шляхи подолання проблеми: 

- відповідальність за реалізацію стратегічних цілей (використання поєднань 
різних механізмів фінансування); 
- питання сталого розвитку мають бути враховані при формуванні бюджетних 
циклів і пронизувати фінансові трансакції.

- спрямування грошово-кредитної політики на досягнення загальних стратегічних 
цілей СР за допомогою забезпечення стабільності національної грошової одиниці, 
підвищення ліквідності та надійності банківської системи; 
- спрямування бюджетно-податкової політики на забезпеченням фінансової та 
соціальної стабільності, створення умов для економічного зростання і підвищення 
рівня життя населення; 
- спрямування інвестиційно-структурної політики на залучення інвестицій і 
спрямування їх на реалізацію пріоритетів соціально-економічного розвитку країни 

Відсутність або низька дієвість зворотного зв’язку –
моніторинг, вивчення ситуації, адаптація Шляхи подолання проблеми: 

Примітка: * СР – сталий розвиток 
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— державні секторальні / галузеві стратегії, які

повинні сприяти реалізації встановлених стратегіч*

них цілей; вони уточнюють напрямок дій, реформ, і

визначають інструменти виконання державних зав*

дань;

— регіональні стратегії розвитку спрямовані на до*

сягнення завдань сталого розвитку на конкретній тери*

торії, при цьому не має бути пріоритетів одних територій

перед іншими, не має порушуватися територіальна

цілісність і суспільна єдність України як унітарної дер*

жави.

Вважаємо, що для забезпечення скоординованості

усіх стратегічних планів та програм, кооперації та за*

лученості, гармонізованості планів різних сфер та

рівнів, контрольованості та відповідальності, є

доцільність утворення спеціального центрального

органу виконавчої влади з питань забезпечення стало*

го розвитку, Агентства зі сталого розвитку при Кабі*

неті Міністрів України, діяльність якого повинна бути

спрямована на конкретні аспекти реалізації політики

сталого розвитку країни та контроль процесу досяг*

нення визначених цілей і забезпечення скоординова*

ної роботи тимчасових робочих та експертних груп,

представників міністерств та відомств, місцевих органів

виконавчої влади, наукових закладів, бізнесових струк*

тур, громадських організацій і засобів масової інфор*

мації. Основними завданнями Агентства зі сталого роз*

витку при Кабінеті Міністрів України має стати: органі*

зація розробки проектів основних документів, що сто*

суються сталого розвитку (стратегій і плану дій щодо

сталого розвитку держави); розроблення пропозицій

щодо механізму здійснення заходів, спрямованих на

перехід України до сталого розвитку; управління про*

цесом реалізації розроблених планів та контроль

діяльності, консультування представників влади для:

виявлення проблем у всіх сферах економіки та життя

суспільства, проведення моніторингу; стимулювання

наукових та інноваційних розробок; сприяння вихован*

ню екологічної свідомості населення. Необхідно на*

працювати також ключові компетенції та завдання в

діяльності Агентства.

Для вирішення проблем відсутності координації

між цілями й ініціативами стратегій сталого розвитку

та національним бюджетним процесом необхідно

створити чітке правове поле процесу сталого розвит*

ку з визначенням конкретизованих пріоритетів, виок*

ремлення яких базуватиметься на показниках, які зна*

ходяться щонайдалі від цілей сталого розвитку з ме*

тою їх поліпшення до визначеного загальнонаціональ*

ного рівня. Шляхи подолання проблем: Відпові*

дальність за реалізацію стратегічних цілей. Викорис*

тання поєднань різних механізмів фінансування. Пи*

тання сталого розвитку мають бути враховані при

формуванні бюджетних циклів і пронизувати фінан*

сові трансакції. Зокрема система державних закупі*

вель повинна враховувати вимоги переходу до стало*

го розвитку. Використання комбінацій різних ініціа*

тив (економічних, нормативних, витратних, коорди*

наційних). Основними цілями бюджетно*податкової

політики з урахуванням стратегії сталого розвитку має

стати забезпечення фінансової та соціальної стабіль*

ності, створення макроекономічних умов для стійко*

го економічного зростання і підвищення рівня життя

населення з урахуванням розв'язання екологічних

проблем. Інвестиційно*структурна політика країни

має бути спрямована як на залучення інвестицій і спря*

мування їх на реалізацію пріоритетів соціально*еко*

номічного розвитку та розв'язання екологічних про*

Рис. 2. Ключові засади державного регулювання сталого розвитку України

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключові засади державного регулювання сталого розвитку України 

 
Правове 

забезпечення 

державне регулювання сталого розвитку повинно мати 
систематизоване  правове середовище. В іншому випадку, за 
відсутності чітких правових норм адміністративного і цивільного 
права, у т.ч. конституційного, це призводить до складнощів 

Легітимність 
заходів 

державної 
підтримки 

означає повну інформаційну відкритість заходів держави  перед 
суспільством (у плані власних можливостей і співвідношення їх з 
завданнями, можливим соціально-економічним ефектом) 

Облік 
віддалених і 
пов'язаних 
результатів 

необхідність врахування цього принципу пов'язана з тим, що ті чи 
інші державні заходи можуть мати супутні або віддалені 
результати, які можуть серйозно відбитися на економічних 
пропорціях, економічному розвитку сусідніх регіонів і т. д. Ці 
ефекти можуть мати як позитивний, так і негативний характер 

Адресність 
державні заходи повинні бути гранично конкретизовані в об'єкті, 
виконавцях, відповідальності. Результат: дозволить найбільш 
ефективно формувати сукупність заходів, спрямованих на 
регулювання стійкого розвитку

 
Системний 
моніторинг та 
відповідальність 

програмно-цільові методи є надійним науковим і практичним 
інструментом державного регулювання, що фіксує як економічні, 
так і соціальні, організаційно-правові механізми державного 
регулювання. Важливою складовою в процесі реалізації програм є 
їх моніторинг та визначення відповідальних за результати 
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блем у країні, так і на розвиток політики експорту

капіталу на основі використання конкурентних пере*

ваг інших країн.

При цьому важлива роль у регулюванні розвитком

національної економіки має система моніторингу, адже

його висновки формують основу для прийняття управл*

інських рішень. Система моніторингу повинна відпові*

дати середовищу свого функціонування, сама бути

функціональною, відкритою для інформації, здатною до

змін — адаптивною, відповідати поточним вимогам і

потребам, трансформуватися в разі необхідності. Зав*

дання моніторингу, зокрема його інформаційної скла*

дової — високий рівень обробки інформації, аналітич*

ної складової — її опрацювання, консалтингової скла*

дової — формування висновків та рекомендацій з ме*

тою впливу на ситуацію. Отож, система моніторингу

повинна будуватися на принципі регіонального пред*

ставництва шляхом формування територіальних

підрозділів з боку центральної структури.

Для усунення проблем відсутності або низької

дієвості зворотного зв'язку — моніторингу, вивчення

ситуації, адаптації необхідно здійснювати безперервний

моніторинг і звітність про хід роботи з реалізації стра*

тегії сталого розвитку. Моніторинг та звітність про ре*

зультати сталого розвитку є життєво важливими для

розуміння стану речей, постановки довгострокових

цілей і середньострокових завдань, для відстежування

змін у часі та адекватного перегляду тактики. Необхід*

ним є визначення індикаторів моніторингу, відстежен*

ня досягнення критеріїв, можливість оперативного ко*

ригування. Індикаторами ефективності стратегії стало*

го розвитку можуть бути: зростання зайнятості, зрос*

тання доходів населення, підприємств, конкурентоспро*

можність, структурні зміни, розвиток підприємництва.

Корисним буде досвід зарубіжних країн щодо залучен*

ня незалежних громадських та міжнародних моніторин*

гових та аудиторських агенцій. Необхідним є також ви*

значення відповідальних за реалізацію планів, санкції

за неналежне виконання.

Запропоновані шляхи подолання проблем на стадії

формування (або коригування) стратегії сталого розвит*

ку вимагають дотримання ключових засад [1], які в су*

купності вплинуть на удосконалення процесів держав*

ного регулювання сталого розвитку України (рис. 2).

Перераховані засади дозволяють організувати дер*

жавне регулювання на науковій основі, підвищити його

дієвість та значення в цілому.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Враховуючи, що сьогодні в Україні відсутній чітко

розробленого механізм регулювання економіки на за*

садах сталого розвитку нами визначені перешкоди,

які заважають його формуванню та функціонуванню

і тим самим знижують рівень державного регулюван*

ня сталого розвитку. Тому, враховуючи основні про*

блеми на стадії формування стратегії сталого розвит*

ку України нами запропоновано шляхи їх подолання.

Це спонукає до удосконалення процесів державного

регулювання сталого розвитку України. Використан*

ня отриманих теоретичних, методологічних і практич*

них розробок, перш за все, спрямоване на удоскона*

лення процесів державного регулювання сталого роз*

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

На сьогодні, для вирішення житлової проблеми, по*

перше, потрібно створити сприятливі умови для діяль*

ності компаній, що займаються будівництвом, проекту*

ванням та реконструкцією житлових будівництв. Ці умо*

ви включають удосконалення системи кредитування

будівництва житла (зокрема комерційних об'єктів), кор*

поративних та грошових фондів, залучення додаткових

міжнародних ресурсів тощо. Перспективними елемен*
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У статті здійснено дослідження теоретико�методологічних аспектів державної політики фор�
мування інвестиційної діяльності у будівництві. Виявлено, що надійна інвестиційна політика в
галузі будівництва (на основі залучення широкого кола джерел інвестицій) сприятиме розвит�
ку державного виробництва в Україні та формуванню майбутньої моделі економіки після вихо�
ду із кризи. Також відзначено, що, в умовах економічної нестабільності, стає актуальним за�
безпечення стійкого функціонування підприємств будівельної галузі, адже останнє впливає на
розвиток багатьох інших сфер народного господарства та виступає одним із показників дин�
міки розвитку національної економіки, в цілому.

The article deals with theoretical and methodological aspects of the state policy of formation of
investment activity in construction. It is revealed that a solid investment policy in the field of
construction (based on the involvement of a wide range of sources of investment) will contribute to
the development of state production in Ukraine and the formation of a future economic model after
the crisis. It is also noted that in the conditions of economic instability it becomes urgent to ensure
the stable functioning of the construction industry enterprises, since the latter affects the
development of many other spheres of the national economy and acts as one of the indicators of the
dynamics of the development of the national economy, in general.
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тами розвитку житлової політики є створення іпотечних,

житлових кредитів, страхових компаній та інших струк*

тур ринку, що дають можливість фінансувати будівниц*

тво житла.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню впливів державної політики на фор*

мування інвестиційного клімату у будівництві присвяче*
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но праці таких науковців, як: А.Н. Асаула, В.В. Бузире*

ва, Н.В. Васильєва, Л.О. Воронова, Г.В. Горчаківська,

А.В. Кравець, В.М. Котова, О.М. Непомнящого, Д.О. Фа*

ріон та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті обрано емпіричне дослідження теоре*

тико*методологічних аспектів державної політики фор*

мування інвестиційної діяльності у будівництві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Звичайно, неможливо повністю впровадити нову

житлову політику без реформування системи заробіт*

ної плати, що дозволило б створити умови для зацікав*

леності населення у використанні своїх доходів та зао*

щаджень для будівництва, придбання, оренди житла.

Нове житлове законодавство має сприяти підвищенню

рівня будівництва шляхом поєднання ринкових та дер*

жавних регламентів. Іншими словами, нове житлове за*

конодавство повинно підтримувати необхідність забез*

печення людей житлом, поєднавши дві системи: систе*

му формування державних ринкових відносин та систе*

му державного регулювання організації управління бу*

дівництвом на місцевому рівні [1].

На нашу думку, надійна інвестиційна політика в га*

лузі будівництва (на основі залучення широкого кола

джерел інвестицій) сприятиме розвитку державного ви*

робництва в Україні та формуванню майбутньої моделі

економіки після виходу із кризи. Також хотілося б від*

значити той факт, що в умовах економічної нестабіль*

ності стає актуальним забезпечення стійкого функціо*

нування підприємств будівельної галузі, адже останнє

впливає на розвиток багатьох інших сфер народного

господарства та виступає одним із показників динаміки

розвитку національної економіки в цілому.

Отже, розвиток державної інвестиційної регуляції

суб'єктів господарювання будівництва передбачає до*

слідження та аналіз проблематики даного питання. Так,

наприклад, Міністерство регіонального розвитку, бу*

дівництва та житлово*комунального господарства впро*

ваджує механізми саморегулювання в будівельній галузі

з урахуванням того, що сьогодні в більшості країн са*

морегулювання ефективно діє практично в усіх сферах

суспільного життя [2, с. 4] . У галузевому контексті бу*

дівництво охоплює один із найбільших секторів еконо*

міки, що включає різноманітні будівельні, контрактні,

проектні інститути та компанії, науково*дослідні уста*

нови, будівельні структури, органи управління будівниц*

твом тощо [3].

Для створення умов довготермінового та сталого роз*

витку інвестицій у будівництво пропонується розглянути

три основні канали для інвестування та відродження ос*

новних фондів економіки, що полягають у такому:

1) державне капіталовкладення;

2) капіталовкладення самих компаній та підпри*

ємств;

3) інвестиції накопичують державні кошти, інвес*

тиційні фонди та компанії, що акумулюють кошти насе*

лення [3].

Державне регулювання інвестиційної діяльності

визначається таким: показники економічного та соц*

іального розвитку промисловості України; націо*

нальні та регіональні програми державного виробниц*

тва; чи забезпечують місцевий та державний бюдже*

ти фінансування в інвестиційно*будівельній діяльності

та ін. Уряд і муніципалітети керують державними інве*

стиціями. У складі Міністерства економічного розвит*

ку і торгівлі України є відділ будівельного комплексу

та матеріалів, що керує операціями з реалізації інве*

стиційної програми та громадського порядку й допо*

магає здійснити конкретні заходи для інвестування в

бюджетні та позабюджетні кошти. Основою для прий*

няття рішень щодо інвестування в бюджетний фонд

країни є:

— прогнози економічного та соціального розвитку

України;

— схема розробки та розгортання продуктивності

промисловості;

— цільові наукові, технічні та інтегровані програми

будівництва;

— дослідження здійсненності інвестицій у будівниц*

тво [4].

Відповідно до ст. 4 ч. 1, ст. 8 та ст. 12 Закону "Про

інвестиційну діяльність" інвестор повинен отримати по*

зитивний висновок державної експертизи щодо існую*

чих стандартних будівельних проектів стосовно епіде*

міологічного благополуччя, охорони довкілля , безпе*

ки, енергозбереження, пожежної безпеки, дотримання

архітектурних вимог (за винятком об'єктів цивільного

та виробничого призначення, для затвердження яких

комплексний висновок державної експертизи не по*

трібен).

Засновані на прогнозованому споживанні інвестиції

та національні правила в будівельному секторі, що по*

єднують у собі переваги приватного і державного утво*

рень, досить великі стратегічні плани щодо співвідно*

шення між накопиченням інвестицій в національній еко*

номіці та деякими адміністративними функціями, які

були розроблені для інвестиційного договору і бюдже*

ту держави. Державні регулятори й ринкове саморегу*

лювання на базі інвестицій в основному капіталі повинні

зробити свій внесок і в конкретну діяльність інфраст*

руктури економічних відносин з оптимальною органі*

зацією [5].

При регулюванні інвестиційно*будівельних проектів

необхідно виділяти наступні напрямки ринкової систе*

ми:

— антикризовий, антимонопольний закон;

— антивитратний;

— побудова організаційної структури та системи

управління, достатній етап переходу до національної ре*

гульованої економіки.

Основними напрямами реформування системи ре*

гулювання будівництва є:

1. Посилення конкуренції.

2. Ліцензія на діяльність будівельних компаній.

3. Бюджетне та фінансове регулювання.

4. Оподаткування будівельних компаній.

5. Застосування посилених стандартів до періоду бу*

дівництва об'єкта.

7. Ціноутворення.
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8. Іпотечне кредитування.

9. Диверсифікація [6].

Принципи національного регулювання інвестицій та

будівництва в Україні вимагають:

— розширити роль внутрішньої пропозиції інвес*

тицій у національній економіці та збільшити її частку;

— покращити нормативну базу для підвищення інве*

стиційної привабливості;

— забезпечити позитивну та інноваційну зміну мік*

роструктури;

— розпочати послідовну децентралізацію інвести*

ційного процесу (перенесення функції інвестування на

суб'єкт господарювання);

— збільшити частку власних коштів економічних

суб'єктів у фінансових інвестиційних проектах;

— розподіляти бюджетні кошти на реалізацію про*

ектів з метою забезпечення структурних змін в еко*

номіці, в основному в напрямку національних пріори*

тетів, програм;

— надавати пріоритет попередньо сконструйовано*

му будівництву, реконструкції технології та реконст*

рукції існуючих компаній;

— обов'язкове державне вивчення кожної інвести*

ційної програми та проекту (для визначення актуаль*

ності та соціально*економічної ефективності цілей та

пріоритетів);

— переходити від бюджетних закупівель до кре*

дитів та інвестиційних проектів;

— розширити джерело фінансування інвестиційних

проектів (змішане фінансування);

— впроваджувати системи страхового інвестуван*

ня;

— здійснювати контроль над цільовим використан*

ням централізованих інвестицій відповідними держав*

ними органами [7].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

На нашу думку, надійна інвестиційна політика в га*

лузі будівництва (на основі залучення широкого кола

джерел інвестицій) сприятиме розвитку державного ви*

робництва в Україні та формуванню майбутньої моделі

економіки після виходу із кризи. Також хотілося б

відзначити той факт, що в умовах економічної неста*

більності стає актуальним забезпечення стійкого функ*

ціонування підприємств будівельної галузі, адже ос*

таннє впливає на розвиток багатьох інших сфер народ*

ного господарства та виступає одним із показників ди*

наміки розвитку національної економіки в цілому.
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