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На сьогодні Україна не має обґрунтованої стратегії розвитку власного транспортного 

комплексу як і стратегії використання наявного транзитного потенціалу країни. Документи на 
які посилаються сьогодні офіційні особи як на стратегію розвитку, нагадують скоріше 
декларації про наміри і не несуть у собі реальної оцінки ні стану справ у транспортному секторі 
економіки, ні оцінки ефективних шляхів його розвитку. В результаті, в українському 
суспільстві періодично спливають варіанти розвитку цієї сфери економічної діяльності, які 
інакше як прожектами назвати важко. До таких можна віднести і широко  розрекламований  
останнім часом проект будівництва глибоководного морського порту на Кримському 
півострові. 

Концепцією проекту будівництва глибоководного порту у Криму (далі порт) 
передбачається будівництво морського глибоководного порту, який має забезпечувати 
Євразійський товарний потік («Великий шовковий шлях» - ВШШ), що генерується головним 
чином народним господарством КНР і спрямований до європейського та російського ринків. 
При цьому авторами пропозиції стверджується, що цей варіант доставки вантажів у Європу 
зменшує відстань перевезень на 5-6 тис. км. Виходячи з такого попереднього посилу авторами 
пропонується створити потужності портового контейнерного терміналу в розрахунку на 
перевантаження 4,5 млн. одиниць двадцяти футового еквіваленту (ДФЕ) при загальній 
пропускній спроможності порту 140 млн. т вантажів на рік, у т.ч. 10 млн. т зерна, 35 млн. т 
навалювальних вантажів та 30 млн. т генеральних вантажів. Всі інші викладені у концепції 
проекти: зерновий, нафтовий термінали та ін., - не мають самостійного значення і можуть бути 
реалізовані безпосередньо тільки за умови будівництва зазначеного порту. 

Розрахунки вартості морської доставки одного контейнеру порти Північної Європи 
(враховуючи вивантаження 100 доларів та перевезення на 100 км від порту до одержувача теж 
100 доларів) складає 2800 доларів за ДФЕ і має тенденцію до зниження, а ставка доставки 
контейнеру на  Чорне море - 2350 доларів за ДФЕ і максимум 300 доларів за одиницю ДФЕ. 
Таким чином, порівняні ставки (до порту вивантаження) становитимуть відповідно 2600 і 2350 
доларів за ДФЕ. Одночасно вартість перевалки контейнера в Кримському порту задекларована 
авторами проекту на рівні 200 доларів за одиницю ДФЕ (100 вивантажень + 100 завантажень на 
фідерний контейнеровоз, що в принципі відповідає сформованій практиці). До цього слід 
додати ще 100 доларів за вивантаження в одному з фідерних чорноморських портів (Одесі, 
Іллічівську, Южному), що навіть  урахування вартості морського перевезення Крим – Одеса у 
50 доларів за ДФЕ дає однакове значення з порівняною фрахтовою ставкою за маршрутом 
Китай - Північна Європа. А вартість наземного перевезення з Одеси на Європу, яка складає від 
700 доларів і вище за ДФЕ робить такий маршрут взагалі економічно неспроможним оскільки 
збільшує витрати на 25% і більше. Так загальна вартість перевезення через кримський порт 
складе 3500 доларів за ДФЕ, а через Гамбург чи Антверпен - 2800 доларів США за ДФЕ. 

Таким чином, теза авторів концепції про скорочення відстані перевезення на 5-6 тис. км 
не свідчить про економію витрат, а також про скорочення часу доставки. Тому що як свідчать 
розрахунки, час доставки при такому варіанті не тільки не скорочується, а навіть збільшується. 
Так доставка контейнера з Шанхаю в один з портів Північної континентальної Європи займає 
28 діб. На Чорне море - 22 доби, але перевантаження на фідерний контейнеровоз потребують 
мінімум 2 доби, ще доба необхідна на доставку до фідерного порту і ще мінімум 2-і доби для 
вивантаження там і перевантаження на наземний транспортний засіб. Разом мінімум 5 діб 
(всього з Шанхаю 27 діб). А плюс ще час наземного транспортування як мінімум 3 доби за 
відсутності проблем на кордоні і в результаті загальний час перевезення становитиме 
орієнтовно 30 днів.  

Аналіз існуючих сьогодні в Україні портових потужностей свідчить про таке.  Порти  
Одеса, Іллічівськ, Южний  на сьогодні вже мають контейнерних потужностей на 3,5 млн. ДФЕ. 



Робота секцій 

 

 8

З можливістю (по глибинах та довжині причалів) приймати найбільші судна контейнеровози 
які сьогодні заходять на Чорне море. Фактичне використання цих потужностей сьогодні 
становить близько 30%.  

У зв’язку з введенням до експлуатації першої черги російського порту Тамань, українські 
порти втратили вже близько 30% транзиту російських та казахських вантажів, які зараз 
спрямовуються у Тамань, а у перспективі з цього приводу втратять близько 80-90 відсотків 
транзиту наливних та навалювальних вантажів.  

Загальна пропускна спроможність тільки портів підвідомчих Мінінфраструктурі складає 
близько 180 млн. т, при тому, що загальний обсяг вантажопереробки ледь перевищує 100 млн. 
т., тобто має місце недовикористання потужностей десь у 50-60 млн. т на рік, а проектна 
пропускна здатність кримського порту (140 млн. т) більш ніж вдвічі вища за це значення. Тобто 
дефіциту портових потужностей в Україні взагалі не існує.  

Таким чином, попередньо можна зробити  висновок, що будівництво глибоководного 
морського порту в Криму є економічно недоцільним, виходячи з експлуатаційно-економічних 
умов здійснення перевезень за транспортно-технологічною системою через кримський хаб-
порт. При цьому всі інші проекти, які прив’язані до цього порту не будуть мати перспектив, бо 
будь-які, навіть мінімальні витрати на реалізацію цих проектів не окупляться. 

Здавалося б, а чому взагалі  турбуватись про гроші приватного інвестора, та ще й з 
іноземної країни. Але ж Україна та взагалі суспільство при цьому можуть втратити значно 
більше – унікальний, не відтворювальні рекреаційно-лікувальний та природно-оздоровчий 
потенціал Криму. Втратити назавжди, безповоротно. То чи варто починати реалізовувати такі 
сумнівні проекти без всебічного вишукування, без обґрунтованих маркетингових досліджень, 
без розгорнутого техніко-економічного обґрунтування, без  ОВНСа та технічного проекту 
будівництва, оскільки навіть попередній експертний аналіз дає підстави вважати, що місце для 
будівництва порту вибране без достатнього обґрунтування і комплексної оцінки природно-
ресурсної та туристично-рекреаційної цінності регіону. 

Таким чином, тільки з урахуванням всіх цих аспектів техніко-економічних досліджень, 
можливо приймати остаточне рішення про той чи інший варіант розвитку національного 
транспортного комплексу та його регіональних складових. 

 
 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАДЛЯ 
ЗАПОБІГАННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА 
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Н.М. Доба, к.е.н., доц. 
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Економічна політика будь-якої країни світу, включаючи Україну, повинна бути 
спрямована на забезпечення фінансової стійкості економічних систем. Важливим інструментом 
досягнення цієї мети є інститут банкрутства, що має стати суттєвою складовою ринкового 
механізму та створити, за допомогою системи  економіко-правових важелів, середовище 
конкурентоспроможних підприємств. Соціально – економічні перетворення, що відбуваються в 
країні, супроводжуються кризовими явищами, що викликають спад виробництва, скорочення 
попиту на продукцію, кризу неплатежів, інфляційні процеси, безробіття тощо. Тому, проблема 
запобігання банкрутству українських підприємств залишаеться актуальною. 

За даними Міністерства юстиції України, тільки у першому півріччі 2013 року у 
процедурі банкрутства знаходилось 8811 підприємств : 438 з них – державні, або ти, що мають 
в уставному капіталі держпакет  більш ніж 25 %, тобто біля 5% від загальної чисельності, 
останні – підприємства приватного сектору, або фізичні особи-підприємці. Це більше, ніж за 
відповідний період минулого року на 7,6%. Динаміка свідчить про необхідність застосування 
інноваційних антикризових інструментів щодо діагностування можливості банкрутства [3]. 

Метою впровадження цих інструментів є озброєння менеджерів, антикризових керуючих 
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механізмом об’єктивного та оперативного прийняття управлінських рішень, тобто створення 
системи запобіжних заходів визначення можливості кризи, складовими якої повинні бути: 

 раннє розпізнавання загрози банкрутства; 
 визначення факторів, що негативно впливають на діяльність та розвиток підприємства 

(екзогенні та ендогенні); 
 наявність “відкладенної погрози” банкрутства; 
 визначення можливості її ліквідації за рахунок власного потенціалу, або залучення  

інвестиційних ресурсів [1]. 
Це можливо завдяки розробці та впровадженню системи “криза-драйверів” (crisis-

drivers), тобто своєрідних маркерів, що вказують окремо, чи в купі, на нестабільну діяльність 
підприємства та привертають увагу менеджерів щодо вирішення наявних проблем, не 
очікуючи, поки вони суттєво вплинут на фінансово-господарський стан суб’єкту 
підприємництва. Ці маркери складаються з аналітичних показників діяльності підприємства, 
знайомі  менеджерам і аналітикам, але представлені в системі та підстраховують керівництво у 
вірному виборі заходів щодо запобігання банкротству. 

Ранню діагностику банкрутства підприємства можна здійснити за допомогою системи 
тест-драйверів, що застосовуються для  оцінці задовільності структури балансу й можливості 
відновлення платоспроможності. Для цього використовуються показники: коефіцієнт 
абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 
коштами.  

Коефіцієнт відновлення платоспроможності розраховується за формулою : 

Квп = Клікв заг(к)+ 6/Т (Клікв заг(к) - Клікв заг(н))/ Клікв заг(рек), (1) 

де Квп  – коефіцієнт відновлення платоспроможності у найближчі 6 місяців; 
Клікв заг(к,н, рек) – значення коефіцієнта загальної ліквідності (покриття) на кінець, початок 

періоду та рекомендоване значення, яке дорівнює 2; 
Т – період, за який проводиться аналіз (дорівнює 6 місяцям). 
Якщо Квілнов. >1 , то у підприємства є реальна можливість у найближчі шість місяців 

відновити платоспроможність. 
Якщо Квіднов.<1, то розраховується коефіцієнт можливої втрати платоспроможності у 

найближчі три місяці за формулою: 

Квтр = Клікв заг(к)+ 3/Т (Клікв заг(к) - Клікв заг(н))/ Клікв заг(рек), (2) 

де Квтр – коефіцієнт мождивої втрати платоспроможності суб’єктом господарювання.  
Т – період проведення аналітичних досліджень (дорівнює 3 місяцям). 
Якщо Квтр більше 1 – то є можливість не втратити платоспроможність, якщо він менше 1, 

то існує загроза втрати платоспроможності у найближчі 3 місяці. 
Стійка тенденція до зниження вищезазначених показників свідчить про “відкладену 

загрозу” банкрутства. 
Можливість нейтралізації погрози банкрутства за рахунок внутрішнього потенціалу 

підприємства діагностується по двом основним показникам: 
1. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу  дає подання про те, якою мірою 

підприємство здатне формувати додаткові джерела для задоволення зростаючих грошових 
зобов'язань.  

РСК  = 100
СКкг

нняоподаткува після Прибуток
 , (3) 

де СККГ   величина власного капіталу, відображена у звітності на кінець періоду, тис. гр. 
2. Коефіцієнт оборотності активів  показує швидкість формування цих потоків, тобто 

виступає як мультиплікатор формування прибутку підприємства. 

Коб.с.а =ЧВ/СВСА, (4) 

де ЧВ – чистий виторг, СВСА – середня величина сукупних активів. 
Система “криза –драйверів” також застосовується для визначення: 
  кредитоспроможності суб”єкту господарювання; 
 ступеня фінансової стабільності; 
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 стадії банкрутства.  
Рейтингова оцінка кредитоспроможності представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Система показників оцінки кредитоспроможності 

 
Найменування показника 1 кл 2кл Зкл 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності . >0,2 0,15-0,2 <0,15 

Коефіцієнт уточненої ліквідності >0,8 0,5-0,8 <0,5 

 Коефіцієнт покриття >2 1-2 <1 

Коефіцієнт фінансової 
незалежності 

>50% 40-50% <40% 

 
1 клас – фінансово стійкі підприємства; 2 клас – підприємства які мають незначні 

відхилення платіжної дисципліні; З клас – неплатоспроможні підприємства. Рейтингова система 
фінансової стійкості підприємства представлена в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 

 
Найменування показника Ікл 2кл Зкл 

Коефіцієнт покриття Більше 2 1-2 Менше 1 

Коефіцієнт ліквідності Більше 0,5 0.2-0.5 Менше 0.2 
Забезпеченість власними оборотними 
коштами 

Більше 0,2 0,1-0,2 Менше 0,1 

Збільшення оборотності запасів + - - 

Збільшення оборотності оборотних 
коштів 

+ - - 

Коефіцієнт рентабельності активів 
Більше 

15% 
12-15% Менше 12% 

Наявність неплатежів по кредитах - - + 

 
Класи підприємств визначаються аналогічно попередній моделі. Модель визначення стадії 

банкрутства представлена в таблиці 3. 
Таблиця 3 

Система показників визначення стадії банкрутства 
 

Найменування 
показника 

Значення показника за стадіями банкрутства 

 
 

1 стадія 2 стадія 3 стадія 

Коефіцієнт 
покриття 

Біля 1.5 Менше 1.5 Менше 1 

Рентабельність 
сукупних активів 

Більше нуля 
Менше або дорівнює 
нулю 

Менше або 
дорівнює нулю 

Коефіцієнт 
маневрування 
робочого капіталу 

Більше нуля Більше нуля 
Менше або 
дорівнює нулю 

 
1стадія – приховане банкрутство; 2 стадія – фінансова нестійкість; 3 стадія – явне 

банкрутство. 
Ці показникки також можна застосовувати для виявлення фактів прихованого або 

фиктивного банкрутства та діагностування економічних правопорушень у сфері бізнесу.  Адже, 
неплатоспроможність наступає не відразу. Як правило, перші ознаки фінансових негараздів 
можна виявити зазделегідь, але у практиці рідко трапляється, коли юридична особа готова 
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оголосити про свою неплатоспроможність з моменту настання такого стану. Навпаки, частіше 
боржники, з метою спасіння свого бізнесу чи майна, намагаються відтягнути цю процедуру 
шляхом укладання ризикованих угод, продажу майна за значно нижчою ціною тощо. Іноді, 
боротьба за виживання виглядає як приховування майна з метою забезпечення майбутнього 
свого та своєї родини протизаконними діями [2]. Інформація що вказує на ознаки злочинів 
міститься у документах, що складаються у процесі господарської діяльності. Але саме на етапі 
діагностування менеджер повинен виявити показники, що вказують на можливі протиправні дії 
з боку  співучасників бізнесу та захистити підприємство від небажаних наслідків подальшого 
співробітництва. Тобто, можливість застосування  маркерів суттєво поширюється. 
Використання усіх вищеозначених моделей потребує творчого підходу від аналітика, навичок 
розрахунку та тлумачення кожного з показників, які включено в систему тест-драйверів, та вміння 
дати загальну оцінку фінансового стану підприємства. Також важливо постійно досліджувати  
підприємства на посткризовому етапі їх функціонування тому, що банкрутство – постійний 
супутник у діяльності підприємств, що функціонують у ринкових умовах. А це є ознакою 
необхідності постійної професійної роботи менеджерів задля збереження та розвитку бізнесу. 
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Однією із складових ефективного управління підприємством є реалізація ефективної 
інвестиційної діяльності, яка є однією із складових розробки інвестиційної стратегії, що 
дозволяє визначити не тільки форми та джерела ресурсів, які планується використовувати 
підприємством для реалізації загальної стратегії розвитку, але і враховувати фактори виливу на 
її подальше формування за реалізацію, у свою чергу створюючи умови для ефективного 
управління інвестиційною діяльністю. Кожне підприємство, яке працює в умовах ринковій 
економіки, не може існувати без чітко розробленої стратегії. Ключове завдання формулювання 
та обґрунтування стратегії полягає в пошуку шляхів подолання конкуренції на ринку та 
забезпеченні високих темпів економічного розвитку підприємства за достатньої фінансової 
стійкості. 

Інвестиційна діяльність підприємства у всіх її формах не може зводитися задоволення 
його поточних інвестиційних потреб, які обумовлені необхідність заміни зношених активів або 
їхнього приросту у зв’язку зі змінами обсягу і структури господарської діяльності. 
Необхідність забезпечення стійкого стану підприємства на ринку, його економічного розвитку 
вимагає відповідної інвестиційної підтримки. Це обумовлює необхідність чіткої системи 
управління інвестиційною діяльністю на основі науково передбачення її напрямків і форм, за-
безпечення здатності адаптуватись до загальних цілей розвитку підприємства та мов 
зовнішнього мінливого середовища його функціонування. Ефективним інструментом 
перспективного управління інвестиційною діяльністю підприємства, в умовах реалізації цілей 
економічного розвитку підприємства істотних змін макроекономічних факторів, впливу 
державного регулювання ринкових процесів, кон’юнктури інвестиційного ринку, пов’язаної з 
цим невизначеності, є інвестиційна стратегія. 

Питання про розроблення стратегії розвитку підприємства, а особливо інвестиційної 
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стратегії є досить актуальним на сьогодні. Оскільки, інвестиційна діяльність є найважливішою 
складовою частиною підприємницької діяльності. Основною метою інвестиційної діяльності є 
забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії підприємства на 
окремих етапах розвитку. 

На сучасному етапі інвестиційна діяльність підприємства зводиться не тільки до 
задоволення їхніх поточних інвестиційних потреб, а й до передбачення напрямів і форм цієї 
діяльності на перспективу. У конкурентних умовах підприємства вимушені на основі наукової 
методології здійснювати перспективне управління інвестиційною діяльністю, ефективним 
інструментом якого виступає інвестиційна стратегія. 

Сутність інвестиційної стратегії - це комплекс рішень, планів і заходів, пов’язаних із 
ефективним управлінням інвестиційними потоками. 

Розвиток підприємства в процесі функціонування здійснюється як результат його 
інвестиційної діяльності, тому успішна інвестиційна стратегія є важливою складовою його 
загальної стратегії. Також розвиток підприємств передбачає вибір певних напрямів здійснення 
інвестиційної діяльності, які б мали припустимий ступінь ризику, забезпечували конкурентні 
переваги з позиції мінімізації витрат на виробництво, а отже і максимізацію прибутку. 

Стратегічним підходом до вирішення проблеми вибору і обґрунтування інвестиційної 
стратегії є розроблення відповідною категоріального апарату, технологій, методів, принципів, а 
також добір і обґрунтування системи конструктивних моделей та інструментів вибору і 
обґрунтування інвестиційної стратегії в умовах динамічних змін зовнішнього ринкового 
середовища. Це дасть змогу перевести процеси обґрунтування інвестиційної стратегії, які 
сьогодні мають здебільшого інтуїтивний характер, у науково керований і економічно 
обґрунтований процес, що сприятиме покращанню загальної ситуації в економіці. 

Вибір оптимальної інвестиційної стратегії при вивченні реальних економічних процесів 
має ґрунтуватися на реальних операційних дослідженнях, а також побудові й розрахунку 
математичних моделей. Особливо це важливо, якщо досліджувана проблема досить складна й 
залежить від великої кількості чинників, що по різному впливають на її рішення. У цьому 
випадку використання математичних моделей дозволяє здійснити попередній вибір 
оптимальних або близьких до них варіантів інвестиційної стратегії за визначеними критеріями. 

Інвестиційна стратегія повинна бути розроблена з урахуванням адаптивності до змін 
факторів зовнішнього інвестиційного середовища. Крім іншого в основі стратегічних 
інвестиційних рішень повинен лежати активний пошук альтернативних варіантів напрямів, 
форм і методів здійснення інвестиційної діяльності, вибір найкращих з них, побудова на цій 
основі загальної інвестиційної стратегії і формування механізмів ефективної її реалізації. 
Практично всі основні інвестиційні рішення, що приймаються в процесі формування 
інвестиційної стратегії, в тій чи іншій мірі змінюють рівень інвестиційного ризику. У першу 
чергу це пов’язано з вибором напрямків і форм інвестиційної діяльності, формуванням 
інвестиційних ресурсів, впровадженням нових організаційних структур управління 
інвестиційною діяльністю., 

Стратегічне управління інвестиційною діяльністю має цільовий характер, тобто 
передбачає постановку і досягнення певних цілей. Будучи чітко вираженими, стратегічні 
інвестиційні цілі стають потужним засобом підвищення ефективності інвестиційної діяльності 
в довгостроковій перспективі, її координації та контролю, а також базою для прийняття 
управлінських рішень на всіх стадіях інвестиційного процесу. 

Отже, в умовах ринкової економіки існують різноманітні можливості для інвестування. 
Разом з тим будь-яке підприємство має обмежені фінансові ресурси, доступні для інвестування. 
Тому потрібно діяти, дотримуючись власної інвестиційної стратегії в цілому, а також 
враховувати позиції інвестиційної політики. 
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Глибокі зміни в політичній, економічній, соціальній сферах, що відбуваються в Україні, 

спрямовано на становлення ринкової економічної системи. Змінюється зміст організаційних, 
управлінських, соціально-економічних відносин на рівні підприємства. Підприємствам 
доводиться діяти у конкурентному середовищі, знаходити і розширювати свою «нішу» на 
ринку товарів, опановувати новий тип економічної поведінки, постійно підтверджувати свою 
конкурентоспроможність. 

Як сучасна концепція, управління конкурентоспроможністю знаходиться на етапі свого 
становлення і передбачає серйозну трансформацію всіх форм і методів традиційного 
менеджменту, підпорядкування їх ідей найбільш повній реалізації основних конкурентних 
переваг підприємства. [1, с. 78] 

Проблемі управління конкурентоспроможністю підприємства присвячено багато 
досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, таких, як: П. Друкер, М.Х. Мескон, 
М.Альберт, Ф. Хедоурі, В. Денісов, О. Кузьмін, С. Хамініч, В. Яцура та інші, які розглядають 
проблеми ефективного управління підприємствами. 

Наразі існує велика кількість наукових підходів до управління конкурентоспроможністю 
[2]. Всі представлені підходи не дублюють, а доповнюють один одний. Деякі з них 
застосовуються в різних сферах діяльності. 

Управління конкурентоспроможністю має спиратися на передбачення небезпек 
конкуренції, аналіз конкурентних ситуацій в галузі і на ринку, оцінку ринкового положення 
підприємства і його конкурентів, розробку заходів щодо зниження негативних наслідків 
конкурентної боротьби й застосування механізму конкуренції для подальшого розвитку 
підприємства. [1, с.84] 

Управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою певний аспект 
менеджменту підприємства, спрямованого на формування, розвиток та реалізацію 
конкурентних переваг та забезпечення життєздатності підприємства як суб’єкта економічної 
конкуренції. 

Метою управління конкурентоспроможністю підприємства є забезпечення 
життєздатності та сталого функціонування підприємства за будь-яких економічних, 
політичних, соціальних та інших змін у його зовнішньому середовищі. 

З позиції процесного підходу управління конкурентоспроможністю підприємства являє 
собою процес реалізації певної сукупності управлінських функцій – цілевстановлення, 
планування, організації, мотивації та контролю діяльності по формуванню конкурентних 
переваг та забезпеченню життєдіяльності підприємства як суб’єкта економічної діяльності. [3] 

Реалізація функцій управління конкурентоспроможністю підприємства у їх взаємозв’язку 
формує цикл управління конкурентоспроможністю (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цикл управління конкурентоспроможністю підприємства 
 
Цілевстановлення – управлінська функція, яка обумовлює орієнтацію управління 

конкурентоспроможністю підприємства на досягнення певних цілей, під якими розуміється 

1. Цілевстановлення 2. Планування 3. Організація 

4. Мотивація 5. Контроль 
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майбутній рівень конкурентоспроможності об’єкта управління, якого передбачається досягти. 
Планування конкурентоспроможності підприємства – це процес, що триває впродовж 

всього часу існування підприємства, відбувається у всіх підрозділах підприємства, з  метою  
підвищення  конкурентоспроможності  конкретного  підприємства.  Відштовхуючись  від цього  
поняття,  планування  конкурентоспроможності  підприємства  доцільно  розуміти як вид 
управлінської діяльності, який спрямований на перспективне визначення сукупності 
порівняльних переваг  підприємства  у  різних  сферах (економічній,  технологічній,  кадровій,  
товарній,  ринковій тощо), поєднання яких сформує для нього стійкіші позиції на певному 
ринку у відповідний період часу порівняно з визначеними конкурентами та з урахуванням змін 
середовища функціонування. [4, с. 131 – 132] 

Планування конкурентоспроможності підприємства  повинно  реалізовуватись  на 
стратегічному  та  тактичному  рівнях. Наразі існує безліч інструментів вибору різноманітних 
стратегій, які широко описані  у літературних джерелах. Практика свідчить, що комплексне 
стратегічне планування  конкурентоспроможності  передбачає  розроблення пакету 
різнопланових стратегій з урахуванням пріоритетності їх досягнення,  що  вимагає  
одночасного  використання  переліку  моделей  вибору цих стратегій.  

Організація – функція управління, яка забезпечує практичну реалізацію прийнятих 
планів і програм; з нею пов’язані питання розподілу матеріальних, фінансових та трудових 
ресурсів між окремими напрямами операційної діяльності; також в процесі організаційної 
діяльності забезпечується необхідна узгодженість дій операційних підрозділів та окремих 
фахівців в реалізації прийнятих планів. 

Розроблені і обгрунтовані плани після їх затвердження керівництвом підприємства 
приймають характер директивних, тобто обов'язкових до виконання. Тому важливим етапом 
планування є організація виконання намічених планів у встановлені терміни та з заданими 
параметрами розвитку. Навіть найбільш обгрунтовані і оптимальні плани можуть залишатися 
лише на папері, якщо не буде сформований адекватний, ефективний механізм їх реалізації. [5, 
с. 306-310] 

Мотивація – функція управління, яка забезпечує використання мотиваційних (як 
економічних, так і психологічних) регуляторів активності суб’єктів управління 
конкурентоспроможністю підприємства. Підприємство має зробити все від нього залежне, щоб 
підтримувати високий рівень мотивації у своїх робітників, сприяти розкриттю потенціалу 
кожного співробітника. Для вирішення цих завдань практично всі провідні компанії Заходу 
стали на шлях розробки та впровадження довгострокових й багатопланових програм розвитку 
мотивації робітників.  

Враховуючи об'єктивні обставини та світовий досвід, українським підприємствам 
необхідно створити власні комплексні програми модернізації усієї системи мотивації 
персоналу.  

В рамках комплексної програми мотивації персоналу можна виділити п'ять основних 
напрямків діяльності: 

1) створення нового мотиваційного середовища, яке сприяє  виявленню резервів у 
робітників як основного ресурсу внутрішнього розвитку організації; 

2) розробка основних організаційних, нормативних та методичних документів по 
формуванню програми; 

3) надання методичної допомоги керівникам підрозділів у формуванні нового 
мотиваційного механізму; 

4) організація широкої програми цілей і завдань програми; 
5) анкетування і опитування персоналу для уточнення цілей та завдань програми. 

[6] 
Контроль – функція управління, що забезпечує нагляд і перевірку відповідності 

досягнутого рівня конкурентоспроможності підприємства поставленим вимогам; передбачає 
розробку стандартів для контролю у вигляді системи кількісних показників, що дають змогу 
перевірити результативність процесу реалізації вироблених планів та програм, або їх окремих 
заходів, своєчасно вносити зміни, які сприяють досягненню поставленої мети підприємства. [3, 
с. 390] 

Контроль за реалізацією планів передбачає розробку методів ведення контролю залежно 
від вигляду плану; визначення місця його проведення, обсяг, способи передачі результатів 
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контролю лінійним керівникам, відповідальним за виконання планових завдань; визначення 
допустимих відхилень контрольних величин. 

Процес контролю в даному контексті складається з:  
 визначення контрольованих величин, об'єктів і суб'єктів контролю;  
 виміру фактично досягнутого результату в порівнянні з плановими величинами;  
 аналізу відхилень і проведення необхідного коректування або управлінських дій, або 

планових розрахунків. [5] 
Таким чином, процес управління конкурентоспроможністю підприємства включає в 

себе наступні дії:  
 моніторинг конкурентного середовища та оцінку конкурентної ситуації в галузі та на 

ринку;  
 діагностування конкурентоспроможності підприємства та його основних суперників;  
 конкурентне позиціонування підприємства – вибір стратегічних господарських 

підрозділів із перевагами у конкурентній боротьбі;  
 розробка концепції та стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства 

(цілевстановлення);  
 планування реалізації конкурентної стратегії підприємства; 
 організація дій з реалізації конкурентної стратегії; 
 створення комплексної системи мотивації та стимулювання персоналу; 
 контроль за реалізацією конкурентної стратегії підприємства та уточнення 

встановленних цілей. 
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Інновації або науково-технічні нововведення є вирішальною умовою виживання та 
зростання більшості підприємств. Управління ними - найважливіша частина політики 
організації [1].  

Управління (як процес) - це система управлінських дій, які забезпечують досягнення 
поставлених цілей шляхом перетворення ресурсів на «вході» в продукцію на «виході». 

Будь-яка управлінська система складається як мінімум з двох ключових елементів - 
об'єкта і суб'єкта управління . Між собою їх пов'язують лінії комунікації . За своєю природою 
зв'язки поділяються на прямі і зворотні. Прямі - це безпосереднє управлінський вплив суб'єкта 
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управління на об'єкт. У свою чергу, зворотні - це різного роду реакції (наслідки) на 
управлінські впливи на об'єкт.  

Управління інноваційним потенціалом – це сукупність засобів і методів регулювання 
економічної та господарської діяльності організації з метою підвищення інноваційного 
потенціалу та підготовки платформи для впровадження інновацій [2]. 

Система управління інноваційним потенціалом. Включає в себе об'єкт управління - 
інноваційний потенціал і суб'єкт управління - органи управління, у складі яких здійснюється 
прийняття інноваційних рішень. Основою системи управління потенціалом є забезпечення 
взаємодії об'єкта і суб'єкта управління, при якому досягається найбільша системна 
ефективність використання інновацій. Управлінськими рішеннями забезпечується формування 
локальних стратегій в рамках системної стратегії нововведень [1]. 

Для забезпечення прискореного розвитку інноваційного потенціалу підприємства 
необхідний ефективний механізм управління, що забезпечує формування та реалізацію такого 
варіанту розвитку, який забезпечить найкращі кінцеві результати в ситуації, що склалася.  

Алгоритм управління інноваційним потенціалом підприємства: 
1. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища.  
2. Визначення інноваційних цілей підприємства  
3. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства  
4. Оптимізація факторів внутрішнього середовища 
5. Розробка інноваційної стратегії підприємства  
6. Розробка і реалізація програми розвитку інноваційного потенціалу підприємства  
7. Оцінка досягнення поставлених цілей і результатів реалізації програми розвитку 

інноваційного потенціалу підприємства. 
Вихідним моментом при розробці інноваційної стратегії може служити аналіз стану 

зовнішнього середовища. Він спрямований на виявлення можливостей і загроз в макро- та 
мікроекономічному оточенні. Після аналізу стану зовнішнього середовища вище керівництво 
підприємства визначає інноваційні цілі. Такими цілями можуть бути підвищення 
конкурентоспроможності та закріплення на нових ринках шляхом створення принципово 
нового продукту або скорочення витрат виробництва [3]. 

Важливою частиною процесу управління інноваційним потенціалом промислового 
підприємства є його оцінка, яка проводиться з метою аналізу ефективності його використання, 
а також для прийняття рішення про вибір інноваційної стратегії. Отримуючи й аналізуючи 
інформацію з зовнішніх джерел, підприємство може оцінювати і відслідковувати свою позицію 
на ринку безперервно. Як результат аналітичної роботи та реакція на поточне становище 
підприємства керівництвом повинні бути сформульовані цілі діяльності підприємства.  

Отримуючи й аналізуючи інформацію з зовнішніх джерел, підприємство може оцінювати 
і відслідковувати свою позицію на ринку безперервно. Як результат аналітичної роботи та 
реакція на поточне становище підприємства керівництвом повинні бути сформульовані цілі 
діяльності підприємства. 

Однак, при цьому не можна забувати й про фактори внутрішнього середовища. 
Враховуючи їх влив, необхідно розробити та провести заходи з нейтралізації найбільш 
негативних чинників внутрішнього середовища та заходів з підвищення ефективності факторів, 
що роблять позитивний вплив.  

Паралельно процесу формулювання цілей необхідно здійснювати моніторинг та оцінку 
власного інноваційного потенціалу. Цей процес, а також процес постійного нарощування і 
вдосконалення інноваційного потенціалу повинен проходити паралельно і безперервно, 
оскільки рівень інноваційного потенціалу підприємства має вирішальне значення у разі 
необхідності швидкої реакції на зміни умов зовнішнього середовища. 

На підставі поставлених цілей підприємство формує декілька стратегій функціонування 
організації. Розробка не однієї, а декількох стратегій обумовлена необхідністю враховувати 
різні варіанти поведінки конкурентів і зміни інших умов зовнішнього середовища. 

Далі підприємству необхідно за результатами оцінки власного інноваційного потенціалу і 
вибору оптимальної для конкретної ситуації стратегії сформулювати інноваційні цілі і 
завдання, реалізувавши які стане можливим або зміцнити, або завоювати певні конкурентні 
позиції на ринку. 

На основі результатів оцінки можна виділити підприємства з високим, середнім і 
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низьким рівнем інноваційного потенціалу. При високому рівні інноваційного потенціалу 
доцільно застосування наступальних стратегій, тобто які сприяють інтенсивному розвитку 
підприємства. При виборі даних стратегій підприємству необхідно вкладати значні кошти на 
проведення НДДКР, спрямованих на завоювання передових позицій в галузі. При середньому 
рівні потенціалу промисловим підприємствам слід вибрати одну з оборонних стратегій. При 
низькому рівні інноваційного потенціалу підприємство націлене на вирішення оперативних 
проблем. У даному випадку керівництву підприємства необхідно терміново вжити заходів, 
спрямованих на підвищення потенціалу для отримання можливості вибору інноваційної 
стратегії відповідно до цілей розвитку підприємства. У разі необхідності підвищення рівня 
інноваційного потенціалу розробляється програма розвитку інноваційного потенціалу 
підприємства.  

По закінченні підприємство приступає до реалізації власного інноваційного потенціалу. 
Протягом інноваційного процесу через канали зворотного зв'язку із зовнішнім середовищем 
між підрозділами компанії ведеться безперервний моніторинг і оцінка його ходу. У разі 
необхідності інноваційні цілі і завдання коригуються згідно умов, що змінилися [4]. 

Можна робити висновок про те, що управління інноваційним потенціалом є важливим 
фактором конкурентоспроможності організації і є одним з основних елементів інноваційного 
розвитку в цілому. Таким чином, створення ефективного механізму управління інноваційним 
потенціалом на промислових підприємствах дозволить приймати обґрунтовані рішення в сфері 
управління на стратегічному рівні, знизити ризик інноваційної діяльності в результаті 
впровадження комплексної оцінки інноваційного потенціалу, підвищити ефективність 
використання наявних ресурсів підприємства. 
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Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

м. Одеса, Україна 
 
Після здобуття Україною незалежності в країні активізувалися перетворювальні процеси, 

спрямовані на розбудову української держави, на задоволення потреб її громадян. 
Ефективність цих процесів безпосередньо залежить від забезпечення безперервного 
суспільного відтворення. В свою чергу, особливості суспільного відтворення регулюють 
перетворювальні процеси, визначаючи таким чином рівень розвитку національного 
господарського комплексу в цілому та окремих його частин – регіональних суспільних систем 
зокрема. Ось чому таким важливим і актуальним є дослідження особливостей оцінки 
перетворювальних процесів в господарчому комплексі як рішення проблеми секторального 
розвитку в умовах перехідної економіки України. При цьому виняткового значення набуває 



Робота секцій 

 

 18

вивчення суспільного відтворення в умовах того чи іншого регіону та виявлення місця і ролі 
регіону в структурі секторального розвитку. Адже, без таких знань неможливо виробити нову, 
науково обґрунтовану і ефективну регіональну політику. А саме відсутність у минулому 
власної виваженої регіональної політики призвела до кризового стану економіки окремих 
регіонів України, значних диспропорцій у відтворювальній структурі вітчизняної економіки, 
неефективного використання переваг територіального поділу праці, природно-ресурсного та 
науково-виробничого потенціалу регіонів, до надмірного забруднення навколишнього 
середовища у багатьох містах і районах тощо. 

В умовах інтенсифікації економічного зростання, особливої актуальності набуває 
необхідність формування регіональної політики з позиції сталого розвитку регіону, що 
передбачає оцінку характеру трансформаційних процесів з урахуванням регіональних 
особливостей організації господарської діяльності. При цьому соціальні та економічні інтереси 
суспільства, як правило, вступають в протиріччя, оскільки задоволення зростаючих потреб 
суспільства пов'язане з використанням компонентів природно-ресурсного потенціалу. 

Відтворювальний процес економіки регіону включає виробництво і реалізацію 
створеного суспільного продукту, обмін і споживання матеріальних, фінансових та інших 
ресурсів, взаємодію з природним середовищем і населенням в межах конкретного регіону. 

Метою перетворювальних процесів в господарчому комплексі як складової 
секторального розвитку в регіоні є відновлення територіальної суспільної системи в його 
межах. Отже, в такому випадку мета визначається, насамперед, такими соціальними 
орієнтирами як матеріальний добробут населення, покращення навколишнього середовища, 
стану здоров'я людей, створення належних умов для продуктивної праці і відпочинку, 
можливостей духовного розвитку особи. 

Отже, в означеному процесі відтворення формується регіональна відтворювальна 
цілісність, що має свої особливі економічні інтереси, внутрішні фактори і джерела розвитку, 
раціональне  використання  яких  забезпечує  вирішення  як загальнонаціональних, так і 
регіональних проблем. 

У відтворювальному плані регіон виконує двояку роль: він виступає як елемент в системі 
територіальної організації продуктивних сил, і одночасно як елемент суспільних відносин. 

Розуміння регіону як цілісного соціально-економічного організму, структурної ланки 
суспільного відтворення зумовлює необхідність визначення величини відтворювального 
потенціалу регіону з метою виявлення рівня економічної безпеки держави. 

Відтворення перетворювальних процесів в господарчому комплексі регіону - це 
інтегральний потенціал, який забезпечує органічне поєднання низки потенціалів 
(геополітичного, природно-ресурсного, трудового, соціально-економічного, 
інфраструктурного, екологічного). 

Так, забезпечення секторального розвитку регіону передбачає баланс екологічних, 
соціальних та економічних інтересів суспільства за допомогою зниження рівня антропогенних 
навантажень на довкілля, що дозволить зберегти якісні та кількісні характеристики 
компонентів природно-ресурсного потенціалу регіону.  

На нашу думку, такий аспект є підставою для оцінки перетворювальних процесів у 
господарському комплексі щодо екологічної ситуації в регіоні, який має передбачати оцінку 
сучасних тенденцій розвитку пріоритетних видів економічної діяльності регіону, а також 
визначення характеру взаємозв'язку і ступеня їх впливу на екологічну ситуацію в регіоні. В 
якості основних методів оцінки перетворювальних процесів у господарському комплексі 
регіону щодо екологічної ситуації пропонується використовувати структурно-логічний та 
аналітичний метод . 

Реалізація підходу до оцінки перетворювальних процесів у господарському комплексі 
щодо екологічної ситуації в регіоні передбачала постановку і вирішення наступних етапів: 

 формування інформаційно-аналітичної бази даних, що характеризують пріоритетні 
види економічної діяльності регіону ; 

 визначення питомих показників, що характеризують пріоритетні види економічної 
діяльності регіону , в розрахунку на душу населення; 

 побудова двохфакторної лінійної моделі, що відображає взаємозв'язок питомих 
показників, які характеризують темпи розвитку видів економічної діяльності, рівня 
забруднення навколишнього середовища і величини екологічних зборів; 
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 прогнозування показників, які враховують фінансові результати діяльності 
пріоритетних видів економічної діяльності, рівень забруднення навколишнього 
середовища і величину екологічних зборів на основі побудованої лінійної 
багатофакторної моделі. 

При цьому рішення даної задачі передбачає визначення інтегрального показника, який 
відображає рівень екологічної стабільності регіону, ранжування у відповідності зі значеннями 
інтегрального показника, та в результаті дозволить спрогнозувати трансформації взаємозв'язку 
видів економічної діяльності та рівня забруднення навколишнього середовища. 

В рамках оцінки сучасних тенденцій розвитку пріоритетних видів економічної діяльності 
регіону необхідно проаналізувати тренди секторального розвитку, що характерно для 
досліджуваного регіону, наприклад: промисловий сектор, сільськогосподарський, 
транспортний та ін. 

В рамках оцінки параметрів компонентів регіону в якості факторів, що позитивно 
впливають на сталий розвиток регіону, слід розглядати геополітичне положення, наявність 
міжнародних транспортних магістралей, судноплавних річок, земельних ресурсів , мінерально-
сировинну базу, а також рекреаційні ресурси. Що стосується оцінки екологічної ситуації і 
процесів техногенезу, необхідно визначити антропогенний вплив на екосистему регіону, що 
обумовлено тенденціями розвитку промислового виробництва і збільшенням кількості 
автотранспортних засобі, забудовою територій, високим рівнем розораності 
сільськогосподарських угідь, відсутністю технологій утилізації промислових і побутових 
відходів. 

Так, з метою оцінки перетворювальних процесів у господарському комплексі щодо 
екологічної ситуації в регіоні, запропоновано підхід, що передбачає оцінку сучасних тенденцій 
розвитку пріоритетних видів економічної діяльності регіону, а також визначення характеру 
взаємозв'язку і ступеня їх впливу на екологічну ситуацію в регіоні. При цьому обґрунтовано, 
що основу даного підходу повинні складати структурно-логічний та аналітичний методи, 
використання яких дозволить визначити види економічної діяльності, які найбільшою мірою 
негативно впливають на екологічну ситуацію в регіоні, а також розробити систему показників, 
що визначають характер цього впливу. 

Таким чином, оцінка перетворювальних процесів в господарському комплексі буде 
сприяти рішенню проблем секторального розвитку, що є дієвим шляхом до рішення проблем 
регіональної політики та економіки України взагалі. 
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Н.В. Брусенко 
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м. Харків, Україна 
 
Сучасний етап розвитку економіки характеризується швидкими змінами у всіх сферах 

господарювання, з’являються і нові вимоги щодо регулювання соціально-трудових відносин на 
підприємстві.  

Залучення компетентних кадрів, формування фахівців високого рівня, утримання 
працівників на підприємстві, розвиток талантів та здібностей персоналу, формування 
лояльності до свого місця роботи та роботодавця у працівників стає важливою стратегічною 
ціллю підприємства. Наявність команди професіоналів, відданих своїй компанії, з високим 
рівнем мотивації та креативності стає конкурентною перевагою підприємства у довгостроковій 
перспективі. 

Серед українських та зарубіжних вчених, що зробили значний внесок у розвиток 
теоретичних і практичних положень з регулювання соціально-трудових відносин та розвитку 
персоналу підприємств слід назвати: О.І. Амоша, П. Аргенті, М. Армстронг, Д.П. Богиня, Б.М. 
Генкін, О.А. Грішнова, Д. Іванцевич, О.М. Колот, Е.М. Лібанова, Г.В. Назарова, Л.В. 
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Шаульська та інші.  
Важливо розуміти, що соціально-трудові відносини функціонують не лише у сфері праці, 

але і у суміжних сферах, зокрема, соціальні відносини, тобто відносини обумовлені трудовою 
діяльністю і відтворені за межами сфери праці (відносини з приводу зайнятості, безробіття, 
формування робочої сили – отримання освіти, професійної підготовки, тощо, пенсійного й 
іншого соціального забезпечення в після трудовий період, рівня і якості життя тощо). Особливо 
гострою є проблема безробіття серед молоді, зокрема серед молодих фахівців. Дослідження 
цієї проблеми та розробка методичних підходів щодо її врегулювання є важливою для 
українського суспільства. Інститути наставництва, стажування, менторингу допомагають 
новим працівникам швидше адаптуватися на підприємстві, зрозуміти корпоративні цінності, 
досягнути вищих результатів, а також зробити власний внесок у розвиток підприємства. 
Формування конкурентоспроможних кадрів всередині підприємства – одна із ключових 
характеристик системи управління працею, наприклад, гасло компанії «Мацусита» звучить як 
«Фірма спочатку виробляє кваліфікованих людей, а потім продукцію» [1, с. 331]. 

Оліфіров О.В. наголошує, що для того, щоб процес наставництва «прижився» в компанії, 
необхідно вирішити декілька важливих питань: 

 ефективний підбір найбільш відповідного кандидата в наставники; 
 складання навчальної програми для наставників і нових співробітників; 
 контроль процесу наставництва; 
 розробка системи мотивації наставників; 
 моніторинг процесу наставництва в динаміці [2, c. 74]. 
Серед основних інститутів, що можуть надати досвід новому працівнику та 

пришвидшити час його адаптації є : стажування, наставництво, менторинг. 
Спільним для даних інститутів є : 
 направленість на адаптацію працівника; 
 спрямованість на навчання та розвиток персоналу; 
 грунтування на визначеній програмі; 
 визначеність цілей та задач; 
 реалізація через взаємодію з більш досвідченими працівниками та професіоналами; 
 наявність власної системи оцінки ефективності. 
При цьому кожен із інститутів має свої особливості. 
Стажування являє собою набуття особою досвіду виконання завдань та обов'язків певної 

спеціальності. Тобто є направленим на практичну складову, на досягнення необхідного рівня 
для виконання завдань. У 20 столітті інститут наставництва був широко поширений в СРСР, 
він був впроваджений на більшості промислових підприємств радянських республік. 
Наставництво орієнтоване як на нових співробітників в організації, на молодих фахівців, так і 
людей, які змінили місце роботи. Основною метою введення інституту наставництва є 
оптимізація процесу адаптації нового співробітника, як професійної, так і психологічної. 

За визначенням Школи тренерства і менторингу Оксфордського університету, менторинг 
- це підтримка і заохочення людей, в процесі їх навчання з метою максимізувати їх потенціал, 
розвинути їхні навички, покращити результати їх діяльності, а також допомогти їх 
особистісному становленню [3]. 

На сьогоднішній день цілями менторингу є адаптація співробітника, формування 
високого ступеня його лояльності до підприємства, управління талантами співробітника, 
розвиток особистості, формування корпоративної культури на підприємстві та ін. Управління 
талантами співробітника досягається за рахунок більш близького спілкування з ментором, який 
може робити висновки про здібності учня, можлива організація планування кар'єри молодого 
співробітника під керівництвом ментора. 

Менторинг являє собою об’єднання професійного спілкування (навчання та 
наставництво) з особистісним спілкуванням та впливом на учня. 

Для досягнення ефективних результатів програми менторингу на підприємстві вона 
повинна відповідати ряду критеріїв. 

Програма менторингу повинна: 
1. Бути комплексною, впливати на кілька сфер життя людини. 
Комплексність програми містить у собі, по-перше, єдність цілей, завдань, змісту, методів 
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та форм навчання, по-друге, ознайомлення з програмою, розуміння її цілей та направленості 
усіма працівниками підприємства, по-третє, програма повинна охоплювати не лише 
професійне, але і особистісне зростання людини (соціальний досвід, емоційні та поведінкові 
складові). 

2. Використовувати різні техніки навчання. 
У процесі реалізації програми залежно від індивідуально сформованої мети доцільним є 

використання різноманітних технік навчання та методів навчання. Зокрема, це може бути 
здобуття досвіду на робочому місці із покращенням поточних результатів або направлених на 
стабілізацію процесів. Також це може бути самонавчання учня з наступною оцінкою 
результатів ментором. Проходження тренінгів, відвідування курсів або семінарів з метою 
отримання нових знань, вмінь, навичок, формування поведінкових моделей також може бути 
доданим до програми. 

3. Мати ефективні терміни і періодичність виконання активностей. 
Для оцінки ефективності програми важливо сформувати термін дії програми, строки 

кожного з етапів та контрольні точки для моніторингу результатів. 
Періодичність зустрічей залежно від мети програми повинна відбуватися не рідше, ніж 

один раз на місяць. 
Для виконання кожного із завдань, для оволодіння необхідними знаннями та 

компетенціями повинні встановлюватися строки виконання, що мають фіксуватися у певному 
листі навчання. Лист навчання має містити вид завдання, сутність завдання, план дій, час на 
виконання, результат, його аналіз, висновок. Ментор повинен моніторити та контролювати 
процес навчання, допомагати та наставляти при виникненні складностей. 

Блок висновок у листі навчання заповнює ментор, він характеризує наскільки ефективно 
виконане завдання, що не дозволило учню виконати його найбільш результативно, які знання, 
навички, особистісні характеристики необхідно у подальшому розвивати. 

4. Базуватися на теорії. 
Результативна програма для досягнення поставленої перед компанією мети може мати 

індивідуальні риси, але загальна характеристика, послідовність етапів, складові та наповнення 
програми повинно ґрунтуватися на теоретичних положеннях, що є перевіреними на практиці та 
допомагають знизити ризик виникнення проблем, складностей, непродуманих елементів. 

Як елемент корпоративних правил, програма повинна бути освячена у внутрішньому коді 
правил та норм. 

5. Бути спрямованою на установлення хороших взаємовідносин. 
Однією із найважливіших частин програми є встановлення добрих взаємовідносин 

учасників. При наявності довіри, взаємопідтримки підвищується ефективність результатів. 
Людина вільно може формувати свої думки, ділитися успіхами. Для формування хороших 
взаємин важлива участь обох учасників : бажання навчатися учня, мотивація та здатність до 
навчання учителем. 

Із соціологічної точки зору у людини,індивідуума, як учасника колективу є основні 
потреби : у захисті, інформації, допомозі, підтримці та ін. Якщо людина не отримує цього 
наповнення, це спричиняє її дискомфорт, може негативно відображатися на результатах 
роботи. Отже реалізація основних соціальних потреб через встановлення добрих 
взаємовідносин є невід’ємною частиною програми менторингу на підприємстві.  

6. Бути релевантною в даному культурному середовищі. 
Під релевантністю розуміємо відповідність самому підприємству та цілеспрямованість. 

Зміст програми повинен відповідати загальним правилам та цінностям на підприємстві, 
доповнювати їх, а не розходитися із існуючими моделями поведінки та структурою. 

7. Містити систему оцінки результатів. 
Система оцінки результатів програми повинна включатися до складу загальної оцінки 

соціально-трудових відносин на підприємстві. Доцільним є порівняння значень ряду 
показників до впровадження програми та після початку її функціонування. Зокрема, 
оцінюється вплив програми на такі показники як : а) поточність персоналу : загальний рівень 
поточності, рівень поточності серед нових працівників, протягом першого року роботи; б) 
продуктивність праці та результати діяльності підприємства; в) % працівників, що отримали 
підвищення; г) відсоток працівників, що задоволені місцем роботи; д) оцінка працівниками 
стану заходів із додаткового навчання та розвитку персоналу; є) оцінка працівниками 
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мотиваційних програм, що діють на підприємстві; і) можливість працівників приймати участь в 
управлінських рішеннях на підприємстві; ї) психологічний клімат у колективі. 

Важливим індикатором ефективності програми служить підвищення рівня задоволеності 
місцем роботи, підвищення рівня оцінки заходів із навчання та розвитку, а також покращення 
стану взаємовідносин у колективі, з керівництвом, створення комфортного психологічного 
клімату. 

8. Містити систему оцінки поведінки. 
Однією із головних задач програми є розвиток особистості, результатом якого є як 

отримання нових знань, так і надбання певних поведінкових моделей. Оцінка поведінки 
ґрунтується на оцінці компетенцій ментора та керівника. У якості оцінки можливо 
застосовувати п’ятибальну шкалу для кожної компетенції. За вибором підприємства, а також 
залежно від позиції, що займає менті в організації, оцінка може проводитися відповідно до 
методу : 1. 180 градусів (тобто оцінка ментору та учня успіхів та досягнень). 2. Оцінка 270 
градусів (безпосередній керівник, ментор, менті). 3. 360 градусів (безпосередній керівник, 
ментор, менті, підлеглі менті (якщо є), колеги). 4. У виключних випадках можливо 
використовувати методику 540 градусів, що містить собі додаткову оцінку також і зовнішніми 
контрагентами (постачальники, клієнти, ін.). 

9. Застосовуватися щодо певного персоналу. 
Підбір персоналу для участі у програмі, розробка критеріїв для них є одним із 

індикаторів подальшого успіху програми. 
Якщо, як вже зазначалося, вимогами до менторів є наявність професійного досвіду, 

навики роботи із персоналом, із ведення переговорів, бажання навчати інших, наявність 
особистих досягнень та ін. 

Вимогами для учнів є : 1. Стаж роботи на підприємстві до 3 років. 2. Бажання 
розвиватися та вчитися. 3. Потреба у оцінці власних можливостей, кар’єрних перспектив. 4. 
Необхідність покращення результатів поточної роботи, стабілізація. 5. Інші критерії, 
відповідно до специфіки підприємства та орієнтирів керівництва. 

У сучасних умовах персонал є основою існування та розвитку організації. Вивільнення 
працівників є негативним фактором для підприємства, оскільки це підвищує плинність кадрів, 
що спричиняє додаткові видатки на пошук та підбір персоналу, а також зростають ризики: 
іміджеві – знижується репутація роботодавця на ринку праці; інформаційні – виток 
комерційної таємниці.  

Основна мета менторингу – удосконалення працівника, допомога новим співробітникам, 
підтримка під час адаптації на підприємстві. Менторинг направлений на: покращення 
результатів діяльності працівників, розвиток лідерських якостей, планування кар’єри, 
становлення особистості ін. 

Таким чином, у роботі досліджено основні критерії для впровадження програми 
менторингу на підприємстві з метою досягнення її ефективності та моніторингу результатів. 
Відповідність означеним критеріям допоможе при виборі учасників програми, її організації, 
оцінці ефективності, при поточному моніторингу та контролі, при оцінці персоналу 
підпрєимтва. 
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Актуальність теми пояснюється тими обставинами, що харчова промисловість − одна з 

найважливіших ланок продовольчого комплексу України, їй належить провідна роль у 
вирішенні проблеми забезпечення населення території продуктами харчування в обсягах і 
асортименті, необхідних не тільки для формування збалансованого раціону харчування, але і 
для забезпечення активного і здорового життя, соціальної стабільності країни. Від стану цього 
сектору економіки в різних регіонах країни істотно залежать якість і рівень життя населення, а 
також продовольча незалежність держави. 

Аналіз досліджень показав, що досягнення високої конкурентноздатності та економічної 
ефективності харчової промисловості потребує постійного оновлення основних засобів, що 
націлює підприємства галузі на активний пошук джерел фінансування, а державу – на 
створення умов для інвестування [1-4].  

Метою роботи є реалії та перспективи розвитку харчової промисловості. 
Для економіки нашої країни важливість галузі обумовлена її питомою вагою в загальних 

обсягах виробництва і реалізації промислової продукції, експортним потенціалом та обсягами 
податкових надходжень, які вона забезпечує. 

Харчова промисловість є однією з базових галузей економіки країни, її частка становить 
близько 15-20% від загального обсягу реалізованої промислової продукції України. Кращі 
показники спостерігаються тільки у металургійному виробництві, третє місце посідає 
машинобудування [2].  

Та протягом 2013 року ситуація змінюється і виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів посідає лідируючу позицію на ринку споживання (рис.1). 
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Рис.1. Обсяги реалізованої промислової продукції протягом 2003-2013 рр

м
л

н
.г

р
н

.

промисловість металургійне виробництво

харчова промисловість машинобудування

 

Однак, як свідчать данні графіку, починаючи з 2011 року в Україні спостерігається 
зниження обсягів реалізації продуктів харчування на 1,3% порівняно з 2009 роком. Причин 
цьому явищу декілька. Насамперед, це витіснення вітчизняних харчових продуктів з 
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внутрішнього й зовнішнього ринків та неспроможність підтримання конкурентної якості. 
Обсяги випуску промислової продукції галузі у 2013 р. порівняно з 2012 р. зменшились на 
5,9%, у т.ч. у  виробництві цукру – на 40,4%, олії та жирів – на 10,4%, напоїв – на 9,6%, у 
тютюновій промисловості – на 10,6%, переробленні та консервуванні овочів та фруктів – на 
2,2%. 

Крім того, не менш важливим фактором є зменшення інвестиційного та інноваційного 
потенціалу галузі. Чинниками гальмування розвитку галузі також є недоліки в 
макроекономічній політиці. До них відносяться проблеми податкового, фінансово-кредитного, 
митного, цінового та науково-технологічного характеру. Разом з тим, негативно впливає на 
розвиток промисловості і незадовільний екологічний стан території. 

Неефективне використання виробничих ресурсів та інвестицій призвело до того, що 
ознакою вітчизняної харчової промисловість став надмірно високий рівень працемісткості по 
відношенню до низьких темпів технологічного розвитку. Частка інвестиційних ресурсів у 
обладнання харчової промисловості у 2011 році склала 14,1%, що на 4% менше ніж у 2009 
році. 

Зниження витрат по галузі та збереження якості продукції залежать також від розвитку 
таропакувального господарства. На даний момент, розфасована продукція становить лише 25-
30%, тоді як у країнах з розвиненою ринковою економікою 80-90%. Тому невідкладним 
завданням має бути створення власної промислової і сировинної бази для виготовлення 
пакувальної тари на підприємствах України [3]. 

Системні проблеми взаємодії між учасниками процесу виробництва продуктів харчової 
галузі призводять до зростання дебіторської заборгованості, банкрутства підприємств та 
згортання інвестиційних програм. Всі вищезазначені фактори зумовлюють ріст випуску 
низькоякісної продукції на вітчизняних ринках. 

Від масштабів та спрямування інвестицій залежить ефективність діяльності харчових 
підприємств. Тому одним з головних стратегічних напрямків виходу галузі з кризового стану, 
стабілізації та прискорення її розвитку є пошук джерел залучення інвестицій з урахуванням 
галузевих особливостей, прийняття ефективних управлінських рішень щодо розробки й 
реалізації інвестиційних проектів[4]. Позитивним є зовнішньоторговельний обіг основних 
видів продукції харчової промисловості за 2012 рік, який склав 13555,8 млн.грн дол.США, що 
порівняно з 2011 роком більше на 1710,3 млн.дол.США або на 14,4%. 

Першочерговим завдання залучення капіталовкладень у галузь є оновлення матеріально-
технічної бази виробництва та використання досягнень світового інноваційного потенціалу. 
Інтенсифікація інвестиційних процесів, спрямованих на оновлення виробництва з метою 
підвищення якості, конкурентоспроможності продукції й прибутковості підприємств зумовлює 
не лише формування ефективної структури народногосподарського та промислового 
комплексів, а і забезпечення продовольчої стабільності України, виходу її на світовий і 
регіональні продовольчі ринки. Розвиток даного елементу допоможе досягти покращення 
економічного й соціального стану галузі та підвищення рівня життя населення. 
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Як відомо, Україна входить до числа країн з найбільш високими абсолютними обсягами 
утворення та накопичення відходів, що утворюються в усіх сферах діяльності людства. На 
сьогодні склалася доволі критична ситуація з відходами, яка загрожує найближчим часом 
трансформуватися в справжню екологічну катастрофу. Площа зареєстрованих  в країні звалищ 
становить 12 тисяч квадратних кілометрів, що можна порівняти з територіями таких країн, як, 
наприклад, Кіпр (9251 кв. км.) і Чорногорія (13812 кв. км). І це лише зареєстровані  звалища, 
хоч В Україні склалася критична ситуація з відходами, яка загрожує найближчим часом 
трансформуватися в справжню екологічну катастрофу. Площа зареєстрованих  в країні звалищ 
становить 12 тисяч квадратних кілометрів, що можна порівняти з територіями таких країн, як, 
наприклад, Кіпр (9251 кв. км.) і Чорногорія (13812 кв. км). І це тільки зареєстровані  звалища., 
хоча нагальна потреба є в визначенні ступеню ризику від наявності стихійних звалищ. . 

Відомий їх негативний вплив на навколишнє природне середовище - забруднення 
повітря, водного і повітряного басейну, відведення цінних територій під звалища відходів, і, як 
наслідок створення ризику для здоров'я і нормальної життєдіяльності населення. Також 
накопичення та утворення відходів впливає також на виснаження природних ресурсів. Тому 
лише раціональне управління відходами може захистити здоров'я населення та якість довкілля, 
разом з тим підтримуючи збереження природних ресурсів. 

Більш ефективне управління відходами - за допомогою впровадження більш жорстких 
стандартів з ліквідації відходів на підприємствах, реалізації ініціатив щодо запобігання 
утворення відходів, повторного використання або утилізації, впровадження « більш чистих 
технологій» - може призвести до значного зниження економічного збитку та екологічних 
витрат суспільства. Завдання  скорочення обсягів відходів у всіх областях економічної 
діяльності, включаючи етапи виробництва і споживання, вимагає цілісного підходу, яким якраз 
може стати ефективне управління на засадах моделі «зеленої» економіки. 

Світовий ринок відходів( від збору до повторного використання ) на сьогодні   
оцінюється в 410 млрд. дол США в рік без урахування значної кількості стихійних звалищ в 
країнах, що розвиваються. Повторне використання відходів, ймовірно, буде рости і сформує 
життєвий компонент більш «зелених» систем управління відходами. Незважаючи на те , що в 
даний час тільки 25 % відходів відновлюються або повторно використовуються, згідно з 
«зеленим» інвестиційним сценарієм, запровадженим ЮНЕП [1], кількість відходів, 
призначених для поховання, могло б бути значно зменшено. Це, беручи до уваги розвиток і 
розширення нових ринкових можливостей, буде досягнуто за рахунок подвоєння ступеня 
переробки промислових відходів (збільшення з 7 % до 15 %) , майже повної  переробки 
електронних відходів ( 15 % нині ) і збільшення приблизно в 3,5 рази (з 10 % до 34 %) ступеня 
переробки твердих побутових відходів, що є основним джерелом повторно використовуваних 
матеріалів. Крім того, передбачається, що до 2050 року в світі  фактично всі органічні відходи 
будуть компостувати або перероблятися для отримання енергії. Крім того, очікується, що у 
зв'язку з підвищенням рівня життя і доходів людство буде генерувати в  більше 13,1 млрд. тонн 
відходів - приблизно на 20% більше, ніж у 2009 році [1]. 

Аналізуючи загальний обсяг відходів України, варто відзначити, що близько 90% 
відходів в Україні припадає на видобуток вугілля і металургію (рис.1). Вугільна промисловість 
– найбільше джерело відходів - утворює практично стільки ж твердих відходів, скільки 
видобуває вугілля. Крім того, в цій галузі утворюється велика кількість газів і стічних вод.  До 
речі, в Україні та країнах СЄКЦА щорічно утворюється від 400 до 500 млн. тонн небезпечних 
відходів, що становить 12-18% від загального обсягу відходів, близько 3% від загального 
обсягу відходів. 
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Рис. 1 Структура утворення і накопичення відходів в Україні за видами економічної діяльності [2] 
 

Більша частина відходів [2], що утворилися на підприємствах країни ( 446,2 млн. т , або 
99,7 %), відносяться до IV класу небезпеки, 1,0 млн. т , або 0,2% - до III класу небезпеки. 
Відходи I і II класів небезпеки склали відповідно 4,4 тис. т і 412,7 тис. т. При цьому 
ігноруються можливості повторного використання  значної частки ресурсно-цінних 
компонентів, які можуть бути використані як вторинна сировина ( Рис.2).  
 

 

Рис.2 Динаміка основних показників поводження з відходами І-ІІІ ступенів небезпеки в Україні 
 

Одна з причин високого рівня зосередження небезпечних відходів  полягає в структурі 
економіки, де домінуючу частку займають галузі зі значним рівнем забруднення. Це вимагає 
впровадження у політику розвитку відповідних секторів економіки ідеології «зеленої» 
економіки для забезпечення сталого розвитку та мінімізації утворення відходів. 

За останні роки досягнуто несуттєве зрушення щодо повторного використання та 
переробки побутових відходів. Ситуація з промисловими відходами йде трохи краще.  У 
багатьох випадках системам управління побутовими відходами доводиться зазнавати 
серйозних перетворень. Відповідні уроки можна винести з досвіду, накопиченого країнами ЄС 
у сфері управління відходами з прицілом на стале виробництво і споживання. 

Таким чином, неузгодженість темпів економічного розвитку і вимог екологічної безпеки 
у сфері поводження з відходами, домінування ресурсомістких галузей, висока питома вага 
ресурсо- і енергоємних застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту, відсутність 
гуманістичних цінностей серед пріоритетів розвитку, а також культури праці і споживання 
призводять до поглиблення кризового стану довкілля, що створює реальну загрозу життю і 
діяльності сучасних і майбутніх поколінь. 

Саме для нівелювання цього процесу на міжнародному рівні було запропоновано 
ідеологію Глобального Зеленого курсу, проголошену ЮНЕП в 2009р. Тому Україна з метою 
розбудови і процвітання держави може забезпечити «зелене» зростання  виключно шляхом 
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ефективного використання всіх видів ресурсів та переробки відходів, структурно-технологічної 
реструктуризації виробництва, використання творчого потенціалу всіх членів суспільства. 

Модель розвитку «зеленої» економіки стосується не лише сучасних реалій, вона 
адресована водночас як тим поколінням, що живуть нині, так і майбутнім. Це ідея рівноправ'я 
всіх поколінь і всіх членів суспільства, справедливості в просторі й у часі, ефективного 
використання потенційних можливостей, збалансованості суспільного розвитку і збереження 
природи [3]. І вагоме місце серед складових даної парадигми займає трансформація моделі  
управління відходами на засадах економіко-екологічного підходу.. 

Необхідність «озеленення» управління відходами зумовлено такими факторами: 
 зростанням ринку відходів, обумовленим зростанням виробництва та попиту на 

послуги,  
 посиленням дефіциту природних ресурсів та погіршенням їх якості; 
 появою нових технологій управління відходами на засадах більш чистого 

виробництва; 
 формуванням свідомого менталітету суспільства. 
Важливою умовою сталого розвитку процесу управління відходами є наявність 

економічних аргументів мотивації, для того щоб політики зрозуміли, як такі дії сприятимуть 
поліпшенню економічного зростання. Передбачається, що для розробки економічних 
передумов інвестування в «озеленення» переробки відходів, необхідні:  

 наявність перспективних прогнозів про ступінь «озеленення», що може бути 
досягнута при переробці відходів;  

 розуміння дефіциту фінансування пріоритетних областей;  
 визначення індикаторів «зелених» інвестицій в сфері переробки та використання 

відходів. 
«Озеленення» переробки відходів, як очікують експерти, зумовить отримання істотних 

економічних, екологічних та соціальних вигод. Отже, можна дійти висновку, що у різні часи 
різні держави стикаються з  проблемами, пов'язаними з відходами але шлях до «озеленення» 
переробки відходів є єдиним можливим вектором її подолання . 
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Транспорт є самостийна галузь національної економіки, яка виконує особливу роль у 

сфері материального виробництва. Специфіка транспорту як сфери економіки, як відомо, 
полягає в тому, що транспорт сам не виробляє продукцію, а тільки бере участь в її створенні, 
забезпечуючи виробництво сировиною, матеріалами, устаткуванням і доставляючи готову 
продукцію споживачеві. Транспортні витрати, звісно, включаються в собівартість продукції. 
По деяких галузях промисловості ці витрати вельми значительны. Так, наприклад, в лісовій, 
нафтовій галузях промисловості вони можуть досягати 30% собівартості продукції [1, с. 101]. 
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Транспорт покликаний задовольняти потреби галузей економіки і населення в 
перевезеннях. Доставляючи сировину, паливо, мінеральні добрива промисловості і сільському 
господарству, і готову продукцію в місця споживання, транспорт забезпечує економічну 
циркуляцію в країні. Здійснюючи ці перевезення, транспорт зв'язує в єдине господарське ціле 
різні галузі і різні райони країни. Як галузь матеріального виробництва транспорт відрізняється 
деякими особливостями. Ці особливості обумовлені його ролю в процесі суспільного 
відтворення і характером транспортно-технологічного процесу, природою його продукції. Одна 
з особливостей транспорту полягає в тому, що, будучи по суті виробництвом, він продовжує 
виробничий процес в межах сфери обігу. Разом з системою складів транспорт утворює 
матеріально-технічну базу для обігу. Виробництво всякої продукції закінчується доставкою її 
до місця споживання. Транспорт продовжує виробничий процес всіх галузей економіки.  

Виробничі зв'язки морського транспорту набагато ширші, ніж в інших галузях, 
продовжуючи, таким чином виробничий процес всіх галузей господарства, морський транспорт 
надає великий вплив на економіку країни оскільки він пов'язаний зі всіма підприємствами.  

В даний час робота транспортних організацій, і зокрема, на морському транспорті, 
відбувається в умовах посилення конкуренції на ринку транспортних послуг. 
Конкурентоспроможність підприємства найчастіше визначається конкурентоспроможністю 
товару. Товаром транспортної організації є послуга. Проте послуга – це вельми специфічний 
товар, який відрізняється від товару в звичному сенсі. Вона невідчутна, не підлягає 
транспортуванню і накопиченню, і головне: споживач не може дати їй попередню оцінку, 
набуваючи «кота в мішку». В цілому чинники конкурентоспроможності підприємства, що 
надає послуги, фактично відповідають шості правилам логістики.  

Основний параметр послуги – високий рівень обслуговування, при логистизации, що 
набуває форми логістичного сервісу. Якщо логістичний сервіс важливий для матеріального 
виробництва, то для підприємств сфери послуг він є серцевиною діяльності. Для клієнтів даних 
підприємств логістичний сервіс може бути прямим і непрямим. Прямий сервіс – це 
безпосереднє обслуговування споживачів, пов'язане з основною послугою. Непрямий сервіс 
включає додаткові послуги: інформаційне забезпечення і продаж супутніх товарів. 

Таким чином, вказані чинники, забезпечують підвищення конкурентоспроможності 
фірми. Через це, вони, насамперед, повинні враховуватися при вироблені логістичної стратегії 
підприємства. Така стратегія передбачає як комплексний розвиток підсистем підприємства, так 
і його політику відносно партнерів. Перш за все, в нових умовах конкуренції на ринку 
транспортних послуг межею роботи транспортних підприємств стає необхідність розробки 
політики комплексного вирішення транспортних і зв'язаних з ним проблем на іншому, якісно 
високому рівні. Практика показує, що така політика приносить успіх, якщо вона досить 
диференційована і базується на таких основних компонентах, як: пропозиция нетрадиційних, 
нових додаткових послуг, політика в області комунікацій і політика з заключення контрактів. 

До політики послуг, що надаються, відносяться всі рішення і дії, направлені на 
комплексне здійснення транспортного процесу. Це означає, що поряд з організацією 
перевезень вантажів з врахуванням відстані їх транспортування, кількості і термінів доставки, 
планується надання додаткових послуг клієнтам. 

Досвід багатьох транспортних фірм, що узяли на озброєння логістичну концепцію, 
показує, що політика додаткових послуг, не пов'язаних безпосередньо з перевезеннями, має 
велике значення і дає позитивні результати. Вона підвищує потенціал залучення клієнтури, 
збільшує прибуток, дозволяє прискорити впровадження прогресивніших транспортних 
технологій і поліпшити обслуговування споживачів, а також укріпити положення фірми на 
ринку транспортних послуг [2]. 

У свою чергу, промислові фірми, що довірили частку своїх функцій транспортним 
підприємствам, вважають за краще спеціалізуватися на основній діяльності для підвищення її 
ефективності і готові оплачувати кваліфіковані послуги сторонніх фірм з виконання лави 
логістичних функцій. Промислові фірми бачать в цьому процесі свою основну користь - 
зниження сумарних витрат і особливе - скорочення фонду заробітної плати. Крім того, поряд з 
чисто економічними чинниками вантажовласники отримують вищу міру свободи маневру. 

Логистізация підприємства дає значний економічний ефект, який може бути кількісно 
зміряний на основі зміни наступних показників: 
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 Зменшення оборотних коштів (виробничих запасів унаслідок включення постачання і 
виробництва в єдиний ланцюг; дебіторській заборгованості у зв'язку із зниженням 
термінів виконання замовлень і точності виписаних рахунків). 

 Зниження чисельності промислово-виробничого персоналу (робітників, що служать і 
допоміжних, за рахунок раціональнішої організації роботи як наслідок інтеграції 
процесів постачання, виробництва і збуту; робітників у зв'язку з механізацією і 
автоматизацією процесу виробництва), що знаходить реальне віддзеркалення в 
зниженні витрат на оплату праці. 

 Зменшення пасивної частки основних фондів (за рахунок концентрації і спеціалізації 
виробництва), що приводить призводить до зниження витрат як на придбання 
основних фондів, так і на амортизаційні відрахування. 

 Зменшення кредиторської заборгованості  
 Збільшення об'єму продажів послуг (за рахунок залучення додаткових споживачів при 

здійсненні ретельніших маркетингових досліджень, підвищення рівня 
післяпродажного обслуговування). 

Все це забезпечує підприємству підвищення показника ліквідності, зниження рівня 
витрат, зростання прибутку. 
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Виникнення стандартів на системи екологічного менеджменту стало відповіддю на 
зростаючий в суспільстві інтерес до проблем навколишнього середовища. Витоки цього 
інтересу можна простежити в 1972 році, коли Організація Об'єднаних Націй організувала 
конференцію з проблем навколишнього середовища в Стокгольмі, на якій була запущена 
Програма ООН з навколишнього середовища. Ці ініціативи привели до створення Всесвітньої 
комісії з навколишнього середовища і розвитку, прийняття Монреальського протоколу, 
Базельської конвенції та інші системоутворюючих документів із захисту довкілля. 

Рішення про розробку стандартів ISO 14000 стало результатом Уругвайського раунду 
переговорів по Всесвітній торгівельній угоді і зустрічі на вищому рівні з навколишнього 
середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 році. Стандарти ISO 14000 розробляються 
Технічним комітетом 207 (TC 207 ) Міжнародної Організації Стандартизації (ISO), моделлю 
для них послужили британські стандарти BS 7750 (1992р.), та модель міжнародних стандартів з 
систем контролю якості продукції ( ISO 9000 ), відповідно до яких зараз сертифіковані понад 
70000 підприємств і компаній по всьому світу. Перші стандарти з серії ISO 14000  «Системи 
управління навколишнім середовищем» (Environmental Management Systems – EMS) були 
офіційно прийняті наприкінці 1996 року. Ці стандарти пропонують структуру, методологію і 
практичні інструментальні засоби з метою допомоги підприємствам та організаціям щодо 
зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Центральним серед цих 
документів вважається стандарт ISO 14001 «Системи управління навколишнім середовищем. 
Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування». Держспоживстандарт України, 
вперше серед країн СНД, здійснив пряме введення міжнародних екологічних стандартів, які з 1 
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січня 1998 р. почали діяти на території нашої країни офіційно як добровільні. 
Перехід підприємств на сучасну систему екологічного менеджменту з наступною 

сертифікацією по ISO 14000 являє собою реальний шлях поліпшення їх економічного 
становища і прогресивного екологоорієнтованого розвитку: система забезпечує зменшення 
несприятливих впливів на навколишнє середовище на трьох рівнях: організаційному - за 
рахунок дисциплінуючого впливу на корпорації, національному - шляхом створення істотного 
доповнення до національних нормативних баз та міжнародному - через поліпшення умов 
міжнародної торгівлі. Вітчизняні підприємства вже мають певний досвід  добровільної 
сертифікації (табл. 1) 

Таблиця 1 
Кількість сертифікатів на системи екологічного управління, які зареєстровано та анульовано у 

Реєстрі УкрСЕПРО, за даними УкрСЕПРО 
 

Сертифікати на системи екологічного управління за ДСТУ ISO 14001-2006 

Роки 
Зареєстровано сертифікатів, 

кількість, шт. 
Анульовано сертифікатів, 

кількість, шт. 
Чинні сертифікати 

31.12.2010р. 136 33 103 

01.10.2012р. 116 8 108 
01.01.2013р. 124 5 119 

01.10.2013р. 128 2 126 
*Складено автором з використанням даних  УкрСЕПРО, не включено сертифікати на системи 
управління, які видані іноземними сертифікаційними компаніями. 
 

Аналізуючи дані по впровадженню систем екоменеджменту можна помітити, що станом 
на 01.10.2013 р. лише 126 українських підприємства мають «зелений сертифікат». Така 
ситуація обумовлена в першу чергу величиною інвестованих коштів, які мають бути залучені 
для реалізації даного проекту. Отримання сертифікації в системі ISO 14000 передусім є 
необхідним для українських підприємств, що працюють або планують збут продукції на 
зовнішніх ринках. Наявність даного сертифікату дозволяє автоматично посилити власні 
конкурентні переваги та забезпечити доступ до міжнародного ринку.  Оскільки зараз  
національна інфраструктура сертифікації знаходиться на початковому етапі розвитку, то такі 
підприємства іноді запрошують іноземних аудиторів, що відповідно позначається на вартості 
наданих послуг. Ускладнює ситуацію відсутність у зарубіжних аудиторів знань вимог 
українського екологічного законодавства. 

В Україні за галузями - найбільша кількість сертифікатів на систему екологічного 
управління видана підприємствам та організаціям по виробництву і переробці металопродукції 
(12,5%), харчової промисловості (11,8 %), машинобудування (8,8 %), виробництву офісної 
техніки та інформаційних приладів (7,35 %) [табл. 2]. 
 

Таблиця 2 
Огляд кількості сертифікатів на системи екологічного управління на вітчизняних 
підприємствах по галузям за даними Міжнародної організації зі стандартизації 

 

Україна ISO 14001 

Виробництво і переробка металопродукції 17 

Харчова промисловість та виробництво табаку 16 

Машинобудування 12 

Виробництво офісної техніки та інформаційних приладів. Електротехніка, точна 
механіка, оптика 

10 

Будівництво 8 
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Продовження Табл.2 

Транспорт, зв'язок і комунікації 8 

Дослідження і проектування. Архітектурне та інженерне обслуговування 8 

Хімічне виробництво 7 

Виробництво скла та кераміки, переробка корисних і рідких копалин 7 

Гірнича промисловість і видобуток корисних копалин 6 

Виробництво паперу 6 

Інше виробництво транспортних засобів (автомобілі, мотоцикли, залізничні) 5 

Інші послуги 4 

Сільське і лісове господарство, рибальництво, розведення риби 3 

Виробництво коксу та мінеральних масел 3 

Фармацевтична промисловість 3 

Виробництво виробів із гуми та пластмас 3 

Торгівля, обслуговування та ремонт транспортних засобів і споживчих товарів 3 

Переробка деревини 1 

Виробництво і переробка ядерного палива 1 

Інше виробництво не включене в класифікацію 1 

Утилізація відходів 1 

Газопостачання 1 

Освіта 1 

Текстильне і швейне виробництво 1 

Виробництво шкіри 0 

Видавництво 0 

Поліграфія, тиражування 0 

Виробництво цементу, гіпсу та виробів із них 0 

Суднобудівництво 0 

Авіа та космічне будівництво 0 

Електрозбут 0 

Водопостачання 0 

Готелі і ресторани 0 

Фінансова, кредитна і страхова діяльність, житлове господарство, послуги з 
аренди рухомого майна 

0 

Інформаційні технології, обробка інформації 0 

Публічне адміністрування 0 

Охорона здоров'я, медицина, ветеринарне і соціальне забезпечення 0 

Надання інших соціальних  послуг 0 

Усього 136 

 
Кількість підприємств в світі, що впровадили систему екологічного менеджменту ISO 

14001 постійно збільшується. В табл. 3. наведена інформація щодо динаміки  кількості 
підприємств сертифікованих за стандартами ISO 14001 у світі в 2012р. 

Аналізуючи дану таблицю можна помітити, що кількість організацій сертифікованих за 
стандартом ISO 14001:2004 станом на грудень 2012р. складає 285 844 одиниці в 167 країнах, з 
них 23 887 організацій отримали сертифікат у 2012р. Ці дані свідчать про те, що процес  
зростання отримання сертифікатів EMS підприємствами носить не рівномірний, а частіше 
ситуативний характер, в залежності від спектру обставин, що склалися в межах кожної окремої 
держави.  
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Таблиця 3. 
Кількість підприємств, що сертифіковані за стандартом ISO 14001, в світі. 

 
Назва стандарту та дата Кількість виданих 

сертифікатів 
Приріст за рік Кількість країн,  

в яких розміщені  
організації із сертифікації 

Грудень, 2010 
стандарт ISO 14001:2004 

250 972 27 823 155 

Грудень, 2011 
стандарт ISO 14001:2004 

261 957 10 985 160 

Грудень, 2012 
стандарт ISO 14001:2004 

285 844 23 887 167 

 за даними агентства Whittington & Associates,  2014 
 складено автором з використанням даних Міжнародної організації по стандартизації 

http://www.iso.org  
 

Лідируючі позиції по кількості екологічних сертифікатів станом на грудень 2012 р. 
займають наступні країни:  

1. Китай: 81,993 (+12,209) 
2. Японія: 30,397 (-4,619) 
3. Італія: 21,009 (+3,945) 
4. Іспанія: 16,341 (-2,006) 
5. Великобританія: 15,231 (+885) 
6. Республіка Корея: 10,925 (+1,244) 
7. Румунія: 9,557 (+2,139) 
8. Франція : 7,771 (2,520) 
9. Німеччина: 6,253 (+252) 
10. США: 4,957 (+550) 
Варто відмітити, що стандарт ISO 14001 не містить ніяких кількісних параметрів, 

пов'язаних з оцінкою стану або впливу на навколишнє середовище, а також вимог до 
технологій. Універсальні вимоги пред'являються до структурно-функціональної організації 
системи екологічного управління. Вони не залежать від розміру підприємства, його місця 
розташування, специфічних географічних, культурних і соціальних умов. Хоча міжнародні 
стандарти ISO 14000 не вступають в протиріччя з різнорідними національними стандартами 
(норми на викиди і скиди забруднюючих речовин, їх концентрації і т.д.), а тільки допомагають 
у досягненні цих нормативів, досить часто відповідність стандартів національним базам, 
вимоги щодо відкритості та прозорості є найбільш дискусійними положеннями для діалогу між 
громадськістю та підприємствами.  
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Проблемы внутреннего экономического контроля предприятий (далее по тексту – ВЭК), 

его сущность, формы, объекты, методы, классификации в отечественной науке 
рассматриваются в большом количестве исследований. Основными среди них можно назвать 
научные труды Н.Т. Белухи, Ф.Ф. Бутынца, Л.М. Крамаровского, В.Ф. Максимовой, 
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В.В. Сопко, В.Г. Швеца, В.А. Шевчука и многих других. Мониторинг первоисточников по 
проблемам экономического контроля в целом и ВЭК в частности показывает наличие не только 
разногласий между разными учеными в вопросе определения этих понятий, но и 
неоднозначность значений таких понятий в разных контекстах даже в пределах одного 
исследования. Таким образом, можно говорить о наличии научной проблемы однозначного 
определения сущности и объема понятия ВЭК. 

Актуальность данной проблемы обусловлена усилением кризисных тенденций в 
экономике Украины, вследствие чего ее субъекты испытывают острую потребность в 
повышении эффективности своей хозяйственной деятельности за счет поиска внутренних 
резервов, оптимизации и тонкой настройки своих бизнес-процессов, а также в привлечении 
кредитно-инвестиционных ресурсов в условиях дефицита и высокой стоимости последних, 
низкого уровня доверия инвесторов. Практика показывает, что решение таких задач 
невозможно без внедрения эффективной современной системы ВЭК. Помочь субъектам 
хозяйствования в ее решении можно путем выработки и распространения единых моделей и 
методик по построению такой системы. Но это требует выработки единого понимания 
сущности понятия ВЭК, его места и роли в хозяйственной деятельности предприятий. 

По нашему мнению, неоднозначность понимания сущности ВЭК в значительной степени 
связана с тем, что само значение понятия «контроль» может в некоторой степени меняться в 
зависимости от контекста. Например, проф. Ф.Ф. Бутынец, рассматривая природу контроля, 
отмечает, что «контроль – это систематическое наблюдение и проверка функционирования 
соответствующего объекта с целью выявления его отклонений от заданных параметров» [1, 
с.9]. Там же делаются уточнения относительно того, что контроль по своей природе в первую 
очередь ориентирован на противодействие чему-то нежелательному, например, 
противоправному поведению. Однако далее автор наполняет этот термин дополнительными 
смыслами [1, с.14]: 

 «один из аспектов контроля заключается в обеспечении подчинения кому-либо»; 
 «контроль – процесс обеспечения предприятием своих целей»; 
 «контроль как одну из функций управления можно определить как метод наблюдения 

и проверки процесса функционирования и фактического состояния объекта, которым 
управляют, с целью определения обоснованности и эффективности принятых 
управленческих решений и результатов их исполнения, выявления отклонений от этих 
требований, предотвращения негативных ситуаций и информирование про это 
органов управления».  

Проф. Ф.Ф. Бутынец и сам признает неоднозначность содержания понятия «контроль», 
однако, по нашему мнению, так и не преодолевает ее, т.е. не делает однозначного вывода о 
том, какая именно из вышеприведенных трактовок подразумевается в контексте 
экономического контроля.  

Похожую ситуацию встречаем у других ученых. Так, например, проф. В.Ф. Максимова 
соглашаясь с наличием в понятии «контроль» вышеперечисленных аспектов, в контексте 
системного подхода добавляет к ним дополнительные смысловые грани: контроль как 
кибернетическая обратная связь в системе, а также контроль, как подсистема самоуправления 
системы [2, с.84]. Однако, проф. Максимова, признавая наличие многогранности, все же 
склоняется к необходимости трактовки понятия контроль как механизма, обеспечивающего 
достижение поставленных целей, по крайней мере, в контексте исследования ВЭК. 

Обзор источников [3-7] с целью выявления возможных смысловых значений понятия 
контроль позволил выделить в качестве основных такие из них: 

 контроль как наблюдение с целью проверки; 
 контроль как тестирование, испытание; 
 контроль как отрицательная обратная связь; регулирование, настройка; 
 контроль как ограничение свободы объекта и задания очерченных границ (рамок) его 

поведения, ограничение, борьба (с отрицательными явлениями); 
 контроль как состояние предсказуемости, информационной прозрачности и 

подчинения интересам субъекта ситуаций, явлений, процессов, власть, влияние, а 
также власть над самим собой (самоконтроль, самообладание, сдержанность). 
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При анализе смыслового наполнения вышеперечисленных значений становится 
очевидным, что первое из них (контроль как наблюдение с целью проверки), характеризует 
контроль с точки зрения технологии операции, составляющей его фундамент. В то время, как 
другие значения указывают на явления, которые основаны на использовании операции 
контроля в определенном контексте. Операционная основа контроля крайне важна для 
изучения, поскольку именно ее особенности наделяют контроль ключевыми свойствами, 
определяющими его сущность, поэтому рассмотрим ее по этапам. 

Наблюдение – субъективный процесс. Это значит, что оно немыслимо без наблюдателя 
(субъекта наблюдения). Вышеописанное свойство наблюдения определяет субъективную 
природу контроля. Сущность наблюдения заключается в получении и интерпретации 
субъектом потока информации об объекте наблюдения с точки зрения предмета наблюдения. В 
результате наблюдения из полученной информации в разуме субъекта формируется модель 
объекта наблюдения как набор его определенных релевантных параметров (характеристик), 
которую далее будем называть моделью «как есть». Отметим, что качество и достоверность 
этой модели могут быть разными, и зависят от инструментов наблюдения и понимания 
субъектов состава той релевантной информации об объекте, которая наиболее качественно 
определяет предмет контроля с точки зрения интересов субъекта. В качестве предмета 
наблюдения обычно выступает некий процесс, происходящий с объектом наблюдения, или 
состояние последнего. В контексте ВЭК этап наблюдения может отделяться от последующих и 
проявляться в форме различных видов учета. В этом случае сам учет и качество 
предоставленной им информации так же могут становиться объектом вспомогательной 
процедуры контроля. 

Вторым этапом контроля в рассматриваемом контексте является проверка. Прежде 
отметим, что приведенная выше формулировка содержания контроля, как наблюдения с целью 
проверки, не корректна, т.к. в ней контроль отождествляется с наблюдением, а проверка в 
такой формулировке выступает чем-то внешним по отношению к контролю – его целью. На 
наш взгляд, очевидно, что это неверно. Проверка является неотъемлемой частью сущности 
контроля, она не может быть вынесена за его рамки, т.к.:  

 наблюдение без какой-либо цели – не более, чем созерцание;  
 наблюдение, ставящее целью лишь получение и регистрацию (с любой целью) 

информации о поведении объекта наблюдения – это мониторинг; 
 наблюдение, ставящее целью регистрацию, группировку, хранение и предоставление 

информации об объекте наблюдения, в том числе, для проверки – это учет; 
 и лишь наблюдение, предполагающее формирование качественной оценки или 

отношения наблюдателя к содержанию информации об объекте наблюдения, на 
основе которых наблюдатель будет строить свои дальнейшие действия, в том числе 
направленные на объект наблюдения, – это минимальный объем содержания понятия 
контроль по нашему мнению. 

Важно подчеркнуть, что понимание процесса контроля как наблюдения и сопоставления 
с эталоном придает ему признаки процесса познания объекта субъектом, что, как отмечал 
проф. В.А. Шевчук, раскрывает гносеологический аспект сущности контроля [8, с.12]. Однако, 
по нашему мнению, сущность контроля предполагает наличие важного отличия от сущности 
познания, значение которой будет более подробно рассмотрено ниже, а именно – наличие 
заинтересованности субъекта контроля в определенном состоянии объекта, готовности менять 
свое поведение в зависимости от него. 

В результате контроля у субъекта формируется мотив, который становится основой 
дальнейшего планирования и принятия решения относительно своих действий. Из этого, 
следует, что контроль – это процесс, предшествующий действию, порождающий действие, а не 
замыкающий его, как это часто трактуется. В процессе контроля субъект в первую очередь 
определяется со своими дальнейшими действиями на основе оценки состояния объекта 
контроля, которое, возможно, является результатом предшествующего действия или процесса. 
Такая оценка всегда субъективна, она раскрывает отношение субъекта к полученным 
результату контроля и определяется через сопоставления реального состояния 
контролируемого объекта («как есть») с эталоном (далее – модель «как надо»). В качестве 
модели «как надо» в разных ситуациях могут выступать: поставленная цель, задача, норма или 
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норматив, закон, правило, запретная линия, граница, договорное обязательство, желания, 
потребности и другое.  

Независимо от того, в какой из этих форм выражается модель «как надо», она может 
формироваться на основе желаний (потребностей) субъекта с поправкой на обоснованные 
ожидания относительно объекта, либо на основе готовности субъекта выполнять требования 
относительно объекта, навязанные со стороны. Другими словами, модель «как надо» 
порождается или собственными интересами субъекта контроля или навязанными ему со 
стороны интересами другого субъекта. Под целями субъекта обычно понимают некое будущее 
состояние, к которому он стремится, с максимально точным определением параметров этого 
состояния, единиц и способов измерения, сроков и т.д. Соответственно, цели субъекта можно 
рассматривать лишь как один из способов выражения его интересов, поскольку последние 
могут допускать более общую постановку, без указания конкретных параметров и сроков.  

Во многих источниках сущность контроля и ВЭК поясняется контексте абстрактной 
целенаправленной деятельности субъекта, как некая процедура, в результате которой 
становится очевидным, достигнута ли цель, и каким должно быть корректирующее действие 
для ее достижения [2, с.136]. Этот подход хорошо укладывается в логику заимствованного из 
менеджмента понятия управленческого цикла, однако искажает суть явления при попытке 
применить его к ВЭК. С другой стороны, подход к определению ВЭК, основанный на простом 
перечислении широкого спектра его задач от обеспечения соблюдения законодательства до 
проверки исполнения принятых управленческих решений [9, с.3] не дает понимания 
закономерности, на основе которой этот диапазон сложился. 

В экономической науке и бухгалтерском учете хозяйственная деятельность 
традиционного предприятия рассматривается как потенциально бесконечная, а значит, не 
имеющая конкретной цели, кроме собственного воспроизводства и развития. Все финансово-
экономические параметры деятельности, например, по прибыльности, доле рынка, 
акционерной стоимости и т.п., которые обычно считают целями предприятия, являются для 
него интересами акционеров, задающими определенные рамки экономических показателей, 
несоблюдение которых подтолкнет акционеров к ликвидации предприятия. Причем, интерес 
акционеров традиционно заключается в получении выгоды (экономических ресурсов) от его 
деятельности. Однако прекратить или нанести существенный урон деятельности предприятия 
могут и другие субъекты: государство, работники, кредиторы, контрагенты. И опять-таки, 
каждый из них имеет собственный экономический интерес по получению своей доли ресурсов 
предприятия. Кроме того, само предприятие, как уже отмечалось, имеет экономический 
интерес к использованию своих ресурсов на собственное развитие. В современной рыночной 
экономике совокупность этих конфликтующих интересов приведена к определенному 
компромиссу, который закреплен в законодательстве и совокупности других норм ведения 
хозяйственной деятельности. 

Именно с этой точки зрения можно наиболее обобщенным и непротиворечивым 
способом определить сущность ВЭК как совокупность действий работников предприятия, 
целью которых является обеспечение соблюдения в хозяйственной деятельности предприятия 
компромисса экономических интересов самого предприятия, внутренних и внешних субъектов, 
от которых зависит его функционирование. Другими словами ВЭК обеспечивает выполнение 
планов по достижению собственных стратегических и тактических целей предприятия, 
внутренних нормативов, требований акционеров, трудового, налогового, контрактного и 
других видов законодательства, - как отражающих совокупность экономических интересов 
предприятия и внешних субъектов, от которых зависит его функционирование, а также 
пресечение посягательств на свои экономические ресурсы со стороны субъектов, не имеющих 
на то оснований. Именно такое понимание сути ВЭК, по нашему мнению, интегрирует и 
обобщает в себе широкий диапазон взглядов других исследователей на данную проблему. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
м. Миколаїв, Україна 

 
Розширення економічної самостійності регіонів, яке підтримуються реформами, що 

створюються та впроваджуються в нашій державі, потребує реалізації регіональних інтересів. 
Останнє ж базується на територіальному господарюванні та розвитку підприємництва, 
створення підприємств малого та середнього бізнесу.       

Причорноморський регіон, має значні резерви і можливості для розвитку бізнесу. Ці 
можливості посилюють ряд обставин та факторів. Так, Причорноморський район має вихід до 
Чорного та Азовського морів, у цьому полягає своєрідність та унікальність його географічного 
положення. На заході район має вихід до державного кордону з Молдовою та Румунією, на 
сході, через Керченську протоку — до Російської Федерації; ця риса географічного положення 
досить активно не використовується.  

В рельєфі території Причорноморського регіону виділяється Причорноморська низовина 
та Гірський Крим. Але загалом переважає хвиляста рівнина, яка поступово знижується на 
південь, а на Кримському півострові навпаки підвищується з наближенням до гірського хребта. 
Кримський півострів є найскладнішим і найрізноманітнішим в геоморфологічному та 
ландшафтному відношенні, де чітко виділяються три частини: гірський Крим, рівнинний Крим 
та грядово-хвилястий Керченський півострів. Клімат району характеризується певними 
контрастам: від помірно теплого до субтропічного. Більшу частину території займають 
різновиди чорноземів, на півдні вони переходять у каштанові ґрунти. Ці ґрунти за умов 
зрошення та високої агрокультури дуже родючі і дають змогу збирати високі врожаї 
сільськогосподарських культур, що каже про доречність розвитку малого та середнього бізнесу 
на цій території, зосереджених на землеробстві, овочівництві у формі фермерських 
господарств. Крім того, в цьому економічному районі зосереджені значні мінеральні ресурси 
(серед корисних копалин найважливіше місце посідають будівельні матеріали: вапняки, 
пісковики, мергель, мармур, глина, пісок), що є значною передумовою також створення малих 
та середніх підприємств будівельної індустрії. 

Причорноморський район охоплює Одеську, Миколаївську, Херсонську області. 
Характеризують ці області наведенні в таблиці 1 показники, які підкреслюють наявність 
великих резервів розвитку бізнесу в окремих сферах господарювання. 
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Таблиця 1 
Окремі показники, які характеризують області  Причорноморського регіону 

(станом на 2013 р.)1. 
 

Області 
Причорно-
морського 

регіону 

Територія, 
млн. га 

Чисельність 
населення, 

на 1.12.13р., 
чол. 

 
 

Довжина 
територі
альних 

доріг, км 

Площа 
сільськогосподарських 

угідь 
 

Вільна площа 

млн. га 

% до 
загаль-

ної 
площі 

області 

млн. га 

% до 
загаль-

ної 
площі 

області 

Одеська 3,331 2394913 8300 2,518 75,05 0,499 15,0 

Миколаївська 2,460 1172851 4780 1,993 81,71 0,312 12,2 

Херсонська 2,846 1077643 5023 1,968 69,15 0,196 7,3 

АРК 2,686 1965538 6260,5 1,880 37,23 0,537 20,0 

Всього 11,323 6610945 24368 8,359 73,8 1,532 13,53 

 
Дані таблиці 1 дозволяють визначити, якої спеціалізації підприємства  можуть бути 

створенні в таких сферах господарства Причорноморського регіону України, як обладнання 
доріг і освоєння вільної ретиторії. 

Так, в сфері територіальних доріг, є можливість створити асфальтні заводи, підприємства 
з виробництва інших дорожніх покриттів, підприємства з ремонту та обслуговування доріг.  

Ступінь сільськогосподарської освоєнності земель в регіоні високий. Отже, розширення 
сільськогосподарського виробництва тут можливе як шляхом освоєння вільної площі, так і 
шляхом інтенсифікації діючого виробництва. В цій сфері господарювання є резерви створення 
фермерських господарств різної спеціалізації: вирощування зерна, овочівництво, 
тваринництво, птахівництво тощо, а також комплексних підприємств.  

Протяжність морського кордону Чорного моря в межах України складає  1056,5 км. З них 
28% берегової лінії не використовуються. Даний потенціал можливо використати беручи в 
оренду вільні ділянки для облаштування різними видами діяльності.  

Тепле море, лікувальні грязі, мінеральні води, морські пляжі створюють винятково 
високий рекреаційний потенціал регіону.  

Так в Одеській області більш 90 % рекреаційних об'єктів сконцентровано на вузькій 3-х 
кілометровій прибережній смузі моря. Великі потужності у цій сфері господарювання 
Одещини не використовуються. 

Основні природні рекреаційні ресурси Миколаївщини - морські піщані пляжі довжиною 
вище 70 км., живописні ландшафти Південного Бугу та багато численні  водосховища; джерела 
мінеральних вод з затвердженими запасами до 1 тис. м³ за добу (курорт Очаків), поклади 
лікувальних грязей, головним чином Тилігульського (11276 тис. м³ розвіданих запасів) та 
Березанського лиманів (10910 тис.м³ розвіданих запасів), з геологічними запасами  понад 2 
млн.м³. Майже не використовують родовища лікувальних грязей на озері Солонець-Тузли 
(лише 237 тис.м³ розвіданих запасів).  Лісистість території Миколаївщини складає 3,7%, в 
цілому по державі цей показник дорівнює 15,6%. Ліси області відносяться до I групи і 
виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні 
функції. Для цих цілей використовується  понад 11 тис. га лісових масивів, в тому числі 4 тис. 
га зелених зон навколо міст [3,с.387]. 

Природні ресурси Херсонської області включають мінеральні, сировинні, лісові, а також 
водні та рекреаційні ресурси. Вони виступають основою виробничих комплексів, їх структури 
та розселення. 

Дуже високо оцінюється за світовими стандартами ринкова вартість мінерально-
сировинних (бальнеогрязьових) ресурсів Криму, його пляжів і прибережних земельних 
ділянок.  

                                                           
1
 розраховано авторами за даними [4,5,6] 
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В даний час у Криму відомо 26 родовищ лікувальних грязей  (з балансовими запасами 
22,4 млн м³) та ропи, а також більш 100 джерел мінеральних вод різного хімічного складу  (з 
потенційним дебітом 14 тис. м³ на добу),  пляжів (довжиною 517 км), кліматичних і 
ландшафтних ресурсів, морського та гірського повітря та ін.  

Використовуючи потенціал регіону у сфері використання рекреаційних  ресурсів 
можливим є створення підприємств, що спрямовані на різні види рекреації: лікувальна 
рекреація (кліматолікування, бальнеолікування, грязелікування),оздоровча рекреація 
(маршрутопрогулянкова, спортивна, водноспортивна. рибальство/полювання, купально-
пляжна), культурно-пізнавальна рекреація (натуралістична, культурно-історична), розважальна 
рекреація. 

При великих покладах сировини, область бідна на корисні копалини. Є невеликі поклади 
бурого вугілля, калійна сіль, графіти, будівельні матеріали (пісок, глина, вапняки, граніти), а 
також мінеральні джерела і лікувальні грязі. Недавно виявлені поклади золота (Майське 
родовище). Мінерально-сировинні ресурси Миколаївської області представлені значними 
запасами будівельних матеріалів: каменя будівельного більше 627 млн. м3, гранітів з широкою 
гаммою кольорів і високими декоративними якостями 51,3 млн. м3, каменя пиляного 72,3 млн. 
м3, цементної сировини 60,7 млн. тон, глиняно-черепичної сировини 48,1 млн. м3, піску 
будівельного 123,7 млн. тон, поклади вапняків 16,4 млн. тон, каолін 113,6 млн. м3. Область 
володіє рядом корисних копалин: пісок, глина, вапняки, солі Сивашу, торф, також лікувальні 
грязі, цементна сировина і цегельно-черепичні глини. Виявлено запаси бокситів. Можна 
відмітити, що ресурсний потенціал області має сприятливі можливості для подальшого 
розвитку галузі будівельних матеріалів. Розвідані запаси карбонатних порід Боброво-Кутського 
родовища сприяють виробництву цементу. Подальше нарощування виробництва силікатної 
продукції можливе за рахунок освоєння Цюрупинського родовища пісків з запасами понад 100 
млн. м3. В області 16 родовищ будівельного каменю з запасами понад 29 тис. м3; піску для 
пісочниць локомотивів - понад 600 тис. м3; три родовища з цементною сировиною — понад 
400 млн. тонн; цементно-черепичної сировини - 19 родовищ з запасами понад 36 млн. м3 тощо.  

В цілому в області нараховується 90 родовищ будівельних матеріалів, в тому числі 
розвіданих - 55, нерозвідних і таких, які не використовуються -35. Із загальної кількості 
промислових запасів матеріалів в експлуатацію введено 53,6% сировини для будівельної 
кераміки (9 родовищ), 63% каменю будівельного (8 родовищ), 50,2% вапняків (3 родовища), 
22% пісків будівельних (5 родовищ). 

Найбільш важливим видом корисних копалин Кримського півострова є залізні руди, 
поклади яких зосереджені на Керченському півострові. З солоних озер Криму видобуваються 
солі натрію, магнію, брому, кальцію, також є джерела з мінеральною водою хлоридно-
сульфатного складу. Виявлено кілька родовищ нафти, розробка яких не проводиться через 
нерентабельність. З нерудних корисних копалин велике значення мають поклади вапняку, 
кварцових пісків, гіпсу і глин. У районі Кара-Дагу зустрічаються виробні камені гірський 
кришталь, аметист, цитрин та інші. 

Підприємства, які могли б бути створенні при використанні наявного потенціалу, це 
підприємства з добування, переробки, транспортування та реалізації вапняків, глини, каоліну, 
вулканічного туфу, піску, залізної руди, бурого вугілля нафти та інших корисних копалин. 

Фауна моря нараховує близько 350 видів найпростіших тварин, 650 видів ракових, понад 
200 видів м’якунів, близько 160 видів риб і 4 ссавців: Звичайний тюлень-монахтюлень і три 
види дельфінів. Ссавці і риби мають промислове значення. Рибальство дає великі улови 
осетрових, скумбрії, сарделі, оселедців, шпротів, хамси, саргана й ін.  Промислове значення 
рослинного світу Чорного моря має морське зело філофора рубенс, що покриває понад 15 000 
км² морського дна і нагромаджує понад 5 млн тон біомаси. На м улистих і піскових відкладах 
спокійних заток росте морська трава зостера, багата на колонії риб. 

У річках Причорноморського регіону  водяться більше 50 видів риб, більшість з яких 
коропові, а також лящ, карась, сазан, язь, підуст, плотва. Зустрічаються також соми, судак, 
щука, окунь, густера, лин. 

Отже використовуючи наявний у цій сфері господарювання потенціал, можливим є 
розвиток рибної промисловості, добування, обробки та реалізації мідій та рапанів, рибна 
селекція, морська рослинність, яка використовується для харчової промисловості. 

Активність створення підприємств в тій чи іншій сфері господарювання в 
Причорноморському регіоні України стримується через різні причини, головними з яких є 
недостатність джерел фінансування (вихідного капіталу), слабкої активності вітчизняних 
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інвесторів і, головне, слабкої ініціативи місцевих органів влади. Саме посилення ініціативи 
місцевих органів влади має велике значення, особливо в створенні індустріальних парків, які 
надають широку правову базу для розвитку малого і середнього підприємництва, які на наш 
погляд, виступають як альтернатива вільним економічним зонам (ВЕЗ) 

Індустріальні (промислові) парки є юридично відокремленими цілісними земельними 
ділянками, призначеними для розміщення промислового виробництва. На них досить часто 
(але не обов’язково) поширюються спеціальні режими економічної діяльності, в окремих 
випадках - і особливий податковий режим, відмінний від загального. 

Поширеність індустріальних парків у світі обумовлена такими чинниками: 
а) вони дозволяють підвищити інвестиційну активність в економіці, адже сама суть 

функціонування індустріальних парків полягає в залученні інвестицій, до того ж, як правило, у 
виробництво високотехнологічної продукції. Крім того, додатковим джерелом інвестицій є 
держава, яка фінансує розвиток інфраструктури; 

б) вони дозволяють залучити іноземних інвесторів з їхніми капіталом та технологіями в 
економіку країни шляхом надання певних субсидій у спосіб, що не суперечить міжнародним 
нормам. Завдяки впровадженню індустріальних парків держава отримує легітимну можливість 
(з точки зору норм і правил СОТ) «субсидувати» інвестиційну діяльність, знижуючи реальні 
витрати бізнесу, що створює інвестиційний клімат, привабливий для іноземних інвесторів. 

в) розвиток індустріальних парків дозволяє економічно, екологічно та естетично 
структурувати населені пункти, «очистивши» міста від промислового виробництва. 
Концентрація промислового виробництва на обмежених площах за межами житлових, 
історико-культурних та рекреаційних територій не лише робить економіку громади більш 
ефективною через зниження транзакційних витрат, але й дозволяє покращити якість життя та 
екологічний стан у відповідному населеному пункті. Для України, міста якої являють собою 
конгломерат з житлових масивів та екологічно шкідливих підприємств, цей аспект є вкрай 
важливим. 

На практиці багато індустріальних парків, особливо в країнах, що розвиваються, або 
мають значний обсяг вільних площ. Якщо переглянути ділянку Причорноморського регіону зі 
супутника, а особливо звернути увагу на західну частину Кримського півострова, ми побачимо 
велику кількість вільної території, яку б можна було використовувати для облаштування 
індустріальних парків як успішної ідеї для створення малого і середнього бізнесу. 
Індустріальні парки не лише в розвинутих, але й країнах, що розвиваються, стають 
невід’ємною частиною економічної системи. Вони є інструментом стимулювання створення 
малого бізнесу на теренах держави, що є запорукою промислового виробництва, залучення 
інвестицій, збільшення зайнятості населення, вирівнювання економічного розвитку регіонів. 
Загалом, ідея індустріальних парків є досить перспективною та економічно вигідною як для 
малого бізнесу, так і для держави. 
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Характер взаимосвязи энергетики и экономики может влиять на энергетическую 

политику государства. Например, соотношение между потреблением энергии и экономикой 
способно оказывать долгосрочное и краткосрочное влияние на политику в области развития 
топливно-энергетического комплекса. 

Украинская экономика имеет структуру издержек, значительно отличающуюся от 
структуры издержек  развитых  стран.   

В зависимости от отрасли, структура себестоимости может сильно отличаться, например, 
энергоемкая себестоимость – в машиностроении, трудоемкая – в электронной 
промышленности, материалоемкая – в тяжелом машиностроении.  

В целом, на сегодня, промышленное производство Украины является в высокой степени 
энергоемким и требует реконструкции и модернизации. 

Основные факторы, влияющие на структуру себестоимости: 
 характер выпускаемой продукции; 
 технический и организационный уровень производства; 
 природные условия. 
Экономика и энергетика в условиях природных ограничений. Если принять за основу 

концепцию хозяйствования с учетом природных условий и рассматривать производительные 
силы общества как инструмент адаптации к природным условиям, то можно более объективно 
оценить положение дел, например:  

 климатические условия повышают стоимость рабочей силы, поскольку требуются 
дополнительные затраты на одежду, питание и отопление жилья, связанные с 
наличием длительных холодных сезонов.  

 континентальный климат характеризуется большими перепадами температур, чем 
средиземноморский, что влияет на структуру издержек производства экономики 
стран. Важнейшим показателем является здесь средняя температура самого холодного 
месяца, количество и длительность холодных дней, степень промерзания грунта. А 
этот показатель влечет требования к глубине фундамента здания и прокладки 
коммуникаций, что предопределяет увеличение величины затрат на капитальное 
строительство. За исключением Причерноморья в Украине нет зон с природными 
условиями, где требования к строительству могли бы быть снижены до уровня 
английских, канадских или немецких. Во Франции, Испании, Италии, Греции, 
Турции, Израиле для капитального производственного строительства почти не 
требуются фундаменты, нет требований к толщине стен. Промышленные зоны в этих 
странах представляют собой дешевые в сборке ангары. Таким образом, расходы на 
капитальное строительство различаются в Украине и Западной Европе и в США в 
разы; 

 низкие среднегодовые температуры обусловливают длительный отопительный сезон, 
поэтому необходимы высокие текущие  затраты на отопление помещений и 
поддержание необходимой для технологических процессов температуры. Эти затраты 
в Украине примерно  1,5–2 раза выше, чем в Средней Европе, в 2,5 раза выше, чем в 
Западной и Южной Европе и Новой Англии, в 5 раз выше, чем в Израиле и 
Калифорнии. В Украине текущие затраты при одинаковой структуре цен составляют 
15 – 30% текущих затрат индустриального проекта против 1–8% в указанных странах.  

Рассмотренные три фактора делают украинскую индустрию принципиально 
неконкурентоспособной при той структуре цен, которая имеет место на мировом рынке. Это и 
предопределяет невозможность инвестирования в украинские индустриальные проекты в 
условиях открытой экономики. Не только иностранный капитал не желает инвестировать во 
что-либо, кроме информатики, но и национальный капитал по большей части ищет сферы 
вложений за рубежом.  
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Советская экономическая модель учитывала эту проблематику, в нее была заложена 
специфическая структура цен – заниженные цены на топливо и энергию позволяли 
поддерживать формально конкурентоспособную с немецкой структуру издержек.  

Однако это решение повлекло ряд негативных последствий для  экономики: 
 дотирование производства топлива оказалось разорительным для экономики в целом. 

При достаточно высокой производительности труда (до 70–80 % европейской), оплата 
труда с учетом дотаций составляла  40–45 % от европейской. Топливная дотация была 
на уровне военных расходов. 

 непонимание реальной цены топливного ресурса. С одной стороны, это вызвало 
высокую энергозатратность производства и быта, с другой – ориентацию на мнимо 
прибыльный  экспорт энергоносителей.  

Однако, при всех своих недостатках советская модель в тех условиях обеспечила 
возможность существования развитой индустриальной экономики, которую не могла 
обеспечить модель свободного рынка.  

С окончанием советской эпохи ничего конструктивного в новых условиях предложено не 
было.  

Электроэнергетика Украины – наследство и реалии времени. Советская 
электроэнергетика создавалась в рамках экономики, которая ориентировалась на 
долговременные показатели и имела мягкие финансовые ограничения. Выбирались 
капиталоемкие проекты, экономившие на текущих затратах и предусматривавшие длительные 
сроки службы оборудования и низкий ежегодный процент его износа. Это была стратегия, 
которая спустя десятилетия обернулась тем, что сегодня текущие издержки на содержание 
работающих станций весьма незначительны. Эффективность советских станций многократно 
превосходила эксплуатационные показатели аналогичных зарубежных. Основные фонды 
украинской электроэнергетики огромны, а затраты на их поддержание незначительны.  

Собирая гигантские суммы амортизационных отчислений с этих основных фондов, на 
возмещение износа направлялись крохи, что привело к серьезным проблемам – в настоящее 
время. 

По состоянию на сегодня около 84 % украинских электростанций превысили ресурс 200 
тысяч часов, который является границей физического износа. Технологии, на базе которых 
построены генерирующие мощности, морально и физически устарели. Все это обуславливает 
ежегодный рост существенного расхода топлива, высокую аварийность генерирующего 
оборудования 

Структурные проблемы украинской электроэнергетики – причина непривлекательности 
для инвесторов. Украине, как известно, в наследство от СССР досталась мощная 
энергосистема, которая вот уже более двадцати последних лет, даже во время тяжелого 
экономического кризиса 90-х, более или менее надежно обеспечивала электроэнергией.  

Однако, вместе с этой системой мы получили в наследство и ее структурные проблемы: 
 из-за неоптимального размещения электростанций и недостатков в электросетях 

электроэнергия перераспределяется не эффективно;  
 на украинской территории имеются энергодефицитные и энергоубыточные регионы. 

Так, в западном регионе из-за сетевых ограничений закрыто около 1 ГВт мощности 
Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а в восточном – 0,7 ГВт Запорожской АЭС. Как 
следствие, эти мощности для использования не пригодны, а строительство некоторых 
приостановлено из-за невозможности обеспечивать электроэнергией новые объекты; 

 нельзя считать оптимальной структуру генерирующих мощностей энергосистемы, 
например, из-за избытка энергоблоков, которые спроектированы для работы в 
базовых режимах, или из-за недостатка маневренных мощностей, когда в 
маневренных режимах часто используется не приспособленное для этого 
оборудование.  

На распределительных сетях износ оборудования составляет не более 30 %, на 
магистральных и межгосударственных – 45 %. Поэтому потери электроэнергии в украинских 
электросетях почти вдвое превышают европейские показатели.  

Понятно, что в отрасли, которая десятилетиями не получала в полном объеме 
инвестиций, не могло быть по-другому. При этом необходимо учитывать и 
неудовлетворительный инвестиционный климат по стране в целом. Но существуют на 
энергетическом рынке и специфические, непреодолимые для инвесторов препятствия. 

В своей нынешней организационной форме оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ), 
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который является классическим пулом (пул – модель энергорынка, которая предусматривает, 
что все производители продают электроэнергию на единую площадку, откуда ее покупают 
поставщики), создавался в конце 90-х годов. Приобретенный за это время опыт демонстрирует, 
что эта форма ОРЭ неплохо приспособлена для регулирования энергосистемы. И это 
положительно влияет на стабильность энергообеспечения. На энергетическом рынке 
существует ценовая конкуренция между производителями, есть достаточно гибкие формы 
компенсации их производственных затрат. Но эта конкуренция сравнительно ограничена и не 
создает достаточных стимулов для сокращения затрат и снижения себестоимости продукции. 
На уровне же поставляющих компаний, которые в роли региональных монополистов еще 
имеют функции сбыта и транспортировки, конкуренция практически отсутствует. 

Но самым большим недостатком является то, что у государства имеются чрезмерные 
полномочия, чтобы вмешиваться в работу ОРЭ. В первую очередь это негативно влияет на 
ценовую политику в электроэнергетике. 

Невысокая цена на электроэнергию для населения удерживается механизмом 
дотационных сертификатов, что является перекрестным субсидированием. Эти средства 
оплачивались промышленными потребителями, из-за чего цены для них повысились более чем 
на четверть.  

Для того, чтобы как-то ослабить негативные последствия перекрестного субсидирования 
для промышленности, НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное 
регулирование в сфере энергетики) и причастные учреждения сдерживают цены на оптовом 
рынке, ограничивая инвестиционные надбавки для генерирующих компаний, которые не 
получают впоследствии необходимых для модернизации средств. Как следствие, сегодня 
населению Украины электроэнергия достается едва ли не по самым низким в мире ценам, а 
промышленность платит за нее по расценкам европейским. 

Очевидно, что политика сдерживания цен и перекрестного субсидирования на данном 
этапе себя исчерпала. Однако, отказываясь от нее, необходимо позаботиться о механизмах 
социальной защиты от роста цен на электроэнергию для наиболее незащищенных категорий 
потребителей.  

Из-за такой неэффективной ценовой политики электроэнергетические предприятия 
теряют привлекательность для инвесторов. Их отпугивает и непрозрачная система 
государственного регулирования отрасли в целом, и отсутствие гарантий загрузки 
энергоблоков, поскольку их определение для работы в ОРЭ осуществляется ежедневно. 

Приведенные просчеты правительство планирует устранить, реформировав ОРЭ, внедряя 
модель рынка электроэнергии на основе двухсторонних договоров и балансирующего рынка 
(ДДБР). Эта модель реализована в большинстве развитых стран, она более либеральна и 
направлена на усиление конкуренции как между производителями, так и между поставщиками. 
Это вынуждает предприятия повышать эффективность производства и качество 
предоставляемых услуг. Но модель очень сложная для регулирования энергосистемы и требует 
тщательной подготовки к внедрению.  

Проблемы либерализации реформ рынка. Однако изменения, к которым прибегает в 
электроэнергетике правительство Украины,  в первую очередь это касается приватизации 
электроэнергетических предприятий, усложняют конкурентные условия на рынке 
электроэнергии, т.к. предприятия стали собственностью узкого круга компаний. 

Так, энергетическая компания Украины ДТЭК получила, по сути, статус монопольного 
владельца тепловой генерации. Ведь на тепловые электростанции, принадлежащие компании, 
приходится 67,1 % электроэнергии, а вместе с НАЭК «Энергоатом» электростанции ДТЭК 
производят 86 % электроэнергии Украины. 

Если приступить к внедрению модели двухсторонних контрактов в таких условиях, 
необходимо учитывать, что: 

 производители вместо ценовой конкуренции будут ограничивать предложение, что 
повлечет за собой стимулирование роста цен. Кроме того, если предприятие-
производитель и потребитель будут принадлежать одному владельцу, то 
ценообразование будет осуществляться не по рыночным принципам, а на основе 
внутрикорпоративных экономических и финансовых интересов; 

 устранить проблему различия в себестоимости электроэнергии, производимой 
различными видами генерации можно, вводя обязательную закупку электроэнергии 
различной генерации в определенных пропорциях или используя регулируемые 
контракты.  

http://bintel.com.ua/ru/projects/ukrainska-elektroenergetyka/


Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Одеса, 20 - 21 лютого 2014 року 43

При внедрении рынка двухсторонних контрактов возможности государства влиять на 
инвестиционные процессы и формирование перспективной структуры энергосистемы будут 
существенно ограничены. К тому же у государственных структур и инвесторов могут 
возникнуть проблемы с оперативной оценкой ситуации на рынке, поскольку ценовая 
информация по двухсторонним контрактам станет конфиденциальной и доступ к ней будет 
ограничен. 

Европейский и мировой опыт показывает, что в чистом виде модель двухсторонних 
контрактов не позволяет создать достаточных рыночных стимулов для инвестирования в 
развитие всех необходимых для работы энергосистемы видов генерации. Тем более, что 
приведенные выше причины непосредственного внедрения этой модели в настоящее время 
будут создавать риски для энергообеспечения страны. 

Перспективная модель рынка энергии. Переход к перспективной модели рынка 
необходимо начать с внедрения механизма гарантий для инвестиций в мощности. Это 
необходимо сделать на базе существующей модели ОРЭ, но можно осуществлять и 
параллельно с внедрением двухсторонних контрактов. Такие меры будут способствовать 
привлечению значительных инвестиций в модернизацию предприятий отрасли и созданию 
новых мощностей, и вместе с внедрением свободного доступа к сетям уже через 3 – 4 года, 
благодаря повышению конкурентоспособности генерирующих компаний и увеличению их 
количества (в т. ч. с точки зрения уменьшения концентрации активов у ограниченного круга 
собственников), могут создать необходимые условия для процесса полноценного перехода на 
модель двухсторонних контрактов. Тогда Украина получит шанс в течение 7 – 8 лет провести 
модернизацию электроэнергетики, трансформацию энергорынка и перейти на параллельную 
работу с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). То 
есть, к 2018–2020 гг. Украина получит конкурентоспособную современную энергетику для 
эффективного энергообеспечения страны и выхода на европейские рынки. 

Механизм гарантий инвестиций в мощности позволит эффективно реализовывать 
государственную политику по развитию электроэнергетики.  

В Украине возможны два таких варианта: 
 первый, который реализуется сейчас, предусматривает приоритетное развитие 

энергетики на возобновляемых источниках. При такой политике в перспективе 
энергосистеме потребуются повышенные маневренные возможности, а развитие АЭС 
будет ограничиваться. В тепловой генерации угольные ТЭС будут вытесняться 
газовыми, имеющими лучшие маневренные характеристики. Цены на электроэнергию 
будут расти, что уменьшит ее конкурентоспособность по отношению к другим 
энергоносителям, в частности — газа. 

 второй, который предусматривает сбалансированное развитие всех видов генерации. 
Решение по их развитию принимаются на основе технологических и экономических 
мотивов, направленных на обеспечение экономически эффективной и надежной 
работы энергосистемы. При таком подходе будет интенсивно развиваться 
традиционная энергетика, а также потребители-регуляторы на базе 
теплоаккумулирующих установок. 

Что ждет энергетику Украины после вступления в ЕС. Сторонники еврореформ 
утверждают, что подписание ассоциации с ЕС позволит перейти на новые европейские 
стандарты и поднять украинскую промышленность на европейский уровень. Противники 
интеграции говорят о том, что после подписания соглашения с ЕС отечественную 
промышленность ждет коллапс, а людей резкий рост безработицы.  

Соглашение об ассоциации с Европейским союзом — это соглашение между 
Европейским союзом (ЕС) и государством, не являющимся членом ЕС, которое создает рамки 
для сотрудничества между сторонами. Таким образом, подписывая соглашения с ЕС, Украина 
обязуется подвести свою законодательную финансовую и промышленную базу под 
европейские стандарты и принять правила, которые действуют в Европе. 

В настоящее время в ЕС принята стратегия декарбонизации энергетики – это снижение 
доли угля в энергобалансе и сворачивания его добычи в странах ЕС. В настоящее время доля 
угля в структуре энергогенерации в Евросоюзе – 25%, а в 2030 году прогнозируется ее 
снижение до 5% с заменой возобновляемыми источниками электроэнергии и газом. «ЕС 
нацелен на дальнейшее сокращение потребление углеводородного сырья, и странам-соседям, в 
том числе Украине, необходимо учитывать это в своей энергетической политике», считает 
глава департамента European Coal, European Climate Foundation Мэтт Филлипс (Matt Phillips).  
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Украина вынуждена будет пересмотреть свое отношение к угольной отрасли. В 
настоящий момент правительство рассматривает уголь как основу энергетической 
безопасности страны и надеется с его помощью заменить часть дорогого российского газа в 
энергетике. Планируется добыть в текущем году свыше 80 млн. тонн черного золота, а в 
перспективе нарастить добычу свыше 100 млн. тон в год. Эти планы правительства должны 
были положительно повлиять на горнодобывающие предприятия, поскольку предусматривали 
бы дополнительные инвестиции в отрасль, ее модернизацию. В случае с ассоциацией ситуация 
будет прямо противоположной. Украина будет обязана сократить добычу угля до уровня, 
который будет установлен в Брюсселе. Уже сейчас называются квота в размере 20 млн.тонн – 
это цифра при которой угольная отрасль Украины практически прекратит свое существование, 
в стране останется полтора-два десятка самых передовых угольных предприятия, а остальные 
будут закрыты. 

Европейские стандарты качества продукции предполагают содержание серы в угле не 
более  1%. Большинство Украинских горных предприятий отрабатывают высокосернистые 
пласты с содержанием серы более 1 %. Этот уголь не сможет быть реализован ни на 
внутреннем рынке из-за его несоответствия европейским стандартам, ни на внешнем рынке. 
Проблема в том, что многие передовые горные предприятия, которые показывают лучшие 
показатели по отрасли, как раз и добывают угли с повышенным содержанием серы. 

Соглашение об ассоциации с Европейским союзом устанавливает очень жесткие 
экологические требования для Украинских предприятий. Фактически, необходимо привести 
украинскую промышленность под требования европейского стандарта.  

Каждое угольное предприятие в процессе хозяйственной деятельности оказывает 
значительное влияние на окружающую среду, загрязняя ее. Для того, чтобы шахты 
адаптировались к новым, экологическим требованиям, необходимы инвестиции, что приведет к 
существенному росту себестоимости угля. Более того, многие предприятия просто невозможно 
модернизировать под новые европейские требования.  

Выводы. Политика устойчивого развития генерации на сегодня для Украины является 
более приемлемой. Также она необходима для полноценной интеграции украинской 
электроэнергетики в европейское энергетическое пространство. Ошибочные решения в 
государственном регулировании отрасли могут привести к уничтожению части генерации и 
снизить конкурентоспособность украинской электроэнергетики. В итоге Украина может не 
только потерять позиции экспортера, но и возможность самостоятельно регулировать работу 
энергосистемы. 
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Одним з важливих факторів, що роблять безпосередній вплив на динаміку економічного 
зростання, є інвестиційна діяльність, яка створює джерела капіталу і здійснює вкладення його в 
майнові комплекси. Інвестиційне забезпечення підприємств виступає найважливішим засобом 
забезпечення виходу їх з кризового стану, проведення структурних перетворень, впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якісних показників бізнесу на мікро- і 
макрорівні. В умовах гострої нестачі інвестицій особливого значення набувають питання 
обґрунтування і вибору найбільш ефективних проектів, що випливають з прийнятої на 
підприємстві корпоративної та інвестиційної стратегій [1]. 

Більшість відомих досліджень присвячено оцінці ефективності інвестиційних проектів, 
що розробляються для створюваного бізнесу та пов'язаних з новим будівництвом підприємств. 
Значно слабкіше розроблені питання оцінки ефективності інвестиційного забезпечення 
підприємств в діючому виробництві у зв'язку з реконструкцією, модернізацією та оновленням 
основних фондів підприємств. Потребують дослідженні також питання управління 
інвестиційним забезпеченням підприємств.  

На наш погляд, оцінка ефективності управлінського впливу лише за кінцевими 
результатами (за точковою позицією) дещо збіднює науково-методичне використання даного 
підходу у практичній діяльності, тому пропонується додати ще один структурний елемент 
даного управлінського процесу, і це знайшло своє відображення в представленій схемі, – 
моделювання бажаної траєкторії зміни стану інвестиційного забезпечення, порівняння якої із 
фактичною траєкторією руху об’єкта управління у фазовому просторі під час здійснення 
переходу за результатами моніторингу та діагностики перебігу останнього давало б можливості 
безперервного контролю і виявлення негативних відхилень не за результатами, а вже в процесі 
їх досягнення (рис. 1). 

На підставі інформації, що надходить із зовнішнього середовища і від об’єкта управління 
та з огляду на систему цілей інвестування суб’єктом управління формується певна модель та, 
зокрема за допомогою системи аналітичних показників, визначається майбутній бажаний стан 
об’єкта управління у фазовому просторі, в якому він має зрештою опинитись в разі 
ефективного досягнення встановлених цілей, і здійснюється цілеспрямований вплив на об’єкт,  
а також  з урахуванням внутрішніх і зовнішніх можливостей і обмежень та інших факторів 
впливу переходить від існуючого до того чи іншого нового стану, який, власне, і визначається 
переліченими умовами. За результатами зіставлення досягнутого і бажаного стану робиться 
висновок про ефективність інвестиційного забезпечення підприємства, тобто про якість 
управління. Хоча моделювання здебільшого притаманне стратегічному управлінню, цей 
елемент також є необхідним і для поточної оптимізації інвестиційного забезпечення 
підприємства. 

Як найменування осей, що утворюватимуть n-мірну систему фазових координат, у якій 
будується траєкторія руху системи, тобто зміни стану інвестиційного забезпечення, можуть 
виступати будь-які як кількісні, так і якісні показники, що прямо чи побічно характеризують 
результати інвестування, і використання яких, на думку зацікавлених сторін інвестиційного 
процесу, є релевантним в даному контексті, зокрема, такими показниками можуть бути 
інвестиційна привабливість підприємства або приведена цінність інвестиційного проекту, 
темпи соціально-економічного зростання підприємства, рентабельність інвестиційної 
діяльності, певні інтегральні показники тощо. 
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Рис. 1. Схема оцінки ефективності інвестиційного забезпечення підприємства 

Як фазові координати системи, тобто компоненти вектору Zi(t), що представляє стан 
інвестиційного забезпечення у певний момент часу t, пропонується використовувати 
показники, що отримуються в результаті реалізації розроблених методичних підходів до 
формування оптимального фінансового забезпечення підприємства та оцінки його 
інвестиційної привабливості, а саме: узагальнюючий показник оцінки  фінансового 
забезпечення та комплексний показник оцінки інвестиційної привабливості підприємства. 
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Другий параметр для адекватного застосування вимагає постійності рейтингового списку у 
кожний момент часу, коли буде здійснюватись оцінка фактично досягнутого стану 
інвестиційного забезпечення конкретного підприємства, що на практиці може викликати певні 
об’єктивні труднощі, однак метод багатомірного шкалування позволяє усунути ці труднощі, 
так як оцінка цим методом показує відстань даного підприємства від еталона [2]. 

Отже, практична значущість запропонованого теоретико-методичного підходу до оцінки 
ефективності інвестиційного забезпечення підприємства, що передбачає її здійснення шляхом 
порівняння запланованої траєкторії зміни стану інвестиційного забезпечення із фактичним, що 
утворюється в результаті руху об’єкта інвестиційного управління у фазовому просторі під 
впливом його суб’єкту, полягає у тому, що він уможливлює комплексну оцінку ефективності 
управління інвестиційним забезпеченням не за результатами, а вже в процесі їх досягнення, і 
дозволяє формувати на її підставі механізм зворотного зв’язку для взаємного узгодження 
коригуючих впливів підприємства на стан його інвестиційного забезпечення. 
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Актуальність роботи забезпечується наступними обставинами. Ситуації, описувані 

математичними моделями, на практиці можуть не в повній мірі виявитися  адекватними 
дійсності, оскільки реалізація моделі пропонує багатократність повторення дій, що вживаються 
в аналогічних умовах. В реальності кількість прийнятих рішень в незмінних умовах чітко 
обмежено. Нерідко економічна ситуація є унікальною і рішення в умовах невизначеності 
повинно прийматися однократно в умовах невизначеності та ризику. 

Аналіз публікацій по визначеній проблемі [1-8] показує, що невизначеність виступає 
основною характеристикою прийняття економічних рішень. Багато рішень доводиться 
приймати  в умовах, коли необхідно обирати напрями дій з кількох можливих варіантів, 
результати здійснення яких важко спрогнозувати. Тому рішення проблеми моделювання 
управлінських рішень в економіці туризму представляє не тільки науковий, але й практичний 
інтерес. 

Метою роботи є розробка науково-обгрунтованого методичного підходу до оцінки 
зниження ризику при виборі туристичних подорожей.   

Джерелами риску в туристичній сфері можуть бути невизначеність, пов’язана з 
незнанням достовірності, відсутністю однозначності, вибором з декількох пропонованих 
варіантів одного, відхиленням від поставленої мети, спонтанністю природних явищ: 
землетрусів, ураганів, повені.  

Туристична галузь як об’єкт управління має свої особливості. Корисність туристичних 
послуг оцінюється споживачем після їх споживання, а й іноді даються тільки потенціальні 
оцінки з аналогій. Існує необхідність застосування особливих заходів щодо узгодження попиту 
та пропозицій на даному ринку, пов’язані з сезонністю подорожей, збільшеним  навантаженням 
в літній період та порожніми місцями у зимовий період. 
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Більшість організацій туристичного бізнесу займаються: 
 регулюванням та контролем діяльності підприємств в тому числі готельного бізнесу, 

транспортного забезпечення, об’єктів громадського харчування; 
 розробкою туристичних маршрутів та регулювання цін; 
 модернізацією та розширенням об’єктів туристичної інфраструктури; 
 розробкою правил з регулювання діяльності турагентств та туроператорів; 
 контролем за виконанням законодавства; 
 видачею ліцензій на відкриття туристичних підприємств; 
 інформаційним забезпеченням та рекламною діяльністю. 
Якість туристичного продукту може бути визначена як задоволення потреб споживача 

від цього продукту, тому саме споживач є остаточним суддею якості туристичного продукту. 
Оцінка якості туристичного продукту здійснюється на підставі критеріїв та переваг  споживача. 
Сприйняття того, що одержав споживач, повинне відповідати його очікуванням або 
перевершувати їх, тільки тоді буде створено цінність.  

Споживачі обирають той туристичний продукт, який є для них найбільш цінним. Вони 
прагнуть максимізувати цінність, виходячи з витрат на туристичний продукт, рівня інформації 
про цей продукт та рівня їх доходів. Споживачі формулюють уявлення про прогнозовану, 
очікувану цінність і діють на її підставі. Після цього вони порівнюють реальну, одержану ними 
цінність з очікуваною. Результат цього порівняння впливає на ступінь їхнього задоволення й 
поведінки під час покупки туристичного продукту. Вигодою для споживача є різниця між 
сукупною споживчою цінністю і сукупними витратами споживача під час придбання певного 
туристичного продукту. 

Туристична привабливість висуває нові вимоги до змісту управлінської діяльності, 
викликаючи необхідність вдосконалення специфічних форм управління туристичною сферою. 
Ринкова динаміка потребує посиленої уваги. До інноваційних процесів відокремлюючи серед 
їх великої кількості лише ті, які можуть принести найбільшу вигоду туристичному 
підприємству. Керівництво туристичного підприємства зіштовхується з проблемою гнучкості 
швидкого визначення пріоритетних сфер та напрямків діяльності.  

Головна функція менеджменту туристичних підприємств полягає у досягненні 
поставлених цілей для реалізації яких використовуються такі основні задачі управління: 

 співвідношення існуючого стану із бажаним; 
 використання управлінських впливів; 
 прийняття критеріїв та рішень; 
 визначення шляхів та напрямів розвитку; 
 використання контрольних інструментів. 
Методи прийняття рішень в умовах динамічних змін зовнішнього середовища та 

стохастичності процесів визначаються характером невизначеності, тобто має місце ситуація 
ризику. Згідно  установленої термінології «ризик» визначається як «можлива загроза» та «дія 
навмання в надії на щасливий випадок». Під ризиком розуміється також вірогідність загрози 
втрати ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат в результаті здійснення 
певних дій. Таким чином, ризик – це об’єктивно існуючий елемент прийняття любого 
господарського рішення, викликаний невизначеністю характеристик та умов господарювання. 
Облік та аналіз – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучості 
вибору, в процесі якої є можливість кількісно та якісно оцінити вірогідність досягнення 
передбачуваного результату. 

В теорії прийняття рішень термін «невизначеність» відображає не стільки невизначеність 
реальної обстановки, скільки рівень наших знань, розуміння, вивченості різноманітних 
процесів, їх взаємозв’язку, можливості та точності виміру різноманітних величин. Це означає, 
що слід говорити не про невизначеності реальної ситуації, а про невизначеності моделі, на 
основі якої приймається рішення.    

Основні труднощі моделювання ризикових ситуацій полягає не в виконанні розрахунків, 
а в побудові самих моделей, адекватних реальній обстановці. В якості математичних засобів 
прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику використовується теорія статистичних 
ігор, теорія ймовірностей, математична статистика, теорія статистичних рішень, математичне 
програмування, теорія корисності Неймана-Моргенштерна. 

Багатоваріантність управління, яка викликана невизначеністю поведінки зовнішнього 
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середовища, вирішується шляхом визначення альтернатив управління, заснованих на 
встановленні відповідних критеріїв в різноманітних інформаційних ситуаціях. 

Якщо у розглянутій проблемній області присутня невизначеність, то необхідно 
розглядати структуру переваг та результуючі властивості функції корисності.  

Визначення пріоритетів та переваг ґрунтується на положенні, що існує функція U, 
областю визначення якої є стани A та B, при чому А більш переважніше, ніж В. це записується 
наступним чином: 

 
Якщо  , то стан байдужості:  . 
Основний принцип прийняття рішень в ризикових ситуаціях – максимізація очікуваної 

корисності. Функція корисності в наданій схемі забезпечує тільки ранжування станів та не 
дозволяє отримати числові значення.  Будь-яку багатоатрибутну функцію корисності можна 
змоделювати з використанням одноатрибутних корисностей та констант. Для випадків з трьома 
атрибутами вона має вигляд 

 

 

 
На перший погляд це співвідношення не здається дуже простим, воно містить лише три 

одноатрибутних функцій корисності та три константи. 
Таким чином, основними нормативними правилами в ризикових ситуаціях є: 
 формування мети; 
 визначення множини шляхів її досягнення; 
 визначення множини рішень Х; 
 обґрунтування метрики, яка виражена через критерії ефективності, в якій можна 

порівняти відносну якість можливих рішень; 
 визначення найкращого екстремального на допустимої множині рішення   

 

 
 

Важливо не тільки уникнути ризик зовсім, але й передбачити його та прийняти найкраще 
управлінське рішення. Основними моментами прийняття рішень з обліку та управлінні 
ризиком в цих мовах будуть: 

 оцінка ступені ризику; 
 аналіз допустимості рівня заходів по попередженню або зниженню ризиків; 
 прийняття заходів з усунення та компенсації наданих збитків.   
Запропонована формалізація стратегічного управління підприємствами регіонального 

туризму, що полягає у розробці методичних підходів до оцінки туристичної привабливості та 
виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності, в оцінці показників ефективності та 
знаходження оптимальних стратегічних рішень на підставі складання платіжної матриці та 
матриці ризиків. 

Використання  того чи іншого критерію визначаються інформаційною ситуацією, яка 
існує на момент прийняття рішень. Приймання рішень в нестабільних умовах 
характеризуються тим, що при виборі альтернативи приймаючий рішення не володіє 
однозначною інформацією про стан зовнішнього середовища та прогнози про його стан носять 
ймовірностний характер. Тому, критеріальні методи повинні бути доповнені експертними 
оцінками і методами теорії ймовірності і тільки їх комплексне застосування дозволить 
підвищити якість прогнозів та зменшити ризик.   
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Законодавча необхідність  складання неприбутковими організаціями фінансової та 

податкової звітності вимагає формування відповідної інформації за даними бухгалтерського 
обліку та облікової політиці. Але фактично відсутній порядок та методологія угрупування 
вищезазначеної інформації. Потребують методичних  рекомендацій основні елементи 
організації формування інформації для податкової звітності за даними бухгалтерського обліку. 
Методичні засади розглянуті  на прикладі обслуговуючих кооперативів з водопостачання та 
водовідведення  зі статусом неприбутковості 0011. 

Установи та організації, у тому числі обслуговуючі кооперативи з водопостачання та 
водовідведення, які отримали статус неприбутковості, згідно діючого бухгалтерського 
законодавства України [1] мають вести бухгалтерській облік та складати фінансову звітність. 
Водночас, Податковий кодекс [2] вимагає від неприбуткових установ та організації складання 
Податкової звітності та частково окреслює правила ведення податкового обліку, а саме: 
визначає податкові періоди та дати збільшення доходів та витрат, які мають бути відображені в 
Податковому звіті. Але відсутній порядок формування доходів та витрат податкового обліку та 
механізм отримання цієї інформації за даними бухгалтерського обліку та первинної 
звітності.Тому, кожна неприбуткова установа чи організація  змушена самостійно розробляти 
необхідні форми для впровадження цього процесу. Це також пояснюється розбіжностями 
формування показників податкової звітності підприємствами та організаціями на загальній 
системі оподаткування та установами і організаціями, які отримали статус неприбутковості,  
деякі з яких наведені у табл. 1. 

Для визначення доходів (у тому числі при автоматизації обліку) обслуговуючими 
кооперативами зі статусом неприбутковості 0011, використовується наступна інформація 
бухгалтерського обліку: про внесення членами кооперативу пайових або цільових внесків, 
доходів від здійснення основної (статутної) діяльності  на банківські рахунки або в касу 
незалежно від того, в якому періоді було здійснення водозабезпечення. Коригування на 
вартість водозабезпечення у вигляді цільових внесків за минули періоди не здійснюється. 
Інформацію про цільові внески підтверджують даними бухгалтерського обліку, а суми 
неоплаченого внеску членами кооперативу водозабезпечення визначають за даними 
аналітичного обліку розрахунків з членами кооперативу. Визначають суму одержаних  доходів 
згідно з даними обороту за дебітом  відповідних рахунків класу 3: Д-т 30, 31, К-т 48, 70. 
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Таблиця 1 
Розбіжності в формуванні показників податкової звітності підприємствами та 

організаціями на загальній системі оподаткування та установами і організаціями, які отримали 
статус неприбутковості 

 
Показники 

податкового 
обліку 

Підприємства та організації на 
загальній системі 

оподаткування 

Установи та організації зі статусом 
неприбутковості 

Дата збільшення 
доходу   

Датою збільшення  доходу 
вважається дата, яка припадає на 
податковий період, протягом 
якого відбувається  
відвантаження товарі (робіт, 
послуг),  дата фактичного 
надання результатів робіт 
(послуг)платником податку. 

Діє особливий порядок визначення доходів , а 
саме: датою збільшення доходу вважається 
дата, яка припадає на податковий період, 
протягом якого були зараховані кошти на 
банківський рахунок неприбуткової установи 
чи організації або оприбутковані безоплатно 
отримані товари (роботи, послуги). 

Дата збільшення 
витрат  

Датою збільшення витрат 
вважається дата, яка припадає на 
податковий період, протягом 
якого відбувається дата 
оприбуткування платником 
податку товарів, а для робіт 
(послуг)- дата фактичного 
отримання платником податку 
результатів  робіт ( послуг) 

Діє  особливий порядок визначення витрат, а 
саме: датою збільшення витрат вважається 
дата, яка припадає на податковий період, 
протягом якого були списані кошти з 
банківського рахунка неприбуткової установи 
чи організації в оплату товарів (робіт, послуг), 
у тому числі аванси. У випадках, коли 
неприбуткова організація передає іншій 
організацій матеріальні цінності, які раніше 
були отримані безоплатно – дата фактичної 
передачі  цих матеріальних цінностей.  

 
При формуванні витрат (у тому числі при автоматизації обліку) обслуговуючими 

кооперативами зі статусом неприбутковості 0011, використовується наступна інформація 
бухгалтерського обліку: 1) вартість одержаних послуг, товарів  та витрати на оплату праці 
відносять на витрати касовим методом. Тому, за даними бухгалтерського обліку 
використовується інформація за дебетом рахунків Д-т 66,63,64 К-т 30,31; 2) витрати на 
поліпшення основних фондів відносяться на витрати у повному обсязі, на відміну від 
встановленого ліміту для підприємств на загальній системі для чого використовуються   дані 
бухгалтерського обліку з відповідних регістрів Д-т 63, 15 К-т 30,31, 20; 3) амортизація не 
враховується до складу витрат. 

Розробка методики щодо визначення доходів та витрат неприбуткових організацій для 
формування даних Податкового звіту  збільшує достовірність показників останнього згідно з 
інформацією первинних бухгалтерських документів і використанням положень та принципів 
бухгалтерського обліку.  

Важливим питанням для підрахунку доходів та витрат Податкового звіту є контроль за 
формуванням та структурою останніх. Для забезпечення відповідних даних необхідно 
впровадити облікову систему доходів та витрат, які мають сформувати податковий облік з 
належним рівнем деталізації інформації та дотримання вимог щодо податкового обліку саме 
неприбуткових установ та організацій. Доцільно створити форму податкового обліку доходів 
та витрат, яка буде відповідати наступним завданням: 

 виконувати вимоги Податкового Кодексу щодо наявності податкового обліку; 
 визначити та систематизувати перелік доходів та витрат, які мають бути включені до 

Податкового звіту з урахуванням тривалості податкового періоду; 
 встановити взаємозв’язок доходів бухгалтерського та податкового обліку, а також 

показників фінансової та податкової звітності; 
 визначити коло первинних документів, які є базою для формування доходів та витрат 

в податковому обліку. 
Узагальнення облікового забезпечення складання податкового  звіту для неприбуткових 

організації  наведено у табл. 2. 
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Таблиця 2 
Облікове забезпечення  формування  податкового  звіту для неприбуткових установ та 

організацій з кодом неприбутковості 0011 

 

Доходи/витрати 
Віднесення до 

відповідної строки 
Податкового звіту 

Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

Разові або періодичні внески, відрахування 
засновників і членів 4.1. 301,311 

48,46  (за 
аналітичними 

даними) 
Доходи, отримані у вигляді коштів або майна 
від провадження їх основної діяльності, у тому 
числі: надання послуг водозабезпечення 

4.2.1 301,311 37 

Пасивні доходи 4.3. 311 373 
Дотації або субсидії, отримані з державного 
або місцевого бюджетів, державних цільових 
фондів або у межах технічної чи благодійної, у 
тому числі гуманітарної, допомоги, крім 
дотацій на регулювання цін на платні послуги, 
які надаються неприбутковим організаціям або 
через них їх одержувачам згідно із 
законодавством, з метою зниження рівня таких 
цін 

4.4. 311 
48(за 

аналітичними 
даними) 

Сума витрат на утримання неприбуткової 
організації, крім бюджетних, у межах 
кошторису 

9.1 
92,631,66,

64 
30,311 

Витрати, що здійснюються неприбутковими 
організаціями для виконання діяльності, 
визначеної для них як основної законом, що 
регулює діяльність відповідної неприбуткової 
організації 

9.2.9 
92,631,66,

64 
30,311 

 
Запропонований підхід щодо формування доходів та витрат відповідає потребі 

неприбуткового недержавного сектору України в розробці методичних рекомендацій стосовно 
організації податкового обліку. 

Питання формування податкових доходів та витрат неприбуткових організацій 
потребують подальшого аналізу та доповнення  відповідними пунктами стосовно особливостей 
діяльності неприбуткових організацій. 
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В умовах дефіциту фінансових та матеріальних ресурсів кадровий потенціал виступає 
одним із основних і найбільш ефективних факторів розвитку агропромислового комплексу 
України (АПК). Результативність реформ в АПК України значною мірою залежить від 
кадрового потенціалу, рівня підготовки працівників та фахівців. Утвердження 
конкурентоспроможності АПК країни через підвищення рівня його кадрового забезпечення 
можна розглядати як один із пріоритетних напрямів державної аграрної політики на сучасному 
етапі. 

Недосконалі реформи в АПК призвели до масового вивільнення кваліфікованих 
робітничих кадрів і працівників, неконтрольованості процесів відтворення та нарощування 
кадрового потенціалу, що і зараз зумовлює низький рівень ефективності праці, діяльності 
агропромислових, і особливо, сільськогосподарських підприємств в Україні. 

Важливість кадрової проблеми в АПК підтверджують вітчизняні та міжнародні експерти 
аграрного бізнесу. Найбільше не вистачає в зазначеній галузі працівників базових 
спеціальностей - агрономів, інженерів-механіків, ветеринарів, зоотехніків. При цьому навіть ті 
кадри, що є в наявності, часто не володіють необхідними навичками. Відсутність 
кваліфікованих кадрів призводить до вкрай негативних наслідків - до загальмування розвитку 
виробництва та впровадження нових технологій, підвищення витрат на ведення бізнесу, 
передусім, витрат на навчання персоналу. У великих компаніях витрати на навчання молодих 
фахівців і підвищення їх кваліфікації є дуже суттєвими.  

Основними чинниками низької ефективності кадрового потенціалу в АПК і досі 
залишаються: 

 збереження тенденції високої плинності фахівців аграрної сфери; 
 відсутність дієвого механізму закріплення молодих спеціалістів; 
 відсутність системної кадрової роботи в органах державної влади на місцевому та 

регіональному рівнях (планування потреби у робітничих кадрах, спеціалістах, 
формування обсягів їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за 
професіями, необхідними підприємствам); 

 відсутність дієвого механізму державного замовлення на підготовку, перепідготовку 
та підвищення кваліфікації робітничих кадрів та фахівців за професіями, що необхідні 
підприємствам, конкретним роботодавцям; 

 наростання темпів відпливу молоді з сільських територій, погіршення демографічної 
ситуації; 

 збереження досить низького рівня оплати праці в АПК, особливо в аграрному секторі. 
Негативний вплив на ефективність кадрового потенціалу в АПК, відновлення ефективної 

кадрової роботи з кадрами відображається на сучасному соціально-економічному стані 
більшості підрозділів АПК, соціальному становищі людей, що живуть і працюють у сільській 
місцевості. Можна навести такі цифри: кількість зайнятого населення у сільському 
господарстві за період з 2000 по 2012 р. скоротилась на 841,7 тис. осіб (з 4334,1 до 3492,4 тис. 
осіб.) Значна частина працездатного населення витісняється з аграрного виробництва в 
особисті селянські господарства, посилюються безробіття і міграційні процеси [1]. 

В умовах дефіциту кваліфікованих кадрів для АПК пріоритетною стає проблема 
підготовки і виховання як працівників робітничих професій, так і фахівців. Це вимагає, по-
перше, переосмислення кадрової політики, насамперед її регіоналізації з урахуванням 
перспектив соціально-економічного розвитку регіонів, по-друге, переконструювання і 
перепрофілювання діяльності навчальних установ, в яких здобуття професійної освіти 
здійснювалося без урахування інтересів і перспектив розвитку регіонів. Сьогодні існуюча 
мережа вищих навчальних закладів України, що забезпечує підготовку робітничих кадрів та 
спеціалістів для АПК, функціє без належного врахування цих потреб. По-третє, потрібна 



Робота секцій 

 

 54

науково обґрунтована стратегія розвитку професійної освіти кадрового потенціалу АПК 
України, що базуватиметься на основоположних принципах - професійності, універсальності, 
фундаментальності, інтегративності, багаторівневості і регіональності освіти. По-четверте, 
необхідно суттєво вдосконалити систему державного замовлення у напрямі більшої 
орієнтованості замовлення на підготовку працівників робітничих професій і фахівців для 
конкретного роботодавця, комплексного врахування інтересів держави, бізнесу, приватного 
підприємця. Для цього слід забезпечити умови створення консалтингових центрів, навчальних 
центрів на базі спеціалізованих навчальних закладів, які будуть виконувати державне 
замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кваліфікованих кадрів 
АПК. 

У зв'язку з цим державна кадрова політика в АПК, як складова частина сучасної аграрної 
політики держави в умовах реформування сільського господарства, вимагає комплексного 
підходу і повинна передбачати конкретні заходи. 

По-перше, необхідно задовольнити потреби агропромислового комплексу у 
висококваліфікованих фахівцях. Для цього потрібно: 

 розширити участь роботодавців у підготовці фахівців через спрямування частини їх 
доходів на підготовку кадрів; 

 удосконалити систему працевлаштування випускників в агропромисловому комплексі 
шляхом продовження квотування місць на підготовку кадрів за областями і районами; 

 повернутися до ефективної системи державного розподілу фахівців; 
 сприяти набуттю студентами професійних знань з питань організації власної справи; 
 надання можливості для навчання студентів за двома напрямами підготовки або 

спеціальностями в одному або різних аграрних навчальних закладах; 
 удосконалення механізму та порядку надання довгострокових кредитів для здобуття 

вищої освіти студентами аграрних ВНЗ; 
 розробити регіональні програми із роботи з кадрами у сільському господарстві; 
 здійснювати постійний контроль направлення і цільового використання на 

виробництві молодих спеціалістів, які навчалися за державним замовленням. 
По-друге - створити умови для сільської молоді щодо здобуття професійно-технічної та 

вищої освіти. Для цього необхідно: 
 розширити можливості їх навчання за кошти державного бюджету; 
 зберегти дослідні господарства, дослідні поля, а в разі неможливості їх збереження 

надати можливість ВНЗ створити навчально-науковий центр, де можна було б 
відпрацьовувати новітні технології та застосовувати новітню техніку; 

 надавати навчальним закладам пільгові кредити для закупівлі новітньої техніки; 
 виділяти навчальним закладам пільгові кредити на будівництво житла для викладачів; 
 надати можливість проходження професійних закордонних практик не лише 

студентам, а й аспірантам. 
По-третє, доцільно оновити системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

сільського господарства. Для цього необхідно: 
 оптимізувати та розширити мережу інформаційно-консультаційних та дорадчих 

центрів, залучити до роботи в них педагогічних та науково-педагогічних працівників 
вищої кваліфікації аграрних ВНЗ; 

 удосконалити програми перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників і 
спеціалістів сільського господарства для кожного регіону. 

По-четверте, активізувати роботу з кадровим резервом. Для цього необхідно: 
 створити на базі вищих навчальних закладів аграрного профілю регіональні центри 

для підготовки резерву керівників-професіоналів та підтримання їхньої кваліфікації на 
конкурентоспроможному рівні; 

 удосконалити системи відбору талановитої студентської молоді в навчальних закладах 
для організації поглибленої її підготовки, стажування, у тому числі й за кордоном, з 
метою формування кадрового резерву на посаду менеджерів. 

По-п'яте, створити умови для формування сучасної управлінської еліти. Для цього 
необхідно: 

 розробити дієвий механізм добору і розстановки молодих фахівців в обласних та 
районних управліннях агропромисловим розвитком; 
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 передбачати залучення керівників сільськогосподарських підприємств до роботи зі 
здібною сільською молоддю. 

По-шосте - забезпечити умови для підвищення доходів усіх зайнятих в аграрній сфері, а 
також розвитку соціальної сфери на селі, яка є основою для задоволення соціальних потреб 
сільських мешканців. Для цього необхідно: 

 посилити державну підтримку молодих спеціалістів шляхом забезпечення їм протягом 
двох років заробітної плати на рівні середньої від промисловості; 

 розширити квоту прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів 
педагогічного, медичного, культурно-освітнього профілів за державним замовленням; 

 забезпечити земельними ділянками та матеріальною допомогою молоді родини, які 
виявили бажання працювати в сільській місцевості; 

 розширити пільгове довгострокове кредитування сільських забудовників, у першу 
чергу молоді; 

 організовувати щорічний відпочинок в оздоровчих закладах сільських дітей за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 

 забезпечити функціонування закладів культури, урізноманітнити їхню діяльність та 
розширити перелік культурологічних послуг. 

Здійснення вищезгаданих заходів повинно проходити з урахуванням наявного кадрового 
потенціалу, фактичного його розміщення у виробничій та управлінській сферах, сучасного 
стану агропромислового виробництва, а також перспектив його розвитку. 
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Сучасна економіка давно вийшла за рамки оперування лише матеріальними активами. 

Стрімкого розвитку здобуло використання об’єктів інтелектуальної власності. Створені 
(придбані) об’єкти інтелектуальної власності можуть  бути використані як на самому 
підприємстві, так і продані (перепродані), з метою отримання додаткових доходів.  

На рисунку нижче наведено способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 
за видами їх подальшого використання. 

Для оформлення передачі прав на ОІВ в зарубіжній практиці використовують договір 
франчайзингу (франчайзингова угода) – (в перекладі з англійської мови означає привілеї, 
право) це система передачі чи продажу ліцензій на технологію і товарний знак. Суть 
франчайзингу полягає в тому, що фірма (франчайзер), що має високий імідж на ринку, передає 
на певних умовах невідомій споживача фірмі (франчайзіату) право, тобто ліцензію (франчайз) 
на діяльність за своєю технологію і під своїм товарним знаком, одержавши за це певну 
компенсацію (дохід) [2].  

Сторонами договору франчайзингу (комерційної концесії) можуть виступати тільки ті 
фізичні та юридичні особи, що є суб’єктами підприємницької діяльності. Відповідно до 
положень Цивільного кодексу України такий договір підлягає обов’язковій державній 
реєстрації, проте, на сьогодні порядок реєстрації договору франчазингу не регламентований. 

 



Робота секцій 

 

 56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Основні способи комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності [1] 
 

На території України в жодному з держаних нормативних документів не наведено 
визначення поняття «франчайзинг», тобто оперувати цим поняттям жодна зі сторін купівлі-
продажу прав на ОІВ не мають права.  

Однак, законодавством передбачено інші види документального оформлення таких угод, 
– це договір комерційної концесій, лізингова угода, ліцензійний договір. 

Всі ці документи, безспірно, мають багато спільних рис за економічно-правовою 
природою.  

Визначення вище наведених видів договорів наведено у табл.1. 
Таблиця 1 

Визначення понять «договір комерційної концесії», «ліцензійний договір»,  
«лізингова угода» 

 
Документ Визначення 

Договір  
комерційної 
концесії 

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволо-ділець) зобов'язується 
надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її 
вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу 
певного виду товару та (або) надання послуг. [3] 
Це договір, який регулює відносини, що складаються між правовласником і 
користувачем у зв’язку з оплатним придбанням користувачем права на використання 
належних правовласнику засобів індивідуалізації вироблених товарів [4]  

Ліцензійний  
договір 

Це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона – ліцензіар – на оплатній 
основі надає іншій стороні – ліцензіату – право на використання об’єктів промислової 
власності. Результатом укладання та реєстрації ліцензійного договору в Державному 
департаменті інтелектуальної власності є видача ліцензії [5]  

Лізингова  
угода 

Це угода про встановлення, зміну або припинення прав і обов’язків двох або 
декількох осіб. Влна визначає найважливіші умови функціонування суб’єктів 
лізингових угод, додержання ними діючих в країні законів і прийнятих на себе 
зобов’язань [6]  

 
 
 

Способи комерціалізації об`єктів 
інтелектуальної власності (ОІВ) 

Використання ОІВ у 
власному 

виробництві 

Передача прав на 
ОІВ 

Внесення прав на 
ОІВ до статутного 

капіталу 
підприємства 

Передача прав на 
ОІВ (продаж) 

Передача прав на 
використання ОІВ 

За ліцензійним 
договором 

За договором 
комерційної концесії 

(франшиза) 

За договором 
лізингу 
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Отже, з наведених визначень стає зрозуміло, що зміст цих поняті має багато спільного. За 
кожним з цих договорів можна продати, передати для користування об’єкти інтелектуальної 
власності на платній основі.  

Відмінності цих документів полягають у розмірі прав, що переходять покупцю об’єктів 
інтелектуальної власності та деяких умов, що притаманні кожному з видів договорів про 
передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
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Питання планування в стратегічному вимірі є необхідною умовою успішності для будь-

якого підприємства, організації чи підприємницької діяльності. Спланувати бізнес – значить 
оцінити можливості, необхідність і обсяги випуску конкурентоспроможної продукції, 
визначити місткість ринку і його конкретного сегмента, оцінити попит на продукцію, що 
випускається фірмою, результативність її роботи на ринку [1].  

Швидкий розвиток технологій, ускладнення й різноманіття пропонованих продукції й 
послуг, скорочення їхнього життєвого циклу, поява великої кількості конкурентоспроможних 
компаній, підвищення вимогливості споживачів, збільшення обсягу й швидкості одержання 
інформації, нових знань - всі ці й інші зміни у світі змушують господарюючі суб'єкти шукати 
методи для кращої адаптації до нових умов. До цьому варто додати невизначеність, 
непередбачуваність і нестабільність зовнішнього середовища. Тому в цей час керування 
організацією приймає усе більше підприємницький характер. Це проявляється в тім, що в 
керуванні зростає роль передбачення, стратегічного подання. Стимулювання спрямоване на 
заохочення ініціативи, заповзятливості, новаторства [1, с. 26].  

Практика показує, що відсутність збалансованого й постійно обновлюваного бізнес-
плану, що втілює в реалії намічувані цілі, свідчить про недоліки в системі керування фірмою й 
негативно впливає на можливості залучення фінансових ресурсів. Навпроти, реальне, 
достовірне планування забезпечує певну надійність фінансування фірми, що дуже важливо для 
її успішного функціонування в стрімко мінливих умовах зовнішнього середовища. Однак 
сьогодні далеко не всі підприємства й організації використовують планування як метод 
керування своєю діяльністю. Насамперед, це ставиться до знову створених фірм. Серед 
керівників існує переконання, що в умовах переходу вітчизняної економіки до ринку в 
плануванні немає необхідності, оскільки менеджери мають достатній досвід, знаннями й 
інтуїцією, що дозволяють їм під час передбачити зміни на ринку [2 , с. 18].  

http://www.ebk.net.ua/Book/MenedgmentZED/10-15/6123.htm
http://www.justinian.com.ua/
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Подібне упередження проти планування, що випробовують деякі працівники, може стати 
істотною перешкодою на шляху до ефективного планування. Справа в тому, що планування 
викликає так багато змін у діяльності фірми, що виникають сумніву, нерозуміння, 
розчарування. Все це й створює непевність у доцільності широкого застосування планування. 

Разом з тим українська дійсність дає чимало переконливих прикладів, що свідчать про те, 
що конкретні підприємства, банки й т.д. зуміли встояти в період економічних потрясінь, 
створити передумови для нарощування масштабів своєї діяльності на ринку багато в чому 
завдяки впровадженню планових початків у механізм керування. 

Розвиток ринкових відносин у нашій країні, по більшій мері, відбувалося стихійно, і 
потреба в бізнес-плануванні виявилася досить пізно. Перші бізнес-плани, як «заморська 
дивина», з'явилися в Україні лише на початку 90-х років, у той же час більшість підприємств 
продовжують використовувати більше звичні техніко-економічні обґрунтування. 

Але в міру розвитку ринкової економіки й міжнародних зв'язків потреба в розробці 
бізнес-планів перестає викликати сумніву. Уже в 1994-1995 р.р. він стає обов'язковим 
документом, застосовуваним «з метою вдосконалювання методів розрахунку економічної 
ефективності проектних рішень і комерційної доцільності вкладень інвестицій». 

Поняття бізнес-плану є еквівалентом англійського «business plan», що означає план 
справи, бізнесу, комерційної діяльності, торгівлі. У певному змісті це поняття зв'язують із 
підприємницькою діяльністю, хоча в англійській мові підприємництво визначається як 
«enterprise», але сам підприємець може позначатися як «businessmen». [3, с. 108] 

Бізнес і підприємництво, безсумнівно, мають різне значеннєве значення, хоча й тісно 
взаємозалежні. Виходячи із закордонного досвіду, підприємництво може визначатися як 
«інтелектуальна діяльність енергійного й ініціативного. Бізнес і підприємництво людини, що 
володіє повністю або частково якими-небудь матеріальними цінностями, використовує їх для 
організації бізнесу, яким управляє». 

Бізнес, сам по собі, – це складний процес, що передбачає прийняття комплексу 
відповідальних рішень, і успішність його ведення багато в чому залежить від володіння 
спеціальними знаннями: управлінські, юридичними, фінансовими й ін. «Підприємці відіграють 
роль потужних каталізаторів змін у сфері бізнесу».[ 3 , с. 87] 

Бізнес-план є традиційним для ринкової економіки документом, без якого в сфері бізнесу 
не вживають ніякі скільки-небудь серйозні дії. У певному змісті він являє собою формалізацію 
системного підходу до процесу планування, форму обґрунтування економічної доцільності 
обраних фірмою напрямків діяльності й використання тих або інших джерел фінансування цієї 
діяльності, оцінки очікуваних фінансових результатів (продажу, прибутку, віддачі від 
вкладеного капіталу). [ 4 , с. 19] 

І сьогодні у вітчизняній практиці існує величезне різноманіття його визначень, почасти 
запозичених із закордонного досвіду. Але необхідно усвідомлювати, що простого перекладу 
змістовної його частини для нас може бути недостатньо, дорівнює, як і те, що багато хто із 
західних методик можуть попросту не працювати в російських умовах, якщо в них не буде 
враховуватися специфіка нашої економіки. Приведемо кілька визначень бізнес-плану, 
запозичених з різних джерел: 

«Бізнес-план являє собою документ внутріфірмового планування, що викладає всі 
основні аспекти планування виробничої й комерційної діяльності підприємства, що аналізує 
проблеми, з якими воно може зштовхнутися, а також визначальні способи рішення фінансово-
господарських завдань» [4, с. 31]. 

«Бізнес-план - об'єктивна оцінка власної підприємницької діяльності підприємства, фірми 
й у той же час необхідний інструмент проектно-інвестиційних рішень відповідно до потреб 
ринку й сформованою ситуацією» [5, с. 23]. 

«Бізнес-план - це програма дій підприємця, обґрунтована цільовим аналізом кон'юнктури 
ринку, інвестицій, товарів, послуг, власних завдань і ресурсів» [6 , с. 89] 

Таким чином, бізнес-план припускає оцінку власної підприємницької діяльності фірми й 
цільову оцінку кон'юнктури ринку, є програмою дій підприємця, необхідним робочим 
інструментом проектно-інвестиційних рішень і внутріфірмового планування, 
використовуваним у всіх сферах підприємництва. Він актуальний як і для новостворюваних, 
так і для діючих фірм. 

Як показує закордонна й вітчизняна практика, бізнес-план може застосовуватися для: 
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 розробки концепції підприємницької діяльності фірми і її стратегій;  
 оцінки фактичних результатів діяльності підприємства протягом певного періоду; 
 залучення коштів; 
 оцінки можливості підприємства вести конкурентну боротьбу на ринку відповідних 

товарів; 
 здійснення внутріфірмового контролю; 
 залучення партнерів, інвесторів і кредиторів до реалізації проектів, розроблених 

компанією.  
Виходячи з перерахованих основних функцій бізнес-плану можна зробити висновок про 

те, що він допомагає: 
 керівникам підприємств детально продумати напрямку їхньої діяльності й 

внутріфірмові можливості, а співробітникам краще зрозуміти цільові настанови 
керівництва, переконатися в їх осуществимости, у фінансовій стабільності 
підприємства. Із цим зв'язана впевненість колективу в стабільній роботі підприємства 
в майбутньому. Це дуже важливо, оскільки практично кожне підприємство неминуче 
зіштовхується з ризиковими ситуаціями на ринку;  

 кредиторам усвідомити пріоритети розвитку фірми; 
 фахівцям маркетингових служб проаналізувати кон'юнктуру ринку й оцінити 

конкурентні позиції фірми; 
 оцінити реальні результати діяльності підприємства й розробити перспективну 

концепцію його функціонування. 
В остаточному підсумку, бізнес-план може використовуватися по-перше, для керування 

комерційним проектом і керування діяльністю самої фірми. Такий план допомагає 
обґрунтувати економічну доцільність вибору напрямків розвитку підприємства, визначити 
джерела фінансування реалізації обраної стратегії, професійний і чисельний склад персоналу. 
Складання бізнес-плану змушує підприємця здійснювати кропіткий і об'єктивний аналіз 
власної діяльності, як би глянути на себе з боку очами уїдливого експерта, передбачати 
проблеми й імовірність зіткнення з ними й, відповідно до цього, гранично мобілізуватися. 
Добре розроблений бізнес-план допомагає підприємству розвиватися, розширювати й 
зміцнювати свої позиції на ринку. 

По-друге, бізнес-план використовується для залучення інвесторів і кредиторів. Із цього 
погляду, він покликаний продемонструвати вигідність для них реалізації пропонованого 
проекту. Досить часто підприємства зіштовхуються з необхідністю залучення коштів 
інвесторів, використання кредитів і позик, оскільки власних фінансових ресурсів для 
прибуткової підприємницької діяльності звичайно не вистачає.  

У певному змісті, бізнес-план, як форма планування, дозволяє підвищувати ефективність 
підприємницької діяльності навіть при відсутності необхідного й достатнього професійного 
досвіду, що особливо важливо для перехідної економіки.  

Сама структура бізнес-плану не повинна бути жорсткою. Немає необхідності й сліпого 
копіювання його втримування із закордонного досвіду. Слід зазначити, що й перекладна 
література по даній тематиці, який в останні роки в нашій країні видане величезна кількість, 
цього не рекомендує, а лише пропонує дотримуватися деякого зразка, розробленого на основі 
аналізу величезної безлічі планів. Структура бізнес плану «може видозмінюватися залежно від 
ваших потреб» – такі рекомендації можна зустріти практично в будь-якому виданні. 

Звичайно метою розробки бізнес-плану є необхідність довгострокового або 
короткострокового планування, що здійснюється на базі вивчення потреб ринку й прийняття 
рішень по його подальшому освоєнню, власному розвитку фірми. Але обійтися без нього 
неможливо зовсім, якщо фірма приймає рішення про відкриття нової справи, при освоєнні 
виробництва нового продукту або повнім перепрофілюванні діяльності, коли особливо велика 
потреба в інвестиціях, і при виході на зовнішній ринок [7, с. 65] 

Бізнес-план повинен бути націлений на максимізацію виконання намічених завдань, 
тобто важлива не тільки їхня постановка, але й наступна реалізація, без чого складання бізнес-
планів, по суті, зміст. Необхідно не тільки планувати, але й виконувати заплановане – бізнес-
план повинен бути керівним документом, що забезпечує ефективність діяльності. 
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International Financial Reporting Standards (IFRS) is a set of standards and interpretations, 
which regulates the rules of financial reporting, and are required to external users for economic 
decisions against businesses. IFRS includes International Financial Reporting Standards (IFRS), 
International Accounting Standards (IAS), and Interpretation [1]. Currently IFRS are mandatory for 
all subjects of economic activity in 91 countries of the world, mandatory for part of subjects - in six 
countries, and allowed for use with parallel state standards - in 25 countries. In post soviet territories 
IFRS is used in Ukraine, Russia, Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, 
and the Republic of Azerbaijan [2]. On the African continent IFRS was implemented in 15 countries, 
including SAR, Ghana, Nigeria, Botswana, Egypt, Ethiopian, Kenya, Lesotho … [3]. 

Theory and practice of IFRS introduction in different countries of the world interested many of 
scientists [3...9]. The systematization of research presented results which will determine the 
characteristics of the typical improvement processes of IFRS in different countries of the world, so it 
is current. 

The company's desire to attract foreign investors, secure external funding, establish long-term 
trade relationships with foreign partners, create a joint venture, issue securities in the international 
market, etc. are decisive introduction factors of IFRS.  

There are differences in the implementation of IFRS: the full acceptance of IFRS, the adoption 
of the amended IFRS, and convergence, which is the approach of national Generally Accepted 
Accounting Principles (GAAP) to IFRS. Poor countries have no money and experts to implement the 
convergence of national GAAP to IFRS. So they completely pass the IFRS. Major economies such as 
Australia, New Zealand, USA, Canada , European Union, China, India, Russia, Japan taking IFRS, 
modified international standards in accordance with their economic demands, and take IFRS 
selectively and gradually [3]. 

We can not agree with the viewpoint [3] that a Great Economic Systems used dual accounting 
Standards, allegedly they "don't want" to take International Standards in the form in which they are 
issued by the IASB. National financial reporting standards of developed countries initially largely 
coincide with International Standards. This is due to the fact that the definition of "generally accepted 
accounting principles" refers to concepts that formed the basis of the national accounting system of 
the United States (US GAAP). Most often the term GAAP is used as a synonym for American 
Accounting Standards. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) are the basis of IFRS and 
national standards of different countries. Therefore, developed countries use similar principles of 
accounting, financial reporting and analysis, even without switching to IFRS (fig.). 

Process of transition to IFRS is carried out with varying degrees of success in different 
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countries. In developing countries, the introductions of IFRS accompany problems and difficulties, 
and can't fully achieve the expected effect [7]. There is a view that the use of IFRS in the less 
developed countries may be premature [3]. This conclusion is argued by the absence in some 
countries (for example in Africa) appropriate institutional support, the stock market and public 
companies. Solomon Zori concludes that in each specific case the state's decision on the 
implementation of the IFRS - it is always a victim of the economy in favor of the policy. We can not 
agree with this statement. If African countries don’t move to IFRS, then they will be likely to stay in a 
backward economic development for a long time. Even a simple copy of IFRS requires a restructuring 
of accounting standards and legal framework, the introduction of modern financial management skills 
of professionals provides the conditions for economic development. Implementation of IFRS is a tool 
for development of the country in the international space, obtaining investment and aid, international 
cooperation. Economic problems in some countries, such as Greece, Portugal, Italy, which in this case 
use IFRS, is not an argument against the IFRS. The presence of IFRS gives the opportunity to assist 
these countries in the European Union. 

 

Undoubtedly, that introduction of IFRS must be voluntarily, and is inadvisable and physically 
impossible in those countries, where the stock market is absent, economy has no manufacturing, 
sometimes state at a feudal level. But on the African continent there are countries that have higher 
economic level, to aspire and develop into integration in IFRS in spite of plenty of complications. 

In the African continent South Africa is one of the most advanced countries in economic 
development, in financial market development, including in capital market activity development and 
in international cooperation value. South Africa formerly was a colony of the Netherlands and then 
England, so it was using the British accounting standards, which largely meet modern international 
standards. This created the conditions for the easiest country's transition to IFRS, as well as trade 
liberalization and securities laws to international standards [5]. The process of agreeing SA GAAP 
with IFRS began in South Africa since 2003, when the European Parliament in 2000 - 2004 
established the mandatory use of IFRS for companies in Europe [5, 6]. South African Accounting 
Practices Board (APB) subsequently decided to adopt IFRS as SA GAAP without amendment until 
May 2011, with individual interpretations. On December 1, 2012 business structures switched of 
using SA GAAP to IFRS completely, but applying transitional demands IFRS1 or IFRS for small and 
medium-sized enterprises, as well as allowed to submit financial reports in the local context, if they 
are not in conflict with IFRS. Currently South Africa alone is the entire African continent and in the 
Council of IAS is the only country in the region, able to participate in the financing of IASB.  

In 2008 the IFRS without any exception was provided in the Republic of Ghana. This was 
preceded by the entry of the Institute of Certified Public Accountants of Ghana to the International 
Federation of Accountants (IFAC). World Bank urged the holding of financial reforms in Ghana to 
increase investor confidence in the local market [4]. After the introduction of IFRS, many enterprises 
in Ghana showed a decrease in operating profit and profit after tax, which is associated with the 
ordering of the system of income and expenditure, improve the quality of reporting. At the same time, 

GAAP 
Generally Accepted Accounting Principles 

Financial Account and Reporting Standards   

National Standards: 
US GAAP; 
UK GAAP; 

SA GAAP…  
 

Regional Standards: 
European Directives  

 

International Financial 
Reporting Standards: 

IFRS 

Fig. IFRS in the Financial Account and Reporting Standards system  
 [1] 
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Ghana today has a large number of unresolved accounting issues that form the accounting system and 
determine its quality. Solomon Zori recommends that they change the Ghana Corporate Code to solve 
the problems of corporate governance; to give additional powers to the arbitration courts, reform of 
accounting education. As you can see, the introduction of IFRS promotes country. 

The experience of Countries of former Soviet Union in the transition to IFRS is representative 
[2]. 

In 1998 Ukraine adopted the Accounting Reform Program with International Standards. Now in 
Ukraine, the IFRS and Ukrainian GAAP are used. IFRS is considered as the base, but defines such 
ways to adapt the International standards to the Ukrainian specifics which would allow the general 
comparability of financial reporting of national and foreign companies. Use only those aspects of 
IFRS, which don't contradict national standards. Be sure to prepare reports in accordance with IFRS: 
banks (from 2007), public joint stock companies and insurance companies (from 2012), the financial 
services and asking for private pension provision companies (from 2013), the provision of ancillary 
services financial intermediation companies (from 2014). The Ukrainian financial reporting forms and 
accounting principles are virtually identical of IFRS. However the IFRS further comprises a large 
number of notes that reveal the essence of details of operations, for example in the context of business 
segments, the scrip of unused credit facilities. As in many developing countries as Ukraine large 
complexity necessitates the evaluation of assets and liabilities 'fair' (market) value. There are no 
uniform standards; there is only a set of common approaches, which is used by business entities of 
their own understanding. This causes contradictions and problems aligning financial and tax 
accounting in terms of determining the taxable profits, using common methods of depreciation in the 
tax and financial accounting [2, 8]. The transition to International Auditing Standards (IAS) 
complexity causes in the transition to IFRS. IAS does not clearly define what the basis of the financial 
reporting is and admit that it can influence from the legislative requirements, regulatory requirements 
and users [7]. This fact confirms that IFRS is so flexible system that involves the transformation under 
national characteristics and of legislative base of the country. 

Russia began to reform its accounting in accordance with IFRS in 1998. From 2004 to the 
present time, only banks prepare their statutory financial reporting under IFRS. In this case National 
Financial Reporting Standards are used , which largely corresponds to IFRS. National reporting is 
clearly standardized and reporting under IFRS in each bank has its own characteristics, as they are not 
intended for the purpose of monitoring and verification. The aim to gradually approximate its 
reporting for the International Standards is not only in IFRS form, but also for displaying individual 
operations. However some differences remain. In particular according to the National Standards of 
accounting value of assets and liabilities prefers the concept of historical cost, whereas in the IFRS 
the "fair" value is used. It is believed that the transition to the concept of fair value can be quite risky 
because of declining ability to control the cost of the facts manipulating on developing Russian 
financial market. The same fears expressed by Solomon Zori about the use of fair value in Africa [3]. 
In our opinion discharge from the fair value to historical cost can be attributed to the national 
characteristics of the country, which is being implemented by the IFRS. As a confirmation of this 
opinion we use the fact that during the crisis and falling markets the holders of impaired financial 
assets that accounted for at fair value were forced to debt off hundreds of millions of dollars at the 
expense of profit. 

In 1998 Belarus Republic adopted the State program of transition to International Accounting 
Standards. A package of measures to harmonize national accounting system with international 
standards is implemented. In 2012 with the use of basic principles of IFRS were enacted the new 
edition of the Model accounting plan and its Use Instruction, the new instructions for the preparation 
and submission of financial reporting, the accounting for deferred tax assets and liabilities, income 
and expenses. Until 2014, only banks formed the financial reporting under IFRS, but in parallel with 
the national reporting. Since 2014 also the non-bank trade organizations, insurance companies, as well 
as public companies whose securities are admitted to trading on the bid began to compose the 
mandatory consolidated financial reporting under IFRS. For that reason, other companies are not yet 
mandatory to the use of international standards. As you can see, the Belarus Republic has not yet 
introduced IFRS, but their national system is closer to IFRS. 

The Baltic States: Estonia, Lithuania and Latvia - former Soviet republics, and now - associates 
of the European Union. All three countries in addition to the mandatory IFRS use the national 
accounting standards, which are based on IFRS, but they have different levels of approaching them. 
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Estonia has introduced Simplified IFRS for small and medium-sized enterprises. Estonia always 
promptly implemented all changes to IFRS. In Latvia and Lithuania some accounting policies of 
national standards don't meet International Standards, which allows companies to avoid the need for 
IFRS disclosure. In Latvia and Ukraine are set to prioritize the national legislation over the 
requirements of the IFRS. 

In Kazakhstan only financial institutions, joint stock companies, mining companies, companies 
with state participation are required to prepare financial reporting under IFRS.  

In the Kyrgyz Republic for all subjects, regardless of ownership (except for government 
organizations and individual enterprises), use international financial reporting standards, but in 
Russian language. In Kyrgyzstan the IFRS are not translated into the official language. 

In Azerbaijan Republic National Accounting Standards are fully based on IFRS but with some 
technical differences. IFRS are used in all organizations that have social significance. 

As you can see IFRS have some flexibility which takes to consideration the differences of 
national economies. They contain unclearly defined forms and rules, but only the general principles 
and approaches to display of the operations and disclosure of the information. At the same time 
standards are constantly being improved and supplemented on the basis of changes in the situation on 
the world markets. Different countries are experiencing the IFRS greater or lesser. It is clear that the 
countries only modify their Standards if the National Accounting and Financial Reporting Standards 
initially correspond to the general principles of IFRS. Economically, underdeveloped countries 
without existing regulatory framework have to implement a fully unchanged IFRS. Given that they 
can not for some reason correctly fulfill all the requirements of the IFRS, even the "fully" 
implemented IFRS have differences with the Standard, which will be gradually reduced. Therefore we 
can say that today there’s no full compliance with IFRS in any country in the world. This is normal 
and always will be if we'll take into consideration national and political peculiarities of different 
countries. However the process of globalization of the world economy makes it impossible for full 
integration into the community without economic transition to IFRS. 
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У ринкових умовах господарювання підприємство, як відкрита система, функціонує у 
досить конкурентному зовнішньому середовищі, яке характеризується нестабільністю та 
постійною динамікою. Це середовище дає настанови щодо швидкого адаптування до нових 
умов, потребує знань законів розвитку і пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, 
враховуючи чинники невизначеності та нестійкості економічного середовища. У зв’язку з цим 
виникає потреба у забезпеченні економічної безпеки підприємства, багаторівневість якої дає 
можливість спрогнозувати вплив зовнішніх загроз. Вдало налагоджена економічна безпека  
дозволяє підвищити стійкість функціонування бізнесу та конкурентоспроможність 
підприємства загалом. 

Останнім часом приділяється увага науковим розробкам у сфері пошуку взаємозв’язку 
економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємства. Такі вчені та дослідники, як 
Фатхудінов Р.А., Азоєв Г.Л., Іванов Ю.Б. зв’язок економічної безпеки підприємства з його 
конкурентоспроможністю вважають безпосереднім, прямим та лінійним, тобто висока 
конкурентоспроможність підприємства є запорукою його міцної економічної безпеки (або 
сприйняття її такою). Але слід враховувати, що Ковальов Д.І., Сухорукова Т.О. та Градов А.Г. 
розглядають конкурентоспроможність як прямий наслідок міцної економічної безпеки 
підприємства, яка є одним з вагомих чинників стійкої ринкової позиції підприємства – дозволяє 
її утримувати протягом певного часу. Рзаєв І.Г. наголошує, що економічна безпека – 
характеристика рівня конкурентоспроможності підприємства, що гарантує відповідну 
результативність функціонування суб’єкта господарювання, яка обумовлює безпеку 
функціонування підприємств на рівні галузі, сприяє оптимальному процесу формування 
показників активів, витрат, доходів, та фінансових результатів [1,c.68]. Дослідження Довбні 
С.Б. та Гічової Н.Ю. показує, що стратегічна економічна безпека визначає здатність 
підприємства до подальшого успішного розвитку, характеризує його конкурентоспроможність 
та економічний потенціал, тобто наявність ринкових можливостей та ресурсів в розпорядженні 
підприємства (використання новітніх технології та техніки у виробництві, можливість доступу 
до основних сировинних та енергетичних ресурсів, наявність кваліфікованого персоналу тощо) 
[2,c.38]. Економічна безпека підприємства,за Ляшенко О.М., передбачає сталий розвиток, що 
досягається за рахунок використання всіх видів ресурсів і підприємницьких можливостей, за 
якими гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та 
динамічного науково-технічного і соціального розвитку, запобігання внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів [3,c.84]. 

Авторами розроблено багато ґрунтовних положень, але в цьому контексті недостатньо 
розробленою, на нашу думку, є проблема обґрунтування взаємозв’язку економічної безпеки з 
конкурентоспроможністю підприємства. 

Економічна безпека має свої рівні забезпечення: економічна безпека держави, 
економічна безпека регіону та економічна безпека підприємства. Нас цікавить саме остання 
складова, яка дозволяє вирішити проблему залежності економічної безпеки фірми від її 
конкурентоспроможністю. Деякі вчені розглядали цей взаємозв’язок та єдиного висновку щодо 
цього до сих пір немає. 

Для детального розгляду взаємозв’язку конкурентоспроможності та економічної безпеки 
підприємства пропонуємо розглянути складові останньої, які найповніше відображають реалії 
сучасного функціонування підприємств: 1. Фінансова складова вважається провідною й 
вирішальною для ефективного функціонування підприємства. До фінансової складової 
економічної безпеки входять такі елементи, за якими оцінюється стан загрози: аналіз загрози 
негативних дій щодо політико-правової складової економічної безпеки; оцінка поточного рівня 
забезпечення фінансової складової економічної безпеки; планування комплексу заходів і 
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розробки рекомендацій щодо фінансової складової економічної безпеки. 2. Інтелектуальна і 
кадрова складова визначає в першу чергу інтелектуальний та професійний склад кадрів. 3. 
Техніко-технологічна складова передбачає аналіз ринку технологій стосовно виробництва 
продукції аналогічного профілю певного підприємства. 4. Політико-правова складова охоплює 
такі елементи організаційно-економічного спрямування: аналіз загроз негативних впливів; 
оцінку поточного рівня забезпечення; планування (програму) комплексних заходів 
спеціалізованими підрозділами підприємства; здійснення ресурсного планування; планування 
роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства. 5. Інформаційна складова 
економічної безпеки.   6. Екологічна складова має гарантувати безпеку суспільству від суб'єктів 
господарювання, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність. 7. Силова складова 
економічної безпеки в програмі антикризового господарства має: забезпечити фізичну і 
моральну безпеку співробітників; гарантувати безпеку майна та капіталу підприємства; 
забезпечити сприятливе зовнішнє середовище бізнесу [4,c.204]. 

Для реального забезпечення кожної складової економічної безпеки слід вирішити 
проблему конкурентоспроможності, тобто спроможність підприємства ефективно виконувати 
свої функції в умовах конкуренції, сприяючи задоволенню інтересів основних зацікавлених 
сторін. Цю складність можна вирішити за рахунок використання сучасних технологій 
управління, у тому числі за рахунок процесного підходу. Застосування процесного підходу до 
управління конкурентоспроможності означає: виділення бізнес-процесів як об’єктів аналізу й 
управління конкурентоспроможністю; оцінювання конкурентоспроможності на основі 
конкурентоспроможності бізнес-процесів; орієнтація управління конкурентоспроможністю на 
управління конкурентоспроможністю як кожного бізнес-процесу окремо, так і всіх бізнес-
процесів у комплексі. 

Використання процесного підходу до управління конкурентоспроможністю дозволяє 
розробити бізнес-процеси, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки підприємства. 
До основних функцій відносяться формування цілей розвитку об’єкту управління та розробку 
стратегії їх досягнення. Такі стратегії частіше за всього спрямовані на: недопущення 
перетворення чинників дестабілізації в загрозу безпеки; припинення дії вже існуючих загроз; 
відновлення безпечного стану об’єктів (компенсацію збитків). Вони орієнтовані або на 
попередження загроз, або ж на протидію загрозам, або на компенсацію діями та відповідними 
механізмами збитків об’єктам економічної безпеки. 

Підсумувавши вище сказане, слід зазначити, що конкурентоспроможність підприємства є 
основою забезпечення економічної безпеки і є запорукою її міцного формування, що дозволяє 
підприємству утримувати стійкі позиції на ринку. Також слід розуміти, що забезпечення 
економічної безпеки залежить від забезпечення кожної зі складових, основною з яких є 
фінансова. Не менш важливим є той факт, що найповніше проблема взаємозв’язку зазначених 
понять розкривається через використання сучасних методів управління, а саме процесного 
підходу на підприємстві. Та, незважаючи на це, нерозкритим залишається питання оцінки рівня 
економічної безпеки підприємства в контексті його конкурентоспроможності, яке буде 
направлене на подальший розгляд і дослідження. 
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Комерціалізація наукових розробок і результатів наукових досліджень відбувається 
ефективно в разі симбіозу інтересів науковців та комерційних підприємств, причому співпраця 
повинна ґрунтуватись на основі перманентної взаємодії представників бізнесу та науки. 
Потрібні інвестиції в наукову діяльність як в перспективний вид економічної діяльності. 
Однак, для реалізації цієї ідеї необхідно створити сприятливі інституціональні передумови, 
щоб наукова діяльність перетворилась зі споживача бюджетних коштів на продуцента доданої 
вартості. Вирішення цього питання, на нашу думку, полягає в двох аспектах: в створенні нових 
практично значущих і необхідних знань та розробок, а також в формуванні інституціонального 
середовища, сприятливого для залучення інвестицій та приваблення інвесторів в сферу 
фінансування наукових розробок. Причому інституціональний аспект в пожвавленні 
інвестиційної активності є вирішальним, оскільки так будується законодавча основа для 
співпраці науки з бізнесом. 

Вирішальну роль в інституціональному забезпеченні науково-орієнтованого інвестування 
в Україні відіграє нормативно-правова база, оскільки саме законодавчі норми здатні створити 
перманентне поле непрямого регулювання напрямками руху фінансового капіталу і здійснення 
інвестувань. Так, існуюче законодавче супроводження участі підприємств в науковій діяльності 
не містить чітких позитивних регуляторних важелів. В Україні існує ряд найсуттєвіших пільг 
для підприємств у вигляді поступового зниження до 2015 року ставок податку на прибуток, 
податку на додану вартість, створено спеціальні податкові режими для малого бізнесу і 
сільськогосподарського виробництва, однак важелі підтримки наукової діяльності окремо не 
передбачені, а лише є певні умови роботи з неприбутковими організаціями, до яких наукові 
установи, як правило, і належать. 

Основними проблемами, з боку вимог господарського законодавства та дій 
контролюючих органів, з якими стикаються науковці та їхні недержавні партнери, є: 

 обмежена можливість у підприємств (в розмірі 4% від прибутку минулого року) 
віднесення на витрати, що включаються в розрахунок податку на прибуток, сум 
перерахованих неприбутковим., в т.ч. науковим і освітнім установам [1]; 

 необхідність прирівнювати операції з фінансування наукових досліджень до 
звичайних господарських операцій з постачання товарів, робіт, послуг та, відповідно, 
сплачувати всі необхідні податки; 

 необхідність сплачувати податкові зобов’язання з операцій безоплатної передачі будь-
яких активів на користь неприбуткових наукових і освітніх установ для здійснення 
останніми наукових фундаментальних, прикладних досліджень і проведення 
навчальної діяльності;  

 зобов’язання прирівнювати власні позабюджетні грошові надходження які виникають 
в результаті виконання науково-дослідних робіт на договірних основах, до бюджетних 
надходжень спеціального фонду неприбуткових державних установ, в тому числі 
наукових і освітніх. Відповідно, порядок розпорядження такими коштами є не 
максимально ефективним і оперативно контрольованим самою науковою чи 
освітньою установою, а таким, що повністю визначається Державним казначейством 
України. Звідси невчасне фінансування і затримки з оплатою за власні кошти потреб 
основної діяльності наукових і освітніх установ [2]; 

 відсутність перспективних і цілеспрямованих податкових пільг для вітчизняних 
промислових підприємств, здатних до інноваційно-інвестиційної активності, від 
співробітництва з науковими і освітніми установами на постійній основі у вигляді 
замовлення фундаментальних і прикладних досліджень, відкриття грантових програм, 
підготовки висококваліфікованих кадрів. 

Внаслідок несприятливих умов для інвестування в наукові дослідження в Україні за 
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останні десятиріччя суттєво скоротилась питома вага виробництва та експорту 
високотехнологічної продукції до 3,3%, а витрати підприємств і бюджету на інноваційну 
діяльність з загальних 11,5 млрд. грн. більше ніж на 70% (8,05 млрд. грн.) [3] складаються з 
витрат на придбання нового імпортного обладнання, що є, фактично, непродуктивним відтоком 
фінансового капіталу. 

Недофінансування фундаментальних досліджень призвело до старіння виробничих 
технологій і зниження частки високотехнологічної продукції в експорті вітчизняної продукції. 
Обсяги торгівлі України інноваційною продукцією за останні роки не перевищують 1,5 – 2 
млрд. дол. США на рік, однак розвинені Європейські країни мають аналогічний показник на 
порядок вищий, а саме: в Чехії – 23 млрд.$, в Польщі – 8,6 млрд.$, в Сполученому королівстві – 
68,9 млрд. дол. США [4, 5]. 

Сучасний стан законодавчого регулювання інвестиційної діяльності не сприяє залученню 
капіталів в наукову сферу та містить в собі деякі стримувальні фактори, що роблять наукові 
дослідження фінансово обтяжливими і збитковими для приватного капіталу. Виникає 
необхідність формування сприятливого інституціонального середовища для залучення капіталу 
в сферу наукових розробок. Вважаємо, що найбільш дієвими в такому аспекті стануть 
регулятори фіскального, митного, бюджетного характеру. 

Для досягнення основних завдань з розвитку наукової діяльності в Україні, поставлених 
в стратегічних документах, щодо економічного реформування і покращення життя суспільства 
необхідним є впровадження конкретних заходів в нормативно-правовому середовищі та 
організаційне забезпечення контролю за їх виконанням. 

Головними заходами, що сприятимуть залученню альтернативних джерел фінансування в 
науковий процес вважаємо: 

 створення пільгових умов з податку на прибуток для вітчизняних промислових 
підприємств, що спрямовують свій прибуток на фундаментальні і прикладні наукові 
дослідження, необхідні для підвищення ефективності провадження їхньої основної 
діяльності; 

 відміна застосування податкових бар’єрів при передачі коштів, обладнання, 
програмного забезпечення, патентів, ліцензій та інших матеріальних і нематеріальних 
активів науковим установам та ВНЗ-ам для провадження наукових досліджень, а саме 
відмінити порядок прирівнювання операцій з безоплатної передачі активів науково-
освітнім установам до операцій з їхньої реалізації;  

 прирівняти до операцій з безоплатної передачі активів фінансування вітчизняними 
підприємствами за власний рахунок грантових, конкурсних, навчальних та інших 
програм для науковців, що сприяють розвитку науково-освітньої діяльності в Україні; 

 введення права розпорядження власними коштами бюджетних наукових і освітніх 
установ, які отримані ними при провадженні наукових досліджень та наданні освітніх 
і інших дослідницько-інтелектуальних послуг; 

 застосування права включення до поточних витрат при розрахунку податку на 
прибуток сум, спрямованих на фінансування наукових досліджень, на навчання, в т.ч. 
на підвищення кваліфікації кадрів.  

Такий підхід, на нашу думу, дозволить: залучити додаткові фінансові ресурси в розвиток 
наукової діяльності і зменшити навантаження на Держбюджет; налагодити на перманентній 
основі співпрацю науки і промисловості, в результаті чого забезпечуватиметься високий 
науковий рівень національних технологій виробництва та розвиватиметься наука в потрібному 
для потреб суспільства напрямку; створити дієвий регуляторний важіль, що стримуватиме 
відтік кваліфікованих кадрів та національних капіталів за кордон; змінити підхід в державній 
політиці з підтримки наукової діяльності з дискретно-дотаційного на непряме перманентне 
державне регулювання процесу співпраці науки і промисловості. 

Пропоновані заходи, на нашу думку, сприятимуть створенню інституціонального 
середовища, сприятливого для розширення джерел фінансування наукових розробок(табл. 1.). 
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Таблиця 1 
 

Розрахунок бюджетної ефективності законодавчої норми з реінвестування прибутку через 
фінансування наукових досліджень, млн.грн.[6] 

 

Види економічної діяльності 

Фінансовий 
результат до 

оподаткуванн
я 

Максимально 
можливий збір 

податку на 
прибуток 

(за ставкою 
19%, діючою в 

2013 році) 
Існуюче 

оподаткування 

Максимально можливий збір 
податків і обов’язкових 

виплат при реінвестуванні 
через фінансування 

наукових досліджень: 
- Нарахування на заробітну 

плату 34,7% при 
фінансуванні наукових 

досліджень; 
- Соціальні утримання 3,6% 

із заробітної плати; 
- Утримання податку на 

доходи фізичних осіб 15% із 
заробітної плати. 

(зарплата складає 40% від 
загальної суми фінансування 

наукових досліджень) 

Різниця 
(бюджетна 

ефективність) 

1 2 3=2*19% 
4=(2*40%*34,7%)+(2*40% 
*3,6%)+(=(2*40%-5)*15%) 

5=4-3 

За пріоритетними видами економічної діяльності (згідно Проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо стимулювання залучення інвестицій») 
- машинобудування 13610,5 2586,0 2872,4 286,4 
- сільське, лісове та рибне 
господарство 

27207,8 5169,5 5741,9 572,5 

- транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 

7350,1 1396,5 1551,2 154,6 

- постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 

7306,4 1388,2 1541,9 153,7 

Всього  10540,2 11707,4 1167,2 

 

Оскільки підтримка співпраці науки і бізнесу в Україні повинна здійснюватись на 
засадах стимулювання розвитку стратегічно важливих видів економічної діяльності, якими 
об’єктивно в країні є переробна промисловість (особливо машинобудування, харчова та легка 
промисловість), приладобудування, космічна галузь, сільськогосподарське виробництво та 
транспортна сфера, а також особливих стимулів для розвитку потребує житлово-комунальна 
сфера, то саме для таких видів діяльності і будуть розраховані показники бюджетної 
ефективності. Перспективні напрямки розвитку, які потребують державної підтримки 
закріплені в Україні Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
стимулювання залучення інвестицій» [7] і включають в себе  машинобудування, 
сільськогосподарське виробництво, транспортну інфраструктуру, житлово-комунальне 
господарство. Тому пропонуємо оцінити можливу бюджетну ефективність і фінансові наслідки 
для держави заходу щодо звільнення від податку на прибуток реінвестицій в науку для 
більшості перспективних видів діяльності, з особливим акцентом на види переробного 
промислового виробництва  

Розрахунки нами здійснювались, виходячи з офіційних даних Державного комітету 
статистики України, з використанням діючої в 2013 році ставки податку на прибуток 19% і з 
використанням діючих ставок податків і зборів, що нараховуються при виконанні науковими 
установами фундаментальних або прикладних досліджень на договірних основах. Основним 
об’єктом оподаткування при реінвестуванні прибутку в наукові дослідження є фонд оплати 
праці. При цьому використовувався стандартний розмір фінансування, що виділяється на 
оплату праці, який складає 40% від загальної суми договору, решта спрямовується на 
придбання необхідного обладнання, матеріалів на оплату інформаційних, комунальних послуг, 



Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Одеса, 20 - 21 лютого 2014 року 69

на відрядження і т.д. При використанні пропонованої схеми оподаткування підтримки наукової 
діяльності не лише поліпшується фінансове забезпечення наукових досліджень, але й 
отримується державою пряма вигода у вигляді більших зборів, аніж сума податку на прибуток. 
Наведений нами розрахунок надає інформацію про максимально можливі обсяги податків і 
зборів, які реально не досягаються, але наявною лишається в практиці чітка тенденція 
перевищення бюджетних фінансових вигід при підтримці реінвестування прибутку в наукову 
діяльність аніж при простому оподаткуванні прибутку підприємств. 
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Ю.М. Лєвошко 

 
Національний університет державної податкової служби України 

г. Ирпень, Україна 
 

В умовах мінливості та нестабільності економічних процесів, необхідним є підтримка на 
достатньому рівні ліквідності банку. Адже тільки ліквідний банк здатен нормально виконувати 
свої функції, динамічно розвиватись та отримувати прибуток. Від менеджменту банку 
вимагається створення плану дії з підтримки та відновлення ліквідності банку, спираючись на 
існуючий досвід та сучасні фінансові інструменти. Тому необхідним є визначення 
послідовності основних дій менеджменту, при виникненні кризової ситуацій у сфері 
управління ліквідною позицією банку. 

Дослідженням ліквідності комерційного банку та розробкою плану подолання кризи 
ліквідності займалися такі вчені як С. Мочерний, Л. Примостка, В. Міщенко, О. Корнієнко, С. 
Вожжов. 

Погіршення ліквідності, може бути обумовлено внутрішніми і зовнішніми причинами, 
включаючи: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/fin/fin_rez/fn_ed_vsm/fn_ed_vsm_u/fn_ed_vsm_u_12.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/fin/fin_rez/fn_ed_vsm/fn_ed_vsm_u/fn_ed_vsm_u_12.htm
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 погіршення фінансового стану банку; 
 погіршення ліквідності фінансової системи в цілому [1;195]. 
Виділяється кілька стадій кризи ліквідності, залежно від глибини проблем з ліквідністю: 
1 . Кризова ситуація 1-го ступеня 
2 . Кризова ситуація 2-го ступеня 
3 . Кризова ситуація 3-го ступеня 
Виникнення кризової ситуації 1-го ступеня характеризується наявністю значного обсягу 

поточного або планованого найближчим часом (на періоді до 30 днів, або на періоді 1-2 місяці) 
мультивалютного дефіциту ресурсів. Під значним обсягом розуміється дефіцит ресурсів, що 
перевищує норматив сукупного розриву між обсягами погашення активів і пасивів. 

Причинами виникнення кризової ситуації, як правило, є непередбачені події, які 
негативно впливають на здатність банку виконувати свої зобов'язання. До подібних подій 
можуть бути віднесені: 

1.Значна зміна параметрів грошового ринку (процентних ставок, курсів основних валют). 
2.Незапланований, значний відтік коштів клієнтів банку. 
3.Поява у ЗМІ інформації здатної підірвати позитивний імідж банку, і, як наслідок, 

довіру до банку з боку клієнтів банку. 
4.Порушення великим позичальником (або групою позичальників) зобов'язань з 

обслуговування боргу [2;8]. 
5.Зниження не менше ніж на 2 пункти рейтингу, що присвоюється рейтинговими 

агентствами (або повторне зниження рейтингу); 
6.Введення нових вимог і нормативів з боку контролюючих органів, до дотримання яких 

банк не готовий. 
Для подолання кризи ліквідності менеджменту банку необхідно: 
1.Визначити обсяг дефіциту, який повинен бути ліквідований і необхідні терміни 

ліквідації. 
2.Сформувати склад антикризової робочої групи. 
Керівництвом банку, також вживаються заходи з обмеження кола осіб, поінформованих 

про проблеми банку з ліквідністю. Дані заходи покликані виключити витік інформації, яка 
може ускладнити реалізацію антикризових заходів банку. 

Для розробки антикризового плану заходів та його реалізації створюється антикризова 
робоча група. 

Основним завданням антикризової робочої групи є розробка плану антикризових заходів 
та оперативна координація діяльності підрозділів банку в процесі виконання даного плану. 

План антикризових заходів розробляється на основі всебічного аналізу, як поточного і 
планованого дефіциту ресурсів, так і зовнішніх факторів, що впливають на здатність банку 
виконувати свої зобов'язання. Антикризові заходи повинні носити комплексний характер і 
містити такі основні заходи. 

Можливі заходи, які банк може проводити під час кризової ситуації 1 -го ступеня: 
1. Активні операції: 
 перегляд відсоткової політики, в частині підвищення процентних ставок за 

строковими активами; 
 встановлення/обмеження терміновості формування термінових активів; 
 реструктуризація активів, тобто приведення у відповідність валютної структури 

активів, валютній структурі пасивів; 
 реалізація портфеля боргових цінних паперів; 
 обмеження кредитування, встановлення квот на приріст строкових активів в розрізі 

видів кредитів і видів валют. 
2. Пасивні операції: 
 перегляд відсоткової політики щодо залучення термінових пасивів юридичних та 

фізичних осіб в бік підвищення процентних ставок; 
 збільшення статутного капіталу банку або залучення нових субординованих позик; 
 організація, спільно з іншими банками, синдикованого кредитування наявних в банку 

кредитних проектів, отримання рефінансування від НБУ; 
 встановлення додаткового плану для торгової мережі по залученню строкових 

пасивів, складання переліку потенційних клієнтів; 
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 проведення переговорів з клієнтами про можливе продовження (переоформлення) 
строків по депозитах, що підлягають погашенню в період кризи; 

 розробка і використання нових видів продуктів і послуг, спрямованих на оперативне 
нарощування пасивів банку. 

Види активних і пасивних операцій, конкретний перелік планованих заходів визначається 
антикризовою групою в кожному конкретному випадку окремо на підставі всебічного аналізу 
фактичної структури активів і пасивів банку, ситуації на ринках ресурсів, поточної репутації 
банку [3;15]. 

Кризова ситуація 2 -го ступеня виявляється у наступному: 
 неможливо залучити ресурси на міжбанківському ринку або від великих 

корпоративних клієнтів за середньоринковими ставками, а можливі операції з 
залучення ресурсів здійснюються з вартістю, яка суттєво перевищує середньоринкову; 

 не менше половини банків-контрагентів закрили або скоротили ліміти на банк; 
 основні великі клієнти перевели кошти в інші банки; 
 не менше ніж на 20 % скоротився загальний обсяг залишків на поточних рахунках і 

термінових депозитах клієнтів. 
Під час даної стадії кризи ліквідності на додаток до дій, які були описані вище, повинні 

використовуватися такі заходи: 
 повне припинення кредитування; 
 проведення переговорів з позичальниками про можливість дострокового погашення 

кредитів; 
 проведення переговорів з банками-контрагентами з повернення раніше розміщених 

міжбанківських кредитів і депозитів або залучення ресурсів проти раніше розміщених 
коштів; 

 завантаження всіх можливих лімітів і кредитних ліній, відкритих для банку; 
 сек'юритизація активів (продаж окремих великих кредитів або частини портфеля 

кредитів фізичних осіб); 
 використання негрошових форм розрахунків при проведенні активних операцій 

(гарантії, операції з векселями). 
Кризова ситуації 3-го ступеня виникає, коли дефолт (невиконання зобов'язань) практично 

неминучий. Відтік клієнтських пасивів, який розпочався на попередніх стадіях кризи, зупинити 
не вдається. Всі заходи щодо скорочення і реалізації активів вже проведені. Залучення ресурсів 
на міжбанківському ринку або від великих корпоративних клієнтів для банку недоступно. 
Єдиною можливістю щодо стабілізації ситуації з ліквідністю для банку є отримання 
довгострокового стабілізаційного кредиту від Національного банку України. 

Всі заходи, необхідні для залучення стабілізаційного кредиту від Національного банку 
України (підготовка листів, клопотань, супровідної документації, що відповідає встановленим 
вимогам НБУ), повинні бути проведені завчасно антикризовою групою при настанні кризової 
ситуації 2 -го ступеня. 

Отже, варто зазначити, що ефективна реалізація запропонованого плану дій управління 
ліквідністю банку сприятиме забезпеченню та підтриманню на належному рівні ліквідного 
стану в стабільних і кризових економічних умовах. 
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Процес формування стратегії розвитку підприємства є одним з найбільш складних та 
недостатньо вивчених у теорії й практиці управління. Сприяти цьому процесу має система 
стратегічного управління підприємства, основою якої є стратегічний аналіз. 

Питанням, що пов’язані з дослідженням суті та принципів стратегічного аналізу, 
присвячували свої роботи багато зарубіжних та вітчизняних провідних науковців. Зокрема, 
можна назвати роботи М. Альберта, І. Ансоффа, В. А. Винокурова, В. Н. Гавви, Б. Карлоффа, 
Н. С. Краснокутської, В. Д. Маркової, М. Мескона, Д. Хассі, Д. Хасбі, З. Є. Шершньової та 
інших. 

Метою даного дослідження є визначення суті стратегічного аналізу, його основних 
передумов для можливості застосування у стратегічному управлінні підприємством. Для її 
досягнення потрібно проаналізувати і узагальнити погляди провідних вітчизняних та 
зарубіжних вчених стосовно стратегічних контрольних показників, можливостей застосування 
різних методів для аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства та процесу 
розробки і реалізації стратегії розвитку виробничого потенціалу підприємства. 

Процеси глобалізації та міжнародної інтеграції, залучення суб’єктів господарювання у 
систему економічних зв’язків та конкурентної боротьби вимагають удосконалення механізмів 
управління підприємствами та забезпечення стратегічного розвитку їх виробничого потенціалу.  

Стратегічний аналіз розглядається нами як логічний і змістовий метод, сутність якого 
полягає в інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів стратегічного планування і оцінки 
стратегічного розвитку виробничого потенціалу підприємств. 

Виходячи з того, що метою проведення стратегічного управлінського аналізу є аналіз 
стратегічного розвитку виробничого потенціалу, то саме на цьому виді зупинимось більш 
детально. Стратегічний управлінський аналіз – це інструмент стратегічного аналізу, за 
допомогою якого керівництво підприємства оцінює ефективність господарської діяльності з 
точки зору забезпечення майбутнього довгострокового прибутку та виявляє можливі 
стратегічні проблеми. Відмінність стратегічного управлінського аналізу від аналізу 
господарської діяльності ми бачимо у спрямованості стратегічного управлінського аналізу на 
майбутній стан і стратегічні напрями підприємства, вимоги довкілля. 

На основі вивчення праць Ансоффа І., Винокурова А. В., Стрікленда А. Дж., Томпсона А. 
А., Хасбі Д., Хассі Д. ми систематизували різні точки зору на зміст стратегічних контрольних 
показників (табл. 1). 

Таблиця 1.  
Систематизація різних точок зору 

на систему стратегічних контрольних показників 
 

Автор  Система показників 
І. Ансофф [1] Показники зростання, стабільності, обороту, об’єму знань, віку активів, зовнішньої і 

внутрішньої ліквідності 
А. А. Томпсон і 
А. Дж. Стрікленд 
[6] 

Ринкова частка, розмір прибутку, тенденції зміни чистого прибутку на інвестиції, зростання 
продажів, розмір кредитів, репутація підприємства, чи є підприємство лідером у технології, 
інноваціях, якості і обслуговуванні споживачів. 

Д. Хассі [3] Частка певного ринку; рентабельність продажів; абсолютні показники продажів; мінімальне 
число скарг покупців; максимальна кількість часу, витрачена на виробничі конфлікти; 
балансові суми (коефіцієнт ліквідності); рівень зайнятості; показники плинності; оцінка 
збільшення операційного прибутку 

Д. Хасбі [4] Збільшення частки ринку, ступінь проникнення на новий ринок, певна фінансово-
економічна мета на обумовлений період часу, ступінь схвалення замовником продукції, 
досягнення науково-технічного рівня виробництва, розвиток управлінського потенціалу, 
ступінь зниження ризику 

В. А. Винокуров 
[5] 

Економічні результати підприємства і їх структура 
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На основі вищевикладеного можемо зробити висновок, що перелік контрольних 
показників може нараховувати достатньо значну кількість позицій; вони здебільшого 
зосереджуються на наступних сферах: збут фінанси, ризик; не простежується взаємозв’язок 
між показниками; переважно відсутні показники, що мають динамічні характеристики. 

На нашу думку, обов’язковою умовою відбору у систему стратегічних контрольних 
показників повинні бути наявність причинно-наслідкових зв’язків між показниками, їх 
узгодженість між собою. Таким чином, стратегічними контрольними точками можуть бути 
показники фінансового стану; показники, що характеризують ринкову діяльність; показники, 
що характеризують вдосконалення бізнесу, наприклад організація нового виробництва 
комплектуючих деталей  та ін. Система стратегічних контрольних показників дозволяє 
своєчасно розпізнати стратегічну проблему, що дозволяє підприємству зреагувати на зміни і є 
засобом передбачення стратегічних змін на підприємстві. 

Проведення стратегічного аналізу з використанням діагностичних показників може 
базуватись на порівнянні фактичних значень показників з плановими, стандартними і 
нормативними.  

Методологічною основою інструментарію стратегічного аналізу є загальнонаукові 
методи (системний і ситуаційний аналіз, комплексний підхід, програмно-цільове планування і 
т. д.), аналітико-прогностичні методи і методичні прийоми, запозичені з різних сфер знань 
(соціології, психології, антропології, екології, естетики і т. д.). 

Управлінська значущість методів аналізу зовнішнього середовища підприємства полягає 
у можливості визначати сили прояву кожного значущого фактора зовнішнього середовища, а 
також ступеня чутливості стратегії до зовнішніх чинників.  

Порівняльна оцінка методів стратегічного аналізу потенціалу підприємства дозволяє 
зазначити, що практично усім методам аналізу потенціалу підприємства властиві наступні 
переваги: визначення конкурентної переваги, врахування обслуговуючих виробництво 
чинників, наявність певної послідовності дослідження. До недоліків, які властиві практично 
усім методам аналізу потенціалу, відносяться недоступність даних стосовно витрат і інших 
показників конкурентів, статичний характер моделей.  

Крім того, здійснення стратегічного управлінського аналізу діяльності вітчизняних 
підприємств супроводжується певними труднощами: на підприємствах переважно відсутні 
служби, які б відповідали за такий аналіз; часто відсутня необхідна інформація (це пов’язано з 
проблемою організації управлінського обліку на додаток до фінансового обліку); не 
відчувається потреба у проведенні управлінського стратегічного аналізу з боку керівництва 
підприємств. 

Вивчення теоретичних і практичних розробок зарубіжних і вітчизняних науковців у сфері 
стратегічного управління щодо застосування стратегічного аналізу дозволило нам зробити ряд 
висновків: 

1. Роль аналізу необґрунтовано обмежується лише забезпеченням зворотного зв’язку 
(контролю і оцінки результатів) управління. Концепція стратегічного управління вимагає 
присутності аналітичної основи у всіх функціях. Ми виходимо з того, що за допомогою 
стратегічного аналізу відбувається розкладання досліджуваного об’єкта на складові частини 
для більш точного розуміння і вивчення, на стадії стратегічного планування відбувається 
інтеграція результатів стратегічного аналізу в стратегічний план організації. 

2. Проведення стратегічного аналізу дозволяє створити основу побудови стратегічного 
управління на підприємстві шляхом інформаційного забезпечення процесів формулювання 
місії, цілей, розробки і реалізації стратегій. На етапі стратегічного планування значення 
стратегічного аналізу втілюється в аналітичному обґрунтуванні цілей організації на предмет 
досяжності, черговості, прийнятності. 

3. Стратегічний аналіз є першим етапом процесу стратегічного управління, ще до 
формулювання місії і цілей організації необхідно чітко уявляти можливості власного бізнесу та 
загрози зовнішнього оточення. 

4. На етапі стратегічного контролю необхідно постійно здійснювати стратегічний аналіз з 
метою своєчасного відсікання нездійсненних стратегій, підтримки процесу розробки нових, 
більш конкурентоздатних стратегій, забезпечення постійної відповідності стратегії, що 
реалізовується, та цілям організації. 

5. У функції стратегічного аналізу включається створення і накопичення стратегічної 
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інформації, яка використовуватиметься для прогнозування і оцінки тенденцій зовнішніх 
чинників, оцінки стратегічних альтернатив, стратегічного потенціалу організації і 
конкурентоспроможності. У такому випадку за допомогою стратегічного аналізу відбувається 
створення інформаційного забезпечення стратегічного планування і стратегічного управління 
загалом, тому процес стратегічного аналізу передбачає збір, обробку, класифікацію, 
систематизацію, накопичення, зберігання 

6. Проведення стратегічного аналізу розвиває у менеджерів здібності до стратегічного 
мислення і тим самим створює основу для впровадження в організацію концепції стратегічного 
управління. Використання технологій стратегічного аналізу в процесі ухвалення стратегічних 
рішень допомагає нагромаджувати менеджерами досвід роботи з пошуку та систематизації 
стратегічної інформації, а також є одним з джерел накопичення досвіду і вчення в реальному 
часі. 
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ЕКОНОМІКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
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Інститут перспективних досліджень 

Україна 
 
Оскільки в умовах ринкової економіки податкові надходження є головною складовою 

доходної частини бюджету, проблеми побудови оптимальної податкової системи та 
забезпечення економічної безпеки є нерозривно пов’язаними між собою. Дослідниками 
зокрема визнається, що податки та податкова політика об’єктивно включені до системи 
економічної і фінансової безпеки, по-перше, як ресурсний фактор, що знаходиться у руках 
держави, по-друге, як інструмент впливу на економічні та соціальні процеси, по-третє, як 
фактор зворотного зв’язку і залежності держави від платників податків та регіонів [1, с. 159; 2, 
с. 184].  

Аналіз динаміки податкових надходжень впродовж 2000-2012 рр. (рис. 1) навіть із 
урахуванням фактичного зниження вартості національної валюти та скорочення надходжень у 
2009-2010 рр. дозволяє дійти висновку про наявність тенденцій позитивної динаміки як у 
загальному обсязі податкових надходжень до державного і місцевих бюджетів, так і 
надходжень по окремих видах податків. Зокрема загальна сума податкових надходжень у 2012 
році майже у 8 разів перевищує відповідний показник 2002 року, при цьому окремо потрібно 
визначити високу динаміку зростання бюджетних надходжень по акцизного збору з 
імпортованих товарів, темпи приросту яких перевищують динаміку інших податків, стійке 
зростання податкових надходжень по ПДВ та податку на доходи фізичних осіб [3]. 
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Рис. 1. Динаміка загального обсягу податкових надходжень та надходжень по окремих  

податках до зведеного бюджету України у 2000-2012 рр. 

 
Відповідно до сучасної класифікації, наведеної у Керівництві зі статистики державних 

фінансів МВФ, податки поділяють на сім груп [4]: податки на доходи, прибуток і збільшення 
ринкової вартості; відрахування на соціальні страхування; податки на фонд заробітної плати і 
робочу силу; внутрішні податки на товари та послуги; податки на власність; податки на 
міжнародну торгівлю та зовнішні операції; інші податки. Тобто у сучасній українській державі 
присутні усі форми оподаткування, що були винайденими людством у процесі еволюції 
оподаткування, при цьому потреба у реформуванні існуючої податкової системи у її сучасному 
стані не викликає сумніву і у більшості представників законодавчої та виконавчої влади, 
наукових і підприємницьких кіл, якими зокрема визнається, що існуюча податкова система 
недостатньо ефективна, не забезпечує на належному рівні становлення конкурентного 
середовища, надання йому підтримки та економічного зростання [5], негативно впливає на 
економіку держави, ведучі її по екстенсивному шляху розвитку, не дає можливості збільшити її 
конкурентноздатність, штовхає суб’єктів підприємницької діяльності у «тіньовий» сектор 
економіки, що досягнув вже загрозливих масштабів, і через свою нестабільність та 
непередбачуваність створює несприятливе інвестиційне поле держави як до іноземних, так і 
вітчизняних інвесторів [6, с. 274-275]. 

Не зважаючи на певні досягнення стосовно збільшення податкових надходжень, 
зберігаються серйозні недоліки стратегічного плану існуючої податкової системи, зокрема 
прийнятою ще у 2007 році Концепцією реформування податкової системи України до серед її 
основних недоліків офіційно визначалися [7]: 

 фіскальна спрямованість податкової системи, регулююча функція якої не зорієнтована 
на стале економічне зростання внаслідок значного податкового навантаження на 
виробництво та недостатньо високий рівень оподаткування використання природних 
ресурсів; 

 складність, неоднорідність та нестабільність, а в деяких випадках – суперечливість 
нормативно-правової бази оподаткування; 

 наявність проблем, пов’язаних із застосуванням спрощеної системи оподаткування, 
зокрема випадки створення схем уникнення оподаткування та мінімізації податкових 
зобов’язань, дроблення середніх підприємств з метою використання спрощеної 
системи оподаткування; 

 значний розмір витрат на адміністрування окремих податків порівняно з доходами 
бюджету по них; 

 недостатня узгодженість та ефективність діяльності Міністерства фінансів, Державної 
податкової служби, Державної митної служби щодо реалізації державної податкової 
політики, збирання і акумуляції в державному і місцевих бюджетах податків і зборів; 

 нееластичність системи митно-тарифного регулювання, що не дає змоги оперативного 
регулювання на зміни кон’юнктури світового ринку, торговельних режимів в інших 
державах та структури вітчизняної економіки; 

 недостатня урегульованість питання оподаткування доходів від інтелектуальної 
власності та незалежної професійної діяльності, що призводить до втрати надходжень 
податку з доходів фізичних осіб. 
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Об’єктивності заради варто відзначити, що з того часу суттєвих змін не відбулося, можна 
відзначити лише підвищення певною мірою рівня узгодженості дій державних органів щодо 
утримання та адміністрування податкових надходжень внаслідок утворення Міндоходів та 
прийняття Податкового Кодексу, однак це є скоріше не лише досягненням, а підтвердженням 
наявності високого рівня потенційних можливостей зростання податкових у разі активізації 
економічної активності в Україні. 

Підтвердженням збереження зазначених проблем є й схвалена у 2012 році Кабінетом 
міністрів Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері, якою серед явищ і 
чинників, що можуть призвести до створення внутрішніх загроз національній безпеці у 
фінансовій сфері зокрема відзначаються: нестабільність та недосконалість правового 
регулювання у фінансовій сфері; нерівномірний розподіл податкового навантаження на 
суб'єктів господарювання, що зумовлює ухилення від сплати податків та відплив капіталу за 
кордон; низький рівень бюджетної дисципліни і незбалансованість бюджетної системи; 
тінізація економіки [8]. 

Таким чином, так само, як складова економічної безпеки вважається основною 
складовою у системі національної безпеки, зокрема через те, що, з одного боку – критичний 
стан економіки обумовлює можливість виникнення загроз в інших сферах нацбезпеки, а з 
іншого – саме стан економічного розвитку країни визначає рівень можливість фінансування 
виконання державних програм по забезпеченню необхідного рівня безпеки по всіх напрямках 
[9, с. 8-9], можна вважати, що і податкова система виступає в якості визначального елементу 
системи економічної безпеки.  

При цьому податкова система виступає і в якості одного з інструментів забезпечення 
національної економічної безпеки, оскільки забезпечує і виконання доходної частини 
державного бюджету, і, відповідно, – фінансування виконання державних програм і 
зобов’язань по всіх напрямках; і в якості фактору ризику і залежності, оскільки відповідно до 
існуючого рівня оподаткування, – сприяє або гальмує розвиток національної економіки.  

Не потребує доказів те, що явище несплати податків безпосередньо пов’язане з 
іллегальною («тіньовою») складовою економічної діяльності, при цьому, не маючи сумніву в 
тому, що іллегалізаційні процеси взагалі і операції по ухиленню від оподаткування, у т.ч. і з 
використанням офшорних механізмів зокрема, негативно впливають на економічну діяльність, 
шкодячи національним інтересам і містять у собі загрозу економічній безпеці країни [10, 
с. 154], у сучасних умовах України існування іллегального сектору, на нашу думку, є певним 
стабілізуючим чинником, який дозволяє зменшити рівень негативного впливу на 
підприємницьке середовище з боку державних органів, і таким чином сприяє функціонуванню 
легальної частини економіки [11, с. 55]. У цьому плані російські дослідники визначають, що 
«підпільна економіка у її сучасному російському варіанті не лише протистоїть економіці 
«формальній», але лише всередині останньої й існує, виступаючи природним і закономірним 
наслідком легальних (законних) статусів господарюючих і володарюючих суб’єктів» [12, с. 11], 
що, як ми вважаємо, у повній мірі може бути віднесено і до України. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні основне питання полягає не в 
легалізації нелегальної («тіньової») економіки, а у деіллегалізації тієї частини цілком легальної 
економіки, що зараз працює «в тіні». Оскільки за висновком групи науковців і практиків 
податкової служби, з якими ми погоджуємося, реалізація лише окремих пропозицій щодо 
зменшення податків, посилення громадського контролю тощо не дадуть бажаного результату і 
каральні дії, якщо вони не підкріплені комплексними заходами щодо створення сприятливого 
економічного середовища і поширення правової культури, стають неефективними, бо не 
припиняють тіньові операції, а надають їм витончених, завуальованих форм [13, с. 226, 242-
243], державна політика у напрямку забезпечення економічної безпеки та детінізації економіки, 
на нашу думку, має ґрунтуватися на поєднанні заходів як щодо збільшення відповідальності за 
ухилення від сплати податків фізичними і юридичними особами, корупційну діяльність, 
розкрадання бюджетних коштів, легалізацію кримінальних доходів та інші порушення 
законодавства, так і заохочення легальної економічної діяльності в першу чергу за рахунок 
модернізації податкової системи України, яка б забезпечувала залучення людських та 
організаційних ресурсів з «тіньового» у легальний сектор економіки. 

Не зважаючи на те, що впродовж останніх років обсяги податкових надходжень зросли 
на порядок (рис. 1), до суттєвих змін у суспільному житті це не призвело. На нашу думку, 
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основна проблема полягає в існуванні в Україні потужних фінансово-політичних угруповань, 
які для збереження своєї влади та вигідного для них квазіполітичного та квазіекономічного 
устрою вимушені витрачати значні фінансові ресурси переважно у готівковій формі на 
утримання політичних структур, рекламні і агітаційні проекти, підкуп державних чиновників і 
рядових виборців. Тобто основні «політичні гравці», представники яких по черзі очолюють 
уряд, державні установи, правоохоронні і контролюючі органи України, як не мали, так і не 
мають зацікавленості у реальному вирішенні проблем як іллегалізації національної економіки, 
так і модернізації податкової системи України. Щодо ж політико-організаційних заходів на 
кшталт підвищення статусу податкової служби до рівня окремого міністерства, то маємо надію, 
що за умов оптимізації фінансової системи України, у перспективі податкова служба, наряду з 
Держказначейством, Рахунковою палатою, Мінфінмоніторингом, тощо, вдовольняться 
статусом структурних підрозділів Міністерства фінансів на рівні департаментів. 

Беззаперечним є те, що «податкова система держави – це надзвичайно складне і 
багатогранне явище, яке формується під дією і об’єктивних і суб’єктивних факторів» [14, с.3], і 
«ніщо не вимагає стільки мудрості та розуму, як визначення тієї частини, яку у підданих 
забирають, і тієї, яку їм залишають» [15]. Щодо податкової системи України, то номінальне 
зниження ставок окремих податків, хоча і є позитивним кроком, не може вважатися 
вирішенням питання зниження існуючого високого рівня оподаткування, підтверджуючи, що 
на даний час державній владі і суспільству України поки ще не вистачає достатньої «мудрості 
та розуму», і існуюча податкова система так і залишається непомірним тягарем, обумовлюючи 
«ухилення від сплати податків та відплив капіталу за кордон» і створюючи серйозну загрозу 
національній економічній безпеці. 
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Державні фінанси в ринкових умовах є одним із найдієвіших інструментів впливу на 
темпи та пропорції розвитку економіки  й соціальної сфери, адже саме через державній бюджет 
здійснюється значний вплив на рівень розвитку економіки при  фінансуванні витрат на її 
розвиток [2]. Одним із головних завдань держави є формування механізму ефективного й 
раціонального використання бюджетних коштів з метою забезпечення повноти надання 
соціальних послуг населенню відповідно до прийнятих стандартів, а також поліпшення рівня 
та якості життя громадян незалежно від місця їх проживання [1]. 

В умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи питання ефективності 
використання державних коштів набувають ще більшої ваги, оскільки накопичення більшості 
життєвих проблем потребує раціональнішого використання цих коштів. 

Одним із принципів побудови бюджетної системи  України  є принцип ефективності та 
результативності, який передбачає, що при складанні та  виконанні бюджетів усі учасники 
бюджетного процесу повинні досягти своїх цілей та задач інноваційного розвитку 
економікипри залученні мінімального обсягу бюджетних коштів  з максимальним результатом 
[3]. Загальні відомості про обсяги видатків державного бюджету України на економіку  у 2008-
2012 роках наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
 

Дані про видатки державного бюджету України на економіку у 2008-12 рр. 
 

 Роки 
2008 2009 2010 2011 2012 

план факт план факт план факт план факт план факт 
Видатків 
бюджету, 
всього 
(млрд, грн) 

263, 4 241, 5 284, 4 242,4 324, 8 303, 6 354,2 333,5 427,0 395,7 

З них:  
на 
економіку 
(млдр, грн) 

42,9 38,7 51,3 33,3 41,6 36,0 54,2 44,8 59,5 49,4 

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України www.minfin.gov.ua 
 

За період з 2008 по 2012 роки загальнийвідсотоквиконання плану видатківдержавного 
бюджету мавдоситьвисокіпоказники. Так у 2011 році, частка виконання плану склала 94.1 %, 
це найвищий показник в даному періоді, а найнижчий можна було спостерігати в 2009 році, 
коли відповідний показник склав лише 85,2%.  Щодовідсоткувиконання плану по капітальним 
видаткам, то у загальномупідсумкувінмавне доситьвтішні показники, найвищийрівеньскладав - 
79,7% у 2008році, а найнижчий - 57,7 % у 2009році, хочаобсягвидатківмавтенденцію до 
збільшенняпротягом2010-2011років і за даний періодзріс на 20844,63 млн. грн. 

Проте, незважаючи на тенденцію до зниження видатків на економічний розвиток у 2012 
році були і позитивні моменти, а самепідготовка і успішнепроведеннячемпіонатуЄвропи з 
футболу. Отже, одною з проблем державного регулювання економічного розвитку регіонів 
України та держави в цілому є недостатнє фінансування навіть тих заходів, що передбачені 
планом на рік.  

Брак коштів – одна з глобальних проблем державних фінансів у всіх країн світу, 
особливо в кризових ситуаціях, які вирують світом зараз. Тому цілком природно виникає 
питання про ефективність використання бюджетних коштів, які в умовах економічної скрути, 
виділені державою на економічний розвиток. 
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Обсяги неефективно використаних коштів державного бюджету щороку зростають, що 
свідчить про значні недоліки функціонування бюджетної системи, її низьку ефективність і 
результативність. Вважається, що головними порушеннями, що привели до такої ситуації є : 

 прийняття необґрунтованих управлінських рішень; 
 недоліки у плануванні або відсутність обґрунтованого прогнозування і планування; 
 надміру завищена оплата виконаних будівельних робіт тощо. 
Така ж ситуація спостерігається на рівні місцевих бюджетів, на які згідно з чинним 

законодавством України про місцеве самоврядування, покладенні повноваження щодо 
економічного розвитку територій. Загальні відомості про обсяг бюджетних коштів місцевого 
рівня, які спрямовуються на економічний розвиток, містяться в таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Дані про видатки місцевих бюджетів України на економіку у 2008-12 рр. 

 
 Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 
план факт план факт план факт план факт план факт 

Видатків 
бюджету, 
всього 
(млрд, грн) 

147, 4 139, 0 147,6 136,3 169, 6 159,8 189,4 181,0 235,9 222,6 

З них:  
на 
економіку 
(млдр, грн) 

16,5 12,6 10,4 6,4 10,7 7,8 16,1 12,4 18,2 13,0 

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України www.minfin.gov.ua 
*дані взято без урахуванням коштів, що передаються з місцевого бюджету до державного 
 

Виконання бюджету будь-якого рівня має завжди чітко визначену мету – отримання 
результатів при використанні бюджетних коштів. Досить часто, не лише в Україні, а і в інших 
країнах, що знаходяться на шляху розвитку, мета бюджетної програми, на яку виділяються 
кошти державного бюджету, не досягається. Це відбувається, тому що діюча система 
формування й виконання бюджету не орієнтована на ефективність використання бюджетних 
коштів, досягнення конкретних запланованих результатів. 

Стан та структура неефективного використання бюджетних коштів, його обсяги і вплив 
на соціально-економічний розвиток країни свідчать про те, що ця проблема потребує негайного 
розв'язання, оскільки стримує поступовий, динамічний розвиток економіки й соціальної сфери 
країни [1]. 
Рішенням даної проблеми вбачається внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме: 

 дати визначення терміну «ефективність» використання бюджетних коштів; 
 визнати неефективне використання бюджетних коштів бюджетним правопорушенням, 

що несе за собою відповідальність;  
 вжити дієвих заходів із виключення й недопущення неефективного використання 

коштів у бюджетній сфері;  
 запровадити постійний моніторинг як ефективності використання бюджетних коштів, 

так і діяльності головних розпорядників бюджетних коштів щодо ефективності 
управління фінансовими ресурсами. 

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів сприятиме покращенню 
діяльності фінансової системи держави, стане гарантом розширеного відтворення, позитивного 
впливу на кількісні та якісні показники економічного життя країни. 
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется тем, что основными 

целями экономической системы является обеспечение выживания и развития, повышения 
эффективности деятельности, завоевание новых рынков и удовлетворение потребностей рынка. 
Главным залогом достижения этих целей и успешной деятельности экономической системы 
является ее инновационная среда. 

Существует большое количество различных подходов к определению термина 
«инновационная среда». Так, считается, что инновационная среда представляет собой меру 
готовности выполнять задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной 
цели, т.е. меру готовности к реализации инновационного проекта или программы 
инновационных преобразований и, следовательно, внедрению инноваций. Другое определение 
инновационной среды позволяет оценить ее как совокупность различных видов ресурсов, 
включая материально-производственные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические 
и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности. В данном 
контексте под инновационной средой понимается совокупность всех социально-экономических 
подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и оказывающих ту или иную 
поддержку участников инновационной деятельности.  

Таким образом, инновационная среда экономических систем различного уровня 
определяется тремя основными подсистемами – технологической инфраструктуры, поддержки 
разработки и реализации инноваций и трудовых ресурсов (рис. 1). [1] 

 

 
 

Рис. 1. Концепция построения структуры инновационной среды экономических систем 
 
К основным  принципам формирования инновационной среды экономической системы 

относятся: 
1) принцип устойчивого развития, который означает создание условий для 

реализации процессов инновационных изменений, в которых использование всех видов 
ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие 
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личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний 
и будущий потенциал экономической системы как способности удовлетворять сложившиеся 
рыночные потребности; 

2) принцип системного подхода, предусматривающий решение всего комплекса 

вопросов, необходимых для того, чтобы формируемая инновационная среда наилучшим 
образом удовлетворяла целевым установкам и требованиям, и удовлетворяла комплексности 
решения задач и согласованности рабочих программ; 

3) принцип непрерывности инновационного развития, который означает создание 

инновационной средой условий, при которых любой поток инновационных идей может 
получить в экономической системе возможность непрерывного преобразования в 
инновационные продукты. Это обеспечивает в динамике развития экономической системы 
непрерывную смену инновационными продуктами друг друга адекватно растущим запросам 
потребителей; 

4) принцип множественности решений означает, что инновационная среда должна 

обеспечивать многовариантность инновационных решений исходя из получаемых 
промежуточных результатов на основе экономико-математических и кибернетических 
подходов; 

5) принцип относительной закрытости формируемой внутренней инновационной 

среды экономической системы, подразумевающий, что при рaccмoтpeнии внешней среды, как 
общего пространства (для cнaбжeния, сбыта, инвестирования и т.д.), и готовности 
экономической системы к участию в процессах глобализации, внутренняя инновационная 
среда экономической системы должна обладать конкурентными преимуществами. [2,3] 

Таким образом, в современных условиях экономики инновационная среда является 
фундаментом для осуществления инновационной деятельности, ключевым фактором успеха 
экономической системы. 
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Системи економічних нормативів регулювання діяльності банківських установ вводиться 
для забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань 
перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу 
через ризики, що притаманні банківській діяльності. 
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Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність"  установлює порядок 
визначення регулятивного капіталу банку та основні  економічні нормативи, які складаються з 
чотирьох груп. Економічні нормативи  є обов'язковими до виконання всіма банківськими 
установами в Україні. 

Економічні нормативи регулювання банківських установ наведені на рис. 1.[3] 
 

Економічні нормативи регулювання банківських установ 
 

 
I група – 
нормативи 
капіталу 

  
II група -  
нормативи 
ліквідності 

  
III група - 
нормативи 
кредитного 
ризику 

  
IV група – нормативи 
інвестування 

 
Н1- мінімальний 
розмір 
регулювання 
капіталу 

 Н4 – миттєва 
ліквідність 

 Н7 –
максимальній 
розмір 
кредитного 
ризику на 1 
контрагента 

 Н11 – інвестування в цінні 
папери окремо за кожною 
установою 

 
Н2 - достаток 
регулятивного 
капіталу 

 Н5 – поточна 
ліквідність 

 Н8 – великі 
кредитні 
ризики 

 Н12 – загальна сума 
інвестування 

 
Н3 – 
співвідношення 
регулятивного 
капіталу до 
сукупних активів  

 Н6 –
короткострокова 
ліквідність 

 Н9 –
максимальний 
розмір кредитів, 
гарантій та 
поручительств, 
наданих одному 
інсайдеру 

 
Н10 – максимальний 
сукупний розмір кредитів, 
гарантій та поручительств 
наданих інсайдером 

 
Рис. 1.Економічні нормативи регулювання банківських установ 

 

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним 
призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть 
на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й 
стабільної діяльності банків. 

Регулятивний капітал банку - сукупність основного капіталу та додаткового капіталу.  
Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1) має становити 120 млн.грн. 

Розмір регулятивного капіталу банку не може бути меншим, ніж його статутний капітал. 
Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) відображає здатність 

банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають із 
торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення 
показника достатності (адекватності) регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її 
беруть на себе власники банку; і навпаки, чим нижче значення показника, тим більша частка 
ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку. Норматив достатності 
(адекватності) регулятивного капіталу встановлюється для запобігання надмірному 
перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на 
кредиторів/вкладників банку. Нормативне значення нормативу Н3 має бути не менше ніж 9 
відсотків.  
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Ліквідність банку - це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових 
зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених 
активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших 
джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).  

Банківська діяльність піддається ризику ліквідності - ризику недостатності надходжень 
грошових коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися 
в строк за власними зобов'язаннями у зв'язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії 
фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат. 

У зв'язку з цим банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на 
достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з 
урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне 
співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру 
активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику 
для виконання правомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів.  

З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установлює такі 
нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та 
короткострокової ліквідності (Н6).  

Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення високоліквідних активів 
до поточних зобов'язань банку.  Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг 
високоліквідних активів для забезпечення виконання поточних зобов'язань протягом одного 
операційного дня.v Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж 20 відсотків.  

Норматив поточної ліквідності (Н5) визначається як співвідношення активів з кінцевим 
строком погашення до 31 дня (включно) до зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 
31 дня (включно).  Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів банку для 
забезпечення виконання поточного обсягу зобов'язань протягом одного календарного місяця. 
Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 40 відсотків.  

Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення активів до 
зобов'язань з кінцевим строком погашення до одного року. Цей норматив установлює 
мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов'язань протягом 
одного року. Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 60 відсотків. 

До активних операцій, що пов'язані з кредитним ризиком, належать операції банку, що 
пов'язані з наданням клієнтам залучених коштів у тимчасове користування (надання кредитів у 
готівковій або безготівковій формі, на фінансування будівництва житла та у формі врахування 
векселів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій,  операцій  репо, 
фінансового лізингу тощо) або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове 
користування (надання гарантій, поручительств, авалів тощо), а також операції з купівлі та 
продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і від свого імені (включаючи андеррайтинг), 
будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника 
щодо повернення заборгованої суми. 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента 
встановлюється з метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання 
окремими контрагентами своїх зобов'язань. Нормативне значення нормативу Н7 не має 
перевищувати 25 відсотків.  

Норматив великих кредитних ризиків (Н8) установлюється з метою обмеження 
концентрації кредитного ризику   контрагентом або групою пов'язаних контрагентів. 
Кредитний ризик, що прийняв банк на одного контрагента або групу пов'язаних контрагентів 
уважається великим, якщо сума всіх вимог банку до контрагента або групи пов'язаних 
контрагентів та всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо цього контрагента або 
групи пов'язаних контрагентів, становить 10 відсотків і більше регулятивного капіталу банку.  

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному 
інсайдеру,установлюється для обмеження ризику, який виникає під ас здійснення операцій з 
інсайдерами, що може призвести до прямого та непрямого впливу на діяльність банку. Цей 
вплив зумовлює те, що банк проводить операції з інсайдерами на умовах, не вигідних для 
банку, що призводить до значних проблем, оскільки в таких випадках визначення 
платоспроможності контрагента не завжди здійснюється достатньо об'єктивно. Нормативне 
значення нормативу Н9 не має перевищувати 5 відсотків.  
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Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих інсайдерам, установлюється для обмеження сукупної суми всіх ризиків щодо 
інсайдерів. Надмірний обсяг сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів призводить до 
концентрації ризиків і загрожує збереженню регулятивного капіталу банку. Нормативне 
значення нормативу Н10 не має перевищувати 30 відсотків. 

Національний банк здійснює контроль за придбанням банком корпоративних прав (акцій, 
паїв, часток) в обмін на кошти або майно з метою отримання доходу/прибутку або права на 
участь в управлінні юридичною особою, у тому числі за прямими інвестиціями. 

Прямі інвестиції банків - це внесення банками власних коштів або майна до статутного 
капіталу юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції, паї, частки), емітовані такою 
юридичною особою.  

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою встановлюється для 
обмеження ризику, пов'язаного з інвестуванням в акції, паї, частки та інвестиційні сертифікати 
окремої юридичної особи. Нормативне значення нормативу Н11 не має перевищувати 15 
відсотків.  

Норматив загальної суми інвестування встановлюється для обмеження ризику, 
пов'язаного із здійсненням банком інвестиційної діяльності. Нормативне значення нормативу 
Н12 не має перевищувати 60 відсотків.  

Розглянуті економічні нормативи регулювання діяльності банківських установ 
забезпечують стабільність діяльності банків і своєчасного виконання ними зобов’язань перед їх 
вкладниками. 
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Актуальность темы. Инновационный механизм регионов имеет ряд отличительных 
особенностей, обусловленных конкретной цикличной фазой их развития, которая определяет 
состояние и степень эффективности функционирования данной территориальной 
общественной системы. Если такая система находится в состоянии кризиса, то ее 
инновационный механизм является детерминированным и дезорганизованным, что порождает 
такие явления как диспропорции и нестабильность развития. В таких условиях разработка 
стратегии инновационного развития регионов становится особенно актуальной.  

Анализ публикаций и достижений по обозначенной проблеме показывает, что с развитием 
высоких технологий знания становятся наиважнейшим фактором производства. 
Интеллектуальный капитал становится главным конкурентным преимуществом и является 
мощной основой инициирования инновационной деятельности в экономике Украины [1-3].  

Среди нерешенных частей проблемы государственной политики формирования 
региональной бизнес-среды нераскрытыми остаются вопросы содержания и структуры 
механизма поддержки и развития рынка интеллектуальной собственности, проблем и 
стратегических ориентиров в текущий момент и перспективы их развития. 

Цель работы – мониторинг и сравнительный анализ объектов интеллектуальной 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/679-14
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собственности в сфере высоких технологий, обсуждение трендов, принятие рекомендаций. 
Изложение основного материала. Статистические данные Госкомстата Украины 

содержат данные о динамике инновационных процессов. Несмотря на то, что они являются 
основным источником информации о текущем состоянии инновационной деятельности в 
государстве, сведения, содержащиеся в них, не всегда являются полными, а зачастую и 
недостаточными.  

Государственное статистическое наблюдение по форме № 1 – инновация (годовая), № 1 
НН составляют исключительно промышленные предприятия и их отдельные подразделения 
всех форм собственности и организационно-правовых форм хозяйствования, которые 
занимаются видами деятельности, классифицируемыми по секциям: «С» – добывающая 
промышленность, «Д» – обрабатывающая промышленность, «Е» – производство и 
распределение электроэнергии, газообразного топлива, тепла и воды. Обследование 
предприятий других видов деятельности по результатам их инновационной деятельности 
планом государственных статистических данных наблюдений, который ежегодно утверждается 
распорядительным актом Кабинета Министров Украины, не предусмотрено [1, с. 107]. 

Анализ причин и направлений развития инновационной деятельности в отдельных 
секторах экономики в этих источниках отсутствует. Для этих целей кроме информационно-
поисковых систем используются и системы обработки данных, которые служат инструментом 
для выявления существующих закономерностей и позволяют аналитикам изучать прогнозные 
сценарии возможного развития ситуации. 

Для принятия адекватных управленческих решений на основе имеющейся информации и 
изучения трендов служат системы поддержки принятия решений, являющиеся основой 
автоматизированных систем управления и использующие в своей деятельности экономико-
математические методы, имитационное моделирование, корреляционный и регрессионный 
анализ, критериальные и матричные методы, модели принятия решений в условиях 
неопределенности. 

Ограничится одной из составляющих информационно-аналитического обеспечения не 
представляется возможным, так как все они являются взаимосвязанными и взаимозависимыми, 
поэтому в настоящей работе, кроме констатации имеющихся в наличии сведений, 
использованы и методы прогнозирования и экономической логистики.  

Информационно-аналитическое обеспечение инновационной деятельности регионов 
Украины через объекты интеллектуальной собственности насчитывает довольно большое 
число источников формирования базы данных по классификации конкретных компонентов 
интеллектуальной собственности, использование которых обуславливает необходимость 
оценивания и адаптации регионов к трансформационным переходам к экономике знаний и 
высоким технологиям. Их количественная оценка позволяет эффективно управлять процессом 
предпринимательской деятельности как одной из движущих сил развития экономики регионов. 
Такое понимание, прежде всего, требует определения тенденций инновационного развития 
регионов и определения позиционирования каждого из них. 

На рынке труда главными становятся знания и творческие способности сотрудников. 
Предприятиям нужно постоянно усовершенствовать навыки работников умственного труда, 
создавать условия для творчества и новаторства. Изменяется и характер труда, происходит 
вытеснение неквалифицированного физического труда интеллектуальным, в котором 
информационные технологии создают новые рабочие места и одновременно разрушают 
старые. Вместе с тем, как показывает теория и практика, в долгосрочной перспективе новые 
технологии создают баланс труда и создают столько рабочих мест, сколько разрушают.  

Долгосрочный успех развития предприятия не возможен только на основе единственной 
правильно сформулированной стратегии. Базовое направление развития должно опираться на 
максимизацию устойчивости предприятия. 

Украина относится к странам с нестабильными условиями ведения бизнеса, 
неблагоприятной обстановкой в налогово-бюджетной и финансово-кредитной сферах.  

К основным причинам, сдерживающим развитие инновационной деятельности в 
Украине, следует отнести: 

 низкий уровень качества высшего образования в большинстве наукоемких и 
инновационно-ориентированных отраслях знаний; 
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 существующая инфраструктура государственного управления инновационной сферой, 
не обеспечивающая координации взаимодействий науки с производством, 
использование высоких технологий и продуктов интеллектуальной собственности для 
нужд экономики Украины; 

 структурная трансформация науки в государстве, не взаимосвязанная с заданиями 
модернизации национальной экономики; 

 научно-технический потенциал Украины, в своем большинстве не ориентированный 
на рынок, то есть существует явление психологической и профессиональной 
неподготовленности большинства научных сотрудников к инновационной 
деятельности; 

 политическая и финансовая нестабильность государства; 
 отсутствие государственного протекционизма украинских инноваций и 

высокотехнологических продуктов; 
 коммерциализация научно-технических разработок и изобретений, не отвечающая 

условиям рыночной конъюнктуры.  
Выводы. Ключевым направлением формирования региональной бизнес-среды должно 

стать создание конкурентоспособной инновационно ориентированной экономики, способной 
повысить эффективность производства за счет повышения доли высоких технологий с 
использованием в этих технологиях интеллектуальной собственности.  

Органичное объединение инновационной и инвестиционной деятельности, вложение 
увеличивающихся объемов средств в современные инновационные технологии и производство 
инновационных продуктов следует рассматривать как важнейшую предпосылку эффективного 
функционирования отечественной экономики.  
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Для українських підприємств, що функціонують в умовах зростаючої невизначеності і 
динамічності зовнішнього оточення, одним з головних чинників забезпечення 
конкурентоспроможності стає їх сталий розвиток. Стійкість функціонування і розвитку 
підприємства залежить від наступних складових: організаційно-правового устрою та віку 
підприємств; фінансового стану; кадрового корпусу керівників, їх здатності до адаптацій і 
нововведень; зацікавленості працівників у результатах праці; загального перебігу ринкових 
реформ і стабілізації економіки; умінь знайти власну нішу на ринку, що формується; вміти 
підвищити якісні параметри продукції та ряду інших [1]. Звідси витікає, що при побудові 
моделі процесу управління сталим розвитком підприємства необхідно виділяти наступні 
напрями його діяльності : фінансовий, виробничий, кадровий та інформаційний, а також 
конкретизувати елементи забезпечення сталого розвитку за кожним з напрямів. 

У новій економічній парадигмі в центр аналізу соціально-економічного розвитку 



Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Одеса, 20 - 21 лютого 2014 року 87

ставиться здатність економіки до ефективних, якісних і структурних зрушень, що 
безпосередньо залежить від людини. 

Технократичний підхід забезпечував економічне зростання економіці, але призвів до 
того, що людський капітал при цьому перестав бути чинником або ресурсом економіки, 
оскільки чинник — це рушійна сила економіки підприємства, що справляє економічне 
враження, а ресурс — джерело доходу підприємства. У епоху науково-технічної і 
інформаційної революції, коли людина, її науково-освітній потенціал стає вирішальним 
чинником соціального і економічного прогресу сформувалася сучасна теорія людського 
капіталу. Основні положення теорії сформульовані такими економістами: Г. Беккер, У Боуен, 
М. Блауг, Б. Вейсброд, Е. Гришнова, Е. Денисов, Дж. Кендрик, Л. Туроу, М. Фишер та ін. 

Більшість  з них  визначає  категорію «людський капітал»  як здатність людей до участі в 
процесі виробництва, сукупність втілених в них потенційних можливостей приносити дохід 
(індивідуальний та громадський);  ряд авторів включає в цю категорію природні особливості і 
таланти, а також набуті — освіту, професійні знання, кваліфікацію і навички. Думка інших 
дослідників (зокрема, Є. Бородіної) базується на тій основі, яка визначає людський капітал не 
власне як живих людей і не знання самі по собі : «Це — сукупність проінвестованих суспільно 
доцільних виробничих і загальнолюдських навичок, знань, здібностей, якими володіє людина, 
які йому належать, не відокремлені від нього та практично використовуються у повсякденному 
житті» [2]. 

Ми вважаємо,  що доцільніше використовувати наступне визначення поняття «людський 
капітал» як включену в суспільно-економічні стосунки здатність людей активізувати процес 
виробництва за допомогою особових потенційних можливостей, що базуються на розвинених 
фізичних і духовних якостях та здібностях людини. 

Поняття «капітал» виражається через систему стосунків, що виникає і формується в 
процесі певної діяльності з приводу використання певних ресурсів з метою отримання 
прибутку. Сукупність здібностей людини не є капіталом, тому що самі по собі вони нічого не 
означають. Включення в систему суспільно-економічних стосунків певного набору здібностей, 
знань і навичок людини дає можливість визначати їх як капітал. Капіталом стає реалізація 
знань і навичок індивіда в продуктивній праці, коли метою виробництва виступає отримання 
прибутку. 

Виробництво людського капіталу — це процес створення продуктивних здібностей 
людини за допомогою інвестицій в специфічні процеси його діяльності : освіту, підвищення 
кваліфікації, перепідготовку, зміцнення фізичних сил та морального духу і т.д. Активами 
знання та здібності людини стають у тому випадку, якщо вони застосовані на виробництві. 
Активи людського капіталу є важелями, які забезпечують економічне становище підприємства 
і самої людини в суспільстві; на національному та індивідуальному рівнях вони визначають 
функціонування,а також економічне зростання підприємств. 

Людський капітал включає наступні поєднання індивідуальної та виробничої діяльності: 
 по-перше, поєднання природних і надбаних в результаті навчання та життєдіяльності 

здібностей,а також фізичної енергії із затребуваністю їх на виробництві з подальшими 
оптимальними витратами; 

 по-друге, поєднання знань та досвіду, що використовується людиною в сфері 
громадського відтворення, з ростом продуктивності праці та підвищенням 
ефективності виробництва; 

 по-третє, запас знань, здібностей і навичок накопичується в процесі доцільного 
поєднання виробничої діяльності та відповідного мотивування працівника; 

 по-четверте, збільшення індивідуальних прибутків поєднується з відтворенням 
людського капіталу в широкому розумінні (додаткова освіта, професійна 
перепідготовка реінвестуються у виробничу діяльність). 

Механізмом формування людського капіталу є інвестування в людину, тобто доцільні 
вкладення в індивіда у вигляді грошової або іншої форми, що мають на меті, як вказано вище, з 
одного боку, приносити прибутки людині, а з іншого - призводити до росту продуктивності 
праці. Витрати, сприяючі підвищенню продуктивності праці, можна розглядати як інвестиції; 
поточні витрати здійснюють з тим розрахунком, що вони будуть багаторазово компенсовані 
вищими прибутками в майбутньому. 

Отже, з усіх видів інвестицій інвестиції в людський капітал найбільш важливі та 
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розрізняються вони таким чином: 
 інвестиції в освіту (навчання у школі, інституті, підвищення кваліфікації на 

виробництві); 
 витрати на охорону здоров'я, що забезпечують фізичне і розумове здоров'я індивіда 

(профілактика захворювань, медичне обслуговування); 
 поліпшення житлових умов, сприяюче відновленню сил працівника і посиленню його 

розумової діяльності); 
 відповідне харчування. 
Перераховані види інвестицій створюють умови для якісної трудової діяльності, що 

сприяє використанню людського капіталу. Особливістю вкладень в людський капітал є те, що 
примноження знань та досвіду індивідів сприяє росту продуктивності капіталу, втіленого в 
людях, не відразу. Цей процес, як правило, пролонгований в часі. 

Особливе значення в розвитку людського капіталу відводиться партнерським відносинам 
між учасниками виробництва, тісній взаємодії між державою, фірмами, підприємствами та 
системою вищої, професійної освіти при формуванні та розвитку людського капіталу. 

Кажучи про міру впливу сфери освіти на інноваційні процеси формування людського 
капіталу, а значить, на розвиток економіки підприємства, також необхідно вести мову про 
механізм обліку потреб економіки в знаннях та кваліфікації і трансформації їх в кількісні, 
якісні, структурні та інші зміни у сфері освіти. 

Функціонування цих механізмів і визначає у величезній мірі величину віддачі коштів, 
вкладених в сферу освіти. Стратегічне бачення проблеми розвитку людського капіталу з 
потребами виробництва може здійснюватися на практиці: по-перше, шляхом розробки і 
проведення державної освітньої політики, що базується на постійному вивченні тенденції 
розвитку ринку праці, що формується; по-друге, шляхом безпосередньої участі виробничих 
структур в процесі підготовки кадрів, що реалізується в різноманітних формах співпраці між 
фірмами і учбовими закладами. 

Новим інститутом формування людського капіталу в сучасних умовах виступає система 
мотивації. Нині основними мотивами фахівця до праці є: отримання високого доходу, 
можливість реалізації знань, здібностей, кваліфікації, бажання мати стабільне місце роботи. 
Джерела виникнення цих мотивів - низька заробітна плата та інші матеріальні блага, 
обмеження можливості реалізації своїх здібностей. Форми прояву мотивів можуть виражатися 
в пошуку додаткового джерела доходу, зміні спеціальності працівника або місця роботи, а це 
негативно відбивається на розвитку економіки. 

Слід погодитися з тим, що в умовах становлення ринкової економіки важлива роль в 
системі економічних мотивів належить оплаті праці. Вона є універсальним, кількісно 
визначеним засобом компенсації для усіх категорій працівників, які, завдяки універсальності 
грошей, можуть задовольняти потреби усіх рівнів _ фізіологічні, безпеки, соціальні, 
самооцінки. Більшість людей, задовольняючи свої основні потреби, прагнуть до збільшення 
заробітків. В той же час людина реалізує себе як особистість в професійній праці, і грошова 
оцінка праці перетворюється на оцінку його самореалізації. Виключенням може бути творча 
особистість. Далеко не усі істинні письменники, філософи, художники - по-справжньому 
творчі особистості - затребувані ринком та заможні. Для більшості ж людей життєвий успіх 
асоціюється із заробленими грошима. Таким чином, безумовно, гроші мають  потужний 
мотиваційний потенціал. 

Крім того, грошова винагорода є одним з найбільш контрольованих з боку працедавців і 
суспільства стимулів в процесі мотивації. Саме керівники зрештою визначають систему оплати 
праці та розподілу винагород за якість або кількість праці. 

Майже усі теорії мотивації сходяться на тому, що грошова винагорода служить 
потужним мотиваційним чинником. Проте цей мотиваційний чинник буде досить сильним, 
якщо люди надають зарплаті велике значення та переконані в існуванні прямої справедливої 
залежності між своїм трудовим вкладом та розміром отримуваної винагороди. 

Очевидно, в якості важливого засобу мотивації праці заробітна плата повинна 
сприйматися працівниками як справедлива винагорода за трудові функції, які вони виконують. 
Можна виділити два аспекти справедливості: внутрішній та зовнішній. 

Суть зовнішньої справедливості полягає в тому, що необхідно не просто залучити 
працівників до роботи на цьому підприємстві, забезпечивши їм гідну зарплату в порівнянні з 
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іншими організаціями, але й не допустити втрату підприємством кваліфікованих працівників. 
Внутрішня справедливість полягає в тому, що всередині організації повинен дотримуватися 
принцип справедливості оплати праці. Причому розподіл прибутків трудової діяльності між 
співробітниками повинен ними усвідомлюватися як справедливе розпорядження засобами 
фонду заробітної плати. 

Взаємозв'язок стимулюючих функцій заробітної плати досягається при функціонуванні 
взаємозв'язку базової оплати з іншими видами виплат, а це, у свою чергу, сприяє росту рівня 
мотивів. 

Підвищуючи індивідуальну продуктивність праці, людина здатна виконувати ту роботу, 
яка має велику соціальну цінність, — так соціальні мотиви чинять вплив на розвиток 
людського капіталу. 

Розвиток інтелекту та генерація нових технічних і технологічних ідей сприяють 
виникненню самоповаги у людини. 

Таким чином, простежується система взаємопов'язаних елементів: розвиток ринкової 
економіки та соціальних чинників в суспільстві дозволяє «задіювати» чинники розвитку 
людського потенціалу, що призводять до росту продуктивності праці на підприємствах, росту 
ефективності підприємства за рахунок впроваджень нових технологій і інвестування в 
персонал. 

Відбувається процес кругообігу: власне людський капітал сприяє ефективності 
виробництва, ефективне виробництво інвестує в розвиток людського капіталу. Цей процес 
нескінченний, оскільки прагнення до збільшення індивідуального та національного багатства і 
є стратегія вічного. 

Розвиток людського капіталу та економічного зростання підприємства будується на 
наступному алгоритмі: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Розвиток людського капіталу 
 

Значення капіталу, вкладеного в матеріальні ресурси, знижується. Більшою мірою 
цінність підприємств формують «нематеріальні ресурси» — ідеї, заповзятливість і творчість 
персоналу, стратегічно-інтелектуальне об'єднання партнерів і так далі. Головне, на що 
витрачаються ресурси — це генерація ідей, пошук інформації, її обробка, швидке практичне їх 
застосування для виробництва продукції та отримання прибутків. 

Дослідження найважливіших умов і передумов сталого розвитку підприємств, вбачається 
найбільш важливим для формування напрямів вдосконалення процесів управління 
функціонуванням підприємств на етапі переходу до інноваційного типу економіки. 
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Основною метою функціонування організаційно-управлінській системі 
природокористування э забезпечення  екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги 
на  території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи 
планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу, що узгоджується з 
статтею 16 Конституції України та визначається як обов’язок держави. Реалізація цілей і 
належне виконання зазначеного обов’язку можливе лише за умов створення в Україні 
ефективноїсистеми управління природокористуванням і охороною довкілля. 

Актуальністьдослідження проблем стану організації охорони довкілля, 
ресурсокористування, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в сучасній організаційно-
управлінській системі природокористування в Україні пов’язана з необхідністю створення 
ефективного механізму управління  природокористуванням і охороною  довкілля, здатного 
вирішувати поставлені стратегічні соціальні, екологічні, економічні завдання розвитку 
національної економіки. Організаційна система управління природокористуванням потребує 
подальшого удосконалення та трансформації в рамках проведення адміністративно-
територіальної реформи в Україні. 

З часу набуття Україною незалежності неодноразово змінювалася система органів 
управління природокористуванням і охороною довкілля, створювалися та ліквідовувалися 
міністерства, відомства, комітети, служби, перерозподілялися повноваження, однак на 
ефективність управлінської діяльності ці трансформації практично не вплинули. Указом 
Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 “Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади” проведено реформування цієї системи. Оцінка результатів 
реформування організації управління природокористуванням в країні залишається відкритим 
питанням, існуючі проблемисистеми управління та поставлені перед нею соціальні завданняне 
вдалося вирішити, підвищити рівень її дієвості.  

Нестабільність системи і структури центральних органів виконавчої влади негативно 
впливає на ефективність функціонування системи організації управління 
природокористуванням, що є однією із причин неналежної якості управління в сфері 
природокористування. 

Організація управління в сфері природокористування визначає  питання організаційної 
структури, упорядкування і регламентації дій виконавців.  Організація найтіснішим чином 
пов'язана з такими функціями управління, як керівництво й організація контролю. 

Об'єктом запровадження функції організації управління природокористуванням є якість 
довкілля, об’єкти природно-ресурсного потенціалу, доцільність використання природних 
ресурсів,оптимальний рівень екологічної безпеки. 

Суб'єктом організації управління  у сфері природокористування визначається діяльність 
державних органів виконавчої влади,  місцевого самоврядування та громадських організацій. 

Функція організації управління природокористуванням пов'язано зі створенням 



Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Одеса, 20 - 21 лютого 2014 року 91

організаційного механізму. Мета цієї функції — сформувати керуючі та керовані системи, а 
також зв'язки й відносини між ними. Особливість функції організації щодо інших самостійних 
функцій полягає в тому, що це єдина функція, яка забезпечує взаємозв'язок і ефективність усіх 
інших функцій управління [1]. Зміст функції організації управління природокористуванням 
включає створення органів управління, побудову структури апарату управління, формування 
управлінських підрозділів, ланок, розроблення положень про органи управління, встановлення 
взаємозв'язків між управлінськими структурами, підбір і розстановку кадрів тощо. Організація 
означає також реорганізацію та ліквідацію органів управління, підприємств, установ. 

Запровадження функції організації природокористуванням таким чином  передбачає: 
 формування організаційної структури управління виділеними функціонально-

структурними елементами природокористування, створення органів управління; 
 створення керуючої та керованої системи; 
 побудову структури апарату управління, формування управлінських підрозділів, 

ланок; 
 виявлення учасників процесу і встановлення порядку взаємодії  між відповідними 

органами управління, їх кооперація та підпорядкованість; 
 послідовність протікання процесу, обумовлений послідовною реалізацією функцій 

організації управління; 
 взаємодія різних органів і підрозділів управління, регламентація їх діяльності. 
Функції управління у сфері природокористування і природоохоронної діяльності 

визначаються як види діяльності державних органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та громадських організацій по забезпеченню організації раціонального 
використання природних ресурсів, їх відтворення та захисту і охорони навколишнього 
середовища [2, c. 38]; основні  напрямки діяльності відповідних суб’єктів щодо організації 
охорони довкілля [3, c. 86]. 

Особливе місце займає у системі управління природокористуванням організаційні 
методи, які охоплюють процеси підготовки, прийняття та реалізації рішень направлених щодо 
запобігання та ліквідації порушень, забруднення навколишнього природного середовища, 
організацію екологічно чистих технологій при використанні природних ресурсів. Організаційні 
методи забезпечують розподіл функцій у сфері організації природокористування, підсилення 
контролю, узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо організації 
природокористування та його впровадження. 

В Україні система державного управління природокористуванням та охороною довкілля 
базується на організаційному поєднанні діяльності органів державної влади, які і є суб'єктами 
державного управління. Орган держави - частина державного апарату – група осіб або одна 
особа, які наділені юридично визначеними державно-владними повноваженнями для 
виконання завдань і функцій держави. 

Система організації державного управління охороною довкілля, ресурсокористуванням, 
забезпеченням ресурсно-екологічної безпеки, крім державних органів, включає у себе також 
органи місцевого самоврядування й громадські організації. Таким чином, екологічне 
управління залежно від суб'єктів, які його здійснюють, можна чітко поділити на державне, 
самоврядне і громадське. Звичайно, вирішальне значення у даному питанні відіграє державний 
рівень управління. 

Поняття державного управління у сфері природокористування є похідним від поняття 
державного управління в цілому. Органи державного управління охороною довкілля, 
ресурсокористуванням, забезпеченням ресурсно-екологічної безпеки поділяються залежно від 
виконуваних ними функцій на загальні і спеціальні. Організаційна структура державного 
управління охороною довкілля, ресурсокористуванням, забезпеченням ресурсно-екологічної 
безпеки складається із загальних і спеціальних органів управління. 

Сучасна організаційно-управлінська система природокористування формується із 
системи загальних органів державної влади у складі:Верховна Рада України, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України,Рада Міністрів Автономної 
Республіки Крим, Президент України, місцеві державні адміністрації. 

Система організації управління природокористуванням представлено на рисунку 1 . 
 
 



Робота секцій 

 

 92

 
 

Рис.1. Організаційно-управлінська система природокористування в Україні 
 

На ефективність та результативність організації системи управління природокористуванням 
впливає: 

 структура органів державного управління, організаційна структура управління; 
 розподілу повноважень між ними;  
 функціональні складові апарата управління; 
 залучені організаційні методи та важелі управління; 
 існуюча організаційна модель управління. 
Це далеко не повний перелік сучасних факторів, що впливають на організацію управління охорони 

довкілля, ресурсокористування, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в сучасній організаційно-
управлінській системі природокористування в Україні. 

Зарубіжний досвід переконливо свідчить, що одним із важливих чинників ефективності 
державного управління природокористуванням і охороною довкілля є таке розмежування повноважень 
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між управлінськими структурами, яке дозволило б не лише раціонально розподілити компетенцію, але і 
мінімізувати можливості для реалізації корупційних схем [4]. 

Удосконалення державно організаційно-управлінської системи природокористуванням та його 
складовими: охорони  довкілля, ресурсокористування, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки  
повинна  здійснюватися  на  науковій  основі, враховуючи  специфіку  сфери управління 
природокористуванням. 

Висновки. Аналіз дослідження стану організаційно-управлінської системи природокористування 
дозволяє зробити висновок щодо недостатньої досконалості системи управління і потреби у подальшому 
проведенню послідовної політики та комплексної сукупності заходів, що направлені на її реформування 
для досягнення ефективності функціонування системи управління природокористуванням.  

Організаційно-управлінська система природокористування потребує змін та сучасних 
трансформацій в структурі, системі інститутів організації управління, методах, формах,  функціях і 
важелях управління природокористування у відповідь до сучасних викликів, екологічних кризових явищ, 
адаптації і використання світового досвіду організації управління природокористуванням і охороною 
довкілля. 

Підвищення ефективності функціонування системи організації управління природокористування 
мати здійснюватися на засадах впровадження принципів сталого розвитку, реалізації інноваційних 
підходів та формування сучасної моделі організаційно-управлінської системи природокористування з 
урахуванням поєднання суспільних інтересів, держави, бізнес-структур, населення, громадських 
організацій, збереження природи та накопичення природного багатства. 

Всебічне використання системного, комплексного, ситуаційного, процесного підходів, методу 
синергетичної взаємодії, інформаційних та інноваційних технологій для побудови організаційно-
управлінської моделі управління природокористуванням в Україні вимагає враховувати наявні 
прогресивні методи, підходи, інструменти щодо організації управління охороною довкілля, раціональним 
використанням природно-ресурсного потенціалу, забезпеченням ресурсно-екологічної безпеки на основі 
виявлення глобальних загальносвітових, національних тенденцій. 

На практиці, слід відмітити, впровадження самою сучасною та більш досконалою організаційно-
управлінської системи природокористування не дає щохвилинного результату та націлена на 
довгостроковий характер отримання позитивних результатів, підвищення її ефективності та прозорості 
функціонування оновленої системи управління природокористування в країні. 

Удосконалення організаційно-управлінської системи природокористування має значний потенціал 
та здатне впливатина стимулювання економічного розвитку країни, покращення бізнес-клімату, 
організації та підвищення рівня ресурсо- та природо збереження, зростання демократизації та прозорості 
управлінських дій та процедур у сфрі природокористування. 
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Рассматривается функционирование экономического субьекта в отличие от имеющихся 
ранее исследований с учетом взаимодействия его основних подсистем, обладающих 
определенными динамическими свойствами, с учетом взаимодействия производственой, 
финансовой, маркетинговой и кадровой составляющей деятельности. 
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В качестве исходной используем классическую модель Солоу 
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где )(1 tK  объем имеющихся основних производственных фондов (ОПФ),  - норма 

амортизации, )(t  – темпы внедрения новых ОПФ в производство. 

Для описания темпов внедрения ОПФ воспользуемся моделью с распределенным лагом 
внедрения [1]: 
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где )(tU  – темпы инвестирования в развитие производства, )(  – функция плотности 

распределения (ФПР) внедрения инвестиций, т.е.  
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Планируемый объем производства определяем формулой 
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где )(tq  – доля ОПФ, задействованных в производстве. 

Полагаем, далее, что объем трудових ресурсов при переменном масштабе производства 
удовлетворяет условию: 
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где коэффициенты 21,aa  могут быть определены из технических и технологических 

нормативов. 
 
Запасы сырья выбывают и пополняються в соответствии с выражением 
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где  t( ) – ФПР выполнения заказов, сделанных в момент t  . 

Тогда для объема запасов справедливы соотношения: 
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)()( txtZ p  , (7) 

где   – удельная норма расхода на единицу продукции, )(tx  – объем выпуска продукции в 

единицу времени, )(tZ p  – скорость расхода сырья. 

Если Т – плановый период непрерывной работы предприятия, то в этот период: 
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 ,,0,0)( TttZ    

 
что должны обеспечить службы снабжения предприятия, сформировав план заказов поставок  

)(3 tZ  . 

Полагая среднюю ставку заработной платы равной  )(t , общий объем расходов на 

оплату труда составит величину 
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где  )(tL  – задействованный в производстве в момент времени t объем трудовых ресурсов. 

В святи с изменением масштабов производства меняется численность занятых в 
производстве, что влечет за собой измнение выплат по заработной плате. Изменение 
численности занятих можно описать соотношеним [2]: 
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а издержки, связанные с этим процессом, записать в виде: 
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где 1S  и 2S   приведенные издержки при сокращении штата или его расширении 

соответственно, а эмпирические параметры 1  и 2  могут быть определены из данных по 

работе с кадрами. 
Пополнение трудовими ресурсами происходит во времеи и с ограниенной скоростью, и в 

некоторый момент времени задействованные ОПФ )(2 tK  могут бать не обеспечены трудовими 

ресурсами. Тогда объем выпуска продукции можно определить соотношением 
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Если же в некоторый момент 0)( tZ     , то 0)( tx     с сохранением расходов на 

зарплату опредедяемую формулой (8). 

Пусть цены на сырье и продукцию )(),( twtw TC     соответственно. Тогда темпы затрат 

на сырье 

)()()( 3 tZtwtV C  (12) 

 
а для объема реализованной продукции )(ty  в стоимостном выражении можно записать: 
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где ),( tr   функция плотности вероятности реализации продукции во времени, 0t  ,   - 

параметр, определяющий характер темпов реализации продукции. 
Объем нереализованной продукции в текущий момент составит величину: 
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Финансовая подсистема учитывает поступления и расходы в финансовой сфере 

деятельности предприятия. Если упростить ситуацию и рассмотреть только простейшие 
взаимодействия производителя с финансовыми предприятиями, то можем положить, что bt – 
значение текущего счета производителя, и для темпов его изменения можно записать: 
 

 )()()()()()()()( '' tStVtCtUtytbttb   , (15) 

 
где )(t  – банковский процент. 

В качестве активов производителя можно учесть также нереализованный товар (14): 

)()()( tRtwtQ T  (16) 

 
Таким образом, суммарный капитал, которым владеет предприятие в текущий момент, 
составит величину: 
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где )(1 t  – коэффициент, учитывающий рыночную стоимость ОПФ, )(2 t  – коэффициент 

«уценки» нереализованного товара, то есть может реализоваться ситуация 1)(,1)( 21  tt  . 

В процессе эволюции экономической производственной системы управляемыми являются: 
)(tU  – темпы инвестиций, )(tq  – доля используемых в производстве ОПФ, )(t - заработная 

плата. К частично управляемым параметрам  можно отнести: )(),( twtw TC - цены на сырье и 

продукцию, ),(),(),(  rtt  – функции плотности распределения, которые определяются 

правилами, договоренностями и т.д. субъектов рынка сырья и продукции. Параметры )(1 t  и 

)(2 t  в наибольшей мере подвержены влиянию внешней относительно производства среды.  
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Сучасна енергетика в основному базується на не відновлювальних джерелах енергії, які, 

маючи обмежені запаси, є вичерпними і не можуть гарантувати стійкий розвиток світової 
енергетики на тривалу перспективу, а їх використання – один з головних факторів, який 
призводить до погіршення стану навколишнього середовища і його кризового стану. 

До нетрадиційних відносяться відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), які 
використовують потоки енергії Сонця, енергію вітру, теплоти Землі, біомаси, морів і океанів, 
річок, існуючих постійно або періодично в навколишньому середовищі й у майбутній 
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перспективі практично невичерпані. 
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії останнім часом стали одним із важливих 

критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється пошук нових і вдосконалення 
існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня та розширення сфер 
використання[1]. 

Основними перевагами ВДЕ в порівнянні з традиційними не відновлювальними 
джерелами є: 

 практично невичерпні ресурси; 
 зниження негативного впливу на довкілля, включаючи викиди різних забруднюючих 

речовин, парникових газів, радіоактивне і теплове забруднення тощо. 
Основними факторами, що обмежують використання нетрадиційних ВДЕ, є: 
 значна нерівномірність вироблення енергії в часі та її використання; 
 відносно висока капіталоємність енергетичних установок і вартість виробленої 

електроенергії. 
Необхідність широкого використання ВДЕ визначається швидким зростанням потреби в 

електричній енергії, яка за прогнозами має збільшитися у 2 рази до 2030 р. і в 4 рази до 2050 р. 
у порівнянні з 2000 р.; вичерпанням у видимому майбутньому розвіданих запасів органічного 
палива; кризовим станом довкілля в зв’язку із забрудненням оксидами азоту і сірки, 
вуглекислим газом, пилоподібними частинками від згорання палива, радіоактивним і тепловим 
забрудненням тощо. 

Майбутнє - за альтернативними джерелами енергії, бо вони майже безплатні, безпечні і 
не пов'язані із шкідливими викидами. Ще одна перевага - автономність, відсутність 
необхідності передавати енергію на великі відстані, що супроводжується її великими втратами 
та забрудненням довкілля, наприклад електромагнітним при транспортуванні електроенергії 
високої напруги. Проблема альтернативних джерел енергії особливо актуальна на фоні 
повідомлень про те, що запаси нафти, газу будуть вичерпані через 30-50 років, вугілля - через 
200-300 років. Енергетичні джерела - основа незалежності будь-якої держави. Це особливо 
актуально для України, промисловість якої витрачає в 4-5 разів більше енергії, ніж будь-яка 
країна Європи, що робить продукцію не конкурентоспроможності. 

Україна має значну перспективу розвитку вітроенергетики за рахунок освоєння вітрового 
потенціалу степових та гірських районів, зокрема причорноморського та приазовського 
районів. Для промислового використання енергії вітру економічно обґрунтованими відкритими 
степовими просторами є Одеська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, Луганська області, а 
також гірські райони Криму і Карпат. У майбутньому виробництво електроенергії шляхом 
створення та експлуатації вітроелектричних установок може становити 15-20 відсотків 
електроенергії, виробленої традиційними електростанціями. Досяжна величина встановленої 
потужності у складі об’єднаної енергетичної системи може становити 12-16 ГВт з річним 
виробництвом 25-30 млрд. кВт·год електроенергії. Україна має достатній досвід проектування, 
будівництва, експлуатації та обслуговування вітроенергетичних установок та вітрових 
електростанцій. Ефективність використання вітрових електростанцій становить 7-10 відсотків 
(в ЄС — 20-24 відсотки)[2]. 

Потенціал використання сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого 
впровадження як теплоенергетичного, так і фотоенергетичного обладнання. Середньорічна 
кількість сумарної сонячної енергії, що надходить на 1 кв. кілометр поверхні території 
України, становить в межах 1070 кВт·год у північній частині країни та 1400 кВт·год і вище в 
Автономній Республіці Крим. Для подальшого розвитку та масового виробництва сонячних 
фотоелементів розроблені модулі батарей на основі напівпровідникового кремнію. 

Гідроенергетика є найбільш технологічно освоєним способом виробництва 
електроенергії, має гарантований з прогнозованою забезпеченістю енергоресурс. В Україні 
потужність гідроелектростанцій становить лише 8,8 відсотка генеруючих енергоджерел і може 
бути підвищена в 2-3 рази. Для України реальним є забезпечення розвитку гідроенергетики 
шляхом спорудження гідроелектростанцій потужністю 20-50 МВт та малих 
гідроелектростанцій на існуючих водоймищах, магістральних каналах, об’єктах утилізації 
енергії технічних систем водозабезпечення та водовідведення, а також відновлення та 
реконструкції об’єктів малої гідроенергетики, що виконують функцію із захисту прилеглих 
територій від повеней. 
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Невідкладним кроком у напрямку покращення енергетичної ситуації України, зменшення 
її енергозалежності, а також подальшої інтеграції в Європейську співдружність, повинна стати 
усебічна підтримка держави розвитку та впровадження альтернативних енергетичних 
установок у регіонах з найвищими показниками економічної доцільності.  

Цього можливо досягнути шляхом виконання наступних дій: 
 удосконалення низки існуючих законодавчих актів щодо відновлювальних джерел 

енергії, які б сприяли підвищенню економічної ефективності виробництва 
альтернативної енергії; 

  розробка інвестиційних проектів з метою залучення додаткових вкладень в дану 
галузь; 

 надання гарантій державою виробникам «чистої» енергії щодо її купівлі за 
фіксованими тарифами; 

 забезпечення рівня енергетичної безпеки України завдяки модернізації мережі 
існуючих енергетичних установок, підвищення рівня їх надійності та безперебійності 
роботи; 

 інформування населення України щодо перспективності використання нетрадиційних 
джерел енергії, необхідності збереження довкілля та зменшення викидів парникових 
газів в атмосферу від спалювання традиційних видів палива[3]. 

Впровадження нетрадиційних джерел енергії в перспективі може забезпечити для 
України наступне: 

 зміцнення державності України за рахунок підвищення енергетичної та економічної 
незалежності; 

 зниження енергоємності внутрішнього валового продукту; 
 досягнення світового рівня ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів; 
 зменшення обсягів імпорту паливно-енергетичних ресурсів; 
 створення ринку енергозберігаючого та науково обладнання, відповідної техніки та 

технологій; 
 технічне та технологічне переоснащення енергоємного виробництва; 
 покращення стану здоров’я людей; 
 зменшення обсягів шкідливих викидів у довкілля; 
 відтворення природних ресурсів; 
 виконання міждержавних угод щодо підвищення рівня екологічної безпеки[4]. 
Таким чином, наявний потенціал нетрадиційних джерел енергіх в Україні, її науково-

промисловий потенціал дозволяють в найближчий період значно збільшити темпи 
нарощування обсягів використання ВДЕ в країні. Але для цього потрібно за досвідом 
європейських країн створити умови для стимулювання інвестиційної активності у цій сфері, 
залучаючи як власні, так і іноземні інвестиції. 
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Україна, з моменту здобуття незалежності, увійшла в світове товариство як суверенна 
держава. Перед нею постала мета розробити й здійснити самостійну стратегію економічного 
розвитку. Стратегія повинна прокласти шлях до перетворення України на економічно 
розвинуту країну постіндустріального типу, здатну забезпечити свою оборонну міць і високий 
рівень життя населення. Початок нового десятиліття ставить нові завдання, потребує уточнення 
й доповнення тих цілей, які визначалися раніше. Кінець 90-х років став часом припинення 
тривалої кризи в економіці України. 

В 2001 р. були розроблені «Концептуальні засади стратегій економічного розвитку 
України на 2002 - 2011 рр.». Метою стратегії на наступне десятиліття проголошувалося 
забезпечення підґрунтя України як розвинутої, соціальної за своєю сутністю, демократичної 
правової держави, її інтегрування у світовий економічний простір як країни з 
конкурентоспроможною економікою, здатною вирішувати найскладніші завдання свого 
розвитку. 

Згідно з «Концептуальними засадами» соціально-економічні перетворення мали 
здійснитися в два етапи: 2002-2004 рр. - зміцнення конкурентоспроможності економіки 
держави, та 2005-2011 рр. - утвердження принципів і механізмів структурно-інноваційної 
моделі розвитку, надійної стабілізації і сталого зростання. Але аналіз виконання Концепції на 
першому етапі виявив, що вона потребує коригування з огляду на реалії соціально-
економічного розвитку України та зовнішньополітичного середовища. Тому було прийнято 
новий документ - «Стратегія економічного й соціального розвитку України (2004-2015 роки). 
Шляхом європейської інтеграції». В ньому визначається, що основою стратегічного курсу є 
набуття нашою державою повноправного членства в ЄС як високотехнологічної держави. [1,2] 

Стратегічним напрямом зовнішньоекономічної політики України відносно глобальних 
економічних організацій є однозначна активізація участі нашої держави в їх функціонуванні. 

У зв'язку з розширенням у попередні роки складу ЄС Україна стала безпосередньо 
контактувати з ним кордонами, що надало нового аспекту у взаємозв'язках нашої країни з ЄС. 
Врахування цієї ситуації знайшло вираз в документі «Європейська політика сусідства», який 
прийнято в рамках Угоди «План дій Україна - Європейський Союз». В ньому визначаються 
пріоритети діяльності, зокрема: 

 зміцнення демократичних основ в Україні, забезпечення свободи засобів масової 
інформації та свободи слова; 

 посилення співробітництва з питань спільної сусідської та регіональної безпеки; 
 вступ України до СОТ; 
 поліпшення інвестиційного клімату в Україні запровадженням, прозорих і 

передбачуваних умов ведення бізнесу, спрощення адміністративних процедур та 
боротьби з корупцією; 

 зміцнення податкової реформи в Україні; 
 спрощення візового режиму між Україною та ЄС; 
 поступове наближення законодавства, норм та стандартів Європейського Союзу; 
 усунення дискримінаційного ставлення до працівників-мігрантів. 
Україна реально є учасницею такого регіонального об'єднання як Співдружність 

Незалежних держав, куди увійшли з 1991 р. 12 з 15-ти колишніх радянських республік. 
Враховуючи сучасні проблеми цього об'єднання та, зокрема, членство в ньому України, слід 
визначити, що економічний простір СНД зберігає для нашої держави важливе значення. 
Незважаючи на те, що частка СНД в зовнішній торгівлі України останнім часом зменшилася, 
вона залишається ще досить високою. З Росією Україна має найбільший товарообіг (у 2003 р. з 
усього товарообігу з країнами СНД, що дорівнював 20 217 млн. дол., товарооборот з Росією 
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складав 15 440 млн. дол.). Значна кількість товарів, якими ми торгуємо з партнерами із СНД, 
підпадає під преференційний режим, в тому числі наш імпорт енергоносіїв. Збереглося чимало 
виробничих зв'язків між підприємствами України та колишніх радянських республік. Більшість 
країн надає безвізовий режим, що полегшує вільне переміщення робочої сили. У межах СНД 
найважливіше значення мають наші стосунки з Росією. Вона визнана, поряд з ЄС і США, 
нашим стратегічним партнером, що визначено в «Концептуальних засадах стратегії 
економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки». [1,2,3] 

Іншим об'єднанням, до якого входить Україна, є Організація Чорноморського 
економічного співтовариства (ОЧЕС). Воно було засноване в 1992 р. Складається з 11-ти 
держав: Азербайджану, Албанії, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Росії, Румунії, 
Туреччини та України. Серед цілей ОЧЕС - багатостороннє співробітництво чорноморських 
держав у різних галузях економіки, зокрема промисловості, сільському господарстві, 
транспорті, торгівлі, розвитку туризму, телекомунікації. Однією з важливих сфер визначено 
екологію Чорного моря. Механізм інтеграції в межах ОЧЕС передбачає безподаткову торгівлю, 
вільний рух капіталів та послуг, створення вільних економічних зон, обмін економічною 
інформацією. ОЧЕС знаходиться поки що на початковій стадії інтеграційного процесу. 
Зовнішня торгівля країн-учасниць орієнтована переважно на регіони, що знаходяться поза 
ОЧЕС. Так, у Росії товарообіг з регіонами співтовариства становить 15-16% (з цієї частки дві 
третини припадають на Україну); для України цей показник дорівнює 11-12% (88% за рахунок 
Росії). В інших країнах ці показники ще менші. Одна з найважливіших цілей ОЧЕС - це 
утворення зони вільної торгівлі на території країн-учасниць. Проте ця справа ускладнюється 
тим, що деякі з членів входять до ЄС і мають особливий митний режим, Деякі ж (Україна з 
Росією, зокрема) ще поки не входять до СОТ, а без цього утворення зони вільної торгівлі 
неможливо. Тобто розвиток взаємовідносин з країнами ОЧЕС й України базується на 
загальному стратегічному курсі економічного розвитку нашої держави. [3,4] 

У вирішенні проблем транспортування енергоносіїв із Середньої Азії й Закавказзя через 
територію України багато сподівань покладається на організацію ГУАМ (Грузія, Україна, 
Азербайджан, Молдова). Україна в цій організації є країною з найбільшим економічним 
потенціалом. 

Одним з головних завдань ГУАМ є будівництво потужного транспортного коридору 
«Схід - Захід», але тут на сучасному етапі є певні перешкоди з боку Туреччини, оскільки 
проект передбачає транспортування нафти через Босфор. Великі надії покладаються на 
найдешевший варіант проекту трубопроводу Баку - Супса (грузинський порт). 

Треба зазначити, що, крім транспортування енергоносіїв, перспективи для економічних 
відносин в межах ГУАМ значно ширші. Ця організація відкрита і для інших країн, які б 
поділяли її цілі й принципи. 

Отже, головна стратегічна мета України, як вже було відмічено, це забезпечення 
державою сталого розвитку з вирішенням основних соціально-економічних завдань, а на рівні 
зовнішньоекономічних відносин, побудова економіки, відкритої у світовий економічний 
простір. Важливою метою українського уряду повинна стати розробка державної стратегії 
сталого розвитку. Отже, вступ до ЄС нині є головною метою, визначальним вектором 
стратегічної політики України.  Відповідно до головної мети розвитку  нашої держави можна 
визначити стратегічні принципи формування економічного розвитку: 

1. Створення передумов для набуття Україною повноправного членства в ЄС. До 2015 р. 
створити реальні внутрішні передумови для вступу в ЄС. 

2. Утвердження інноваційної моделі розвитку. Базовим принципом має стати реалізація 
державної політики, спрямованої на запровадження інноваційної моделі структурної 
перебудови та зростання економіки. Забезпечення сталого економічного зростання. Для 
цього необхідно реалізувати стратегію випереджаючого розвитку, яка могла б за-
безпечити щорічні темпи зростання ВВП у півтора-два рази вищі, ніж загалом у країнах 
ЄС. 

3. Забезпечення сталого економічного зростання. Для цього необхідно реалізувати 
стратегію випереджаючого розвитку, яка могла б забезпечити щорічні темпи зростання 
ВВП у півтора-два рази вищі, ніж загалом у країнах. 

4. Соціальна переорієнтація економічної політики. Головне завдання - цілеспрямоване 
забезпечення надійних передумов реалізації прав та свобод громадян, обмеження 
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загрозливої диференціації доходів населення, подолання бідності, утвердження 
сучасних європейських стандартів життя. [5,6,7] 
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Промисловість є однією з провідних галузей економіки, яка створює умови для їх 
розвитку, оскільки сприяє оновленню засобів виробництва. Від продуктивності праці у 
промисловості залежить обсяг виробництва промислової продукції, прибуток підприємств, їх 
можливість мотивування працівників та забезпечення гідної якості трудового життя. В свою 
чергу підприємствам промисловості доцільно визначати пріоритетні напрями підвищення 
якості трудового життя для залучення конкурентоспроможних працівників та формувати 
стратегії її забезпечення. 

Проблемам підвищення якості трудового життя присвячені наукові праці відомих учених 
[1 – 7], проте зміни у внутрішньому середовищі підприємств, їх зовнішньому оточенні 
вимагають подальшого розвитку обґрунтування визначення напрямів забезпечення гідної 
якості трудового життям працівників промисловості. Враховуючи те, що якість трудового 
життя характеризується об’єктивними умовами праці, які здатне забезпечувати підприємство і 
суб’єкти зовнішнього середовища у відповідності з суб’єктивним очікуваннями працівників, 
напрями забезпечення гідної праці мають визначатися з урахуванням їх пріоритетності та 
об’єктивно-суб’єктивної природи. Об’єктивність доцільно визначати у відповідності з 
фактичним станом та можливостями промислових підприємств та суб’єктів зовнішнього 
середовища створювати гідні умови праці, а суб’єктивність  – у відповідності з пріоритетністю, 
значущістю напрямів покращення умов праці.  

Оскільки якість трудового життя працівників промислових підприємств у їх 
внутрішньому середовищі зумовлюється станом та результатами використання економічних 
ресурсів, а у зовнішньому – соціально-економічною ситуацією, напрями підвищення якості 
трудового життя доцільно визначати у відповідності із значеннями показників, що 
характеризують кожний вид ресурсів та фактори зовнішнього оточення. Проведені 
дослідження на 19 машинобудівних підприємствах Харківського регіону підтверджують 
практичну значущість розроблених пропозицій та можливість їх подальшого розвитку й 
розповсюдження та практичну значущість. Для визначення напрямів підвищення якості 
трудового життя та послідовності їх реалізації, необхідно виявити існуючі резерви кожного 
напряму у відповідності з фактичними значеннями часткових показників, які їх 
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характеризують. Часткові показники не тільки характеризують стан економічних ресурсів, 
вплив факторів зовнішнього середовища, а й зумовлюють сутність заходів стратегічної 
цільової програми управління якістю трудового життя працівників промисловості. Можливий 
резерв зростання кожного показника, що характеризує напрям підвищення якості трудового 
життя запропоновано розраховувати за такою формулою: 

іконтр

іфакт
і

х

х
Р  1 , 

де Рі – резерв і-го напряму підвищення якості трудового життя працівників 
промисловості; 

хіфакт – фактичне значення і-го показника за напрямом; 
хіконтр – контрольне (планове) значення і-го показника за напрямом. 
 
Однак визначений резерв не враховує значущість напряму в досягненні головної мети – 

підвищення якості трудового життя працівників промислового підприємства, яка повинна бути 
врахована у комплексній оцінці значущості і-го напряму та визначається за формулою: 

 

iіі wРКЗ * , 

де КЗі – комплексна оцінка значущості і-го напряму; 
Рі – резерв і-го напряму; 
wі – коефіцієнт значущості і-го напряму. 
 
Для визначення коефіцієнта значущості і-го напряму доцільним є використання 

експертних методів або нормування факторних навантажень за показниками, що 
характеризують кожний можливий апрям підвищення якості трудового життя. Найбільше 
значення комплексної оцінки значущості належить напряму, що потребує першочергового 
впровадження.  

Таким чином, згідно розрахунків визначення напрямів підвищення якості трудового 
життя працівників працівників досліджуваного промислового підприємства Харківського 
регіону ПуАТ «Турбоатом» найбільш пріоритетними заходами стратегії підвищення якості 
трудового життя є такі: щодо внутрішнього середовища підприємства – збільшення обсягу 
власних коштів в активах (комплексна оцінка значущості – 0,066); активізація інноваційної 
діяльності через збільшення витрат на наукові дослідження та розробки (комплексна оцінка 
значущості – 0,064); підвищення інвестиційної привабливості та залучення інвестиційних 
ресурсів для створення та придбання нематеріальних активів, що формуватимуть унікальні 
компетенції для забезпечення конкурентних переваг підприємств на ринку (комплексна оцінка 
значущості – 0,061); підвищення фондоозброєності працівників та прогресивності основних 
виробничих фондів (комплексна оцінка значущості – 0,052); формування власних джерел 
інвестиційних ресурсів (комплексна оцінка значущості – 0,047); покращення санітарно-
гігієнічних умов праці (комплексна оцінка значущості – 0,036); щодо зовнішнього оточення – 
налагодження ефективної системи економічної безпеки підприємства в її фінансовій складовій, 
що забезпечить своєчасне виявлення та усунення негативних наслідків дії загроз в фінансовій 
сфері (комплексна оцінка значущості – 0,072); збільшення обсягів інвестування у соціальну 
інфраструктуру (комплексна оцінка значущості – 0,071); активізація дій щодо формування та 
розвитку іміджу підприємства (комплексна оцінка значущості – 0,066).  

Таким чином, комплексна оцінка значущості впровадження найпріоритетніших напрямів 
стратегії зростання якості трудового життя працівників промисловості є дещо вищою для 
внутрішнього середовища підприємств, ніж для їх зовнішнього оточення. Зазначене 
підтверджує необхідність орієнтації управлінських дій на внутрішнє зовнішнє середовище для 
забезпечення активного впливу на нього. 
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В научном докладе поставлена задача изложить основные идеи становления современной 
постнеклассической науки, которая рассматривается в качестве прикладной научной 
методологии, предназначенной для исследования сложных нелинейных проблем 
общественного развития – социально-экономических, политических и др. 

Для объективного осмысливания и объективной оценки значения современных 
системных исследований и нелинейного системного анализа в различных сферах человеческой 
деятельности и общественного развития необходимо: 

1) выполнить оценку соответствия современным требованиям утвердившихся идей и 
принципов системных исследований сверхсложных явлений и процессов, являющихся 
нелинейными, неустойчивыми, неопределенными; 

2) выполнить поиск возможностей использования новых методологических подходов к 
исследованию сложных социально-экономических и экономико-экологических процессов. 

Ответ на первый вопрос лежит на поверхности - традиционный системный анализ не 
соответствует современным потребностям осмысливания усложняющихся общественных 
процессов, так как фактически не учитывает такие параметрически важные для описания 
реальных общественных и природных явлений, как нелинейность, неустойчивость, 
неопределенность, фактор времени и др.  

В этом плане в настоящее время можно говорить о формировании современной, так 
называемой, «постнеклассической науки» как прикладной научной постнеклассической 
методологии или совокупности методов и путей изучения структуры, свойств и характеристик 
поведения и развития сверхсложных систем, к которым мы в данном случае относим 
нелинейные, неустойчивые и неопределенные системы.  

В настоящее время пока отсутствует обстоятельный анализ развития постнеклассической 
науки в контексте современных социально-экономических и экономико-экологических 
процессов, приобретающих все более противоречивый и конфликтогенный характер. 

Анализ поставленной проблемы показывает, что сложность, многоплановость и 
недостаточность разработки методологических, методических и прикладных проблем 
нелинейных и неустойчивых социо-эколого-экономических систем (процессов) является 
исключительно актуальным вопросом формирования новой системной методологии, 
основанной на принципах постнеклассической науки. 

Вопросы развития и возможностей реализации научного базиса постнеклассической 
методологии исследования современных проблем естествознания, физики, экономики, 
социологии, политики обсуждались во многих работах [1 – 5]. 
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Однако, активно развивающееся философское, мировоззренческое осмысливание 
современных проблем развития постнеклассической науки и методологии пока в малой 
степени затрагивает такие сверхактуальные проблемы современности как рационализация 
природопользования, экологизация экономики (особенно в ее секторальном развитии), 
«чистые» технологии и др. 

Выполненная оценка проблем развития постнеклассической науки как прикладной 
научной потнеклассической методологии, предназначенной для исследования сверхсложных, 
междисциплинарных социо-эколого-экономических и других общественных проблем дает 
возможность сделать некоторое обобщение. 

На современном этапе становления современной постнеклассической науки ее 
идеология, методологические принципы и методические основы современной науки 
формируются, главным образом, на принципах синергетики, синергетической методологии, в 
рамках которых изучаются процессы перехода от хаоса к порядку и обратно (процессы 
самоорганизации и самодезорганизации) в открытых нелинейных средах самой различной 
природы – живой и неживой, биологической и общественной, и т.д. [6 

В настоящее время пока еще отсутствует общепринятое понимание многих ключевых 
положений и проблем постнеклассической науки и ее методологии применительно к анализу 
нелинейных социо-эколого-экономических систем. В этом плане актуализируется проблема 
выявления и углубления понимания сущности и специфики использования постнеклассической 
методологии, их направленности и места в современных исследованиях общественных 
процессов. 

Предметная область постнеклассической методологии в настоящее время формируется 
как сложное многоуровенное множество различных видов и классов нелинейных и 
неустойчивых социо-эколого-экономических систем с разнообразными свойствами и 
отношениями между ними, которые подлежат определенно ориентированной системологии и 
упорядочиванию. В качестве инструментария системного упорядочивания в указанной сфере 
перспективным является методология параметрической общей теории систем и ее язык 
тернарного описания сложных систем [7]. 

Следует особо отметить, что пока еще четко не формализованы и однозначно не 
определены предмет изучения и аппарат исследования как совокупность знаний, описаний, 
объяснений и предсказаний свойств, процессов и явлений, происходящих в современных 
нелинейных социо-эколого-экономических системах. 

На данном этапе понимания процессов развития постнеклассической науки можно 
говорить лишь о формировании нелинейного системного анализа в широком практическом 
смысле, как научной постнеклассической методологии (совокупность методов и путей) 
изучения структуры, логической организации, свойств и характеристик поведения таких 
сверхсложных нелинейных систем как социо-эколого-экономические системы. 

Перед исследователями стоит задача расширить и углубить общепринятое понимание 
многих ключевых понятий и категории проблематики и  методологии постнеклассической 
науки, в том числе понятий и категорий, отражающих специфику и инструментарии 
системного анализа, особенности и свойства объектов системных исследований, условий 
формализации и решения системных нелинейных задач.  
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Современный этап развития экономики Украины характеризуется активным поиском 
новых подходов к решению актуальных социально-экономических проблем регионального 
развития. В качестве одного из них нами акцентируется внимание на теории нового 
регионализма, которая получила широкое распространение на Западе. Согласно этой теории 
только специфические, в том числе уникальные ресурсы способны поддерживать 
экономический рост [1]. На сегодняшний день одним из таких ресурсов выступают 
региональные логистические комплекесы (РЛК) - перспективная форма территориальной 
организации логистического бизнеса, основными элементами которой являются  
взаимосвязанная и взаимообусловленная сеть  логистических центров, многокомпонентная 
обслуживающая инфраструктура, централизованная система управления и др., 
обеспечивающие  формирование и последующее функционирование единого логистического 
пространства региона [2]. Несмотря на возросший научный интерес к исследованию данной 
проблематики следует отметить, что недостаточно проработанной как в методологическом так 
и в практическом аспекте остается задача обоснования целевых функций подобных 
образований, с помощью  которых стало бы возможным консолидировать логистический 
потенциал на решение наиболее актуальных проблем регионального развития. Постановка 
задачи в таком виде  актуальна тем, что логистика обладает значительным потенциалом 
инновационной привлекательности, который связан со спектром новых логистических 
решений, перманентно сопровождающих развитие данного вида деятельности. Основное 
отличие современного этапа в инновационном развитии логистики от 80-х–90-х гг. прошлого 
столетия заключается во внедрении новых поколений информационных технологий, в 
широком применении модульного принципа организации логистических процессов и т.д., что 
оказывает революционное воздействие на смежные области научно-технической деятельности: 
информационные технологии, системы управления, производственные процессы и пр. Данная 
специфика позволила сформулировать научную гипотезу, согласно которой инновационный 
потенциал логистики способен активно воздействовать и на решение научно-практических 
задач региональной экономики, в первую очередь тех задачах, которые позволяют с 
наибольшей эффективностью использовать логистический потенциал регионов. 
В изложенном ракурсе нами акцентируется внимание на связь РЛК с одним  из наиболее 
актуальных аспектов исследования региональной экономики – проблематикой 
конкурентоспособности регионов, в частности, с мало изученным рыночным аспектом 
межрегиональных конкурентных отношений [3]. Рыночный аспект межрегиональных 
конкурентных отношений призван ориентировать логистический бизнес, в том числе 
исследуемые РЛК на формирование региональных сетей сбытовой логистики. Относительная 
новизна сбытовой логистики, ее начальный этап развития на Украине породили целый спектр 
научно-прикладных проблем, которые требуют ускоренного осмысления и разработки 
рекомендаций по внедрению в практическую деятельность логистических провайдеров, среди 
которых следует выделить проблему учета логистических затрат, проблему становления 
клиент-ориентированной логистики, проблему развития логистического аутсорсинга, 
логистического маркетинга, проблему проектирования логистических сбытовых сетей  и ряд 
других направлений (табл. 1.). Соответственно целевые функции РЛК должны 
предусматривать: а) преобразование «стихийных» тенденций регионализации логистической 
активности  в целостные логистические образования, обладающие взаимосвязанным набором 
логистических инструментов, направленных на максимизацию эффекта от сбытовой 
деятельности субъектов хозяйствования; б) поддержку развития логистического бизнеса в 
качестве нового вида  специализации регионов в системе межрегионального разделения труда; 
в) аналогичную поддержку в расширении рынков сбыта местной продукции. 
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Таблица 1. 
Актуальные научно-практические проблемы сбытовой логистики 

 
№№ 
п/п 

Проблемы Первоочередные задачи, требующие своего разрешения 

1.  
Оценка затрат сбытовой 
логистики 

Определение структуры, содержания, учёта и контроля 
логистических затрат. Выделение логистических затрат 
в структуре затрат на реализацию продукции 

2.  
Становление клиент-
ориентированной 
логистики 

 Разработка методических подходов к учёту фактора 
потребительских предпочтений. Внедрение модели 
«прямого бизнеса». 

3.  
Совершенствование 
теории логистического 
маркетинга 

 Выбор форм и методов оптимального взаимодействия 
маркетинга и логистики. Объединение и 
взаимодополняемость маркетинга и логистики. 

4.  
Разработка инстументов 
логистического 
аутсорсинга 

Разработка методических подходов к обоснованию 
целесообраности передачи на сторону отдельных 
лоистичесих операций. Механизмы взаимодействия 
предприятий с посредниками. 

5.  
Проектирование 
логистических сбытовых 
целей 

Выбор типа сбытовых цепей. Задачи организационно-
правового взаимодейст-вия участков цепи. Разработка 
методических подходов к оценке эффективности 
сбытовых цепей. 

6.  
Минимизация 
коммерческих рисков 
сбытовой логистики 

Методы выбора оптимальных схем распределения 
коммерческих рисков между участниками 
логистических цепей. Разработка унифицированных 
правил разделения ответственности между участниками 
сбытовой цепи. 

7.  
Мониторинг внешней 
среды сбытовой 
логистики 

Методы учёта и анализа внешней среды и ее 
характерных воздействий на сбытовую логистику. 
Механизмы интеграции сбытовых цепей во внешнюю 
среду. 

 
Реализация перечисленных и ряда других целевых функций предполагает тесное 

взаимодействие РЛК с административно-территориальной  системой управления регионами. 
Данное взаимодействие может позитивно сказаться как на логистическом бизнесе, так и на 
видах экономческой деятельности, которые пользуются его услугами (в первую очередь 
возможность использования сложившейся системы административно-территориального 
управления для целей РЛК). Достаточно всесторонне эту проблему исследовал российский 
ученый Б.М. Миротин, который в основу классификации региональных логистических систем 
заложил признак их соответствия административно-территориальному делению страны на 
мезоуровне (уровне областей) [4, с. 123]. Соглашаясь с данным подходом, в то же время 
отметим, что такая соподчиненность заключает в себе определенные недостатки с точки зрения 
обеспечения территориальной совместимости и взаимообусловленности в реализации целевых 
функций РЛК. Главный недостаток состоит в том, что границы РЛК не всегда могут совпадать 
с границами областей в связи с решением конкретных целевых задач регионального развития, 
обладающих привязкой к определенным территориям. 

В контексте разрешения этой дилеммы мы исходим из объективной природы приоритета 
территориальной целостности региональных экономических систем по отношению к 
сложившимся границам административных районов и областей. Как справедливо отмечает 
профессор Е. Сонько «…именно поэтому поиск инвариантных пространственных единиц 
является главной задачей ученых» [5]. В тоже время специфика РЛК, топологическую 
структуру которых образуют логистические каналы сбыта продукции [6], создает предпосылки 
для  поиска компромиссных решений. Их суть заключается в  имплиментации РЛК в 
сложившиеся границы низовых административно-территориальных образований – 
административные районы областей. Масштаб низовых районов ввиду  малых размеров 
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позволяет «вписывать» РЛК в административно – территориальные границы низового уровня, 
тем самым их совмещать с границами решаемых целевых задач. Данная особенность указывает 
на объективную потребность повышения роли низовых административных районов, 
перспективных для развития логистического бизнеса, в создании многофункциональных 
логистических центров, в становлении специализации административных районов на 
логистическом обслуживании материальных потоков и др.  

Вышеизложенное позволило сделать вывод о целесообразности разработки 
региональных программ формирования функционально-целевых РЛК, которые будут призваны 
с одной стороны расширить воздействие логистики на экономику регионов, а с другой - 
сформировать современную логистическую инфраструктуру регионов, ориентированную на 
расширение рынков сбыта  местной продукции.  
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Світова спільнота продовж багатьох років опікується проблемою зміни клімату та 

глобальними кризовими явищами, що можуть бути спричинені неконтрольованими викидами 
парникових газів в атмосферу. Проекти спільного впровадження, як механізм реалізації 
Кіотського протоколу, є одним з напрямів розв’язання проблем економіки та екології України, 
оскільки не тільки формують продаж квот на викиди, але й сприяють покращенню 
економічного, економіко-екологічного та техніко-технологічного стану виробничих об’єктів. У 
проектах спільного впровадження всі природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи 
фінансуються за рахунок іноземних інвесторів, що купують право на викиди. Вітчизняні 
підприємства, працюючі в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів, мають використовувати 
цей механізм розвитку для активізації процесу модернізації виробництв, їх екологізації та 
зниження викидів парникових газів.  

Для реалізації процесів зниження викидів парникових газів актуалізуються питання 
розробки організаційно-економічних засад регіонального забезпечення реалізації проектів 
спільного впровадження. Основною метою регіональної підтримки має бути забезпечення 
зниження викидів парникових газів для оздоровлення атмосфери регіону та ефективності 
запровадження проектів на кожному підприємстві регіону. 

Згідно з Кіотським протоколом підприємства можуть купувати квоти на викиди 
парникових газів у інших підприємств на основі впровадження спільних проектів. В сучасних 
умовах в Україні є резерви торгівлі квотами на викиди, що може привести до покращення 
екологічного стану атмосфери за рахунок іноземних інвесторів. Дуже важливу роль в зниженні 
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викидів парникових газів на основі запровадження спільних проектів мають регіони як 
суб’єкти господарювання. Зараз на рівні держави приймаються рішення щодо правових умов 
охорони атмосфери та виконання умов ратифікації Кіотського протоколу. На рівні підприємств 
починають здійснюватися проекти спільного впровадження. В той же час регіони практично не 
приймають участі у заходах виконання державними установами спільних проектів та 
підтримки підприємств, які їх впроваджують. 

Аналіз проблем регіональних ініціатив в реалізації проектів спільного впровадження 
показав недостатню розробленість їх теоретико-прикладних засад, а практичні рекомендації 
щодо регіональних ініціатив не доведені до рівня реалізації, в тому числі через недостатню  
систему інформаційно-аналітичної бази даних. В даний час рішення регіональних проблем 
управління проектами спільного впровадження потребує наукового обґрунтування та розробки 
організаційно-економічних механізмів подальшої їх практичної реалізації. 

Авторський підхід до побудови системи управління впровадженням спільних проектів 
полягає в наступному. Необхідно створення регіональної структури, що має забезпечувати 
моніторинг та аналіз викидів парникових газів на території регіону, визначати основні 
тенденції та  динаміку їх розвитку. В той же час ця структура має сформувати інформаційну 
базу підприємств, що здійснюють викиди та підприємств, які реалізують спільні проекти, 
здійснювати моніторинг та аналіз цих підприємств. На основі екологічної та економічної 
інформації на рівні як всього регіону в цілому, так і окремого його суб’єкту, регіон може 
здійснювати економічні заходи щодо стимулювання підприємств до реалізації спільних 
проектів та мінімізації трансакційних витрат на їх здійснення суб’єктами економіки регіону.  

Моніторинг виступає важливим елементом системи управління реалізацією проектів 
спільного впровадження в регіоні. Головна мета функціонування системи моніторингу полягає 
в забезпеченні органів управління повною, своєчасною та достовірною інформацією про 
еколого-економічні показники розвитку території та прийняття рішень щодо заохочування та 
надання допомоги суб’єктам у запровадженні спільних проектів.  

Проведення моніторингу впровадження спільних проектів повинно стати однією з 
функцій органів місцевого самоуправління. Інформаційною основою моніторингу має служити 
не тільки статистична еколого-економічна інформація, але і дані спеціальних екологічних 
досліджень, що дозволяють одержати більш вичерпну інформацію. Для цього необхідно 
використовувати бази даних суб’єктів підприємницької діяльності, бази даних органів 
статистики (місцевих, обласних, державних), загальнодержавних та місцевих екологічних 
органів (Міністерство екології та природних ресурсів України, Державне агентство 
екологічних інвестицій України, Державна екологічна інспекція України, Державна санітарно-
епідеміологічна служба України, Державна інспекція техногенної безпеки України).  

Необхідно визначати такі основні показники регіонального моніторингу, що 
здійснюється для прийняття рішень щодо проектів спільного впровадження: 

 загальні показники екологічного стану в регіоні, в тому числі  загальні показники 
викидів парникових газів в регіоні, від стаціонарних та пересувних джерел викидів, 
економічні показники випуску об’ємів продукції та об’ємів продукції, де 
технологічний цикл веде до викидів парникових газів, інвестиції та поточні затрати на 
зменшення викидів парникових газів від стаціонарних та пересувних джерел. 

 конкретні показники викидів парникових газів по кожному з підприємств, що мають 
ці викиди, і розташовані в даному регіоні, динаміку обсягів виробництва у грошовому 
виразі та динаміку викидів парникових газів, інвестиційні можливості економічного 
суб’єкта до заходів щодо зниження викидів в атмосферу.  

В процесах моніторингу необхідно аналізувати обсяги викидів парникових газів від 
стаціонарних та пересувних джерел та обсяги викидів парникових газів від продуктів розпаду 
відходів, що поховані на звалищах. Слід здійснювати моніторинг планів охорони атмосфери 
від викидів парникових газів з урахуванням зниження викидів та капітальних і поточних затрат 
для досягнення екологічних ефектів. 

На основі моніторингу в регіоні мають визначатися економічні суб’єкти, які необхідно 
стимулювати до впровадження спільних проектів.  

Моніторинг проектів спільного впровадження в регіоні повинен здійснюватися спільно з 
моніторингом обсягів виробництва, витратами на виробництво і витратами на зниження 
викидів парникових газів, залученими інвестиціями для зниження викидів. Необхідно в процесі 
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моніторингу визначати, яким чином зміна обсягів виробництва, впровадження нових 
технологій впливають на екологічні показники. Потрібно здійснювати оцінку на основі 
моніторингу питомих показників викидів парникових газів в атмосферу на одиницю 
виробленої продукції по технологічному процесу, де здійснюються викиди та на одиницю 
відходів. Також аналіз моніторингу проектів спільного впровадження має включати економічні 
показники здійснення заходів щодо зменшення викидів парникових газів. Для визначення 
ефективності затрат для зменшення викидів парникових газів в атмосферу необхідно зіставляти 
зменшення обсягів викидів парникових газів з витратами, що були понесені для зменшення цих 
викидів. 

Проведений по суб’єктам моніторинг дозволить виявити:  
 кількість підприємств, що мають спільні проекти впровадження, екологічні та 

економічні показники проектів спільного впровадження, оцінку їх ефективності; 
 кількість підприємств, які потенційно можуть мати спільні проекти впровадження, 

екологічні та економічні показники проектів спільного впровадження, провести 
оцінку їх ефективності; 

 готовність регіону та підприємства до практичної реалізації спільних проектів 
(правову, організаційну, технічну, інформаційну, науково-методичну і т.п.)  

 визначити в балах повноту та глибину розробки проектів спільного впровадження,  
 оцінити інвестиційний потенціал проектів спільного впровадження на основі кількості 

залучених коштів вітчизняних і зарубіжних інвесторів в зниження викидів парникових 
газів. 

Організація регіонального (міського) моніторингу спільних проектів має входити до 
складу функціональних підсистем системи місцевого самоврядування та регіональних 
екологічних органів поряд з організацією маркетингової діяльності по проектам спільного 
впровадження, ефективного підприємництва в рамках проектів спільного впровадження, 
фінансової діяльності в процесі здійснення проектних заходів по зменшенню парникових 
викидів та контролем за їх виконанням. 

Наукову новизну становить авторський підхід до регіону як до економічного суб’єкту, 
що може приймати безпосередню участь у проектах спільного впровадження. З одного боку, 
регіон, як економічний суб’єкт, має свій бюджет, виробляє регіональний валовий продукт і 
виражає інтереси всіх розташованих на його території суб’єктів відносно викидів в атмосферу. 
Тому він зацікавлений в протекціонізмі та стимулюванні підприємств щодо зниження викидів 
парникових газів за рахунок іноземних чи вітчизняних інвесторів. З другого боку в регіоні 
накопичуються відходи, які при їх розміщенні на смітниках виділяють великі об’єми 
парникових газів. Тому регіон, як економічний суб’єкт, має бути зацікавленим у впровадженні 
спільних проектів.   

Автором визначено основні завдання регіону щодо впровадження спільних проектів: 
 моніторинг викидів парникових газів суб’єктами регіону з визначенням можливості 

реалізації на них спільних проектів; 
 визначення екологічних і економічних індикаторів впровадження спільних проектів; 
 розробка організаційно-економічних заходів щодо укладання договорів спільного 

впровадження для підприємств, що розташовані в регіоні; 
 моніторинг процесів впровадження спільних проектів та реагування на проблеми що 

виникають під час їх реалізації; 
 моніторинг регіональних (місцевих) щорічних обсягів побутових відходів та 

потенціалу полігонів твердих побутових відходів щодо викидів парникових газів;  
 формування регіональних проектів спільного впровадження для зменшення обсягів 

побутових відходів та викидів парникових газів;  
 протекціонізм в залученні економічних суб’єктів донорів інвестицій для 

впровадження екологічних заходів та спільних проектів; 
 розробка сценарної моделі та прогнозу розвитку екологічної ситуації в регіоні без 

проектів спільного впровадження та після їх реалізації ; 
 підготовка рекомендацій, що спрямовані на подолання негативних тенденцій і 

підтримку позитивних заходів із заохочення суб’єктів до розвитку діяльності по 
впровадженню спільних проектів; 
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 проведення економічної та економіко-екологічної оцінки перспектив впровадження 
спільних проектів суб’єктами регіону; 

 стратегічне планування  заходів із залучення іноземних інвесторів до участі у 
проектах спільного впровадження; 

 розробка регулюючих інструментів впливу, спрямованих на підтримку позитивних і 
ослаблення негативних тенденцій в процесі стимулювання та мотивації 
запровадження спільних проектів. 

Вирішення цих завдань на регіональному рівні має забезпечити система організаційно-
економічного управління впровадженням спільних проектів, що базується на створенні 
економічного та екологічного моніторингу викидів парникових газів суб’єктами економіки та 
оптимізації показників їх впровадження на регіональному та суб’єктному рівнях. 

Таким чином, впровадження спільних проектів, направлених на зниження викидів 
парникових газів, є актуальним напрямком оздоровлення природної середи, що потребує 
регіональної підтримки. Через механізм впровадження спільних проектів регіон має 
стимулювати залучення інвестицій на проведення заходів з екологізації економіки. На першому 
етапі необхідно налагодження системи регіонального моніторингу проектів спільного 
впровадження на основі системи показників викидів парникових газів по регіону та 
підприємствам, що дасть можливість залучити до проектів спільного впровадження більше 
підприємств та регіонів, як суб’єктів господарської діяльності. 

Необхідно тісне співробітництво між регіоном та суб’єктом підприємницької діяльності 
в процесі пошуку донора, який направить інвестиції та придбає квоти на викиди парникових 
газів. Важливим завданням економіко-екологічного управління зменшенням викидів 
парникових газів та покращенням стану атмосфери є формування в Україні внутрішнього 
ринку торгівлі квотами на викиди та впровадження спільних проектів між вітчизняними 
економічними суб’єктами.  
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Перед економікою України стоїть завдання її глибокої реструктуризації та оновлення, 
створення умов для прискореного технологічного переозброєння виробництва, забезпечення 
конкурентоспроможної продукції з одночасним зменшенням рівня впливу на довкілля. При 
цьому, в умовах глобалізації екологічних проблем, економічна політика може бути ефективною 
тільки за умови інтеграції питань збереження довкілля з процесами оптимізації прийняття 
рішень у різних секторах (галузях) економіки.  

Зараз Україна посідає одне з перших місць у світі за рівнем споживання природних благ, 
а в структурі її виробництва переважають сировинні та природомістки галузі. Всупереч 
світових тенденцій, за останні двадцять років енергоємність одиниці ВВП України збільшилась 
майже вдвічі.  

У рішеннях багатьох зустрічей високого рівня світова спільнота висловлює необхідність 
переходу до «зеленого» й більш чистого розвитку. Зокрема, у Декларації про екологічно чисте 
зростання, прийнятій ОЕСР у червні 2009 року та Конференції ООН зі сталого розвитку 
«Ріо+20», визначена рішучість ряду країн нарощувати ініціативи щодо подальшої реалізації 
стратегій «зеленого» розвитку і заохочення «зелених» інвестиції, а також стійкого регулювання 
використання природних ресурсів.  

Стратегія екологічно чистого виробництва (ЕЧВ) спрямована на заохочення новітніх 
моделей виробництва та споживання і є одним з механізмів переходу до сталого розвитку. Вона 
здатна формувати систему принципів та механізмів екологізації, тобто «озеленення» 
виробництва і комплексного вирішення екологічних та економічних проблем, паралельно 
враховуючи соціальні аспекти виробничої діяльності (екологічна освіта, безпека, кадрова 
політика, тощо) [1].  

З прийняттям Міжнародної Декларації Більш чистого виробництва (Комісія ООН зі 
сталого розвитку, 1999р.) продовж останніх десятиліть розвинуті країни світу впроваджують 
цю ідеологію в межах спільних проектів, реалізують низки програм та заходів щодо 
впровадження ЕЧВ і передачі нових технологій не тільки на вітчизняних підприємствах, але й 
у країнах з перехідною економікою, в тому числі у Росії, Україні, Молдові. Активну роботу із 
розповсюдження у регіонах практики екологічно чистих виробництв проводять різні 
організації та агентства ООН UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з Промислового розвитку) 
і UNEP (Програма Організації Об’єднаних Націй з охорони навколишнього середовища), які 
об’єднали зусилля для реалізації відповідних програм в Україні. Зокрема у 2012 році під егідою 
UNIDO відкрито Центр ресурсоефективного виробництва в Україні при Національному 
технічному університеті України «Київському політехнічному інституті» метою якого є 
підвищення ефективності використання ресурсів, конкурентоздатності та зменшення впливу на 
оточуюче середовище промисловості України. За період функціонування діяльністю Центру 
охоплено підприємства Вінницької, Запорізької та Київської областей, у перспективі 
розширення діяльності на Львівську, Луганську області та в Автономну Республіку Крим. 

Поширення застосування стратегії ЕЧВ в Україні зумовлено пріоритетами, визначеними 
у міжнародних документах та вітчизняних документах, таких як: Конвенція ООН з 
навколишнього середовища та розвитку (1992), «Декларації тисячоліття» ООН (2000) 
документами Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002), 
рекомендаціями Постанови Верховної ради України «Про рекомендації парламентських 
слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні» (2003) та 
зобов’язаннями України щодо виконання вимог Міжнародної Декларації більш чистого 
виробництва, а також «Національною концепцією впровадження та розвитку екологічно 
чистого виробництва в Україні» яку представлено у виді законопроекту до Кабінету Міністрів 
України (2005 р.).  

Інституційною та правовою базою розвитку ЕЧВ є діючі Закони України «Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2012р.) та «Про пріоритетні напрями розвитку 
інноваційної діяльності в Україні» (2011р.), в яких державні стратегічні пріоритети 
безпосередньо пов’язані із широким застосуванням технологій більш чистого виробництва та 
охорони навколишнього природного середовища. В Законі України «Про стимулювання 
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих 
місць» (2012р.) основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013–2032 рр. 
базуються на стимулюванні залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки, спрямовані 
передусім на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній 
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екологічно чистій продукції, високоякісних послугах. 
Також необхідність впровадження ЕЧВ визначена у Основних засадах (стратегії) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року, Концепції національної 
екологічної політики України на період до 2020 року, Національному плані дій з охорони 
навколишнього природного середовища України на період 2011 - 2015 рр. А в щорічних 
посланнях Президента України на 2012 та 2013 роки реалізація промислової політики та 
підвищення якості економічного зростання безпосередньо пов’язується із модернізацією та 
впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих технологій. 

Отже, ідея переходу до екологічно чистого виробництва набуває обертів та конкретних 
завдань. На порядку денному постають питання розробки організаційно-економічного 
механізму його впровадження та програми дій для вирішення конкретних завдань, стратегічних 
цілей з врахуванням наявних фінансових ресурсів та інституцій здатних втілювати новітні 
управлінські та виробничі технології, в тому числі на регіональному рівні. 

«Чисте виробництво» трактується UNEP як модель використання інтегрованої стратегії 
упередженню забруднення довкілля по відношенню до виробничих процесів, продукції та 
послуг, що також містить енергоспоживання та водоспоживання, з метою зниження викидів 
(скидів) шкідливих речовин, а також відходів, мінімізації ризиків здоров'ю людей та 
навколишньому природному середовищу. 

Стратегія ЕЧВ, передбачає впровадження змін на всіх виробничих процесах, тобто 
формує широке коло інновацій. Стратегія ЕЧВ за своїми характерними цільовими ознаками, 
може однаково успішно бути реалізована і як центральна – на рівні народного господарства та 
регіонів, так і на рівні організацій та підприємств. Регіональна стратегія ЕЧВ координується з 
загальною стратегією суб’єктів господарювання, рівнем їхньої екологічної інноваційності або 
готовності до екологізації виробничих процесів. Базовими в цьому стають дії спрямовані на 
підтримку та проведення власних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 
комерціалізацію екологічних інновацій, створення потужного науково-кваліфікаційного 
потенціалу, організаційно-управлінських новацій, створення маркетингових підрозділів, тощо, 
які є підґрунтям для створення регіональних центрів впровадження ЕЧВ [2]. 

Стратегія ЕЧВ відноситься до проблемо - орієнтованих, і спрямована переважно на 
обґрунтування і вибір найбільше ефективного з можливих варіантів вирішення екологічних 
проблем, та базуються на ідеї недопущення забруднення середовища тобто пріоритетом є 
реалізація превентивних заходів. 

Пріоритетами України та її регіонів в сфері розвитку екологічно чистого виробництва є: 
 забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку на основі раціонального 

використання, охорони та відновлення природно ресурсного потенціалу; 
 досягнення показників ресурсно- та енергоємності, які забезпечили б необхідний 

рівень конкурентоздатності, економічної та екологічної незалежності держави; 
 перехід на замінники традиційної сировини; 
 впровадження відновлювальних енергоресурсів і нових видів палива; 
 реалізація переходу до господарювання на основі принципу максимальної 

продуктивності ресурсів [3]. 
Все це актуально для Одеського регіону, як розвиненого індустріального центру, 

промисловість якого відіграє значну роль в структурі економіки держави, при цьому має 
досить складну екологічну ситуацію. 

Реалізація стратегії ЕЧВ на регіональному рівні має відбуватись з застосуванням 
програмно-цільового підходу шляхом розробки відповідних програм ЕЧВ. Програми ЕЧВ 
формуються з передбаченням комплексу інновацій спрямованих на: 

 оптимізацію виробництва з метою зменшення обсягів споживання сировини, 
матеріалів та енергоносіїв, рециркуляції та повнішого використання матеріалів – 
ресурсо- та енергозбереження; 

 визначення екологічних аспектів протягом життєвого циклу продукції, з урахуванням 
всіх параметрів, що входять до системи виробництва; 

 покращення екологічних параметрів, які інтегруються в базових показниках 
продукції, технології та послуг; 

 зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій техногенного характеру; 
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 зменшення обсягів утворення відходів, їх переробки та використання за рахунок 
використання високих технологій та біотехнологій; 

 використання відходів одних виробництва у якості сировини для інших; 
 зростання іміджевих переваг у конкурентному середовищі і таке інше. 
На сучасному етапі впровадження у вітчизняну практику екологічно чистого 

виробництва відбувається різними шляхами та з використанням різних інструментів. Зараз 
підприємства самі, під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів формують свою 
підприємницьку політику, враховують ресурсно-екологічне навантаження, розробляють 
першочергові завдання з урахуванням цього і самі інвестують інноваційні перетворення. 
Практика свідчить, що систематична реалізація продуманих та ефективних природоохоронних 
дій, зокрема ресурсозбереження, зниження екологічних підприємницьких ризиків є частиною 
бізнесових інтересів підприємства, яка здійснюється практично без участі держави. 

Тому є сенс забезпечити координуючу роль регіональних рівнів влади в процесі 
активізації і трансферу інноваційних екологічно чистих технологій крізь призму державної 
підтримки та стимулювання.  

Одним з наскрізних питань в вирішенні цієї проблеми постає розробка регіональної 
концепції та програми впровадження більш чистого виробництва в секторальному розрізі для 
Одеської області та створення Регіонального координаційного центра та науково-
технологічного полігону по формуванню «зеленої» індустрії на засадах більш чистого 
виробництва, енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій і методів управління, 
зокрема в рамках Програми ЄС «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства».  
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Ценовая стратегия на предприятии представляет собой систему долгосрочных мер по 

превращению производимого товара в деньги, отличающуюся гибкостью, адаптивностью и 
свойствами самоорганизации [1]. Алгоритм формирования ценовой стратегии может состоять 
из пяти логических следующих этапов: 

1) формулировка целей ценообразования; 
2) общая ценовая стратегия; 
3) непосредственно ценовая стратегия; 
4) реализация ценовой стратегии; 
5) приспособление цен. 
Формулирование целей ценообразования связано с общими целями и задачами 

предприятия и отражает их. Так как у предприятия могут быть самые различные цели - выход 
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на рынок, закрепление на нем, то и стратегий ценообразования может быть несколько. 
Обычно отмечают три основных цели ценообразования: ориентированные на сбыт, 

прибыль и существующее положение дел. В первом случае предприятие заинтересовано в 
росте продаж, максимизации доли на рынке, во втором - в максимизации прибыли, в третьем - 
в нейтрализации действий конкурентов, стабилизации цен. 

Причины, по которым предприятие ориентируется на сбыт, заключаются в следующем: 
 заинтересованность в насыщении рынка или росте сбыта как важном шаге на пути к 

контролю над рынком; 
 максимизация объема прибыли и готовность пойти на снижение дохода с единицы 

проданного товара для получения большей прибыли; 
 большой объем сбыта позволяет снижать объем относительных затрат. 
На втором этапе общая ценовая стратегия состоит в том, что решения по ценам 

согласовывается с целевым рынком предприятия, характером маркетинга в плане достижения 
ближайших и стратегических целей. Практически все решения по ценам увязываются в единую 
интегрированную систему, в которой предприятие стремится к динамичному 
сбалансированному решению. На третьем этапе непосредственную ценовую стратегию 
базируют на трех основных факторах: издержках, спросе, конкуренции. На четвертом этапе 
осуществляется реализация ценовой стратегии. Этот этап включает в себя обширный комплекс 
взаимосвязанных между собой решений, к которым можно отнести следующие. 

1.Установление стандартных и меняющихся цен. Стандартные цены устанавливаются на 
сравнительно длительный отрезок времени. При изменении уровня издержек производства и 
обращения предприятия чаще изменяют размеры упаковки, массы товара при сохранении или 
росте цен, что значительно уменьшает психологическое травмирование значительной части 
покупателей. Переменными ценами предприятие реагирует на изменения в издержках и спросе 
потребителей (например, сезонные изменения цен). 

2.Использование единых и гибких цен. Они устанавливаются для всех потребителей 
товаров. При гибких ценах их величина меняется в зависимости от способностей покупателей 
торговаться или их покупательской возможности. 

3.Применение концепции взаимосвязи цены и качества. Она основана на том, что товар 
более высокого качества обычно стоит дороже. Однако это далеко не всегда имеет место. 

4.Использование концепции ценового лидерства. Предприятие лидирует в области самых 
низких цен на определенный вид товара, что повышает интерес покупателей не только к 
ключевой позиции товара в данной ассортиментной группе, но и продукции предприятия в 
целом. 

5.Установление цен на массовые (оптовые) закупки. 
6.Использование практики ценовых линий - применение диапазона цен, где каждая цена 

отражает определенный уровень качества для различных видов товаров. 
На пятом этапе осуществляется приспособление цен. Цена требует определенной ее 

«настройки» в унисон со сложившейся конъюнктурой - изменением издержек, конкуренцией, 
таможенными тарифами и т.п. [2]. Приспособление цен обычно предусматривается в 
прейскурантах в виде различных оговорок производителя, наценок, надбавок, скидок, 
компенсаций. Это обеспечивает максимальную адаптивность цены. 

При разработке ценовой стратегии принимаются во внимание многие факторы, из 
которых особо следует отметить следующие: 

а) место цены среди других факторов конкурентной борьбы; 
б) наиболее рациональны (обоснованные) методы расчета цен; 
в) выбор стратегии лидерства или следования предприятия в рамках существующих цен; 
г) выбор ценовой стратегии в области новых цен; 
д) возможность использования базисных цен на рынках разных регионов; 
е) возможность расчета отношения «затраты/прибыль» и сравнения этого показателя с 

аналогичным показателем конкурентов; 
ж) наличие ограничений в регионах на продажу данной продукции, уровень цен, 

прибыль. 
Факторы ценовой стратегии тесно связаны с факторами, которые непосредственно 

влияют на величину устанавливаемых цен [3]. К ним относятся: 
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 затраты производства – чем они ниже, тем больший диапазон изменения цен может 
быть допущен на рынке; 

 цены конкурентов – чем они ниже, тем труднее проникать на рынок; 
 величина спроса;  
 транспортные затраты; 
 надбавки и скидки в пользу посредников; 
 налоги, сборы, обязательные платежи; 
 реклама и другие элементы стимулирования продаж. 
Учесть все факторы, влияющие на уровень цен, всего ассортимента производимых и 

продаваемых товаров на разных рынках, задача сложная. 
Ценовая стратегия является одной из составляющих единой стратегии предприятия и 

должна быть направлена на достижение стратегических целей предприятия, таких как 
проникновение на новый рынок, расширение существующего рынка, разработка новых видов 
продукции. 
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Корпоративні знання сьогодні стають найважливішим ресурсом, активно впливають на 
зростання конкурентоспроможності як національної економіки, так й корпорації та окремого 
підприємства, впливають на рівень їх інвестиційної привабливості, формування і використання 
інноваційного потенціалу. Розвиток інноваційних систем і здатність створювати знання і 
застосовувати їх на практиці у сучасному світі стали важливими базовими умовами розвитку 
країни, регіону і окремого підприємства. Саме знання дозволяють генерувати безперервний 
потік нововведень, що динамічно відповідає змінним потребам ринку, а часто і формує ці 
потреби. 

Питанням формування економіки знань та управління знаннями корпорацій були 
присвячені праці як іноземних, так і вітчизняних представників наукової економічної думки: 
Друкера П., Нонаки І., Сакайя Т., Глухова В.В., Мільнера Б.З., Макарова В.Л., Динкіна О.О., Д. 
Тіса, Румянцевої З.П., Геєця В.М., Бажала Ю.М., Перерви П.Г., Федулової Л.І. та інших. У 
роботах цих науковців є глибокий огляд причин і умов формування економіки знань, появи 
нової функції управління корпорацією в сучасних економічних умовах, надано аналіз 
сучасного стану та проблем просування України на шляху до економіки знань.  

Стратегія економічного і соціального розвитку України [1] передбачає глибоку 
модернізацію економіки, підвищення її конкурентоспроможності на основі інноваційно-
інвестиційної моделі економічного зростання. Цілеспрямоване формування потенціалу 
підприємства і його ефективне використання – основа цього процесу.  
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Основою посилення інноваційних процесів, на наш погляд, повинно стати управління 
формуванням і розвитком інноваційного потенціалу окремих підприємств на основі знань. 
Реалізація цього завдання здійснюється у рамках виконання низки інноваційних проектів, 
підпорядкованих затвердженої раніше стратегії інноваційного розвитку підприємства.  

Але дані Держкомстату України свідчать про неефективність інноваційної діяльності. 
Продукцію, що була новою або суттєво вдосконаленою для ринку, поставляли 270 
підприємств. Її обсяг у 2010 році становив 11,0 млрд. грн., або 32,6% реалізованої інноваційної 
продукції (проти 8,5 млрд. або 27,1% у 2009). У 2011 р. ситуація погіршилася: на кінець 
2011року частка інноваційної продукції, яка є новою тільки для підприємства склала більше 
72%. Саме це, на наш погляд, є однією з причин того, що частка інноваційної продукції 
промислових підприємств, що поставлена на експорт склала у 2011 р. – 29,8% від загального 
обсягу реалізованої інноваційної продукції [2]. 

Таким чином, основна частина проектів забезпечує одержання нової для підприємства, 
але не для ринку продукції, а, отже, ринковий потенціал цих інноваційних рішень має часові 
обмеження й обмеження рамками національного ринку. 

Рішення по впровадженню інновації зазвичай розглядають на практиці як інноваційний 
проект, основою оцінки якого є база знань підприємства. Від її розвитку, розгалуженості і 
можливості своєчасно отримати необхідну інформацію залежить ступінь обґрунтованості 
оцінки ресурсів і стратегічних управлінських рішень, а отже, і висновок про відповідність 
потенціалу підприємства завданням стратегії інноваційного розвитку. 

За умови невідповідності наявного потенціалу підприємства вимогам проекту необхідно 
провести аналіз альтернативних проектів, виходячи з наявного (або такого, що може бути 
досягнутий у запланований період) рівня потенціалу та цільового рівня ефективності, але 
обов’язково розробляють комплекс заходів щодо якісного підвищення його рівня. 
Обґрунтування управлінських рішень на цьому етапі передбачає аналіз всіх варіантів швидкого 
нарощення потенціалу, включаючи: 

 продуктову диверсифікацію, яка передбачає не розробку та впровадження принципово 
нового продукту, а введення на обмежений термін на ринок нової продукції, яка має 
незначний рівень новизни, але забезпечує контроль над певним сегментом ринку 
(ринкова складова потенціалу); 

 часткову модернізацію техніко-технологічної бази підприємства, яка задовольняє 
нагальним задачам її поліпшення та базується на короткостроковій оренді окремих 
елементів основних засобів (виробничо-технологічна складова); 

 вирішення питань фінансування інноваційних проектів за рахунок кредитів та 
зовнішніх інвестицій; 

 виконання окремих видів робіт в умовах використання аутсорсингу, якщо організація 
не має персоналу необхідної кваліфікації (науково-дослідна, кадрова, інформаційна 
складові) тощо.  

Такий підхід дозволить, не чекаючи корінного нарощення потенціалу організації, 
поетапно здійснювати реалізацію окремих інноваційних проектів, паралельно формуючи 
потенціал інноваційного розвитку підприємства. 

Процес формування інноваційного потенціалу на підприємстві повинен проводитися 
постійно, незалежно від наявності цільової потреби у впроваджені інновації на ринку. 
Сформований інноваційний потенціал підприємства, який до того ж постійно розвивається, дає 
впевненість в готовності підприємства відповісти на будь-які зміни у зовнішньому середовищі, 
не втративши (або навіть підвищивши) свою конкурентоспроможність на ринку. Розглядаючи 
процес формування інноваційного потенціалу укрупнено, можна виділити чотири пріоритетні 
напрямки: 

1. Формування кадрового потенціалу: підвищення кваліфікації персоналу, мотивація 
персоналу до інноваційної діяльності; 

2. Формування техніко-технологічного потенціалу: оновлення парку обладнання, 
трансфер технологій, комп’ютеризація роботи підприємства; 

3. Формування інформаційного потенціалу: формування інформаційної бази зв’язків із 
зовнішнім середовищем, формування банку ідей; 

4. Формування фінансового потенціалу: формування власних фінансових ресурсів, пошук 
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інвесторів, робота з одержання державних грантів та пільг. 
Питання формування потенціалу підприємства в сучасних умовах потребують 

урахування особливостей сучасного етапу становлення економіки знань. Знання – це один з 
найважливіших активів підприємства, ефективне використання і зростання якого прямо 
впливає на його інноваційну активність, на появу нових рішень не лише в науково-технічній 
сфері, але і в управлінні підприємством.  

Сьогодні немає єдиного підходу до визначення структури знань організації. Так В.В 
Глухов, С.Б. Коробко та Т.В. Мариніна прирівнюють структуру знань організації до бази знань 
організації, під якою, ми розуміємо загальний обсяг колективної інформації підприємства, яку 
зберігають з використанням серверів, на клієнтських робочих місцях, з використанням хмарних 
сховищ у системі Internet та інше. 

Інші автори (Б.З. Мільнер, В.Г. Смирнова, Д. Шеер) розглядаючи структуру системи 
знань, як перелік вхідних ресурсів та результатів, підкреслюють важливість етапів їх 
перетворення. На наш погляд визначення структури системи знань залежить від самого 
процесу створення знання. 

Характеризуючи сутність особливостей створення організаційного знання, І. Нонака та 
Х. Такеучі визначали його як «здатність компанії як єдиного цілого створювати нове знання, 
поширювати його по всій організації і втілювати в продукцію, послугах і системах» [3, с.10]. 
Особливу увагу вони приділяють таким характеристикам цього процесу як перехід від знання 
індивіду до знання організації, а також ролі невизначеності (ambiguity) та надмірності 
(redundancy) інформації. Останнє потребує пояснення: невизначеність є основою вибору 
напрямку розвитку та альтернативних рішень, а надмірність – основою розповсюдження 
нового формалізованого знання. 

Ураховуючи вищезазначене, пропонується наступна структура системи знань 
промислового підприємства: 

А) Інформаційне забезпечення процесу формування та використання бази знань: 
 формування та неперервне нарощення бази знань; 
 структурування інформації відповідно плановому періоду (операційна, стратегічна);  
 структурування інформації відповідно цілей, які потребують вирішення (формування 

потенціалу, розробка стратегії, функціональні завдання та ін.); 
Б) Методичне забезпечення вирішення завдань: 
 визначення релевантної інформації у розрізі завдань окремих підсистем; 
 вибору експертів у контексті конкретних завдань і оцінки рівня їх компетентності; 
 виявлення знання індивідів та його формалізації й архівування;  
В) Організаційне забезпечення функціонування системи: 
 розробка системи моніторингу бази знань; 
 формування корпоративної культури організації у контексті завдань формалізації 

знання індивідів та їх розповсюдження; 
 зміна стандартів підприємства на основі розвитку бази знань; 
Г) Управлінське забезпечення розвитку знань підприємства: 
 визначення умов доступу індивідів до корпоративної бази знань; 
 фінансування цільового зростання якості персоналу;  
 визначення більш результативних шляхів формування потенціалу; 
 реалізація системи управління знаннями як функції управління підприємством. 
Формуючи систему знань підприємства, необхідно враховувати стан: 
 людських ресурсів, що є носієм знання та досвіду персоналу підприємства; 
 корпоративної культури організації та відповідність її задачам формування потенціалу 

підприємства; 
 системи захисту прав на інтелектуальну власність (наявність патентів, ліцензій, захист 

торгових марок та ін.); 
 контролю умов доступу до бази знань окремого працівника. 
Обсяг знань організації не є стабільним: наявні знання потребують збереження й 

відновлення з урахуванням нових досягнень науки, а нові знання вимагають пошуку, 
формалізації й збереження. Там, де ніхто спеціально не займається нагромадженням і 
поширенням знань, ці знання часто розсіюються й пропадають. Формування бази знань 
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організації є інформаційною основою обґрунтування стійкого інноваційного розвитку.  
Саме створення системи знань організації є тією основою, яка дозволить обґрунтовано 

оцінювати рівень потенціалу інноваційного розвитку підприємства, виявляти наявні вади та 
розроблювати заходи по підвищенню рівня його окремих складових. 
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Актуальность темы. Многогранность экономических процессов требует постоянного 

совершенствования системно-образующего представления и практической реализации 
уточнений и дополнений основных подходов и положений стратегического управления в 
трансформационной сфере. 

Анализ публикаций по обозначенной проблеме [1-4] показывают, что стратегические 
аспекты в менеджменте постепенно смещаются в область учетно-аналитических процедур 
поиска и обработки информации и ее использовании в экономике знаний. Существующее 
положение в сфере управления требует существенной трансформации традиционных взглядов 
на регулирование экономических процессов. 

Целью работы является информационная и математическая поддержка принятия 
решений по выбору альтернатив управления развитием экономических процессов. 

При рациональном выборе альтернатив, основанном на количественных оценках 
изменений контролируемых параметров предпочтения, устанавливаются на основе критериев, 
свойственных всем оцениваемым вариантам управления. Для формализации критерия 
необходимо указать направленность предпочтения относительно цели. Это выражается 
оценочной функцией, которая в теории принятия решений представляется двуместным 

предикатом . 

Первым аргументом предиката служит функция , значение которой характеризирует j-

тое свойство альтернативы , а вторым аргументом – требуемое целевое значение  этого 

свойства, измеренное в той же шкале, что и . В такой форме предикат воспринимает 

первый аргумент как оцениваемое свойство, а второй – как базу сравнения. 
Формальная составляющая процесса принятия решений в условиях динамических 

изменений внешней среды или непредсказуемого поведения конкурентов заключается в 
проведении вычислений по существующим алгоритмам показателей эффективности, входящих 
в определение оценочного функционала и производства расчетов для нахождения 

оптимального решения  по выбранному критерию. 
Для решения проблем стратегического управления с учетом противоположных целей 

конкурентов полезным инструментом является аппарат теории игр. 

http://kno.rada.gov.ua/
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Теория игр – это раздел прикладной математики, который изучает модели и методы 
принятия оптимальных решений в условиях конфликта. Под конфликтом подразумевается 
такая ситуация, в которой сталкиваются интересы двух или более сторон, преследующих 
разные цели. При этом считается, что действия конкурентов носят осмысленный характер и 
являются разумными. 

Предположение о разумности каждого участника компромиссов приводит к тому, что 
они должны выбирать соответствующие осторожные стратегии. 

Основную задачу теории игр можно свести к определению стратегии в конфликте с 
конкурентами, чтобы гарантировать выигрыш. Отклонение от этой стратегии для обоих 
участников компромиссов уменьшает его величину. 

Центральное место в теории игр занимают парные игры с нулевой суммой, когда одна из 
сторон выигрывает ровно столько, сколько проигрывает другая. Такой равновесный выигрыш, 
на который могут рассчитывать обе стороны, если будут придерживаться своих оптимальных 
стратегий, называется ценой игры. 

Для нахождения нижней цены игры в каждой строке платежной матрицы определяют 
минимальные значения и среди них выбирают максимальный результат 

 
Для нахождения верхней цены игры в каждой строке платежной матрицы определяют 

максимальные значения и среди них выбирают минимальный результат 

 
В платежной матрице может находиться элемент, который будет минимальным в своей 

строке и одновременно максимальным в своем столбце, т. е. . Эта точка называется 
седловой и определяет цену игры. В ней выбранные стратегии поведения обоих участников 
пересекаются в одной точке и следовательно обладают наибольшей устойчивостью.   

 

 
Рис. 1. Определение оптимальной стратегии развития ситуации 

 
Игры, которые не имеют седловой точки, на практике встречаются гораздо чаще. Их 

решение находится в пределах нижней и верхней цены игры. Для нахождения оптимальной 
стратегии необходимо последовательно проанализировать все возможные стратегии поведения 
конкурентов.Поэтому в диагностике и прогнозировании используют обобщенные модели, 
которые включают как статистические данные, так и экспертные суждения. 

В тех случаях, когда для принятия решений не возможно использовать количественные 
методы используются суждения и заключения экспертов. 

В своей содержательной интерпретации они включают использование следующих 
методов: 

 метод простого ранжирования; 
 метод весовых коэффициентов. 
Метод простого ранжирования заключается в том, что каждый эксперт определяет 

признаки в порядке предпочтений. Цифрой 1 обозначается наиболее важный признак, цифрой 2 
– последующий и т.д. 

 
 

Седловая точка 
f 

x  
α 
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Оценки  каждого эксперта сводятся в таблицу. 

 

Признаки Эксперты 
1 2 …  m 

х1 а11 а12 …  а1m 
х2 а21 а22 …  а2m 
…  …  …  …  …  
хn аn1 аn2 …  аnm 

 
Ранг і-го признакавычисляется по формуле: 

 
где j – номер эксперта, m – их число, n – номер признака. 
Метод весовых коэффициентов заключается в том, что всем признакам назначают 

весовые коэффициенты в диапазоне от 0 до 1 (либо от 0 до 10, либо от 0 до 100). Другая 
вариация этого метода заключается в том, что наиболее значимому признаку присваивается 
определенное число, а коэффициенты остальных показателей составляют доли этого числа. 
Чем больше эти величины, тем более значим этот признак. 

Опираясь на заключения экспертов, руководитель может: 
 постараться получить дополнительную информацию и на ее основе еще раз 

проанализировать проблему; 
 действовать в соответствии с имеющимся прошлым опытом и интуицией, определяя 

вероятность событий. 
Важно уметь использовать разные методы принятия решений в диагностике и 

прогнозировании, дополняя экспертные суждения статистическими данными, параметрами 
которых являются такие меры риска, как математическое ожидание, среднеквадратическое 
отклонение и дисперсию. 

Вывод. Информация быстро стареет, поэтому лицо, осуществляющее принятие решений 
должно оперативно и своевременно реагировать на ее нахождение, одновременно оценивая 
качество информации и осуществляя мониторинг. 
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В останні роки для подальшого розвитку бухгалтерського обліку вітчизняними вченими 

широко використовується інституційна теорія, яка дозволяє під іншим кутом зору подивитись 
на існуючі облікові проблеми, запропонувати нові та нестандартні шляхи для їх вирішення. 
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Однак, якщо трансляції поглядів вчених-основоположників інституціоналізму (Т. Веблена, 
Дж. Коммонса, В. Мітчелла, Дж. Гелбрейта та ін.) приділяється достатньо значна увага, то 
неоінституційні дослідження не знайшли широкого використання для удосконалення 
теоретико-методологічних основ бухгалтерського обліку в Україні. 

Одним із напрямів неоінституціоналізму є агентська теорія, яка була сформована в 
результаті ідентифікації на початку ХХ ст. в США А. Берле та Дж. Мінзом [1] проблеми 
відокремлення функції управління від власників, які частково були передані менеджменту 
компаній. Цей окремий випадок згодом був поширений на інші сфери діяльності компаній, 
внаслідок чого були побудовані загальні основи агентської теорії.  

Агентська теорія організації вивчає відносини, в яких одні суб’єкти (принципали), 
доручають на основі укладання контракту виконання певної роботи за встановлену винагороду 
іншій стороні (агенту), при цьому відбувається часткове делегування повноважень агенту на 
прийняття управлінських рішень.  

Для подальшого розвитку бухгалтерського обліку важливими є наступні наслідки 
агентської теорії: 

 окремі індивідууми, наприклад, бухгалтери, діють в своїх власних інтересах; 
 підприємство слід розглядати в якості місця, де перетинаються контрактні відносини 

серед таких суб’єктів як менеджери, бухгалтери, власники, кредитори та уряд; 
 виникають затрати нового виду, пов’язані з моніторингом та налагодженням відносин 

серед різних груп суб’єктів. 
З позиції бухгалтерського обліку агентська теорія знаходить своє застосування на рівні 

реалізації професійного судження бухгалтера. Зокрема, у тих випадках, коли повноваження з 
приводу вибору альтернативних варіантів облікового відображення фактів господарського 
життя покладаються на бухгалтера, який в даному випадку виступає агентом.  

Агентська проблема в бухгалтерському обліку представляє собою наявність 
суперечливих інтересів між бухгалтерами та постачальниками капіталу (інвесторами, 
кредиторами), які виникають у зв’язку з відсутністю прагнення у бухгалтерів до реалізації 
такої облікової політики, яка б призводила до адекватного і справедливого облікового 
відображення господарської діяльності підприємства. 

Витоки виникнення агентської проблеми в бухгалтерському обліку пов’язані з тим, що 
поведінка бухгалтерів при реалізації ними професійного судження внаслідок відсутності 
достатньої інформації та наявності особистих опортуністичних схильностей призводить до 
прийняття ними неоптимальних рішень, внаслідок яких з’являються бухгалтерські агентські 
витрати. 

Виходячи з вищенаведеного, можна сформулювати поняття бухгалтерських агентських 
витрат як втрат, які несе підприємство внаслідок конфлікту інтересів бухгалтерів та 
постачальників капіталу.  

Конфлікт інтересів між бухгалтерами та постачальниками капіталу виникає в умовах 
інформаційної асиметрії облікової інформації і неповних контрактів. Інформаційна асиметрія 
передбачає, що бухгалтери володіють у порівнянні із постачальниками капіталу набагато 
більшою інформацію стосовно здійснення конкретних професійних суджень, внаслідок чого 
постачальники капіталу не в змозі проконтролювати якість реалізованих суджень. Під 
неповнотою контракту розуміється неможливість передбачити в контракті повний 
взаємозв’язок між обов’язками бухгалтера і його винагородою. 

Існування інформаційної асиметрії між бухгалтерами та постачальниками капіталу 
дозволяє бухгалтерам вести себе опортуністично як на передконтрактній, так і на 
постконтрактній стадії, що можна зобразити за допомогою загальної моделі агентської 
проблеми в бухгалтерському обліку (рис. 1). 

Опортунізм бухгалтера на передконтрактній стадії називається несприятливим вибором і 
передбачає, що бухгалтери, як більш проінформована сторона, укладають свій контракт таким 
чином, щоб в ньому були прописані найвигідніші з їх позиції умови в частині здійснення 
професійного судження. Опортунізм бухгалтера на постконтрактній стадії називається 
моральним ризиком і передбачає здійснення бухгалтером недобросовісної поведінки в процесії 
реалізації професійного судження. Наприклад, обрання тих методів обліку, які сприяють 
завищенню фінансових результатів компанії в звітному періоді, від яких залежить особиста 
винагорода бухгалтера. 
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Моральний ризик 
(бухгалтерський опортунізм на постконтрактній стадії) 

Рис. 1. Загальна модель агентської проблеми в розрізі професійного судження бухгалтера 
 
Агентська теорія створює теоретико-методологічні засади для вивчення агентських 

відносин і є потужним дослідницьким засобом для опису і пояснення контрактних відносин 
між принципалом (власником) і агентом (бухгалтером). Її використання дозволяє під іншим 
кутом зору подивитись на проблему маніпулювання показниками фінансової звітності 
підприємства на основі використання механізму облікової політики та запропонувати шляхи її 
вирішення виходячи з постулатів агентської теорії (обмеження поведінки агента, забезпечення 
спів падіння інтересів агента і принципала, страхування від опортуністичної поведінки агента, 
розробка системи контролю над діями агента тощо). 

Одним із актуальних напрямів розвитку інституційної теорії бухгалтерського обліку є 
необхідність обмеження опортуністичної поведінки бухгалтерів, зниження конфлікту інтересів 
між власниками та бухгалтерами та пошуки шляхів мінімізації ефекту бухгалтерських 
агентських витрат. 
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