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Е К О Н О М І К А   

 
 

УДК 658.009.12 
 

СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗИ КАТЕГОРИЙ ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Авраменко И.А.,  аспирант ДонНУ    
 

Постановка проблемы в конце XVIII в. А. Смитом, а затем вначале XIX в. Д. Риккардо были заложены 
фундаментальные положения о сущности свободной конкуренции. В конце XIX века была разработана 
теория совершенной конкуренции, у истоков которой стоят маржиналисты-математики, сформировавшие 
неоклассическое направление в экономической мысли: А. Курно, У. Джевонс, Ф. Эджуорт, Л. Вальрас, Ф. 
Найт. А. Маршалл и Дж. Б. Кларк. Э. Чемберлин и Дж. Робинсон, внесли изменения в теоретические 
представления о сущности конкуренции под воздействием её трансформации из совершенной модели в 
несовершенную или монополистическую конкуренцию. Проблема монополии и конкуренции затрагивалась 
также в работах А. Смита, К. Маркса, И. Кирцнера, Ж. Тироля, а также в более поздних исследованиях. 
Изучению конкуренции как активного процесса соперничества и взаимодействия посвящены работы И. 
Шумпетера, Дж. М. Кларка, Ф. Хайека, И. Кирцнера. Развитие конкуренции под воздействием идей 
государственного регулирования рассматривается в трудах многих ученых экономистов, среди которых 
можно выделить Дж. Кейнса и П. Самуэльсона. В конце XX в. проблемы стратегии опережения конкурентов, 
выявление конкурентных преимуществ стран и компаний, конкурентного потенциала и конкурентной среды 
анализируются американским учёным М. Портером. Анализ теоретических аспектов развития 
несовершенной конкуренции, входящих в круг вопросов теории фирмы, проведён представителем 
французской школы экономистом – инженером Ж. Тиролем. Исследование конкуренции как динамично 
развивающегося процесса, а не как сложившейся ситуации проводится Й. Кирцнером. Вопросы, связанные с 
завоеванием будущих рынков в конкурентной борьбе, рассматриваются Г. Хамелом и К. К. Прахаладом. 
Регулирование конкуренции применительно к вопросам формирования стратегии конкурентной борьбы, а 
также теории достижения лидерства на рынке, которые исследуются в работе, были рассмотрены такими 
учёными-экономистами, как М. Портер, М. Трейси, Ф. Вирсема, Дж.Ф. Мур, A.M. Бранденбургср, Б. Дж. 
Нейлбафф и др. Исследование конкуренции в прикладных целях проводится по ряду научных направлений 
маркетинга, конъюнктурного анализа, бенчмаркинга статистики рынка товаров и услуг, которые 
представлены в работах зарубежных и российских ученых-экономистов, К.К. Прахалада, М. Портера, Г. 
Хамела, Ж. Ламбена, Г. Азоева, А. Челенкова, Р. Фатхутдинова, А. Кулешовой, А. Юданова и др. 
Рассмотрению конкуренции как взаимоотношению хозяйствующих субъектов при формировании спроса и 
предложения на товары и услуги, а также проблемам формирования конкурентной среды посвящены работы 
Ю. Рубина, Т. Гоголевой, Г. Медведева и др. Признавая значительную разработанность разнообразных 
вопросов в области теории конкуренции, остаются недостаточно исследованными определения сущности и 
взаимосвязи категорий теорий конкуренции. 

Целью статьи является уточнение сущности и взаимосвязи таких экономических категорий как 
конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность товара и предприятия, конкурентные 
преимущества. 

Изложение основного материала. Конкуренция происходит от лат. concurro — это столкновение, 
соперничество, соревнование, между отдельными субъектами за обладание определенным объектом. 

Различают биологическую, межличностную и экономическую конкуренцию. Биологическая 
конкуренция – «… взаимоотношения активного соревнования между особями одного или разных видов за 
средства существования и условия размножения» [1, с. 626]. Межличностная конкуренция – это особый тип 
отношений, который возникает в трудовом коллективе и регулируется регламентом предприятия и правилам 
этики. Экономическая конкуренция характеризуется фундаментальными экономическими категориями, 
которые трактуются различными экономистами и экономическими школами по-разному.  

Выделяют три подхода: поведенческий, структурный и функциональный [2, с. 13]. Поведенческий 
подход отражен в публикациях Г.Л. Азоева [3, с. 208]; А.Ю. Юданова [2]; М.В. Вачевского [4]; И.З. 
Должанского, Т.О. Загорной [5]. Он отражает такое поведение экономических субъектов, которое приносит 
наилучшие результаты. Либо его можно понимать как соперничество физических и юридических лиц за 
выгодное приобретение и реализацию экономических благ, которые всегда ограничены. 

Структурный подход изучали такие ученые как: Дж. Робинсон, Э. Чемберлен, К.Р. Его можно 
охарактеризовать как отражающий не соперничество конкурентов и выяснение кто кого и как победил, а 
условия, которые складываются на рынке и возможности влияния отдельных хозяйствующих субъектов на 
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уровень цен. В законодательстве Украины и России о защите конкуренции определения экономической 
конкуренции сочетают поведенческий и структурный подходы. Так в украинском законе экономическая 
конкуренция – это соревнование между субъектами хозяйствования с целью получения благодаря 
собственным достижениям преимуществ над другими субъектами хозяйствования, вследствие чего 
потребители, субъекты хозяйствования имеют возможность выбирать между несколькими продавцами, 
покупателями, а отдельный субъект хозяйствования не может определять условия оборота товаров на рынке. 
В этом определении поведенческий подход отражает соперничество между субъектами хозяйствования для 
достижения преимуществ над другими субъектами. А структурный подход предполагает, что отдельный 
субъект хозяйствования  не может определять условия оборота товаров на рынке, в частности объем продаж 
и цены.  

Функциональный подход отражает взгляд на конкуренцию таких экономистов как Й. Шумпетер и А. 
Фон Хайек, которые определяли ее как процесс, в результате которого соперничают старое и новое знание, 
скрытое становится явным, а предприятия, применившие инновации вытесняют с рынка предприятия, 
использующие устаревшие технологии. То есть это неценовая конкуренция, предполагающая продвижение 
товаров на рынок не за счет манипуляции ценой, а за счет технического совершенствования производства и 
продукции. Однако это не означает, что инновационные предприятия не могут усилить свой конкурентный 
статус, варьируя цены. 

Следует отметить, что в перечисленных определениях рассматривается конкуренция в статике. Более 
корректной является трактовка М. Портера, рассматривающего не конкуренцию вообще, а состояние пяти 
взаимодействующих на рынке сил. Это понимание конкуренции в динамике, учитывающее существующий 
состав конкурентов, экономический потенциал поставщиков и потребителей, угрозы вторжения на рынок 
новых фирм и товаров-субститутов. Здесь просматривается марксистская концепция межотраслевой 
конкуренции. Повышение среднеотраслевой рентабельности в одной из отраслей и понижение в других 
означает, что в эту отрасль начнется, переход капитала при слабых барьерах для вступления. В современных 
условиях дифференциации продуктов, усиливается их взаимозаменяемость.  

В современных условиях дифференциации продуктов, усиливается их взаимозаменяемость. Поэтому 
понятие межотраслевой конкуренции усложняется, ибо всегда существует угроза вторжения на данный 
рынок предприятий и продуктов разных отраслей. 

Значение слова «конкурентоспособность» в толковых словарях – это тот, кто способен выдержать 
конкуренцию, то есть имеет возможности и ресурсы конкурировать с другими субъектами за определенный 
объект. Предметом экономической конкуренции является товар. В научной литературе встречаются 
термины: конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность товара, конкурентоспособность 
продукции (товара). В экономике есть понятия «готовая продукция» и «товарная продукция». Товарная 
продукция означает объем готовой продукции, приготовленный для продажи на складе в соответствии с 
заказами или рыночным спросом. Следовательно, к потребителям (оптовым, розничным) она поступает как 
товар, и они будут рассматривать целесообразность его приобретения по сравнению с другими товарами, 
произведенными другими производителями. Соответственно более верным следует считать термин 
«конкурентоспособность товара». Конкурентоспособность товара – это способность товара по совокупности 
потребительских, ценовых и качественных характеристик выдержать сравнение, соперничество с другими 
аналогичными товарами и отвечать требованиям рынка данного товара по удовлетворению потребностей в 
рассматриваемый период. [6, 7]. Но кроме этого товар должен обуславливать достижение коммерческого 
успеха производителю, дистрибьютору, торговцу, т.е. обладать необходимым уровнем рентабельности [8, с. 
13]. Только товары, приобретенные покупателями согласно их предпочтениям, приносят денежную выручку 
предприятию, определяемую как произведение цены на количество реализованных товаров. Но, если 
предприятие неудовлетворительно управляет себестоимостью товаров и если она выше выручки то, 
естественно, прибыли такое изделие не принесет. Таким образом, по продажам товар конкурентоспособен, но 
по затратным характеристикам он неконкурентоспособен и должен быть снят с производства.  

В литературе встречаются дефиниции конкурентоспособности товара как способности более полно 
отвечать требованиям покупателей, которые подтверждают свои предпочтения покупкой данного товара, но 
не товаров-конкурентов, представленных на рынке [5, 9].  

Во всех определениях, так или иначе, прослеживается мысль, что способность данного товара 
конкурировать с другими аналогичными товарами обеспечивается совокупностью потребительских, ценовых 
и качественных характеристик товара, которые обеспечивают ему конкурентные преимущества и 
предпочтения покупателей [2, 8, 9]. Конкурентные преимущества могут иметь явное для потребителя 
проявление, выражающееся в лучших качественных параметрах и неявное в форме производственно-
технологических преимуществ имеющихся у предприятия, обеспечивших лучшие качественные 
характеристики продукции (товара). По определению термина «конкурентные преимущества» у разных 
авторов особых расхождений нет и наиболее четко это отображено в работе Г.Л. Азоева., А.П. Челенкова, 
«конкурентное преимущество» – это концентрированное проявление превосходства над конкурентами в 
экономической, технической, организационной сферах деятельности предприятия, которые можно измерить 
экономическими показателями [9, с. 256]. 

Конкуренция (экономическая) – термин, показывающий, что в определенном месте в определенное 
время встретилось несколько продавцов, предлагающих свой товар покупателям и предпочтение покупателей 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 9

будет отдано тому товару, который имеет более качественные и имиджевые характеристики. Следовательно, 
рынок будет характеризоваться уровнем конкуренции. Можно предположить, что чем больше участников с 
одинаковым конкурентным потенциалом предлагающих товар, тем выше уровень конкуренции на этом 
рынке. Но, если их очень много, то уровень конкуренции может дойти до нуля, поскольку доля продаж 
каждого будет очень малой при одинаковой для всех цене. Если понимать конкурентоспособность 
простейшим образом, как способность предприятия удержать объем продаж при определенном уровне 
рентабельности, а более того увеличить его, уменьшив долю других участников, то по мере увеличения 
конкурентоспособности одного или нескольких участников рынка уровень конкуренции будет возрастать. 
Это вытекает из того, что каждое предприятие, повысившее конкурентоспособность попытается завоевать 
большую долю рынка при том же объеме спроса и при тех же ценах. Но по мере нарастания 
конкурентоспособности одного из них начнет «работать» эффект масштаба и это предприятие снизит 
совокупные издержки, а со временем и цены. Тогда общий уровень цен упадет и окажется, что некоторым 
предприятиям невыгодно оставаться на этом рынке. Соответственно уровень конкуренции уменьшится, т.к. 
их место займут более мощные (конкурентоспособные) предприятия. И рынок может перейти в другое 
структурное состояние - стать олигополистическим рынком или рынком близким к монополии.  

Естественно, что конкурентоспособность повышается по мере наращивания уровня использования 
конкурентных преимуществ, а совокупность конкурентных преимуществ определяет конкурентный 
потенциал предприятия. Разница между потенциалом и уровнем его использования покажет резервы 
использования конкурентных преимуществ. Но надо отметить также, что будущие конкурентные 
преимущества определяются сегодняшней высокой конкурентоспособностью, которая обуславливает 
устойчивый приток денежных средств и рост инвестиционных возможностей для дальнейшего повышения 
конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособность предприятия приведенная в работах Иванова Ю.Б., Шевченка Л.С., Торкатюка 
В.И., Кизима Н.А., Багиева Г.Л., определается как степень реализации конкурентных преимуществ, 
признанная покупателями в форме увеличения объемов покупок. Конкурентоспособность товара познается в 
сравнении, а конкурентоспособность предприятия через конкурентоспособность продукции, выраженная в 
уровне рентабельности совокупного капитала.  

Предприятие может быть монопродуктового или полипродуктового типа и соответственно выходит на 
рынок с одним или несколькими видами товаров. Тогда, отдавая приоритет выручке от продаж и доле, 
занимаемой на рынке, в первом случае конкурентоспособность предприятия будет определяться 
конкурентоспособностью монопродукта. Во втором случае общую выручку формирует продукция (товары), 
включенные в номенклатуру предприятия. Каждый вид продукции имеет различную конкурентоспособность, 
и соответственно общая конкурентоспособность будет определяться выручкой, которую приносят товары, 
пользующиеся наибольшим спросом и соответственно занимающие наибольшую долю в общем объеме 
продаж на данном рынке. Чтобы добиться увеличения конкурентоспособности предприятие должно 
направлять усилия на совершенствование производства и сбыта именно этих товаров, отслеживая рыночную 
ситуацию и своевременно меняя продуктовую «корзину» в долгосрочном периоде. Фиксация (рейтинг) 
предприятия по достигнутым финансово-экономическим показателям позволит установить место, которое 
оно занимает по сравнению не только с аналогичными по профилю деятельности предприятиями, но и с 
предприятиями других видов экономической деятельности. Последнее обусловлено возможностями перетока 
капитала из отрасли в отрасль. 

Выводы. Конкуренция носит всеобщий характер и проявляется в виде биологической, межличностной 
и экономической конкуренции как соперничество нескольких субъектов за определенный объект. 
Экономическая конкуренция – соперничество физических и юридических лиц на рынке за выгодное 
приобретение и реализацию экономических благ, которые всегда ограничены, причем эти лица имеют 
возможность выбирать между несколькими продавцами, покупателями, а отдельный субъект хозяйствования 
не может определять условия оборота товаров на рынке. Поскольку на рынке однотипные или 
взаимозаменяемые товары предлагает множество продавцов, он характеризуется уровнем конкуренции и 
предпочтение покупателей будет отдано тому товару, который имеет наилучшее соотношение цены и 
качества. Следовательно, продавец, представивший такой товар на рынок, обладает более высокой 
конкурентоспособностью, обусловленной совокупностью конкурентных преимуществ, которая представляет 
собой концентрированное проявление превосходства над конкурентами в экономической, технической, 
организационной сферах деятельности предприятия. Совокупность конкурентных преимуществ определяет 
конкурентный потенциал предприятия. Разница между потенциалом и уровнем его использования покажет 
резервы использования конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособность товара – это способность данного товара конкурировать с другими 
аналогичными товарами, обеспечивается совокупностью потребительских, ценовых и качественных 
характеристик товара, которые обеспечивают ему конкурентные преимущества и предпочтения покупателей. 
Конкурентоспособность предприятия определяется как степень реализации конкурентных преимуществ, 
признанная покупателями в форме увеличения объемов покупок. Конкурентоспособность товара познается в 
сравнении, а конкурентоспособность предприятия через конкурентоспособность продукции, выраженная в 
уровне рентабельности совокупного капитала.  
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В последние годы предприятия действуют в условиях финансового кризиса, что соответственно 
требует дальнейшего развития категориального аппарата теории экономической конкуренции. 

 
РЕЗЮМЕ 
Выполнен анализ теоретических подходов к определению сущности категорий «конкуренция» и 
«конкурентоспособность». Приведена трактовка понятий конкурентоспособность продукции и товара, 
конкурентоспособность предприятия, конкурентные преимущества. Показаны  их взаимосвязи. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность товара и предприятия, 
конкурентные преимущества, конкурентный потенциал. 
РЕЗЮМЕ 
Виконаний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності категорій «конкуренція» і 
«конкурентоспроможність». Наведено трактування понять конкурентоспроможність продукції і товару, 
конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги. Показані їх взаємозв'язку. 
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність товару і підприємства, 
конкурентні переваги, конкурентний потенціал. 
РЕЗЮМЕ 
The analysis is made of theoretical approaches to definition of essence of categories, a «competition» and 
«competitiveness» and given interpretation of concepts and product competitiveness, the competitiveness of 
enterprises, a competitive advantage. Also shows the relationship between them. 
Keywords: competition, competitiveness, competitiveness of the good and the enterprise(company), competitive 
advantages, competitive potential. 
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УДК 657 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Андреева Л.Ф., к.э.н., доцент кафедры «Учет, анализ и аудит», ДонНУ 
Андреева В.Г.,  к.э.н., доцент кафедры «Финансы и банковское дело», ДонНУ  
 

Основные средства на сегодняшний день остаются в центре дискуссий, связанных с поиском путей 
выхода на европейский уровень развития экономики страны. От правильного и рационального учета основных 
средств зависит процесс их воспроизводства, пополнения, обновления, а, следовательно, обеспеченность 
предприятия конкурентоспособными, современными средствами труда. Развитие этого направления экономики 
зависит от своевременного получения надежной и полной учетно-экономической информации. В связи с этим, 
возрастает роль и значение учета как одной из самой важной функции управления.  

Значительный вклад в исследование вопросов, связанных с учетом основных средств, внесли такие 
ученые – экономисты как Ф.Ф. Бутынец, Б.И. Валуев, С.Ф. Голов,  Е.В. Волкова, Е.В. Лахова, В.Н. Пархоменко, 
С.А. Стуков,  Л.С. Стуков,  Роберт Н. Энтони и другие. Однако, исследования показали, что в настоящее время 
существующий порядок организации учета операций с основными средствами не позволяет осуществлять 
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достаточно глубокий экономический анализ и не в полной мере обеспечивает информацией систему 
управления. Нечеткость нормативно-правового регулирования, многочисленные и постоянные изменения 
правовой базы содействовали перекручиванию сущности основных средств, отсутствию взаимосвязи между 
финансовым и налоговым учетом основных средств, а также неоднозначному восприятию специалистами 
информации о них. Кроме того, существующая система учета содействует ограничению самостоятельности 
субъектов хозяйствования, и, как следствие, ведет к малоэффективному использованию основных средств. 
Следовательно, современная экономика требует новых подходов к организации и методике учета основных 
средств. Таким образом, проблемы общеэкономического характера в сфере учета основных средств сводятся к 
оптимизации их использования, усовершенствованию механизма их обновления, установлению взаимосвязи с 
нормами налогового учета.  

Целью статьи является рассмотрение дискуссионных вопросов экономической сущности основных 
средств и их классификации в соответствии с  действующим законодательством, зарубежным опытом и 
принципами международных стандартов финансовой отчетности для разработки рекомендаций по 
совершенствованию  учета основных средств в контексте принятия Налогового кодекса Украины.   

Так, методологические принципы формирования в бухгалтерском учете информации об основных 
средствах и прочих необоротных материальных активах, а также раскрытие информации о них в финансовой 
отчетности определены в П(С)БУ 7 «Основные средства», в соответствии с которым «основные средства - это 
материальные активы, которые предприятие содержит с целью использования их в процессе производства или 
поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам или для осуществления 
административных и социально- культурных функций,  ожидаемый срок полезного использования 
(эксплуатации) которых более одного года (или операционного цикла, если он больше года)» [1, с. 2].  

Такое определение заслуживает справедливого замечания специалистов "содержание с целью 
использования еще не свидетельствует о реальном использовании и такое определение недостаточно  удачно 
для основных средств" [2, c. 122]. В предыдущих определениях основных средств в Украине одним из условий 
было введение их в эксплуатацию. Так, в Законе Украины "О налогообложении прибыли предприятий" с 
01.07.2004 г. под основными фондами понимали: материальные ценности, которые используются в 
хозяйственной деятельности налогоплательщика  на протяжении периода, который превышает 365 
календарных дней с даты их введения в эксплуатацию, и стоимость которых постепенно уменьшается в связи с 
физическим или моральным износом. С 01.01.2011 года данный Закон утратил силу в связи с введением 
Налогового Кодекса Украины. 

Согласно статьи 14.1.138. Налогового кодекса, основные средства - это материальные активы, в том 
числе запасы полезных ископаемых, предоставленных в пользование участков недр (кроме стоимости земли, 
незавершенных капитальных инвестиций, автомобильных дорог общего пользования, библиотечных и 
архивных фондов, материальных активов, стоимость которых не превышает 2500 гривень, непроизводственных 
основных средств и нематериальных активов), которые предназначаются плательщиком налога для 
использования в хозяйственной деятельности плательщика налога, стоимость которых превышает 2500 гривень 
и постепенно уменьшается в связи с физическим или моральным износом и ожидаемый срок полезного 
использования (эксплуатации) которых с даты ввода в эксплуатацию составляет более одного года (или 
операционного цикла, если он длиннее года) [3]. 

Однако, в соответствии с разделом XX «Переходные положения» Налогового Кодекса Украины в 2011 
году норматив для основных средств, определенный в подпункте 14.1.138 пункта 14.1 статьи 14 настоящего 
Кодекса, устанавливается в размере 1000 гривень. 

Следует отметить, что для учета с целью налогообложения, начиная с 01.07.2004 года, снова установлен 
стоимостный критерий отнесения затрат на приобретение материальных ценностей к затратам производства 
(обращения) налогоплательщика  и к категории малоценных и быстроизнашивающихся предметов.  

В финансовом учете стоимостной критерий отнесения средств труда к малоценным и 
быстроизнашивающимся предметам с 01.01.2000 г. был упразднен Законом Украины «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности в Украине», П(С)БУ 7 «Основные средства» [1,4]. Значения указанного предельного 
размера  стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов предоставлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, в финансовом учете стоимостный критерий при определении основных средств 
был отклонен с 2000 г. Тоесть с 01.01.2000 г. для отнесения объекта в состав основных средств в финансовом 
учете стоимостный критерий не используется. Такой подход, безусловно, приближает учет основных средств к 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). При этом, с 01.07.2004 г., не считая осуждений 
такой практики со стороны ряда специалистов, такой критерий установлен в налоговом учете.  

Таким образом, определение основных средств остается сложным вопросом, который на протяжении 
последних лет постоянно реформируется. 

В период, когда Украина стоит на пути вступления в ЕС, большое значение имеет изучение передового 
европейского опыта по учету, обобщенного в МСФО. В связи с этим, имеет значение детальное рассмотрение 
подходов, которые используются в МСБУ и национальных П(С)БУ.  

Так, порядок оценки основных средств, начисление амортизации, списание с баланса и раскрытие 
информации о ней в финансовой отчетности определятся МСФО 16 «Основные средства». Он был издан в 1982 
г. и дважды после этого пересматривался.  Первый пересмотр был осуществлен в 1993 г., что было связано с 
введением правил амортизации основных средств. В результате, положения МСФО 4 «Учет амортизации» уже 
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не распространяются на основные средства. В 1998 г. некоторые положения МСФО 16 были пересмотрены. Эти 
изменения вступили в силу с 1 июля 1999 г. [6].  
 

Таблица  1. 
Изменение предельного размера стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП) 
Максимальная 
стоимость МБП, 

грн. 

Период действия нормы Документ, на основании которого действовала норма 

25000 03.04.93 – 30.09.93 Постановление КМУ от 03.04.1993  №250 
300000 крб. 01.10.93 – 30.11.94  Постановление КМУ от 24.09.1993  №804 (МБП = 

20000 крб.) 
900000 крб. 01.12.93 – 30.11.94  Постановление ВРУ от 25.11.1993 № 3653 – XII (МЗП 

= 60 000 крб.) 
5 000 тыс. крб. 01.12.94 – 30.11.94  Приказ МФУ от 26.04.1995 № 307 (НМД = 1 400 000 

крб.) 
21 млн. крб. 01.05.95 – 30.09.95   Постановление КМУ от 21.11.1995 № 1082/95 (НМД 

= 1 700 000 крб.) 
25,5 млн. крб. 01.10.95 – 01.09.96  Указ Президента Украины от 21.11.1995 № 1082/95 

(НМД = 1 700000 крб.) 
255 грн. 01.09.96– 01.01.99 Приказ МФУ от 17.12.1998 г. № 258 
500 грн. 02.01.99 –01.01.2000  Приказ МФУ от 17.12.1998 г.  № 258 

--- 01.01.2000 – по 
настоящее время 

Закон Украины «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности в Украине», П(С) БУ 7 

1000 грн.  с 01.07.2004 – 01.01.2011 Закон Украины «О налогообложении прибыли 
предприятий» 

1000 грн. до 01.01.2012 Раздел XX «Переходные положения» Налогового 
Кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI 

2500 грн. С 01.01.2012 Налоговый кодекс Украины от 2 декабря 2010 года № 
2755-VI 

 
В соответствии с  МСБУ 16 «основные средства - это материальные активы, которыми предприятие 

владеет с целью их использования в процессе производства, снабжения товарами, осуществления услуг, 
предоставления в аренду или для целей управления, и которые, как предполагается, будут использоваться на 
протяжении более одного отчетного периода» [5, с. 19].  МСФО 16 распространяется на все виды активов, 
которые отвечают данному определению, кроме лесных угодий и подобных воспроизводимых природных 
ресурсов. Такое определение основных средств, на наш взгляд, удачно подчеркивает способ их использования, 
но не учитывает всех признаков, которые определяют их сущность. 

«Основные средства отражаются в балансе предприятия в том случае, если они отвечают общим 
критериям признания активов, тоесть:   

- существует вероятность того, что предприятие получит в будущем экономическую выгоду, связанную с 
использованием данного актива;  

- его оценка может быть достоверно определена» [7, с.36].  
Для соблюдения первого критерия необходимо наличие подтверждения, что все риски и вознаграждения, 

которые связаны с использованием активов, уже принадлежат данному предприятию. Возможна ситуация, 
когда основные средства непосредственно не увеличивают экономической выгоды, но могут быть необходимы 
для того, чтобы обеспечить получение будущих выгод. Например, приобретение основных средств для охраны 
окружающей среды, объектов социальной инфраструктуры или обеспечение безопасности. Для соблюдения 
второго критерия, в большинстве случаев, необходимо наличие информации о затратах на приобретение или 
изготовление объекта.  

Важным критерием признания основных средств, в соответствии с  МСФО 16, является определение их 
состава. Прежде всего, необходимо поделить активы на те, которые подлежат амортизации и те, по которым 
амортизация не начисляется. Например, если земля и здание приобретены вместе, их следует рассматривать как 
отдельные объекты основных средств, поскольку земля не подлежит амортизации. Рекомендуется также в 
отдельности осуществлять учет комплектующих узлов и учет самого объекта основных средств, которые имеют 
разные сроки полезной эксплуатации или разными методами обеспечивают выгоды для предприятия [7]. 
Например, самолет и его двигатели часто рассматривают как отдельные объекты основных средств. При этом 
рекомендуется объединять в один объект группу однородных основных средств, которые поступили 
одновременно и имеют одинаковый срок полезной эксплуатации. Примером таких объектов является инвентарь 
и оргтехника. В случае, когда запасные части и дополнительное оборудование могут быть использованы только 
вместе с объектом основных средств, они также рассматриваются как основные средства и включаются в состав 
соответствующего объекта. В МСФО не встречается понятия «малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы». Объекты, которые отвечают определению основные средства, но имеют незначительную 
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стоимость, списываются на затраты в момент их приобретения. При этом решения относительно границ 
существенности стоимости принимается каждым предприятием самостоятельно. МСФО указано, что «различие 
между основными и оборотными средствами состоит не в природе самых средств, а в способе их 
использования» [7]. То есть необходимо обращать внимание на два фактора: во-первых, назначение объекта, 
во-вторых,  место его использования. 

Учитывая национальные интересы, украинское законодательство использует аналогичный МСФО подход 
к определению основных средств. Важно отметить, что расхождения между основными и оборотными 
средствами состоят не в природе самых средств, а в способе их использования. Например, для большинства 
предприятий автомобили являются основными средствами, но для их производителей они являются готовой 
продукцией, товарами.  

Следует отметить, что существующий порядок учета основных средств, который изложен в П(С)БУ, 
практически воссоздает МСФО. 

Согласно П(С)БУ 7 основные средства - это объекты, предназначенные для постоянного использования 
предприятием на протяжении периода, который превышает один производственный цикл [1].  Другие 
принципы также схожи с установленными МСФО. Но, есть и отличия. Так, согласно  П(С)БУ 7 регулируется 
порядок осуществления учета прочих необоротных материальных активов, к которым относится статья 
«Малоценные необоротные материальные активы» (субсчет 112). МСФО 16 не применяют к несущественным 
статям (суммам) [6]. Украинским законодательством предоставлено больше свободы выбора относительно 
учета малоценных активов - в классе необоротных активов (субсчет 112 «Малоценные необоротные 
материальные активы») или по классу запасов (счет 22 «Малоценные быстроизнашивающиеся предметы»).  

Положительное отношение вызывает  принцип МСФО, в соответствии с  которым объект признается 
активом, если его стоимость  может быть достоверно определена, и существует достоверность получить в 
будущем экономические выгоды от его использования, что нашло свое отражение в П(С)БУ 7. Как указано 
выше, актив постепенно теряет свою стоимость путем перенесения ее на производимый продукт, но это 
позволяет создать новую стоимость с целью получения экономических выгод, что является двигателем этого 
процесса. 

В период проведения реформы бухгалтерского учета 30.11.99 г. был утвержден План счетов 
бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, а 
также Инструкция о его применении [8,9]. В Инструкции используется такое же определение основных 
средств, как и в П(С)БУ 7.   

Проанализировав вышесказанное, можно выделить следующие важные признаки основных средств: 
- это вещественные предметы или материальные активы;  
- имеют особое назначение - выполнение своих функций в процессе деятельности (то есть, это не личное 

имущество граждан);  
- функционируют указанное время (используются более, чем один год);  
- переносят свою стоимость частями на вновь произведенный продукт. 
Таким образам, достаточно полно отражает сущность основных средств такое  определение: «Основные 

средства - это материальные активы, пригодные для использования в процессе деятельности субъекта 
предпринимательства или учреждения (организации), которые теряют свою стоимость частично, путем 
перенесения ее на вновь созданный продукт, ожидаемый срок использования (эксплуатации) которых больше 
одного года (или операционного цикла)».  

Для правильной организации учета основных средств используется их классификация. Исследования 
показали, что целесообразно для учета с целью налогообложения использовать классификацию предложенную 
в    П(С)БУ 7,  которая и нашла отражение в Налоговом кодексе, в соответствии с которым с 1 апреля 2011 года 
вводится классификация групп основных средств и других необоротных активов, а также минимально 
допустимые сроки их амортизации (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Классификация групп основных средств и других необоротных активов и минимально допустимых сроков их 
амортизации в соответствии с Налоговым кодексом Украины [3] 

Группы Минимально допустимые 
сроки полезного 

использования, лет  
группа 1 — земельные участки — 
группа 2 — капитальные расходы на улучшения земель, не связанные со 
строительством  

   15 

группа 3 — здания, 
сооружения, 
передаточные устройства  

   20 
   15 
   10 

группа 4 — машины и оборудование
из них: 
электронно-вычислительные машины, другие машины для 
автоматической обработки информации, связанные с ними средства 

  5 
 

 2 
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считывания или печати информации, связанные с ними компьютерные 
программы (кроме программ, расходы на приобретение которых 
признаются роялти, и/или программ, которые признаются 
нематериальным активом), другие информационные системы, 
коммутаторы, маршрутизаторы, модули, модемы, источники 
бесперебойного питания и средства их    подключения   к   
телекоммуникационным     сетям, 
телефоны (в том числе сотовые), микрофоны и рации, стоимость которых 
превышает 2500 гривень 

 

группа 5 — транспортные средства  5 
группа 6 — инструменты, приборы, инвентарь (мебель) 4 
группа 7 — животные  6  
группа 8 — многолетние насаждения  10 
группа 9 — прочие основные средства  12  
группа 10 — библиотечные фонды  —  
группа 11 — малоценные необоротные материальные активы  —  
группа 12 — временные (нетитульные) сооружения  5  
группа 13 — природные ресурсы  —  
группа 14 — инвентарная тара  6  
группа 15 — предметы проката  5  
группа 16 — долгосрочные биологические активы  7  

 
При принятии решения об изменении классификации основных средств в масштабах государства, 

целесообразно проанализировать опыт передовых стран мира. 
Так, в США основные средства подразделяют на 8 групп в зависимости от срока использования и 

назначения основных средств (таблица 3). 
 

Таблица 3. 
Классификация основных средств в США [6, с. 7],   

Срок использования 
объекта / срок 
амортизации 

Группы основных средств 

3-х летний период Все недолговечное имущество 
5-й летний период Высокотехнологическое оборудование, автомобили, лазеры, электромобили, 

технологическое оборудование, компьютерная техника 
7-й  летний период Большинство типов металлообрабатывающего, железнодорожного 

оборудования, офисное оборудование и прочее движимое имущество 
10-й летний период Резервуары, баржи, платформы и т.п. 
15-й летний период  Затраты на землеустройство, системы трубопроводов, телефонные 

коммуникации, канализационные системы 
20-й летний период Силовое оборудование, системы электро- и газоснабжения, электро- и 

тепломагистрали, АЭС, оборудование АТС и прочее  
25-й летний период  Жилые дома первой категории 
30-й летний период  Жилые дома и нежилые помещения второй категории (торговые центры, 

складские помещения и т.п.) 
 
При такой классификации основных средств отсутствует чрезмерная детализация и, в то же время, 

учтены особенности эксплуатации основных средств в зависимости от их роли в процессе производства. Кроме 
того, такая группировка позволяет проводить анализ обеспеченности и использования основных средств и 
удобна при начислении амортизации. 

МСБУ 16 не содержит требования относительно классификации основных средств, но предусматривает 
их распределение на классы. Класс основных средств, в соответствии с МСБУ 16 - это группа объектов, 
одинаковых по характеру и направлениям использования в деятельности предприятия. Примерами отдельных 
классов основных средств, в соответствии с  МСБУ, являются следующие: земля, дома, машины и 
оборудования, корабли, самолеты, автотранспорт, мебель и приспособления, офисное оборудование" [6, с. 150].  

Мировая практика свидетельствует о необходимости деления необоротных активов на основные и 
малоценные. Так, в международных стандартах не существует статьи малоценные  и быстроизнашивающиеся 
предметы (МБП). Это свидетельствует, что часть МБП отражается в отчетности как основные средства, а 
другая часть, как затраты текущего периода. 

Ориентируясь на мировую практику, Янчев А. предлагает  внести следующие изменения в учет основных 
средств - в Плане счетов исключить счет 22 "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы" и субсчета 111-
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117 счета 11 "Другие необоротные материальные активы", объединяя их в систему аналитических счетов, и 
отнести к счету 109 "Прочие основные средства" [10, с. 8]. 

Проведенные исследования показали, что счет 10 "Основные средства" недостаточно развернутый, так 
как не отражает бесплатно полученные основные средства, при этом, счет активов не должен отражать затраты. 
По нашему мнению, капитальные затраты на улучшение земель непосредственно связаны со субсчетом 101 
"Земельные участки", что свидетельствует о необходимости усовершенствования классификации основных 
средств по видам.  

Таким образом, на основании исследования  действующего законодательства Украины, зарубежного 
опыта и принципов международных стандартов финансовой отчетности в работе осуществлена постановка и 
решение актуальной задачи совершенствования учета основных средств.  

 
РЕЗЮМЕ 
Розкрита економічна сутність основних засобів з різних позицій. Установлено, що поняття основних засобів не 
знайшло однозначного тлумачення як у працях вчених-економістів, так і в нормативно-законодавчій базі 
Україні. На підставі аналізу факторів, що впливають на визначення основних засобів,  уточнено дане поняття. 
Розглянута класифікація основних засобів відповідно до чинного законодавства України й закордонним 
досвідом. Розроблені рекомендацій щодо удосконалення обліку основних засобів у контексті прийняття 
Податкового кодексу України.   
Ключові слова: основні засоби, облік основних засобів, класифікація основних засобів, оцінка основних 
засобів, малоцінні та швидкозношувані предмети. 
РЕЗЮМЕ 
Раскрыта экономическая сущность основных средств с различных позиций. Установлено, что понятие 
основных средств не нашло однозначного толкования как в трудах ученых-экономистов, так и в нормативно-
законодательной базе Украине. На основании анализа факторов, влияющих на определение основных средств,  
уточнено данное понятие. Рассмотрена классификация основных средств в соответствии с  действующим 
законодательством Украины и зарубежным опытом. Разработаны рекомендаций по совершенствованию учета 
основных средств в контексте принятия Налогового кодекса Украины.   
Ключевые слова: основные средства, учет основных средств, классификация основных средств, оценка 
основных средств, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. 
SUMMARY 
The economic essence of the basic means from various positions is opened. It is established that the concept of the basic 
means hasn't found unequivocal interpretation both in works of scientists-economists, and in is standard-legislative base 
to Ukraine. On the basis of the analysis of the factors influencing definition of the basic means, the given concept is 
specified. Classification of the basic means according to the current legislation of Ukraine and foreign experience is 
considered. Are developed recommendations about perfection of the account of the basic means in a context of 
acceptance of the Tax code of Ukraine 
Key words: fixed assets, account of the fixed assets, classification of the fixed assets, valuation of the fixed assets, 
invaluable and fast deterioration subjects. 
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 In most countries with transition economy there is a challenge of securing minimum subsistence level for the 
people above retirement age. 

Current systems of pension provision in most countries with transition economy are based on the principle of 
solidarity of generations. This principle supposes that the pensions to the people above the retirement age are paid out 
of the contributions paid by the employers or employees. Thus this is a pay-as-you-go system also referred as PAYG 
system. 

Most countries with transition economy have chosen Chilean model as a benchmark for performing pension 
system reform. Pension reform in Chile began in 1980 – 1981. Chilean model supposed transfer of pension system from 
the principle of solidarity of generations to the principle of funded pension provisions. Chilean model supposed 
management of pension funds by private management companies. This model led to growth of capital market and 
created relationship between pension contributions and pension benefits [7]. However, this model had also weak sides 
and was connected with significant threats. The system is based on “Defined Contributions” (DC) and not “Defined 
Benefit” (DB) principle. This principle is sustainable for voluntary pension funds but has significant threats when talked 
about mandatory pension system and social security of the population. As practice showed, actual Chilean model could 
not fully provide the persons participated in the system with minimum level of pension benefits. In 2008 a new reform 
began in Chile which was aimed to reduce potential threats and risks and provide people with the minimum level of 
subsistence. A new pillar of pension system was introduced which was based on the principle of solidarity of 
generations [11]. Therefore it is of high importance to study and examine all the risks and threats related to the pension 
system reforms. Especially it is important in the countries with transition economy where the income of population is on 
the low level and the introduction of fully funded pension system may lead to a situation where pension benefits do not 
cover the level of minimum subsistence. 

The list of Central European, Eastern European and Central Asian countries where Chilean model of capital 
funded pension system is fully or partially Introduced or Not Introduced is shown in Table 1. 

Table 1 
List of Central European, Eastern European and Central Asian Countries where Capital Funded Pension System is Fully 

or Partially Introduced or Not Introduced [7] 

Countries where capital funded pension system is fully or 
partially introduced 

Countries where capital funded pension system is not 
introduced 

Armenia Albania 
Bulgaria Azerbaijan 
Croatia Belarus 
Estonia Bosnia & Herzegovina 
Hungary Czech Republic 
Kazakhstan Georgia 
Latvia Kyrgyzstan 
Lithuania Moldova 
Macedonia Slovenia 
Poland Tajikistan 
Romania Turkmenistan 
Russian Federation Ukraine 
Serbia Uzbekistan 
Slovakia  
 

The Republic of Armenia may be viewed as a classical example of transition economy. Before 2007 retirement 
benefits were paid from the budget of the State Fund of Social Insurance of the Republic of Armenia. The expenses of 
the Fund were mainly paid out of the mandatory social insurance contributions. The Fund was operating on the 
balanced principle which supposed adequacy of social benefits including retirement benefits to the contributions of 
mandatory social insurance. The retirement benefits did not secure minimum subsistence level. In this situation the 
retirement benefits could be increased only by increasing the rate for the contributions of mandatory social insurance. 

                                                           
© Baghdasaryan A., 2011 
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The latter for a country with transition economy where the wages are almost on the level of minimum subsistence was 
not appropriate. As an alternative the use of the funds of the State Budget was seen. Taking into consideration this 
circumstance, in 2008 the State Fund of Social Insurance was reorganized into a state service. The budget of the State 
Fund of Social Insurance was eliminated and the contributions of the mandatory social insurance were directed to the 
State Budget. The retirement benefits started to be paid out of the State Budget. This made it possible to increase the 
amount of retirement benefits simultaneously not increasing the rates for the contributions of social insurance [13]. 
Actually, the increase of the amount of retirement benefits was funded at the expense of current and future payments 
(increase in budget deficit) of taxpayers. However, this way of increase of the retirement benefits is not reasonable and 
possible for a long run because will lead to an incommensurable increase in budget burden. 

The problem of development of pension system in the countries with transition economy is also deepening by 
the ageing of the population and existence of a substantial informal sector of the economy. Thus, at the end of 2008 in 
the Republic of Armenia there was about one person getting retirement benefits per one person making contributions of 
social insurance. As a comparison, for a system to be considered sustainable this correlation must be 3:1. According to 
calculations based on actual and estimated demographic data, particularly – birth and death rates, longevity, the above 
correlation will be worsening in line with the ageing of the population and in the near future the number of people 
getting retirement benefits will surpass the number of the people who makes contributions of the social insurance [14]. 

At the same time, the current system of pension provision does not provide relationship between the amount of 
retirement benefits and the amount of contributions of the mandatory social insurance paid. As a result, the persons, 
who make the contributions of the mandatory social insurance, are not interested in making these contributions which 
leads to the formation of informal sector of labor market and concealment of income. 

It is obvious from the above analysis that the pension system needs to be radically reformed to secure its 
further sustainable development and financial stability. As a solution of the problem introduction of multi-pillar system 
of pension provision is recommended. This system supposes existence of the following pillars of pension provision: 

 Pillar 0 – supposed for the persons who does not have sufficient length of service and participation in 
contributions of mandatory social insurance. This pillar is aimed at the securing the minimum level of subsistence. The 
length of the minimal service and participation in contributions of social insurance sufficient for getting retirement 
benefits are set up in accordance with the legislation of the country. For example, according to the Law of the Republic 
of Armenia on State Pensions, the minimum length of service (during which contributions of mandatory social 
insurance are made) sufficient for receiving retirement benefits is currently 25 years (not taking into account exceptions 
provided for by this law and other legal acts) [10]. So, Pillar 0 is funded directly from the State Budget.  

Pillar 1 – supposed for the persons who have sufficient length of service and participation in contributions of 
mandatory social insurance. Pillar I of the pension system supposes implementation of the principle of solidarity of 
generations, i.e. retirement benefits of current pensioners are formed out of contributions of current employers and 
employees [8]. However, in accordance with the Law of the Republic of Armenia on Income Tax, these contributions 
will be included in a unified income tax, which will make them quite difficult to be identified [9]. 

Pillar 2 – supposed for the persons who have participated in the mandatory fully funded system of pension 
provision. Persons, who participate in the mandatory fully funded system, make mandatory accumulative contributions 
which are accumulated on the individual accounts of these persons. The retirement benefits are paid out of these funds. 

Pillar 3 – supposed for the persons who have participated in the voluntary fully funded system of pension 
provision. Persons, who participate in the voluntary fully funded system, make voluntary accumulative contributions 
which are accumulated on the individual accounts of these persons. The retirement benefits are paid out of these funds 
[2,12]. 

The funds of the fully funded pension system will be accounted in separate individual accounts of participants 
of fully funded pension system. The Central Depository of Armenia will be responsible for the maintenance of the 
individual accounts. These funds will be under the management of private pension funds managers. The pension funds 
and the pension funds managers will be selected by the owners of pension accounts. The pension funds managers will 
invest the accumulated pension funds into liquid and reliable financial assets [6,8]. The person may use the funds 
accrued on the individual pension account: 

- at the retirement age, 
- before the retirement age in case of changing citizenship and permanent residency, 
- before the retirement age in case of a high-risky or incurable disease included in the appropriate list as 

established by the authorized body of the Government [8]. 
Diversification will serve as a main criterion for making investment thus mitigating credit and other risks. As a 

result of investment, it is supposed increase in the value of the balances of pension accounts. Notwithstanding, for 
reaching the above objective existence of a large amount of reliable financial assets and highly liquid securities market 
is necessary. Today, the securities market in most countries with transition economy is at the stage of formation (in 
some countries with transition economy – early development) where the only reliable and liquid financial assets are the 
state securities. In this situation the fully funded pension accumulated funds are to be invested either in the state 
securities or in the foreign securities. In the former case, it is beneficial in short run from the standpoint of lowering 
maintenance costs of public debt as the supply of funds to be invested in the state securities will increase meanwhile the 
demand for the funds will remain unchanged. However, with the course of time, the increase in accumulated funds will 
lead to scarcity of financial assets to invest since the public debt cannot increase by the same rate as accumulative 
pension funds [1]. In case of investing in foreign securities there will be outflow of capital from the country. At the 
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same time, investments in the foreign securities will be connected with substantial risks, particularly – currency and 
legal risks. Therefore, for the further sustainable development of pension systems in the countries with transition 
economy it is crucial to pay attention to the development of the securities market and, especially – the capital market. In 
turn, development of funded pension system may serve as an engine for the development of the securities market. 

Participation of rural population in funded pension system is another issue. Determination of their income 
which must be the basis for making contributions is a serious problem. The problem is connected with both the 
reliability of data and the development of optimal methodology for calculation. Such methodology may be based either 
on cadastral valuation of income of the rural population or on the introduction of accounting agricultural production in 
accordance with specific standards. The former approach requires thorough assessment and regular reassessment of the 
results of agricultural production by the appropriate governmental agencies. In case of use of this method the income of 
a specific person is determined on the basis of mean data. Therefore, the income calculated with this method is 
conventional income. The alternative solution is the introduction of accounting of results of agricultural production in 
accordance with specific standards. However, introduction of such accounting is not feasible in the first phase of the 
pension system reform and must be accomplished gradually, discovering shortcomings of the system and enhancing the 
mechanisms of accounting. 
 Problems will arise also if the rural population does not participate in the mandatory funded pension system. In 
case they do not participate in the mandatory funded pension system the size of their pension benefits will be 
significantly lower than the mean size of the pension benefits in the country. This may lead to the intensification of 
social tension in the rural communities and creation of additional factors contributing to the outflow of the population 
from the rural communities. Taking into account that the nonparticipation of rural population in the mandatory funded 
pension system will be mainly conditioned by the difficulties of calculation and accounting mentioned above and not by 
their unwillingness to participate, it is necessary to determine the sources for compensation of differences in pension 
benefits in urban and rural communities. 
 Thus, introduction of mandatory fully funded pension system will allow: 

- to increase amount of retirement benefits simultaneously not increasing mandatory social insurance 
contributions rates and budget burden, 

- to make relationship between amounts of retirement benefits received and amounts of contributions paid, 
increasing interest of employees to present their real incomes. 
Nonetheless, introduction of mandatory fully funded pension system is connected with substantial risks. First 

of all, it must be taken into account that accumulated funds are to be invested in certain financial assets. The future 
value of these assets depends on many factors both of economic and noneconomic nature. Moreover, both economic 
and noneconomic factors may substantially influence the price of the portfolio of financial assets. Among economic 
factors both microeconomic and macroeconomic factors are to be stressed. From the standpoint of the participant of the 
fully funded pension system, the main risks are connected with irrational management of assets and mitigation of risks. 
From the standpoints of financial stability of pension system as a whole, the main risks are connected with 
macroeconomic fluctuations and possibility of appearance of financial crises. As a result, in the course of 20 – 30 years 
of making accumulative pension contributions (before the retirement age) there may be not only substantial decrease in 
value but also total impairment of the portfolio of financial assets in which the accumulated pension funds are invested. 
In such a situation, the burden of pension provision will lie on the first two pillars of pension system, i.e. on the State 
Budget and distributive system of social insurance. Therefore it is necessary thoroughly to assess all the possible risks 
and develop mechanisms for mitigation of risks. Main mechanisms of mitigation of risks may be setting standards for 
diversification of assets in which the accumulated pension funds are to be invested and developing legal base for the 
protection of interests of the participants of the fully funded pension system. Diversification of assets in which the 
accumulated pension funds are to be invested supposes availability of variable reliable financial assets and existence of 
high liquid securities market. Taking into account that the securities market in many countries with transition economy 
is currently in the stage formation, it is important to pay attention to the development and regulation of the securities 
market, as well as to the development of mechanisms of protection of the rights of investors in the securities.  

In such a situation when there is a lack of reliable financial assets where the accumulated pension funds may be 
invested, substantial portion of these funds will be invested in bank deposits. Therefore it is also important to introduce 
principles of Basel III into banking system. These principles have been developed after the last global financial crisis 
and have anti-cyclical character. This is especially important for the investment of accumulated pension funds which are 
to be invested for long period. Especially, it is important to introduce a leverage ratio as a supplementary measure to the 
Basel II risk-based framework which will substantially decrease cyclicality [2,3,4,5]. The main formula for calculation 
of Basel II risk-based capital adequacy is as shown in Formula 1. 

 
Capital Adequacy = Total Capital (Tier 1 and Tier 2) / Risk-Weighted Assets (1) 
 
Risk-weighted assets are calculated as follows: 
 
Risk-Weighted Assets = Credit Risk + 25/3 (Market Risk + Operational Risk) (2) 
 
Credit risk, in turn, is calculated in the manner showed in Formula 3. 
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Credit Risk = (A1 – P1)R1 + (A2 – P2)R2 + … + (An – Pn)Rn (3) 
 
Where: A1, A2,… An – are the assets grouped by the same risk weights, 
 P1, P2,… Pn – are provisions for depreciation of the assets grouped by the same  risk 

weights, 
 R1, R2,… Rn – are the risk weights. 
 
In Basel II risk-based framework any asset is weighted with its credit risk weight for the purpose of calculation 

of capital adequacy. The assets which have low credit risk are attributed with low credit risk weights whereas assets 
which have higher credit risk are attributed with higher risk weights. Many financial assets are attributed credit risk 
weights according to their credit rating rewarded by credit rating agencies, such as Standard & Poor’s (S&P), Moody’s 
or Fitch. These credit ratings may be quite high in the period of economic boom but may fall down rapidly in the course 
of recession. Thus, low-risk investments of pension funds may turn out rather risky in the course of recession. The same 
is due to the bank investments. And it may turn out in a short period of time that the funds of investors are invested in 
very risky assets and that the bank capital is not adequate to that risk. This may be avoided by putting floor to the risk-
weighted capital adequacy which may be done by setting leverage ratio of the total capital and the assets.  

Main conclusions and suggestions: It would be reasonable to introduce fully funded pension system 
gradually. The main pillar of pension system should be the pillar based on the principle of solidarity of generations and 
not the pillar of mandatory fully funded pensions. Such an approach to the pension reform will allow continue pension 
reform simultaneously not exposing the State Budget to excessive risks. The portion and importance of mandatory fully 
funded pension pillar should be increased proportionally to the development of the securities market, and particularly – 
the capital market, and the mechanisms for the protection of interests of the participants of the fully funded pension 
system. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются проблемы возникающие в процессе осуществления реформы пенсионной системы в 
странах с переходной экономикой. Статья посвящена также анализу рисков связанных с внедрением 
обязательной накопительной пенсионной системы и разработке основных механизмов снижения рисков, а 
также социальным аспектам реформы. 
Ключевые слова: стабильность финансовой системы, реформа пенсионной системы, прожиточный минимум, 
переходная экономика, рынок капитала 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються проблеми виникаючі в процесі здійснення реформи пенсійної системи в країнах з 
перехідною економікою. Стаття присвячена також аналізу ризиків пов'язаних із впровадженням обов'язкової 
накопичувальної пенсійної системи й розробці основних механізмів зниження ризиків, а також соціальним 
аспектам реформи. 
Ключові слова: стабільність фінансової системи, реформа пенсійної системи, прожитковий мінімум, перехідна 
економіка, ринок капіталу 
SUMMARY 
In most countries with transition economy problems of reforming the pension system arise. As a solution introduction 
of multi-pillar system of pension provision is recommended. The presented article is devoted to the analysis of the risks 
of introduction of mandatory funded pension system and the main mechanisms of mitigation of risks as well as the 
social aspects of the reform. 
Key words: financial system stability, pension system reform, minimum subsistence level, transition economy, capital 
market  
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ 
 

Безгін К. С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Донецький національний університет  
 

Постановка проблеми. Актуальним напрямком економічних досліджень в Україні є процес взаємодії 
основних суб’єктів (споживачі, менеджери, інженери, вчені) створення інноваційної цінності, як на мікро, так і 
на макрорівні. Це одне з пріоритетних завдань в сфері конкурентного розвитку, оскільки на сучасному етапі 
інноваційний розвиток процесів створення економічної цінності є безальтернативним напрямом здатним 
підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. У цьому аспекті, є актуальним створення сучасної системи взаємодії суб’єктів 
інноваційної діяльності, що орієнтована на вирішення наступного протиріччя, підвищення ефективності бізнес-
процесів, з одного боку, та їхньої гнучкості (адаптивності), з іншого. 

Про безальтернативність інноваційного розвитку підприємств машинобудівної галузі свідчать наступні 
фактологічні дані. Неефективність галузевої структури промислового виробництва: понад 2/3 припадає на 
галузі, що виробляють продукцію проміжного споживання (сировину, матеріали, енергоресурси), тобто 
відбувається процес примітивізації структурної конструкції промисловості, зниження її 
конкурентоспроможності. Протягом 2000-2010 рр. зросла сума отриманих збитків, знизилася рентабельність 
машинобудівної промисловості, частка підприємств, що впроваджували інновації, становить 11,5 % (2010 р.), 
частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції дорівнює 3,8 % (2010 р.). За 
технологічною структурою переважають виробництва низьких (ІІІ) і середніх (IV) технологічних укладів (95,9 
%), частка V і VI високотехнологічних укладів, що визначають глобальні мегатренди економічного розвитку 
держави, перебуває на рівні 4,1 %.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблема інноваційного розвитку вельми 
актуальна та є одним з пріоритетів науково-практичних досліджень. Цим питанням приділяють підвищену 
увагу як зарубіжні вчені, серед яких: Ф. Валента, П. Друкер, Е. Менсфілд, Г. Менш, Н. Мончев, Ф. Ніксон, 
М. Портер, К. Прахалад, Е. Роджерс, Б. Санто, Б. Твіс, І. Перлакі, В. Хартман, Р. Фостер, Й. Шумпетер, 
Ф. Янсен та інші, а також українські та російські науковці, серед яких можна відзначити: В. Аншина, 
Ю. Бажала, В. Гальчинського, В. Геєця, П. Завліна, С. Ільєнкову, Б. Кваснюка, І. Крючкову, О. Лапко, 
В. Лепського, І. Макаренка, І. Одотюка, П. Перерву, С. Покропивного, О. Савчука, В. Семиноженко, М. Туган-
Барановського, Н. Чухрай, Р. Фахутдінова, Л. Федулову та інших. Проте більшість авторів висвітлюють 
загальні або специфічні питання менеджменту інноваційної діяльності. Так, майже відсутні роботи щодо 
теоретико-методичного обґрунтування процесу взаємодії суб’єктів створення інноваційної цінності на 
підприємствах машинобудівної галузі. 

Формулювання мети статті. Метою статті є аналіз процесу взаємодії ключових суб’єктів створення 
інноваційної цінності на підприємствах машинобудівної галузі, а також розробка концепції їхньої взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. Однією з головних складових інноваційного розвитку вітчизняного 
машинобудівного комплексу на даному етапі є нові високі гуманітарні технології. В умовах сучасної України 
при управлінні інноваційними процесами стають усе більш актуальними не технічні (предметні), а управлінські 
інновації, як такі що гармонізують відносини між технічними та соціальними сферами інноваційного розвитку, 
в межах яких, знаходяться питання взаємодії суб’єктів створення інноваційної цінності.  

Розглянемо процес створення інноваційної цінності на промисловому підприємстві в основних сферах 
діяльності: споживання, виробництво, техніка та наука. Відношення між ними може бути представлено 
наступним чином. Суб'єкт-споживач може відчувати незадоволеність, прямо пов'язану з відсутністю 
адекватних продуктів (інновацій), тобто таких, які відкривають йому можливість до ефективної діяльності та 
задоволення власних потреб. У цьому випадку, фіксацію існуючої незадоволеності проводять менеджери 
(маркетологи) і трансформувавши її в певну практичну задачу адресують інженеру (проектувальнику). 

Як відомо інновація може з'явиться в наслідок інженерної діяльності, в результаті чого виникає серйозна 
небезпека непотрібності продуктів інженерної діяльності, що в основному визначається дисциплінарною та 
методичною обмеженістю інженера конкретною сферою знання, а також відсутністю адекватного рефлексивно-
комунікаційного процесу взаємодії між суб'єктом-споживання і суб'єктом-інженерії. 

Для того щоб на підприємстві створювалося постійне інноваційне середовище, необхідно організувати 
самоналагоджувальні інноваційні комунікації. Вони повинні забезпечувати постійні відновлювані ініціативні 
пропозиції. Банк таких ініціатив дає можливість швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, будучи 
гарантом конкурентоспроможності підприємства [6, с. 302]. 

                                                           
© Безгін К.С., 2011 
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Таким чином, відповідальність за адекватну трансляцію потреб лежить на суб'єкті управління, який 
відпрацьовує затребуваність споживачів. Суб'єкт-інженерії, в свою чергу, відповідальний тільки перед 
менеджером, для чого останній повинен бути наділений відповідними правами. Покласти відповідальність на 
інженера – управлінська нераціональність, яка фактично знімає відповідальність з менеджера і не наділяє 
відповідальністю суб'єкта-інженерії, на практиці, саме такий стан ми найчастіше й спостерігаємо. 

На даний момент на вітчизняних машинобудівних підприємствах досить серйозною проблемою 
проектування стає відсутність опори в сучасній інженерії на науку. Даний факт обумовлений дезінтеграцією 
наукового і виробничого секторів національної інноваційної системи. До незадовільних тенденцій розвитку 
науково-технологічного потенціалу України слід віднести наступне (макроумови): 

поглиблюється об’єктивність тенденції до зниження якісного рівня науково-технологічного потенціалу, 
що виражається у скороченні кількості створених зразків нової техніки, устаткування, апаратів, приладів, 
засобів автоматизації; продовжується зниження частки зразків нової техніки, що відповідають світовому рівню; 

реструктуризація галузевого складу національної економіки, орієнтація на сектори, що відрізняються 
низькою наукомісткістю, призвело до різкого падіння попиту на наукову продукцію, проектно-дослідницькі 
роботи та інноваційну діяльність. Скорочення наукомісткості промислового виробництва спричинило 
припинення довготривалих фундаментальних досліджень і розробок, а, відповідно, скорочення кількості 
технічних інновацій світового рівня; 

домінує відомча система організації науки від макро- до мікрорівнів; переважає спеціалізація організацій 
на окремих галузях наукових досліджень або обслуговуванні окремих міністерств;  

існують зайві бар’єри для міжгалузевої наукової кооперації, створення та розповсюдження технологій та 
інновацій; 

підтримуються адміністративні принципи розподілу ресурсів у сфері науки на всіх рівнях; 
продовжує реалізовуватися відомчий контроль інноваційних процесів в галузях, особливо на стадіях 

розробки, які представлені специфічними формами інституцій (НДІ, КБ, проектний інститут, дослідне 
виробництво). Проте на стадіях впровадження вплив міністерств на підприємства, особливо недержавної 
власності, зведений до мінімуму; 

більшість наукових організацій, незважаючи на підпорядкованість міністерствам, є самостійними. 
Зберігається організаційне відокремлення фундаментальної науки від вищої освіти, прикладної науки від 
підприємств. У поєднанні з відомчими бар’єрами це продукує відрив наукової діяльності від інноваційної; 

залишаються незмінними підвалини інституційної будови сфери науки – інституційні зміни, пов’язані зі 
створенням нових наукових організацій не спрямовані на укріплення наукової бази підприємств та вузів; 

заводська наука традиційно займає незначне місце в інституційній структурі науки, що відбивається на 
інноваційній активності підприємств; 

підтримується дисбаланс стимулів між науковою та інноваційною діяльністю, особливо в частині 
пільгового оподаткування.  

Виходячи з перелічених макроумов розвитку національної інноваційної системи, можна сформулювати 
перелік першочергових заходів структурної перебудови національної економіки та перехід України до 
модернізаційного економічного розвитку: 

визначити обмежений перелік пріоритетних напрямів розвитку локомотивів модернізації та напрямів 
диверсифікації виробництва продукції і послуг для задоволення потреб внутрішнього ринку в рамках розробки 
та реалізації концепції зниження імпортозалежності та стимулювати зростання експорту продукції кінцевого 
виробництва; 

забезпечити взаємодію між державою, бізнесом і регіонами (на основі приватно-державного партнерства, 
форсайта тощо); 

підтримувати на державному рівні виробництво продукції високих (V і VI) технологічних укладів; 
розробити програму розвитку торговельної інфраструктури, що в умовах зростаючої конкуренції за 

ринки збуту та транзитні послуги дасть змогу трансформувати порівняльну перевагу України у географічному 
розташуванні в конкурентну; 

здійснити системну реформу регуляторної політики, що повинна включати заходи зі спрощення 
дозвільної системи; скасувати обов’язкову сертифікацію деяких товарів та послуг; впровадити нову систему 
ринкового нагляду за відповідністю готової продукції основним вимогам щодо її безпеки для життя та здоров'я 
громадян та навколишнього середовища; скоротити масштаби контрабандного ввезення товарів шляхом 
усунення середовища для виникнення зловживань; 

допустити іноземні компанії-виробники на внутрішній ринок на умовах організації процесу виробництва 
продукції взамін імпортованої; 

придбати ліцензії у іноземних виробників на виробництво імпортозаміщуючої продукції, виробничого 
обладнання та технологічних ліній через існуючі профільні державні інституції із виділенням для цього 
бюджетних коштів або кредитів, отриманих під державні гарантії; 

використати потенціал власних інноваційних розробок для розвитку імпортозаміщення з попередньою 
організацією моніторингу та складання реєстру вітчизняних інноваційних продуктів, готових до впровадження; 

сприяти створенню замкнутих технологічних ланцюгів виробництва споживчих товарів у середині 
країни через будівництво нових підприємств або перепрофілювання існуючих непрацюючих підприємств; 
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розробити засади промислової політики як інструменту технологічної модернізації; стимулювати 
виробництво прогресивного технологічного обладнання для провідних секторів економіки. 

Таким чином, проблеми дезінтеграції «науки – техніки – виробництва» наочно розглянути на 
міждіяльностних стиках. Побудова, вдосконалення та здійснення управлінської діяльності тягне взаємодію 
обговорюваних сфер діяльності. Ця взаємодія відповідно до запропонованої схеми розгортається наступним 
чином (рис. 1): 

суб'єкт управління (СУ) фіксує незадоволеність споживачів у виробленій номенклатурі продукції (що 
виникла, наприклад, внаслідок зміни економічних умов діяльності підприємства, або змін ринкового попиту на 
товари, або від зміни вартості сировини), як наслідок цієї невідповідності СУ намагається зняти 
незадоволеність через організаційно-управлінське вдосконалення діяльності існуючих бізнес-процесів 
(наприклад, через рішення технологічних, фінансових, кадрових та інших завдань), при цьому СУ може 
виявити відсутність адекватних цим змінам організаційних засобів або їх обмеженість (виникла нова 
незадоволеність); в цьому випадку він виходить з даною незадоволеністю до інженера; 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаємодії суб’єктів в процесі створення цінності 
 

інженер, у свою чергу ставить проектне завдання створення таких інновацій, які знімають зафіксоване 
суб'єктом управління незадоволення споживача, таким чином, проектувальник вирішує інженерне (проектне) 
завдання – створює необхідну для споживача продукцію (інновацію), проте, інженер в процесі проектування 
може, в свою чергу, виявити відсутність достатніх знань для вирішення сформульованого завдання створення 
інноваційної цінності, тоді цю ситуацію він фіксує як власну незадоволеність і виходить з нею на дослідника, 
який повинен її зняти; 

дослідник формулює наукову проблему дослідження відповідного явища, рішення якої імовірно має 
зняти зафіксовану незадоволеність проектувальника; дослідник в ході вирішення наукової проблеми уточнює 
старі або вводить нові поняття, відкриває нові закони і властивості того явища, яке використовується 
інженером, за рахунок чого знімає незадоволеність останнього. 

Проаналізуємо міждіяльністний перехід, присутній в запропонованій схемі – перехід зі сфери 
діагностики в сферу проектування (перехід від кроку 2 до кроку 3). Перехід зі сфери проектування в сферу 
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 Інформація відносно незадоволеності основних 
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економічної ситуації, занадто високої ціни, низької 
якості тощо.) 

 А) Суб’єкт управління фіксує незадоволеність 
споживачів. Б) Робить спроби вирішити дане 
протиріччя за рахунок внутрішніх факторів. В) 
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зафіксоване незадоволення споживачів. Б) В 
ситуації браку знань, фіксує власну 
незадоволеність. В) Звертається до 
дослідників. 

А) Формулює наукову проблему 
досліджуваного явища. Б) Формулює 
теоретичну базу в межах якої 
вирішується актуалізоване протиріччя. 
В) Повертає сформовану базу інженеру. 
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досліджень (від кроку 4 до кроку 5) має аналогічні властивості. Вихід суб'єкта управління на проектувальника 
відбувається виключно через потребу в знятті незадоволеності споживачів і відсутністю для цього адекватних 
засобів. Але фіксація даної незадоволеності – поріг діяльності суб'єкта управління. У рамках своєї діяльності 
він не може вийти і здійснити постановку інженерної задачі – компонента вже професійно іншої діяльності. 
Але, з іншого боку, не можна чекати і від суб'єкта інженерії компетентності в діагностиці незадоволеності 
споживача (а саме в її адекватності), для нього властивість адекватності образу цінності також недоступна 
сфера. 

Вихід з одного роду діяльності в інший є взагалі ірраціональним моментом. Це означає, що неможливо 
логічно, раціонально знайти і обґрунтувати перехід від сформульованої незадоволеності споживача до 
постановки конкретної інженерної задачі [1]. Можлива певна аналогія міждіяльнісного переходу (від 
незадоволеності споживача до постановки інженерного завдання або переходу від незадоволеності 
проектувальника до формулювання наукової проблеми) з «логічним розривом», про який говорить Мішель 
Полані [8, с. 180]: «Справжнє відкриття не є строго логічний акт, і відповідно перешкоди, які доводиться долати 
при вирішенні завдань, можна назвати «логічними розривами», про величину якого можна судити за ступенем 
винахідливості, необхідної для вирішення проблеми. У такому випадку озаріння – це стрибок, за допомогою 
якого долається пробіл». Правильно поставлене інженерне завдання і точне формулювання наукової проблеми 
– це якраз моменти таких логічних розривів, що вимагають для свого подолання «озаріння». 

Суб'єкт інженерії виступає між ринком і наукою як інтерпретатор понять з мови споживача на мову 
вченого. Розкриття інженерної діяльності як перетворення природного (наукового) в штучне (практичне), було 
дано П.І. Балабановим [2]. Ринок і наука перебувають у світі власних, оригінальних понять, і, будучи 
самодостатніми сферами діяльності для своїх суб'єктів, вони по суті не можуть бути пов'язані один з одним 
безпосередньо. І.Т. Касавін з цього приводу зауважує [5, с. 44]: «доцільність діяльності не гарантується її 
раціональністю, як не гарантується і відповідність мети і засобів один одному». Цю функцію відповідності 
(гарантії раціональності) і виконує інженерія – допоміжна, відповідним чином пов'язана, сфера діяльності. З 
позиції потреб ринку інженерія дає, таким чином, адекватні (науково обґрунтовані) засоби і методи 
(інструменти) створення інновацій. 

На властивості адекватності – точної відповідності – інновації потребам слід зупинитися детальніше, 
оскільки для нашого дослідження воно становить певний інтерес. Звернемося до схеми на рис. 2. Створенню 
інновації повинна передувати діагностика незадоволеності споживачів [9] їх усвідомлених і неусвідомлених 
потреб у товарі і тих його характеристиках (параметрів, властивостей), які визначають якість створюваного 
продукту в усьому розмаїтті його проявів. Якість, як певна цілісність властивостей предмета (процесу, явища) 
завжди повинна бути діагностована, в іншому випадку адекватну потребам споживачів інновацію, неможливо 
реалізувати на практиці. На даному етапі науково-практичним напрямом адекватної діагностики та 
формуванням цілісного образу інновації, за рахунок розробки альтернативних мовних конструктів, займається 
психонетика [3]. В актуальному часі, цим науковим напрямом, досить не розроблено підходів, які можна 
застосовувати на практиці. 
 

 
Рис. 2. Схема взаємозв'язку міждіяльнісних стиків в процесі діагностики створюваного споживачем 

образу інновацій 
 
На наведеній схемі (див. рис. 2) до таких властивостей віднесені: потужність, продуктивність, 

доцільність, надійність, економічність та ін. Виявлені параметри дають можливість описати інновацію в 
кількісних характеристиках (кіловати, тонно-кілометри, гривні, трудодні і т.п.), оскільки саме в науці 
природному явищу (його поняттями) співвідносяться певні метрики. Адекватність інновації споживчій 
затребуваності можна визначити, як досяжність нею певних значень параметрів на основі описаних суб'єктом 
науки природних (фізичних, праксеологічних та ін.) явищ і реалізованих суб'єктом інженерії в рамках 
матеріального об'єкту, що максимально задовольняє потреби суб'єкта споживача. 

Суб'єкти науки традиційно виконували дослідні функції трьох видів: розширення меж наукового знання 
– фундаментальні дослідження; розширення меж в галузі технологій – стратегічні / цільові дослідження; 
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розширення можливостей застосування нових знань та технологій – прикладні дослідження, трансфер і 
комерціалізація технологій [4]. 

Дана класифікація за видами діяльності заснована на так званій «лінійній моделі інновацій», яка 
передбачає прямолінійний рух від фундаментальних досліджень до прикладних і далі до адаптивних 
досліджень, трансферу технологій, впровадження та поширення інновацій. 

Протягом тривалого періоду часу лінійна модель визнається управлінським анахронізмом, але вона як і 
раніше активно використовується – мабуть, тому, що цей підхід було «інституціоналізовано» в організаційній 
структурі науково-дослідного сектора багатьох країн, що передбачає окремі інститути для фундаментальних і 
прикладних досліджень. Принциповий її недолік – обмежені зв'язку і обмежена активність учасників 
інноваційних процесів, проблеми конвергенції технологій [7]. 

На зміну лінійної моделі поступово приходить нелінійна або «модель множинних джерел інновацій» [7, 
с. 32], відповідно до якої інновації можуть виникати в будь-якій частині інноваційної системи. Хоча наукові 
дослідження залишаються важливою рушійною силою інновацій, вони не є єдиною силою. У зв'язку з цим 
необхідно переглянути традиційну роль науково-дослідних організацій. Використання нелінійної парадигми 
інноваційного розвитку великою мірою визначає вибір виду здійснюваної діяльності та способу її оптимальної 
організації в рамках сучасного машинобудівного підприємства. 

Нові знання створюються не тільки в державних дослідницьких організаціях або в дослідницьких 
підрозділах промислового підприємства, але і у всій економічній системі. Важливим внеском в інноваційний 
процес служить новий повсякденний досвід і діяльність інженерів, торгових агентів, інших найманих 
працівників, так само як і споживачів. Поява нововведень на основі ідей та пропозицій, що надходять зі сфери 
виробництва, збуту і споживання, розповсюджено в системах з розвиненими взаємозв'язками між 
економічними агентами. Більше того, інноваційний процес не обмежується лише сферою технології, але і 
включає інституційні, організаційні та управлінські інновації. Ці знання практично не можуть бути 
формалізовані, вони представляють собою нематеріальні активи зайнятих у конкретній галузі: підприємства 
повинні намагатися використовувати дані знання з максимальною ефективністю (зокрема, шляхом навчання на 
робочому місці, обміну досвідом, у програмах мобільності та ін.). 

Використання нелінійної парадигми інноваційного розвитку в значній мірі визначає вибір виду 
здійснюваної діяльності та способу її оптимальної організації. Ця парадигма передбачає тісну взаємозалежність 
всіх елементів та суб’єктів створення інноваційної цінності (споживач, менеджер, інженер, учений) і орієнтацію 
інновацій на попит. Інноваційні процеси та системи розвиваються під впливом національних особливостей 
економічного та соціально-політичного, історичного розвитку країни, динамічні НІС постійно адаптуються і 
трансформуються у відповідності з появою нових можливостей. Все більша увага приділяється формам та 
інтенсивності взаємодії між головними елементами національної інноваційної системи. Модель множинних 
джерел інновацій орієнтована на механізм розвитку з максимальним урахуванням різноманітності елементів і 
створення умов їх творчої взаємодії. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. З урахуванням специфіки науково-технологічної 
системи та структури економіки, вітчизняним машинобудівним підприємствам слід проводити подвійну 
інноваційну стратегію, яка об'єднує модель, засновану на пропозиції з боку науково-дослідного сектора, і 
модель, засновану на попиті з боку споживачів. Таким чином, саме орієнтованість суб'єктів інженерії 
промислового підприємства на затребувані споживачем характеристики, з одного боку, і опора інженерії на 
науку, з іншого, забезпечують надійність, результативність, ефективність, екологічність і гуманність 
створюваних нею бізнес-процесів і продуктів. 

В подальших дослідженнях необхідно сконцентруватися на розробці механізму взаємодії основних 
суб’єктів (споживачі, менеджери, інженери, вчені) створення інноваційної цінності на промисловому 
підприємстві. 
 
РЕЗЮМЕ  
У статті проведено аналіз процесу взаємодії суб’єктів створення інноваційної цінності, а також запропоновано 
альтернативну концепцію нелінійного інноваційного розвитку. 
Ключові слова: взаємодія, цінність, інновації, суб’єкт. 
РЕЗЮМЕ  
В статье проведен анализ процесса взаимодействия субъектов создания инновационной ценности, а также 
предложена альтернативная концепция нелинейного инновационного развития. 
Ключевые слова: взаимодействие, ценность, инновации, субъект. 
SUMMARY 
The article analyzes the interaction between actors create innovative value, and proposed an alternative concept of the 
nonlinear development of innovative. 
Key words: interaction, value, innovations, actors. 
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Актуальність. Криза, що розгорнулася у 2007-2008 рр. поставила перед людством низку важливих 

проблем, вирішити які можна лише комплексно. Різке зростання цін на сировинні, в першу чергу, паливно-
енергетичні ресурси стало наслідком не лише відносного здешевлення долара США, а й проявом вичерпання 
ресурсного потенціалу. За експертними оцінками, за сучасних темпів видобутку нафти її запаси можуть бути 
вичерпані вже до 2030 р., газу – до 2041 р., кам’яного вугілля – до 2053 р., бурого вугілля – до 2056 року [1]. 

У результаті багаторазового підвищення цін на газ в останні роки його споживання в Україні поступово 
скорочується (за останні чотири роки – з майже 70 до 50 млрд. кубометрів). Проте наша країна все ще 
залишається одним з найбільших імпортерів газу з Росії, закуповуючи щороку в „Газпрому” 37–38 млрд. 
кубометрів. За даними енергетичного балансу України за 2006 р. за власного виробництва у 82,7 млрд т н.е. 
імпорт становив 64,3 т н.е. [2, с.26]. Поки що основним його замінником є вугілля, хоча у вугледобувній галузі 
також є низка проблем. Майже половину потреб України в електроенергії забезпечує атомна енергетика, 
небезпеку розвитку якої наочно продемонструвала природна катастрофа в Японії у березні 2011 року. В цих 
умовах загострюється необхідність підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР) та перехід на альтернативні джерела енергії. Проте в Україні обсяги використання відновлюваних джерел 
енергії зростають ледь помітними темпами, а її частка в енергоспоживанні становить нині лише близько 7%, 
причому більша її частина припадає на гідроенергетику [2, с.25].  

Висока енергоємність підприємств в Україні, в першу чергу, експортних,  унеможливлює використання в 
повній мірі конкурентних переваг, що їх надає занижена вартість вітчизняної валюти. Від цін на газ залежить 
економічний стан більшості вітчизняних промислових підприємств, стан державного бюджету, рівень цін та 
соціального захисту.  

Окрім перелічених проблем надмірне енергоспоживання в Україні є одним з факторів низки 
макроекономічних проблем. Насамперед, це хронічний дефіцит торгового балансу, девальваційний тиск на 
національну грошову одиницю, постійна дія інфляційних факторів з боку пропозиції. Основною причиною 
енергоємності вітчизняних виробництв є зношеність обладнання у всіх галузях народного господарства. Тільки 
модернізація та оновлення виробництва у напрямі запровадження енергозберігаючих технологій дозволить 
скоротити втрати при передачі та споживанні енергоресурсів та кардинально підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників.  

Перепоною на цьому шляху є відсутність достатнього обсягу фінансування, оскільки це достатньо дорогі 
та довготривалі інвестиційні проекти. Ні вітчизняні підприємства, ні бюджет, ні комерційні банки не володіють 
достатніми обсягами дешевих і довгих коштів для їх фінансування. Єдиною можливістю для підприємств є 
використання коштів міжнародних фінансових організацій, що займаються фінансування програм підвищення 
енергоефективності. І в цій площині лежить можливість не лише стимулювання інвестиційних процесів та 
структурної перебудови вітчизняної економіки, а й розв’язання низки фінансових проблем: покращання 
платіжного балансу, стимулювання припливу довгих ресурсів, використання яких на цілі енергоефективності 
дозволить запустити мультиплікаційний ланцюжок оновлення виробництва.  

Важливість цих завдань стала причиною підвищеної уваги до них з боку вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Проблемні аспекти фінансування заходів енергоефективності знаходяться в центрі уваги фахівців 
провідних фінансових організацій таких як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) [4; 5; 6], 
Світовий банк (СБ) [7], Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) [8]. На офіційних Інтернет 
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сторінках цих організації ведеться жвава дискусії щодо проблем енергозбереження та шляхів їх вирішення. 
Серед праць вітчизняних науковців, в першу чергу, слід відмітити ґрунтовну працю колективу провідних 
вчених [2], розробки Київського енергетичного клубу [9], та інших фахівців, що аналізують різні аспекти 
проблеми енергозбереження [10; 11].  

На наш погляд можливість розвитку співпраці з міжнародними фінансовими організаціями представляє 
собою особливу цікавість, оскільки Україна потребує припливу валютних коштів, але по безпечних каналах. 
Саме таким є канал фінансування заходів політики енергозбереження, оскільки вони матимуть довготривалі 
позитивні наслідки як для стану реального сектора економіки, підвищення економічної безпеки, послаблення 
енергетичної залежності України, так і для стабілізації стану фінансової системи. Тим часом питання 
стимулювання співпраці з МФО у сфері фінансування заходів підвищення енергоефективності недостатньо 
висвітлені у вітчизняній літературі. Тому завданням даної статті буде дослідження особливостей фінансування 
МФО заходів політики енергозбереження та розвиток співпраці в цій сфері.  

Виклад основного матеріалу.  . 
Останніми роками в Україні склалося негативне „замкнене коло”, коли вітчизняні підприємства мають 

низький рівень рентабельності через зависокі витрати, в т.ч. на ПЕР, а тому не мають коштів для фінансування 
впровадження енергоефективних технологій і не спроможні брати банківські кредити. Банки не мають в своєму 
розпорядженні достатнього обсягу довгих і дешевих ресурсів, держава в умовах труднощів з наповненням 
бюджету так само не спроможна профінансувати ці заходи в повному обсязі. Розірвати це замкнене коло та 
узгодити інтереси суб’єктів політики енергозбереження  спроможний потужний посередник, яким виступає 
МФО. На рис. 1 схематично зображено роль МФО у організації процесу фінансування заходів 
енергозбереження.   

 

Рис 1. Схема участі МФО у кредитуванні проектів підвищення енергоефективності підприємств . 
Складено за матеріалами офіційної Інтернет сторінки Міжнародної фінансової корпорації  

http://www.ifc.org/rsefp 
 
В рамках програм фінансування та урядових домовленостей, прийнятих спільно з урядами окремих країн, 

МФО виділяють кошти банкам та контролюють процес кредитування  підприємств, що реалізують програми чи 
проекти підвищення енергоефективності. Наприклад, ЄБРР надає кошти тим банкам, які готові взяти участь у 
програмі кредитування  і які відповідають стандартним критеріям ЄБРР. Команда фахівців ЄБРР, що реалізує 
проект, разом з банком формує критерії до потенційних позичальників та проводить їх відбір. Банки приймають 
рішення щодо надання кредиту, якщо очікується прийнятна прибутковість кредиту за ринковими ставками. Під 
час реалізації проекту забезпечується безкоштовне консультування щодо оцінки ефективності використання 
енергії і інвестицій у поновлювані джерела енергії. Таким чином, позитивний ефект фінансування заходів з 
енергозбереження адекватний позитивним наслідкам припливу прямих іноземних інвестицій. Крім того, 
важливою особливістю реалізації проектів з підвищення ефективності використання ПЕР є можливість 
повернення запозичених коштів за рахунок отриманої економії. Більше того, в багатьох МФО саме такий спосіб 
повернення коштів є обов’язковою умовою кредитування підприємств на цілі енергозбереження. У такий спосіб 
автоматично забезпечується як джерело повернення кредиту, так і ефективність використання наданих 
ресурсів. Також значна частина кредитних ліній МФО є так званими відновлюваними механізмами 
фінансування, за якими погашення кредитів забезпечує базу для фінансування нових проектів. Саме тому обсяг 
фінансування програм у сфері енергозбереження не знизився навіть у кризовий період. 

Серед великих міжнародних  фінансових інститутів, що займаються фінансуванням заходів у сфері 
енергозбереження,. в першу чергу, слід відмітити, ЄБРР, Світовий банк та Північну екологічну фінансову 
корпорацію (НЕФКО). 
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Провідну роль у фінансуванні паливно-енергетичного сектора, здійсненні різноманітних інвестиційних 
проектів, наданні консультацій з питань соціально-економічної політики відіграє група організацій Світового 
банку. В 2007-2009 фінансових роках об'єм інвестицій Групи організацій СБ на реалізацію паливно-
енергетичних проектів виріс майже удвічі і склав 19,4 млрд. дол. США. Інвестиції в проекти освоєння 
поновлюваних джерел енергії і проекти підвищення енергоефективності збільшилися на 170% в порівнянні з 
попереднім трирічним періодом. У 2009 фінансовому році Група організацій Світового банку інвестувала в 
розвиток паливно-енергетичного комплексу рекордну суму – 8,2 млрд. дол. США, частка коштів, інвестованих 
у проекти підвищення енергоефективності в загальному обсязі кредитів Групи Світового банку на проекти 
підвищення енергоефективності перевищила 40% (див. табл.. 1). 

Таблиця 1.  
Обсяги кредитів, наданих Світовим банком на цілі енергозбереження за типами проектів, (млн. дол. 

США) 
Типи проектів 2004  2005  2006  2007  2008  2009  Разом 
ППЕ 92 217    761 262 1,192 1,701 4,225 
ГЕС великої потужності 83 538 250 751 1,007 177 2,807 
Поновлювальні джерела  138 246 344 421 473 1,427 3,048 
Нафтогазова і вугільна галузі 496 578 1,074 627 981 1,032 4,789 
Інші проекти у ПЕК 370 278 248 375 903 1,752 3,925 
ТЕС 272 100 511 360 957 936 3,135 
РЕС і енергорозподільчі мережі 248 906 1,465 809 2,031 1,204 6,663 
Разом  1,699 2,864 4,653 3,604 7,545 8,228 28,592 
Сума кредитів на ППЕ з низькими рівнями 
викидів оксидів вуглецю в атмосферу 

350 1,237 1,660 1,440 3,003 3,305 10,995 

Сума кредитів на розширення доступу до 
енергії  

537 1,136 1,018 1,239 2,284 2,201 8,415 

Джерело: офіційна Інтернет сторінка Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSIAN/0,,contentMDK:22237427
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1081472,00.html - _ftn1 

 
За останні два роки СБ розпочав  декілька нових ініціатив: Програму підтримки існуючих і нових об'єктів 

інфраструктури, Рамкову стратегію в області розвитку і протидії зміні клімату для Групи організацій Світового 
банку. Для реалізації цих ініціатив сформовано Інвестиційні фонди для вирішення проблем зміни клімату.  

Цілі Рамкової стратегії в області розвитку і протидії зміні клімату передбачають залучення додаткових 
пільгових кредитів на реалізацію заходів по адаптації до зміни клімату і пом'якшення його наслідків; сприяння 
розробці ринкових механізмів фінансування; підтримку діяльності по прискоренню розробки і впровадженню 
нових технологій по використанню екологічно чистих джерел енергії. Для цього сформовані два інвестиційні 
фонди вирішення проблем зміни клімату (CIF): Фонд екологічно чистих технологій (CTF) і Фонд стратегії 
протидії зміні клімату (SCF).  

На сьогодні зобов'язання донорів по перерахуванню коштів до цих фондів складають більше 6 млрд. дол. 
США за рахунок засобів Фонду екологічно чистих технологій фінансуються різні проекти – від спорудження 
вітрових електростанцій до модернізації громадського транспорту і будівництва ліній електропередачі для 
нових об'єктів по виробленню електроенергії з поновлюваних джерел. 

Програма розширення використання поновлюваних джерел енергії (SREP), що реалізовується за кошти  
Фонду стратегії протидії зміні клімату, передбачає реалізацію заходів у менш розвинених країнах в цілях 
сприяння переходу цих країн на енергоефективний шлях розвитку. Нині розробляється Енергетична стратегія 
Групи організацій СБ, що стане основою для розширення доступу населення до ефективніших джерел енергії . 

В Україні СБ діє у сферах відновлюваної енергетики, підвищення  енергоефективності, формування 
розумних мереж розподілу енергії. Так, влітку 2011 р. Світовий банк і державний Укрексімбанк підписали 
угоду про виділення українській стороні 30-річної позики в розмірі 200 млн. дол. У рамках Проекту 
енергоефективності, що реалізовуватиметься спільно. Кошти цієї позики будуть видаватися в якості кредитів на 
проекти підвищення енергоефективності  промисловим і муніципальним підприємствам, а також 
енергосервісним компаніям (ЕСКО). Державний Укрексімбанк обрано фінансовим агентом-посередником. Він, 
своєю чергою, за рахунок отриманих коштів надаватиме середньо- і довгострокові кредити на фінансування 
проектів підвищення енергоефективності  у промисловості та муніципальному секторі, зокрема і через 
комерційні банки. Кошти будуть отримувати ті підприємства, які зможуть запропонувати найбільш ефективні 
та якісні проекти. Середній термін кредитних проектів складе від п'яти до семи років, а граничний обсяг 
фінансування - до 30 млн.дол. США.  
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Таблиця 2. 
Інвестиції в ПЕК установами Групи організацій Світового банку, млн. дол. США 

                              Роки 
Установи 

2004  2005  2006  2007  2008  2009  Всього  

Світовий банк 921 1,868 3,155 2,016 4,512 6,548 19,021 
МБРР 259 593 1,565 504 2,674 3,569 9,165 
МАР 535 712 1,441 1,070 1,420 2,155 7,333 
ГЕФ 62 105 51 128 145 84 577 
Інші 64 458 98 314 272 740 1,946 
МФК 705 764 1,308 1,170 2,923 1,647 8,517 
МИТІ 73 232 190 417 110 33 1,054 
Інвестиції Групи СБ в ПЕК (млн. дол. 
США) 

1,699 2,864 4,653 3,604 7,545 8,228 28,592 

Джерело: офіційна Інтернет сторінка Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSIAN/0,,contentMDK:22237427
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1081472,00.html 

 
Підприємства-позичальників і банки – учасників проекту відбиратимуть відповідно до визначених 

спільно зі Світовим банком критеріїв, в першу чергу, щодо зменшення споживання енергії та фінансову 
стійкість підприємства. Вибір Укрексімбанку як основного партнера по проекту енергозбереження в СБ 
пояснюють багаторічним досвідом успішного співробітництва за проектами розвитку експорту, починаючи з 
1997 року. Крім того, Укрексімбанк уже реалізує програму енергоефективності в Україні разом із ЄБРР. В її 
рамках планується виділяти кредити на шість категорій інвестиційних проектів: модернізацію неефективного і 
застарілого обладнання та виробничих об’єктів; встановлення високоефективного енергозберігаючого 
промислового устаткування і впровадження технологій із високим ступенем енергозбереження; впровадження 
комплексу заходів для підвищення ефективності використання енергії; зниження втрат енергії на підприємствах 
муніципального сектора і в будинках. 

Ще одним потужним кредитором розробки та реалізації проектів у сфері енергоефективності є 
Європейський банк реконструкції та розвитку. В рамках фінансування корпоративного сектору банк просуває 
найкращу практику і надає технічну підтримку, консультативні послуги і довгострокове фінансування 
енергоємним підприємствам. У 2003-2007 рр. під час реалізації програми ефективності у промисловості банк 
провів 50 енергоаудитів і організував 5 тренінгів в сфері енергоменеджменту для своїх клієнтів. Ця підтримка 
сприяла успішній реалізації 61 проекту, для яких ЄБРР виділив понад 750 млн. євро. Результати діяльності 
ЄБРР щодо фінансування заходів політики підвищення енергоефективності, представлені в таблиці 3. 

Таблиця 3. 
Кредити, надані ЄБРР на цілі енергозбереження 

Перша фаза (2006-2008 рр.) Друга фаза (2009 р.- 1 півр. 2010 р.) Напрям 
Сума фінансування 

(млн. євро) 
Кількість 
проектів 

Сума фінансування 
(млн. євро) 

Кількість 
проектів 

Підвищення енергоефективності в 
промисловості  

679 56 340 31 

Кредитна лінія для фінансування 
проектів стійкої енергетики  

362 31 202 15 

Виробництво чистої енергії  1010 19 850 17 
Відновлювальні джерела енергії 227 14 292 8 
Підвищення енергоефективності 
муніципальної структури 

388 46 172 24 

Усього 2666 166 1856 95 
Джерело: за даними Інтернет сторінки ЄБРР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : web site 

www.ebrd.com/sei 
 
За даними таблиці 3 видно, що за 2006-2010 рр. ЄБРР було профінансовано 261 проект на загальну суму 

майже 4,5 млрд євро. За кількістю проектів беззаперечно домінує напрям підвищення енергоефективності 
підприємств у промисловості. Проте за обсягом фінансування лідирує виробництво чистої енергії, що найбільш 
витратним напрямом політики підвищення енергоефективності.  

В Україні за 2000-2010 рр. ЄБРР було реалізовано 266 проектів, загальною вартістю 13 млрд євро, чистий 
обсяг фінансування – 6,4 млрд євро. Частка інвестицій у приватний сектор складає 65% [4]. Серед пріоритетів 
діяльності ЄБРР в Україні відповідно до його нової стратегії діяльності на 2011-2014 роки слід виділити 
вирішення проблем у сфері підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки, та подоланні наслідків 
кризи у фінансовому секторі. розкриття сільськогосподарського та промислового потенціалу України, розвиток 
високоякісної і надійної інфраструктури.  
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ЄБРР фінансуватиме проекти, які будуть сприяти підвищенню загальної енергоефективності та 
зменшенню обсягу викидів вуглецю в галузях. Він буде підтримувати будівництво і модернізацію мереж 
електропередач та об'єктів, необхідних для інтеграції України в європейський енергетичний ринок. ЄБРР буде 
опікуватися підвищенням безпеки ядерної енергетики, де він буде забезпечувати високий рівень технічних і 
екологічних наукових досліджень, необхідних для подальшої роботи в цьому напрямку. Банк також може взяти 
участь у модернізації української системи транспортування і розподілу природного газу за умови, що 
українські органи влади виконуватимуть всебічну і реалістичну програму реформ, включаючи 
реструктуризацію НАК "Нафтогаз України". 

У секторі промислового виробництва, Банк сприятиме диверсифікації економіки і реструктуризації 
застарілих енергоємних галузей, акцентуючи увагу на підвищенні їх ефективності, прозорості та 
енергоефективності. 

Для реалізації значного потенціалу підвищення енергоефективності в сфері інфраструктури ЄБРР 
використовуватиме міжнародний донорський фонд "Енергетична ефективність і партнерство в сфері охорони 
навколишнього середовища в Східній Європі" (E5P). ЄБРР забезпечуватиме банківський сектор цільовим 
довгостроковим кредитним та акціонерним фінансуванням. Кредитні кошти будуть в основному 
використовуватися для підвищення енергоефективності малих і середніх підприємств. У співпраці з іншими 
МФО, Банк буде допомагати органам влади у розвитку внутрішніх ринків капіталу, включаючи структурування 
кредитів у національній валюті. 

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) – це міжнародна фінансова організація, створена у 
1990 році п'ятьма Північними країнами: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією. Головне  
завдання НЕФКО – фінансування економічно вигідних екологічних проектів у суміжних зі Скандинавським 
країнам регіонах Східної Європи.  

У своєму розпорядженні НЕФКО має низку фондів для фінансування екологічних проектів у Росії, 
Україні і Білорусі, а також у Латвії, Литві і Естонії. Крім того, НЕФКО розпочато пілотний проект у Китаї. 
НЕФКО пропонує позики і пільгові кредити компаніям і підприємствам усіх форм власності, а також 
муніципальним організаціям. У окремих випадках НЕФКО здійснює прямі інвестиції в акціонерний капітал 
місцевих підприємств, які впроваджують екологічні проекти в своїй країні.  

Обсяг Інвестиційного фонду НЕФКО складає 113,4 млн. євро, що надає можливість НЕФКО виступати 
партнером, позикодавцем або гарантом економічно рентабельних проектів. При цьому для отримання 
фінансування підприємства та проекти щодо підвищення їх енергоефективності  повинні відповідати 
встановленим критеріям, в першу чергу, щодо позитивного впливу на навколишнє середовище. З фонду 
НЕФКО надаються пільгові кредити на модернізацію виробництва з застосуванням екологічно чистих 
технологій, впровадження заходів з енергозбереження і підвищення енергоефективності, а також на реалізацію 
екологічно ефективних проектів в агропромисловому секторі. Технічні рішення проектів, що фінансуються, 
повинні ґрунтуватися на найбільш передових і відомих технологіях, але при цьому враховувати місцеві умови і 
специфіку. Закупівля устаткування і послуг, що фінансуються за рахунок коштів фонду, повинна здійснюватися 
на конкурсній основі, відповідно до національних або міжнародних процедур. Галузева структура кредитів на 
ППЕП є такою: промисловість – 46,6%, енергетика – 29,4%, водні ресурси – 20,9%, переробка відходів – 1,7%, 
сільське господарство – 1,4% [8].  

На сьогодні інвестиційний портфель НЕФКО містить біля 350 проектів. Капітальні інвестиції і позики по 
лінії Інвестиційного фонду надаються на ринкових умовах. Як правило, обсяг фінансування  НЕФКО того чи 
іншого проекту не перевищує 4 млн. євро, а частка цих коштів не повинна перевищувати 50% загального обсягу 
залучених коштів, на разі прямих інвестицій – 30% від загального розміру акціонерного капіталу. Головна мета 
фінансування – підвищення прибутковості та термінів окупності проектів підвищення енергоефективності, 
скорочення інвестиційних ризиків.  

Підсумовуючи можна дійти висновку, що на цілі енергозбереження МФО виділяють досить значні 
кошти, і обсяг фінансування суттєво не скоротився незважаючи на розгортання кризових процесів. Це 
зумовлено такою специфічною особливістю фінансування заходів з підвищення енергоефективності як 
необхідність повернення за рахунок отриманої економії та використання механізмів відновлювального 
фінансування. Очевидно, що розвиток співробітництва України у сфері енергозбереження та розвитку 
поновлювальних джерел енергії дозволить їй отримувати значні кошти по каналу фінансування МФО заходів з 
підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. Це дозволяє вирішити декілька важливих 
завдань. З одного боку, виникає можливість подолання кризових тенденцій, пов’язаних з різким дорожчанням 
сировинних ресурсів на світових ринках, підтримати конкурентоспроможність виробників, сприяти поширенню 
інвестиційно-інноваційного процесу та структурної перебудови і модернізації економіки, сприяти розв’язанню 
екологічних проблем людства. З другого боку, сприяє вирішенню фінансових проблем України щодо  
розширення ресурсної бази банківської системи, врівноваження платіжного балансу, забезпечення надходження 
іноземної валюти за її ефективного використання на цілі структурної перебудови та модернізації економіки, а 
не на цілі споживчого кредитування. Тому уряд повинен взяти в якості ключового пріоритету своєї політики 
підтримку реалізації проектів підвищення енергоефективності як важливої точки опори виходу з кризи.   

 
РЕЗЮМЕ 
Обґрунтовано необхідність активізації політики  енергозбереження. Досліджено стан і структуру фінансування 
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заходів з енергозбереження міжнародними фінансовими організаціями. Визначено роль фінансування МФО 
заходів енергозберігаючої політики у вирішенні макроекономічних проблем України та підвищення 
конкурентоспроможності економіки. 
Ключові слова: політика енергозбереження, міжнародні фінансові організації, енергетичні ресурси, 
енергоефективність. 
РЕЗЮМЕ 
Обоснована необходимость активизации политики  энергосбережения. Исследовано состояние и структура 
финансирования мероприятий по энергосбережению международными финансовыми организациями. 
Определена роль финансирования МФО мероприятий политики энергоэффективноти в решении 
макроэкономических проблем Украины и повышении конкурентоспособности экономики. 
Ключевые слова: политика энергосбережения, международные финансовые организации, энергетические 
ресурсы, энергоэффективность. 
SUMMARY 
The necessity of activation of energy efficiency policy reasonable. The state and structure of financing of measures are 
investigational on an energy-savings by international financial organizations. The role of financing by international 
financial organizations of measures of energy efficiency policy  certain in the decision of macroeconomic problems of 
Ukraine and increase of competitiveness of economy. 
Keywords: policy of energy-savings, international financial organizations, power resources, energy efficiency. 
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ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 
 

Бережна О.О,  к.е.н., Бердянський державний педагогічний університет  
 
Глобальний інноваційний розвиток на сучасному етапі характеризується низкою докорінних змін, а 

саме: зростають темпи інноваційних процесів, скорочуються темпи створення інновацій, збільшується кількість 
розробників та споживачів інноваційного продукту, розширюються функції та змінюються відносини між 
учасниками інноваційної діяльності. Проблема побудови інноваційної моделі економіки держави є актуальною 
в умовах глобалізації та у світлі прагнення України зайняти достойне місце у складі сучасної розвиненої 
Європи, внести вагомий внесок у розвиток світової науки.  

Інноваційна система України на даному етапі розвитку узагальнює світовий науково-практичний 
досвід, накопичує та аналізує інформацію щодо можливості використання програм інноваційного розвитку 
закордонних країн з усталеною ринковою економікою. Сучасні дослідники, аналізуючи нові тенденції 
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інноваційного розвитку вказують на безумовну взаємодію держави, науки та бізнесу, як запоруку ефективного 
сталого інноваційного процесу. [1, 2] 

У системі інноваційного розвитку ключова позиція має відводитись науковим інституціям, що 
формують нові знання. Поєднання науки, практики та державної підтримки створюють фундамент для 
інноваційного розвитку. У такій системі держава вже не може відігравати провідну роль, оскільки сама по собі 
вона не здатна створювати знання. Україні, як і іншим країнам пострадянського простору притаманна певна 
специфіка, у відповідності до якої основний обсяг досліджень фундаментального характеру припадає на 
науково-дослідницькі інститути, а не на вищі навчальні заклади, як у більшості розвинутих країн. Університети 
(ВНЗ) здійснюють підготовку кадрів, в тому числі і вищої кваліфікації, при недостатньо потужній науковій базі 
та доволі низьких масштабах фінансування науково-дослідницької діяльності. Проблемним виглядає вирішення 
завдання створення відповідної інфраструктури для сприяння розвитку зв’язку між наукою та бізнесом через 
недостатність наукового потенціалу та молодих кадрів (часто з причини їх незацікавленості). 

Таблиця 1 
Науковий потенціал України* 

 2000 р. 2005р. 2009 р. 2010 р. 
Кількість організацій, що виконують наукові 
дослідження і розробки 

1490 1510 1340 1303 

Чисельність науковців, осіб 120773 1055112 92403 89534 
Чисельність докторів наук в економіці України, осіб 10339 12014 13866 14418 
Чисельність кандидатів наук в економіці України, осіб 58741 68291 81169 84000 

* Розроблено за даними Державної служби статистики України 
 
Як видно з таблиці 1, кількість організацій, що виконують наукові дослідження і розробки має 

тенденцію до зменшення, за виключенням 2005 р., коли спостерігалось незначне її збільшення. Чисельність 
науковців також має тенденцію до зменшення (за виключенням 2005 р.), і в 2010 році порівняно з попереднім 
2009 роком зменшилась на 2869 осіб. Чисельність же осіб з науковими ступенями кандидата і доктора наук 
поступово збільшується. Наприклад, чисельність дослідників у сфері науки і техніки у Німеччині у 2000 році 
становила 257,9 тис. осіб, у 2005 році – 272,1 тис. осіб, у 2010 році – 286,0 тис. осіб; у Франції відповідно – 
172,1 тис. осіб, - 204,5 тис. осіб, - 223,8 тис. осіб; у Росії відповідно – 506,4 тис. осіб, 464,6 тис. осіб, - 462,1 тис. 
осіб. Як бачимо, провідні країни Європи поступово нарощують свій науковий потенціал, країни ж 
пострадянського простору, як Україна і Росія – зменшують. Це пояснюється, зокрема, кризовими явищами в 
перехідних економіках та тривалими періодами нестабільності в усіх сферах суспільно-політичного та 
економічного життя пострадянських країн, що стали на шлях ринкових перетворень. 

Таблиця 2 
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт* 
 2000 р. 2005р. 2009 р. 2010 р. 

Фундаментальні дослідження, млн. грн. 266,6 902,1 1916,6 2188,4 
Прикладні дослідження, млн. грн. 436,7 708,9 1412,0 1617,1 
Розробки, млн. грн. 1106,3 2406,9 4215,9 5037,0 
Науково-технічні послуги, млн. грн. 168,8 800,7 1109,2 1024,6 
Всього у фактичних цінах, млн. грн. 1978,4 4818,6 8653,7 9867,1 
Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних 
робіт у ВВП, % 

1,16 1,09 0,95 0,90 

* Розроблено за даними Державної служби статистики України 
 
Основою впровадження інновацій в ринковій економіці є конкуренція підприємств, зацікавлених у 

виживанні, розширеному відтворенні та встановленні стійкої позиції в конкурентних умовах. Рушійним 
мотивом цього процесу є отримання надприбутку та підвищення конкурентоспроможності. Підприємства, 
впроваджуючи інновації тимчасово стають монополістами на їх використання, захищені комерційною 
таємницею або патентом, що забезпечують їм отримання надприбутку і конкурентні переваги до моменту 
широкого розповсюдження. 

У трансформаційних економіках специфіка формування інноваційних систем полягає в тім, що вони 
вже при зародженні мають вмонтовуватись у глобальну систему інновацій. Уряди країн з перехідною 
економікою можуть сприяти створенню власної інноваційної системи, але членство в глобальних ринках 
змушує державу і бізнес приймати участь у технологічній гонці з розвинутими країнами. Саме глобальний 
ринок здійснює відбір конкурентоздатних технологій, через це формування власної інноваційної системи 
держави може прискорюватись або уповільнюватись. 

Забезпечення сталого економічного розвитку можливе лише при проведенні активної інноваційної 
політики за умови врахування як інтересів суб’єктів цього процесу так і усвідомлення ними відповідальності за 
долю держави та її місце у світовій співдружності. В державному регулюванні інноваційної діяльності важливе 
місце відводиться формуванню інноваційної політики, а також визначенню шляхів її реалізації. Однією із 
основних складових інноваційної політики є вибір пріоритетів та стимулювання конкретних напрямів наукових 
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досліджень, створення на їх основі нових технічних систем і технологій, оновлення виробничого потенціалу, 
випуску нової конкурентоспроможної продукції. [3] 

Таблиця 3 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах України* 

 2000 р. 2005р. 2009 р. 2010 р. 
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 14,8 8,2 10,7 11,5 
Впроваджено нових технологічних процесів, процесів 1403 1808 1893 2043 
У т. ч. маловідходні, ресурсозберігаючі 430 690 753 479 
Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, найменувань 15323 3152 2685 2408 
З них нові види техніки 631 657 641 663 
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі 
промислової, % 

6,8 6,5 4,8 3,8 

* Розроблено за даними Державної служби статистики України 
 
Формою створення економічно вигідних умов для участі наукових інституцій та підприємств в 

розробці принципово нових технологій, техніки та матеріалів є державне замовлення та державна контрактна 
система. Сфера відповідальності держави, особливо на початковому етапі створення інноваційної системи, 
суттєво розширюється, хоча й бюджетні можливості підтримки розвитку науки, зокрема фундаментальної, 
скорочуються. У табл. 4 представлено обсяг коштів що витрачаються на здійснення інноваційної діяльності в 
Україні у порівнянні за 2000, 2005, 2009, 2010 рр. за джерелами фінансування. Як видно з таблиці 4 
фінансування інноваційної діяльності за рахунок державного бюджету в Україні має найменшу питому вагу 
серед інших джерел фінансування. 

Таблиця 4 
Джерела фінансування інноваційної діяльності* 

 2000 р. 2005р. 2009 р. 2010 р. 
Фінансування інноваційної діяльності власним коштом 
підприємств, млн. грн. 

1399,3 5045,4 5169,4 4775,2 

Фінансування інноваційної діяльності за рахунок 
державного бюджету, млн. грн. 

7,7 28,1 127,0 87,0 

Фінансування інноваційної діяльності за рахунок 
іноземних інвесторів, млн. грн. 

133,1 157,9 1512,9 2411,4 

Інші джерела, млн. грн. 217,0 520,2 1140,6 771,9 
Загальна сума витрат, млн. грн. 1757,1 5751,6 7949,9 8045,5 

* Розроблено за даними Державної служби статистики України 
Структура витрат на дослідження та розробки за джерелами фінансування є яскравим показником 

стану інноваційної системи держави (табл. 5). В Україні значно нижчим, порівняно з іншими країнами, є 
відсоток фінансування інноваційних розробок за рахунок державного сектора. Частка фінансування досліджень 
та розробок за рахунок іноземних джерел говорить про недостатню зацікавленість іноземних інвесторів та 
недосить привабливий інвестиційний клімат. 

Таблиця 5 
Структура витрат на дослідження та розробки за джерелами фінансування в 2010 році (у відсотках до 

підсумку) 
 Німеччина  Росія Україна Франція 

Державний сектор 27,8 62,6 1,1 38,4 
Підприємницький сектор 68,0 29,4 59,4 52,4 
Іноземні джерела 3,8 7,3 29,9 7,0 
Інші джерела 0,4 0,7 9,6 2,2 

 
У січні-березні 2011р. наукові та науково-технічні роботи (далі – ННТР) виконували 1174 організації та 

підприємства України. Число штатних працівників в них становило 136,7 тис. осіб, що на 3,5% менше 
відповідного періоду минулого року; чисельність безпосередніх виконавців ННТР (дослідників, техніків та 
допоміжного персоналу) становила 112,1 тис. осіб. [6] 
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Таблиця 6 
Розподіл працівників наукових організацій за категоріями персоналу 

І квартал 2010р. І квартал 2011р. 
З них мають науковий 
ступінь 

З них мають науковий 
ступінь 

 

Усього,  
осіб доктора  

наук 
кандидата 
наук 

Усього,  
осіб доктора  

наук 
кандидата 
наук 

Усього 
141632 4543 16698 136730 4582 16617 

дослідники 73477 4539 16612 71181 4574 16532 
техніки 16315 2 21 15466 1 21 
допоміжний персонал 26227 2 44 25450 4 44 
інші 25613 – 21 24633 3 20 

Зберігається тенденція щодо зростання питомої ваги фахівців з науковими ступенями як у загальній 
чисельності працівників наукових організацій (з 15,0% у І кварталі 2010р. до 15,6% у І кварталі 2011р.), так і 
дослідників (відповідно 28,8% та 29,8%).  

Розподіл числа виконавців ННТР за галузями наук, %  

За секторами економіки чисельність штатних працівників розподілялась наступним чином: 46,2% – у 
державному секторі, 46,9% – у підприємницькому, 6,9% – у секторі вищої освіти; в приватному 
неприбутковому секторі працювало лише 4 особи. Розподіл загального обсягу витрат на виконання ННТР 
власними силами організацій за видами витрат та секторами економіки у І кварталі 2010р., тис. грн. 

 
У тому числі за секторами 

 Усього 
державний підприємницький 

вищої  
освіти 

приватний 
неприбут-
ковий 

Загальний обсяг витрат 2107195,5 786590,4 1199868,1 120687,8 49,2 
витрати на оплату праці 1073172,8 472237,9 515257,0 85646,6 31,3 
з них       
витрати на оплату праці виконавців 
досліджень і розробок 861669,8 392309,3 413127,5 56213,5 19,5 
інші внутрішні поточні витрати 1009698,8 308513,8 667280,1 33887,0 17,9 
капітальні витрати 24323,9 5838,7 17331,0 1154,2 – 
Фінансування загального обсягу 
витрат за кошти держбюджету 781211,0 609510,9 98911,4 72788,7 – 

 

У звітному періоді витрати вітчизняних організацій на виконання ННТР власними силами становили 
2107,2 млн.грн. проти 2020,5 млн.грн. у відповідному періоді 2010р., у т.ч. на оплату праці виконавців 
досліджень і розробок – 861,7 млн.грн. проти 772,3 млн.грн. (відповідно середня заробітна плата зросла з 2271 
грн. до 2622 грн.), капітальні витрати – 24,3 млн.грн. (у І кварталі 2010р. – 13,5 млн.грн.). Частка фінансування 
витрат на виконання ННТР за рахунок державного бюджету складала 37,1%, що на 2 в.п. більше порівняно з І 
кв. 2010р. 

У січні-березні 2010р. обсяг виконаних ННТР становив 2296,4 млн.грн., у т.ч. фундаментальних 
досліджень – 516,9 млн.грн., прикладних – 380,5 млн.грн. науково-технічних розробок – 1124,7 млн.грн. (проти 
відповідно 2262,8 млн.грн., 470,4 млн. грн., 311,0 млн.грн. і 1269,4 млн.грн. у І кв. 2010р.). При цьому, 
співвідношення фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних розробок та науково-технічних 
послуг дещо змінилося в бік збільшення виконаних фундаментальних та прикладних досліджень: 23:17:49:12 (у 
І кварталі 2010 року відповідно 21:14:56:9). 
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Розподіл обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт за видами робіт, % 

 
Інноваційна політика та науково-технічна діяльність, підтримка окремих видів науково-дослідницької 

роботи керуються численними державними та недержавними комітетами, агенціями тощо, проте координація 
між ними розвинута слабо. Найчастіше у складі таких організацій перебувають представники, що лобіюють 
власні або замовні інтереси, згідно з якими і відбувається розподіл пріоритетів, державної підтримки, 
фінансування та стимулювання, що не дозволяє досягти якісної розвинутої ринкової конкуренції. 

Таблиця 7 
Інноваційна активність вітчизняних підприємств* 

 2000 р. 2005 р. 2009 р. 2010 р 
Питома вага підприємств, що займались 
інноваціями, % 

18,0 11,9 12,8 13,8 

Загальна сума витрат, млн. грн. 1760,1 5751,6 7949,9 8045,5 
       у тому числі: 
Придбання зовнішніх знань, млн. грн. 

72,8 243,4 115,9 141,6 

Придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення, млн. грн. 

1074,5 3149,6 4974,7 5051,7 

Дослідження і розробки, млн. грн. 266,2 612,3 846,7 996,4 
* Розроблено за даними Державної служби статистики України 
Об’єктивною необхідністю у сучасному глобалізованому світі та в умовах стрімких темпів розвитку 

технологій є підвищення інноваційної активності економіки країни та підприємств. Судячи з даних таблиці 6, 
можна зробити висновок, що ця необхідність усвідомлюється вітчизняними підприємствами, але кризові явища, 
що спіткали українську економіку за останні роки, не дозволяють достатньою мірою розвинути темпи 
інноваційної активності для ефективного конкурування. 

Створення ринкових інноваційних систем у країнах з перехідною економікою має відбуватись за 
такими напрямками: 

- організація механізмів та створення умов для розповсюдження та суспільного визнання 
необхідності проведення політики х розвитку інноваційної економіки; 

- забезпечення механізмів комерціалізації знань, включно з трансфером їх у нові галузі 
використання; 

- створення інформаційної бази нових знань з доступом для практичного використання всіма 
зацікавленими суб’єктами. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто показники інноваційного розвитку на сучасному етапі та проблему побудови інноваційної 
моделі економіки держави, що є актуальною в умовах глобалізації та у світлі прагнення України зайняти 
достойне місце у складі сучасної розвиненої Європи, внести вагомий внесок у розвиток світової науки. 
Ключові слова: інноваційна модель розвитку держави; інноваційна політика; інноваційна активність 
економіки держави; науково-технічна діяльність. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены показатели инновационного развития на современном этапе и проблема построения 
инновационной модели экономики государства, которая является актуальной в условиях глобализации и в свете 
стремления Украины занять достойное место в составе современной развитой Европы, внести весомый вклад в 
развитие мировой науки. 
Ключевые слова: инновационная модель развития государства; инновационная политика; инновационная 
активность экономики государства; научно-техническая деятельность. 
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SUMMARY 
In article indicators of innovative development at the present stage and a problem of construction of innovative model 
of economy of the state which is actual in the conditions of globalisation and in the light of aspiration of Ukraine to take 
a worthy place as a part of modern developed Europe are considered, to bring the powerful contribution to development 
of a world science. 
Keywords: Innovative model of development of the state; the innovative policy; innovative activity of economy of the 
state; scientific and technical activity. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 
 

Білик О.С., аспірант Бердянського державного педагогічного університету  
 

Постановка проблеми. Перехід України до ринкової економіки вимагає радикальних змін існуючого 
механізму формування раціонального використання й охорони природних ресурсів. Ці зміни спрямовані на 
докорінну перебудову відносин використання природних ресурсів і полягають у створенні системи сталого 
розвитку економіки. 

Варто відмітити наукові підходи до визначення стратегічних цілей та пріоритетних напрямів 
регіональної екологічної політики в контексті динаміки трансформаційних процесів в Україні. Як стратегічні 
цілі розглядаються: екологізація виробництва і всієї системи господарювання; екологізація свідомості 
населення; екологізація управління. В основі ж визначення пріоритетних завдань має бути покладена 
об'єктивна оцінка реальних можливостей вирішення екологічних проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам створення та функціонування економіки еколого 
– інноваційного типу присвячено багато публікацій як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, серед яких 
Бистряков І.К., Галиці І., Довгий О., Кудров В., Новицький В.Є., Шевченко О., Щєдровицький П.Г. та інші. 

Виділення невирішеної проблеми. Сучасна трансформація економіки України, інвестиційні процеси 
залишаються нескерованими з боку ресурсних стратегій. У економічній сфері переважають корпоративні 
інтереси. Інтереси ресурсної бази регіональної економіки залишаються неврахованими. Колосальні засоби, 
необхідні для санації природних територій і запобігання надходження в них забруднюючих речовин, 
неможливо виділити з державного бюджету. Рішення проблеми бачиться у формуванні діючої економіко-
екологічної політики відповідних механізмів прийняття господарських рішень на різних рівнях. 

Мета статті. Метою пропонованої роботи є розробка наукових методологічних та методичних засад 
механізму раціонального природокористування в Україні. Особливістю такого обґрунтування є врахування як 
особливостей перехідного періоду в економіці, так і відмінностей природно-ресурсного потенціалу, 
техногенного навантаження території. 

Результати дослідження. Інтенсивний розвиток економіки як єдиної системи на основі залучення в 
господарський обіг значних об'ємів природних, трудових ресурсів привів до деградації екологічних систем та 
екологічної кризі. Це сприяло зміні ролі природокористування в сучасному світі в досягненні сталого розвитку 
та значення екологічної складової в економіці. 

Входження економіки України в систему ринкового характеру характеризувалось надзвичайно складним 
екологічним становищем, породженим неефективним матеріало- та енергоємним виробництвом, екстенсивним 
сільським господарством, катастрофою на Чорнобильській АЕС, відсутністю оптимальної управлінської 
структури природоохорони. Все це зумовило нераціональне використання природних ресурсів, зростання 
техногенно-екологічного навантаження на довкілля, неоптимальне розміщення продуктивних сил. Тому 
проблема екологізації суспільного відтворення в умовах ринкової економіки є надзвичайно актуальною і 
вимагає теоретичного аналізу та розробки практичних рекомендацій по удосконаленню наукового забезпечення 
еколого-економічних взаємозв’язків [1]. 

Саме тому завдання гарантування екологічної безпеки як невід’ємної складової безпеки соціально-
економічної мають бути чітко сформульовані і в розгорнутому концептуальному вигляді, і як інтегральний 
елемент стратегії соціально-економічного розвитку. З огляду на це, можна погодитися з авторами Стратегії 
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економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції», які 
вважають, що невідкладними завданнями вдосконалення системи забезпечення екологічного розвитку мають 
стати: 

1. розвиток правового поля щодо реалізації механізмів у системі регулювання екологічної безпеки; 
2. зміцнення інституційних засад державної системи регулювання екологічної безпеки; 
3. розвиток системи екологічного контролю та моніторингу, запровадження системи аналізу екологічної 

ситуації, прогнозування, планування і здійснення запобіжних заходів щодо ймовірних факторів 
шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей; 

4. запровадження регіональних, місцевих та об’єктних планів дій, програм щодо охорони навколишнього 
природного середовища і розвитку системи регулювання екологічної безпеки; 

5. розроблення дійових механізмів інтеграції екологічної складової до стратегії та планів соціально-
економічного розвитку [2]. 

Сучасні ринкові перетворення в Україні не сприяють технологічним змінам. Вони порушили усталений 
адміністративний механізм регулювання науково-технічного розвитку і не створили належного конкурентного 
ринкового середовища, здатного до інноваційної синергетики (самоорганізації, самовідтворення). Не 
справдилися надії на трансфер прогресивної технології в Україну через спільні підприємства. Найбільш «вузьке 
місце» в державно-господарському відродженні України становить відсутність сталої, ретельно обґрунтованої й 
перспективної економічної політики, ключову роль у якій має відігравати інноваційно-технологічна політика. 
Концепція такої політики розроблена в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. В її основу покладено три принципи.  

Перший — еколого-інноваційний імператив реформування економіки України. Він означає безумовну 
пріоритетність відтворення життєвого середовища, продовольчої й ресурсної бази і другорядність товарного 
насичення ринку на цьому етапі.  

Другий принцип — інноваційно-випереджувальне спрямування науково-промислової революції в країні. 
Ідеться про обґрунтований вибір і концентрацію ресурсів на найперспективніших, адаптованих до умов 
України технологіях, виходячи з вимог «технології проривів», тобто рішень типу «переганяти, не 
наздоганяючи».  

Третій принцип — масштабна «інтелектуалізація» професійно-кадрового потенціалу України в еколого-
реноваційному та інноваційно-випереджувальному напрямах.  

Усі три концептуальні принципи можуть стати базовими в обґрунтуванні вітчизняної моделі 
технологічного відродження України. 

В контексті нашого дослідження, важливе значення набувають перший і третій принципи інноваційно-
технологічної політики. 

Тому і виникає потреба сформулювати теоретико-методологічні засади створення ресурсної стратегії 
сталого розвитку з урахуванням регіональних особливостей соціально-економічного та екологічного стану 
України. Механізм розв’язання досліджуваної проблеми, повинен включати зокрема: 

- визначення місця економічної політики в системі регіональних особливостей; 
- розробка концептуальної моделі регіональної екологічної політики; 
- обґрунтування наукових підходів до визначення стратегічних цілей та пріоритетних напрямків 

формування екології регіону; 
- класифікація інструментів екологічної політики; 
- адресне та цільове обґрунтування стратегічних пріоритетів та механізму реалізації політики 

збереження, відтворення та ефективного використання природно-ресурсного потенціалу чотирьох найбільш 
крупних макрорегіонах України. 

Важливим в процесі створення екологічних інновацій в економіці еколого-інноваційного спрямування 
повинно стати і використання державних цільових програм. 

Слід звернути увагу, що під екологічними інноваціями маємо на увазі будь-які впроваджені новації, 
технології чи продукти, в тому числі системні та інституційні інновації, які несуть в собі потенціал поліпшення 
природокористування чи зменшення антропо-техногенного навантаження на нього. При цьому стимулювання 
створення екологічних інновацій в національній економіці може здійснюватися як через сприяння інноваційній 
діяльності, так і через природоохоронні заходи. 

Аналізуючи структуру державного бюджету, можна говорити про позитивні тенденції абсолютного 
зростання фінансування у державних бюджетах програмних заходів, а також заходів на прикладні розробки у 
різних сферах. Зокрема, за останні 5 років витрати на виконання державних програм і заходів у них 
передбачених зросли у 60 разів з 34 млн. грн. у 2005 до 2 106 млн. грн. у 2009. Проте, на жаль, частка цих 
витрат у державному бюджеті не показує стабільної тенденції до зростання, тому такі збільшення можна 
віднести на зростання розмірів бюджету. У табл. 2 зобразимо динаміку видатків державного бюджету на 
програмні заходи. 

Якщо ж розглядати структуру бюджетного фінансування досліджень і розробок, частка базового 
фінансування у 2006 році становила 93,4%, програмно-цільового - 6,6%. Це свідчить про відсутність 
конкурсності при розподілі бюджетного фінансування науки [3]. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 37

Таблиця 1 
Динаміка видатків на заходи щодо виконання державних цільових програм, на дослідження та прикладні 

розробки [4] 
Напрями видатків Програмні заходи, 

тис. грн. 
Заходи на 

дослідження та 
прикладні розробки, 

тис. грн. 

Всього за цими 
напрямами, тис. грн. 

Частка у бюджеті, 
% 

2005 р. 34687 18451,6 53138,6 0,03 
2006 р. 535094,6 2048239,8 2583334,4 0,39 
2007 р. 1203582,1 2112607,2 3316189,3 0,74 
2008 р. 3197260,1 2899441,2 6096701,3 1,42 
2009 р. 2106084,5 2934590,4 5040674,9 0,79 

 
Зосереджуючи увагу на програмах, виконання яких прямо чи опосередковано стимулює екологізацію 

господарської діяльності через створення екологічних інновацій, за результатами аналізу ми виділили із списку 
державних цільових програм 2009 року 18 програм. 

Обрані 18 програм були поділені на групи за наступною схемою. Первинний поділ здійснювався на 
основі сфери реалізації програми - екологічного спрямування чи інноваційного. Програми були розділені на ті, 
які стимулюють науково-технічну діяльність, та ті, які сприяють екологічному спрямуванню розвитку (в тому 
числі природоохоронній діяльності). У межах цих двох груп програми розділялися на ті, які стимулюють 
створення нових технологій, продуктів, змін системи (безпосередні наукові розробки, дослідження), та ті, які 
сприяють формуванню сприятливого середовища для відповідної діяльності. Таким чином, обрані 18 програм 
були умовно розділені на наступні два види і чотири групи (табл. 2). 

Таблиця 2 
Класифікація державних цільових програм, спрямованих на підтримку екологічних інновацій станом на 

01.01.2009 
Програми Види програм Групи програм 

Державні цільові програми, які 
сприяють створенню екологічних 

інновацій 

Сприяють інноваційній діяльності Програми спрямовані на розвиток 
інноваційних технологій 

 Сприяють екологічному 
спрямуванню розвитку 

Програми спрямовані на 
стимулювання середовища 
інноваційної діяльності 

  Програми спрямовані на розвиток 
екологічних технологій 

  Програми спрямовані на розвиток 
середовища екологічних інновацій 
та природоохоронної діяльності 

 
Водночас фінансове забезпечення цих програм характеризується значною диференціацією. Зокрема 

найбільшу частку займають програми, спрямовані на розвиток інноваційних технологій, а найменшу - 
програми, спрямовані на розвиток екологічних технологій [5].  

У державному бюджеті видатки на виконання програм відносять у структуру видатків основного 
розпорядника коштів чи замовника у статтю «прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт 
за державними цільовими програмами та державними замовленнями, фінансова підтримка наукових кадрів 
тощо».  

Розглядаючи державні цільові програми, як ефективний механізм державного регулювання, необхідно 
зазначити, що їх реалізація матиме найбільший позитивний вплив на національну економіку лише в тому 
випадку, якщо вони будуть здійснюватися комплексно, відповідно до затвердженої економічної, науково-
технічної та природоохоронної політики. Важливою є роль синергетичного ефекту таких програм. Водночас, 
для наявності синергетичного ефекту програми повинні інституційно, організаційно, концептуально та 
комерційно бути взаємопов'язані [6]. 

Також зазначимо, що найбільш ефективними джерелами фінансової підтримки екологооріентовних 
проектів як з боку бізнес-сектору, так і з боку регіональних і місцевих органів самоврядування та державної 
влади можуть бути: 

а) безповоротні субсидії або дотації (гранти), які, зважаючи на низькі адміністративні витрати, роблять їх 
ефективними з економічної точки зору. 

б) пільгові безпроцентні або з пільговою процентною ставкою позики, які є найбільш важливим 
інструментом фінансування капіталовкладень в природоохоронну діяльність, та є важливим доповненням до 
бюджетного фінансування. Пільговий характер фінансування забезпечується також наданням тривалішого 
пільгового періоду, продовженням терміну погашення або різним розміром позик. 
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в) субсидії на виплату відсотків по кредитам, які є різницею між реальними умовами надання 
претенденту кредиту і умовами комерційних або фінансових установ, що надають кредит. 

До основних макроекономічних завдань і важелів, спроможних забезпечити ефективну природоохоронну 
та переведення національного народногосподарського комплексу на модель сталого й екологобезпечного 
розвитку, на наш погляд, слід віднести такі:  

1) запровадження принципово нового економічного механізму природокористування та охорони 
навколишнього середовища й істотне підвищення на цій основі частки екологічних затрат у ВВП (хоча б до 1,2-
1,5%, як у Центральноєвропейських країнах з перехідною економікою, проти нинішніх 0,25-0,3%);  

2) екологічно зорієнтована науково-технологічна, інвестиційна та інноваційна політика з чітким 
визначенням загальнодержавних пріоритетів щодо сталого розвитку економіки і підвищення рівня ресурсо-
екологічної безпеки держави;  

3) радикальна структурна перебудова економіки та реалізація приватизаційних програм з усебічним 
урахуванням екологічних чинників, неухильним і жорстким дотриманням вимог ресурсо-екологічної безпеки;  

4) комплексне удосконалення цінової, кредитної, податкової та митної політики держави в напрямі її 
«позеленіння», тобто йдеться про те, що політика в цих сферах має сприяти розв'язанню першочергових 
екологічних проблем і цілеспрямованому переведенню національної економіки на модель сталого й 
екологобезпечного розвитку.  

Особливо необхідно наголосити на тому, що перехід на зазначену модель вимагає налагодження чіткої 
системи державного управління та регулювання всіма процесами життєдіяльності суспільства в країні, а також 
зовнішньоекономічними зв'язками і міжнародним співробітництвом. Державному управлінню й регулюванню 
підлягають як відносини природокористування, екологічні та зрештою і виробничі відносини в напрямі їх 
екологізації, так і встановлення стандартів і нормативів природокористування й забруднення довкілля, чітко 
детермінованих екологічних вимог до всіх природокористувачів та товаровиробників.  

Оскільки структура економіки, що сформувалася в Україні упродовж останніх 30-40 років, є вкрай 
екологонебезпечною, ресурсо- й енергомісткою і до того ж з технологічно застарілою та відсталою 
матеріально-технічною базою, то її, безперечно, необхідно перебудовувати і модернізувати. Бо саме така 
структура економіки визначає, по-перше, надмірні загальні обсяги, марнотратні методи та способи 
природокористування й негативного впливу на навколишнє природне середовище, тобто обсяги видобутку, 
переробки і споживання природних ресурсів, ефективність їх використання. По-друге, особливості 
народногосподарського комплексу та економічний механізм природокористування й природоохорони 
вирішальною мірою впливають також на рівні ресурсоспоживання первинної природної речовини, масштаби та 
ефективність екологічних заходів, запровадження ресурсо-, енерго- і природозберігаючих технологічних 
процесів у всіх галузях та сферах виробничої і невиробничої діяльності. Отже з метою подолання екологічної 
кризи та зміни екологічної ситуації на краще в Україні необхідно, як мінімум, подвоїти обсяги інвестицій у 
техніко-технологічну реконструкцію економіки та в екологічне оздоровлення довкілля, відтворення й охорону 
його ресурсів, поліпшення природних життєвих умов.  

Висновки. Інноваційно та екологічно зорієнтована ринкова економіка, а саме таку економічну систему 
необхідно будувати в Україні, зважаючи на її соціально-економічні й екологічні особливості, спроможна на 
основі гнучких і пристосовуваних до еколого-економічних умов національного виробництва механізмів 
ефективно вирішувати екологічні проблеми, долати гострі екокризові ситуації. Воднораз саме така економічна 
система стане важливим етапом на шляху до реального втілення в практику принципів сталого й 
екологобезпечного соціально-економічного розвитку вже в недалекому майбутньому.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядаються основні проблеми формування економіки еколого-інноваційного спрямування. 
Аналізуються проблеми державного фінансування екологічних інновацій на підприємствах. Визначаються 
елементи можливого механізму ресурсної стратегії сталого розвитку з урахуванням регіональних особливостей 
соціально-економічного та екологічного стану України. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются основные проблемы формирования экономики эколого-инновационного 
направления. Анализируются проблемы государственного финансирования экологических инноваций на 
предприятиях. Определяются элементы возможного механизма ресурсной стратегии стабильного развития с 
учетом региональных особенностей социально – экономического и экологического состояния Украины.  
SUMMARY 
In this article are opened the problems of the economics of ecologic and innovation. Methodical fundamentals of the 
system for monitoring, forecasting, planning and provision of innovation and ecology activity implementation and main 
principles of its functioning mechanisms are reviewed. 
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Постановка проблеми. На сьогодні у світі відбуваються глобальні зміни в економіці, невід’ємною 

складовою яких є виникнення електронного ринку та нового виду економічної діяльності – електронної 
комерції (далі – ЕК). Поява ЕК стала можливою завдяки бурхливим процесам інформатизації усіх сфер 
життєдіяльності суспільства, що сприяли частковому перенесенню економічної діяльності до глобальної мережі 
Інтернет. 

З кожним роком товарообіг у мережі Інтернет збільшується з надзвичайною швидкістю та вражає своїми 
показниками. Так, обсяг світового ринку ЕК у 2009 р. становив 447 млрд. дол США, у 2011 р. очікується вже 
близько 680 млрд. дол США. За прогнозами експертів, незабаром ЕК стане одним із наймогутніших сегментів 
національних економік більшості країн світу, а її обороти становитимуть близько 10 трлн. дол США [1]. 
Найрозвиненішим серед електронних ринків світу є ринок Сполучених Штатів Америки, де за підсумками 1 
кварталу 2011 р., обсяги торгівлі становили 38 млрд. дол, що свідчить про їх зростання порівняно з аналогічним 
періодом 2010 р. на 12 %. 

В українському сегменті економіки ЕК почала розвиватися порівняно недавно й поки що відстає від 
високорозвинених країн, проте характеризується стрімкими темпами зростання, є прибутковою і викликає 
зацікавленість представників бізнесу та споживачів. Електронний сектор економіки дає найбільший 
економічний ефект за найменших витрат. За даними Української асоціації учасників електронного бізнесу, в 
2010 р. оборот електронного ринку України становив близько 1,5 млрд. дол США на рік [2]. 

Однак зростання ЕК потерпає через відсутність належного законодавчого регулювання, що перешкоджає 
її ефективному функціонуванню. Зокрема, в Україні недостатньо уваги приділяється податковому регулюванню 
купівлі-продажу товарів (послуг) у мережі Інтернет. Доходи від діяльності у сфері ЕК часто залишаються поза 
межами фіскального поля та формують тіньовий сектор економіки. Це, в свою чергу, негативно впливає на 
наповнення державного бюджету. Розробка чітких механізмів оподаткування ЕК дозволить зменшити тіньовий 
сектор вітчизняної економіки та сприятиме збільшенню податкових надходжень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стрімкий розвиток ЕК привернув увагу багатьох вітчизняних і 
зарубіжних учених. Зокрема, дослідженню теоретичних і практичних аспектів ЕК, законодавчих проблем 
регулювання цієї сфери, проблемам оподаткування поставок електронних товарів і послуг, а також вивченню 
сучасних тенденцій розвитку європейського оподаткування ЕК присвячені праці П. Мельника, Л. Тарангул, 
Л. Тимченка, Л. Козаченка, Т. Галковської, С. Юрія, А. Крисоватого, Т. Кощука, М. Набоки, Н. Шерстюк, 
Р. Вахитова, А. Тедеєва та інших. 

Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць у цій сфері, питання податкового регулювання 
ЕК вітчизняними та зарубіжними ученими висвітлені недостатньо. Тому актуальним і своєчасним із науково-
практичного погляду є дослідження фіскальних аспектів регулювання цієї сфери. 

Постановка завдання. Метою даної статті є вивчення особливостей ЕК в Україні (на прикладі інтернет-
магазинів) і розроблення рекомендацій щодо її податкового регулювання. 

Результати дослідження. Традиційна система оподаткування базується на територіальному та 
юрисдикційному принципах. У випадку ЕК складність полягає у транскордонності цієї сфери діяльності, що 
здійснюється з використанням засобів електрозв’язку та мережі Інтернет. Завдяки запровадженню 
інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери бізнесу змінилося традиційне уявлення про кордони 
держав, поняття товару, способи укладення угод і ведення підприємницької діяльності. Відповідно, 
ускладнилася й процедура сплати податків. 

Як зазначають фахівці у сфері оподаткування, використання традиційного поняття „стягнення податків 
за основним місцезнаходженням бізнесу” вже втрачає актуальність, оскільки застосування мережі Інтернет 
дозволяє суб’єктам господарювання займатися підприємницькою діяльністю „віртуально”. Це спричинило 
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своєрідну „дематеріалізацію” платника податків [3]. Закономірно перед органами податкової служби постає 
проблема ідентифікації платника податків та оподаткування господарської діяльності в мережі Інтернет. 

ЕК здатна змінити звичне уявлення про оподаткування суб’єктів господарювання. Підходи до 
оподаткування традиційних форм бізнесу та ЕК відрізняються насамперед тим, що здійснення господарської 
діяльності в мережі Інтернет дозволяє суб’єкту займатися нею та отримувати дохід у будь-якій країні на його 
вибір без фізичної присутності, а також здійснювати електронні розрахунки та отримувати доходи у вигляді 
електронних грошей. Останні часто залишаються за межами фіскального поля, що створює певні проблеми для 
контролюючих органів, адже в Україні поки що немає закону, який би визначав поняття та функції електронних 
грошей, регулював правила їх обігу, емісії тощо. Донині сфера електронних розрахунків регулюється лише 
нормативними актами Національного банку України, а інформація щодо доходів суб’єкта господарювання у 
вигляді електронних грошей надходить до податкових органів лише після їх переказу на банківський рахунок 
отримувача. Вважаємо, що необхідно приділити увагу розробці Закону України „Про електронні гроші” з 
метою врегулювання зазначених вище проблем. 

Важливо вирішити, як і якими податками обкладати господарську діяльність у мережі Інтернет. Якщо з 
суб’єктами господарювання, які застосовують ЕК як додатковий спосіб збуту традиційного (фізичного) товару 
проблем практично не виникає, то питання щодо оподаткування суб’єктів ЕК, які здійснюють повний цикл 
операцій (укладання угод, замовлення, доставку та отримання товару, фінансові розрахунки тощо) у цифровому 
(електронному) вигляді, залишається не вирішеним. Тому, немає потреби у розробці спеціального закону про 
оподаткування ЕК, необхідно тільки внести окремі статті до вже діючого Податкового кодексу та розробити 
методику оподаткування суб’єктів ЕК. 

Також доцільно прискорити роботу щодо підготовки Закону України „Про електронну комерцію” з 
метою врегулювання таких питань, як офіційне тлумачення поняття „електронна комерція”, якого немає у 
чинному законодавстві, визначення видів діяльності, що будуть належати до сфери ЕК, порядок її здійснення та 
багато інших. Адже в багатьох країнах світу ЕК регулюється спеціальним законодавством, яке враховує 
особливості цієї сфери. В Україні Верховною Радою зареєстровано кілька законопроектів про ЕК, основною 
метою яких є адаптація національного законодавства до норм міжнародного права, а також, урегулювання 
питань, що виникають під час купівлі-продажу та поставки товарів (робіт і послуг) у сфері ЕК. 

Як зазначають експерти компанії Українсько-Європейського дорадчого центру з питань законодавства 
(UEPLAC, Ukrainian – European Policy and Legal Advice Centre), регулювання ЕК повинно бути побудовано на 
„грамотному використанні традиційних норм і правил, а також передбачати створення нових спеціалізованих 
інституцій та процедур” [3]. Аналітики компанії наголошують на необхідності уніфікувати законодавство та 
спростити правила і процедури, що застосовуються урядами різних країн. Це підтверджує необхідність у 
співпраці урядів і бізнес-структур на міжнародному рівні, а не лише на рівні однієї окремо взятої країни. 

Більшість суб’єктів ЕК у нашій державі є представниками малого бізнесу, тому вони можуть обирати 
загальну систему оподаткування (без реєстрації або з реєстрацією платником ПДВ) чи спрощену (без реєстрації 
або з реєстрацією платником ПДВ). Однак чинне податкове законодавство не враховує окремих індивідуальних 
особливостей цього виду діяльності, що сприяє недоотриманню податкових платежів. Водночас органи 
державної податкової служби (далі – ДПС) не мають ефективних методів податкового контролю, що могли б 
застосовуватися для виявлення суб’єктів ЕК, які не стають на податковий облік, занижують свої прибутки та 
ухиляються від оподаткування. 

У країні існує нагальна потреба у побудові податкової політики з урахуванням сучасних орієнтирів 
розвитку світового і європейського оподаткування [4, с. 20]. На сьогодні підрозділи ДПС України не мають 
достовірних даних щодо кількості суб’єктів господарювання у сфері ЕК. Це пояснюється тим, що на 
початковому етапі у податкових органах реєструється суб’єкт господарювання, який, скажімо, планує 
займатися традиційною оптовою чи роздрібною торгівлею, а насправді здійснює торгівлю фізичними або 
цифровими товарами в мережі Інтернет. Однак відсутність ефективного податкового регулювання сфери ЕК не 
позбавляє її суб’єктів обов’язку сплачувати податки. 

У вітчизняному сегменті ЕК найбільш динамічно розвивається сектор b2c (business-to-consumer), 
представлений переважно інтернет-магазинами, кількість яких щороку зростає (наприклад, у 2000 р. у країні 
діяло майже 100 інтернет-магазинів, у 2005 р. – 500, у 2011 р., за офіційними даними, – їх уже 3 тис, а за 
неофіційними, – близько 6 тис, тобто у двічі більше [5]. Обсяги прибутків від їх діяльності оцінити складно, 
оскільки більшість із них не здійснює постановки на податковий облік і не сплачує податки, а відтак – є 
тіньовим сектором економіки.  

Зазначимо, що інтернет-магазин – це електронна адреса в мережі Інтернет, за якою підприємство 
рекламує та продає товари чи послуги користувачам мережі – споживачам. Однак інтернет-магазин не доцільно 
сприймати, як звичайний сайт із дизайнерським оформленням, функціональністю та іншими зовнішніми 
атрибутами. Це, насамперед, інструмент, що застосовується для просування товарів і послуг. 

Основною групою товарів у інтернет-магазинах є товари в ціновому діапазоні 150–300 дол США (книги, 
товари для офісу, комплектуючі для ПК, побутова техніка, мобільні телефони тощо). Для відкриття інтернет-
магазину необхідно в середньому 2–10 тис. дол США та 2–3 співробітники. Основні витрати здійснюються на 
програмне забезпечення, рекламу для входження інтернет-магазину до даного сегмента ринку, заробітну плату 
персоналу. Рівень прибутковості інтернет-магазинів, як правило, незначний через низьку націнку, що 
коливається в межах 20–30 %. 
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За оцінками експертів, в Україні темпи річної динаміки продажу товарів у мережі Інтернет становлять 80 
%, тоді як у Росії – 35 %, у решті країн світу – 19 %. Це певною мірою пов’язано з тим, що вітчизняний сектор 
ЕК перебуває на піку свого розвитку. Проте, як стверджують фахівці, в державі частка ЕК становить лише 0,4 
% від роздрібної торгівлі, тоді як у Росії – 1,6 %, у США – 4 % [6]. В Україні нині обсяг ЕК на електронному 
ринку становить близько 700 млн грн. За інформацією фахівців, це єдиний ринок у країні, який з 2010 р. 
демонструє щомісячне зростання на 50 %. 

Згідно з діючим податковим законодавством [7; 8], оподаткування інтернет-магазинів в Україні 
відрізняється залежно від форми власності особи-підприємця: 

1) якщо власник – фізична особа і перебуває на єдиному податку, то щомісячний податок становить 200 
грн, а якщо на загальній системі оподаткування, то податок становить 25 % від чистого прибутку, після 
вирахування інших обов’язкових платежів; 

2) якщо власник – юридична особа і перебуває на єдиному податку, то його сума становить 6 % без 
урахування податку на додану вартість (далі – ПДВ), або 10 % від доходу від реалізації продукції. Якщо ж 
підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, то сплачує ПДВ та 23 % податку на прибуток. 

На нашу думку, набагато простіше зареєструвати інтернет-магазин на фізичну особу-підприємця, 
оскільки це дозволить зменшити податкове зобов’язання та кількість звітної документації. Однак останнє 
можливо лише за умови річного обороту, що не перевищуватиме 500 тис грн. 

Під час обговорення Податкового кодексу України пропонувалося не застосовувати спрощену систему 
оподаткування до суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють оптову 
та роздрібну торгівлю через мережу Інтернет. Це викликало несхвальні відгуки суб’єктів господарювання, 
оскільки мало б негативні наслідки в цій сфері. Зокрема, значне податкове навантаження може негативно 
відобразитися на обсягах експорту цифрових послуг (враховуючи особливості провадження таких операцій), 
сприятиме відтоку кваліфікованих фахівців за кордон і збільшенню тіньового сектору економіки, який в 
Україні на сьогодні становить близько 50 %. 

У новому Податковому кодексі, у розділі XIV „Спеціальні податкові режими”, було виключено главу 1, 
що передбачала суттєве скорочення переліку видів діяльності для спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності. Водночас зазначено, що з 1 січня 2011 р. до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу 
чинним є Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва” від 03.07.98 р. № 727, з урахуванням вимог діючого законодавства, зокрема й щодо сплати 
єдиного соціального внеску [9]. 

Не доцільно виключати суб’єктів господарювання у сфері ЕК з переліку підприємців, які мають право 
перебувати на спрощеній системі оподаткування. Зазначимо, що в провідних країнах світу ця сфера 
розглядається як один із основних способів підвищення ефективності діяльності малого та середнього бізнесу, а 
також диверсифікації ризиків для великих приватних корпорацій та державних структур. Таким чином, ЕК 
сприяє значному розширенню ринків збуту продукції, суб’єкти господарювання отримують можливість 
отримувати додатковий прибуток, а державний бюджет – додаткові джерела наповнення. 

ЕК потребує податкового регулювання, однак обтяженість податковими платежами може загальмувати її 
розвиток. Як зазначають учені, „при недотриманні соціології фіску податок з норми цивілізованого суспільства 
може перетворитися на важкий тягар для його економічно активної верстви – ділового світу. Перебуваючи під 
впливом певних соціально-економічних обставин, податок має відповідати умовам і потребам часу� [4, с. 69]. 

Наочним прикладом цього є країни Європейського Союзу, у яких ЕК оподатковується на тих само 
засадах, що й традиційна торгівля. Однак, особливістю такого підходу є те, що суб’єкти господарювання 
можуть зареєструвати своє підприємство у будь-якій країні ЄС, де менші ставки ПДВ (наприклад, у 
Люксембурзі ПДВ становить 15 %, у Франції – 19,6 %, тоді як у Бельгії – 21 %), сплачують його згідно вимог 
податкового законодавства тієї країни, в якій зареєстрований інтернет-магазин. Місцезнаходження покупця при 
цьому не має значення (наприклад, Google та Amazon, незважаючи на американське походження, створюють 
свої європейські філії у країнах з нижчими ставками податків) [10]. У підсумку це дозволяє декларувати 
мінімальні прибутки. Вирішити дане питання можна у разі запровадження механізму оподаткування операцій 
ЕК не за податковим законодавством країни походження товару (послуги), а за законодавством країни, в якій 
перебуває замовник. 

Необхідно зазначити, що не бажаючи втрачати податкові находження від ЕК, країни починають 
пристосовувати своє податкове законодавство до вимог ЄС. Проте ці зміни неузгоджені, що сприяє розбіжності 
податкових режимів і створює проблеми для суб’єктів господарювання, зокрема, може спричинити подвійне 
оподаткування [11]. 

Уряд нашої держави здійснює роботу щодо підписання двосторонніх міжурядових угод (конвенцій) про 
уникнення подвійного оподаткування доходів і майна. На сьогодні такі угоди підписані з 68 країнами світу, 
зокрема: Німеччиною, Францією, США, Швецією, Швейцарією, Турцією, Російською Федерацією та багатьма 
іншими [12]. Однак останні не повною мірою враховують оподаткування ЕК, оскільки більше стосуються 
традиційних видів бізнесу і не відображають віртуальний характер трансакцій. Така ситуація потребує 
виправлення найближчим часом, зокрема, підрозділами ДПС України повинна бути відпрацьована чітка 
стратегія податкового регулювання ЕК з урахуванням вимог міжнародного законодавства. 

Окремої уваги заслуговує вдосконалення системи обліку операцій ЕК, як передумови створення 
об’єктивної бази даних щодо їх обсягів і структури, з обов’язковим урахуванням специфіки такого виду 
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господарських операцій. Зважаючи на те, що ця сфера перебуває на початковому етапі становлення, важливо 
мати достовірну інформацію щодо розвитку даної галузі з метою надання їй реальної оцінки. Це, насамперед, 
стосується автоматизації загальноприйнятних процедур реєстрації господарюючих суб’єктів, а також їх 
подальшого звітування перед уповноваженими контролюючими органами. Одним із запропонованих 
інструментів є включення до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) окремої позиції, яка б 
характеризувала сукупність операцій з ознаками ЕК. 

Сучасний стан регулювання ЕК і державної політики у цій сфері є незадовільним. Такої само думки 
притримуються й експерти компанії UEPLAC, які у своєму досліджені відзначають, що „сьогодні демократична 
держава часто демонструє своє безсилля у світі електронних мереж, оскільки вони не контролюються державою 
і дозволяють кожному долучитися до загальнодоступних глобальних процесів. Спроби цілеспрямованого 
втручання держави у функціонування всесвітньої децентралізованої мережі Інтернет не дають бажаного 
результату. У цій новій сфері держава не має ні засобів примусу, ні монополії, ні влади, ні суверенітету. Захист 
індивідуальних і суспільних інтересів тільки за допомогою дозвільних чи заборонних заходів більше не 
спрацьовує у нематеріальному світі мереж” [13, с. 22; 3]. Експерти цієї компанії рекомендують звести до 
мінімуму законодавче регулювання ЕК на міжнародному рівні та докласти максимум зусиль для забезпечення 
чіткості й прозорості регулювання цієї сфери, довіри її учасників, а також створити ефективні та уніфіковані 
правила поведінки, оскільки глобальний характер економіки в режимі реального часу робить неможливим її 
регулювання ні урядом, ні державною установою. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На сьогодні складно вказати точні дані щодо 
обороту ЕК, оскільки у вітчизняному законодавстві відсутні чіткі визначення електронної комерції, 
електронних грошей, інтернет-магазину тощо, які з’явилися з перенесенням господарської діяльності в 
глобальну телекомунікаційну мережу і без яких не можна здійснювати ЕК. Не визначеним є також перелік 
видів діяльності, які відносяться до ЕК та відповідно, повинні оподатковуватися.  

Існуючі законопроекти про ЕК здатні вирішити багато проблем, що виникають у цій сфері, однак вони 
потребують суттєвого доопрацювання та ухвалення урядом держави у найближчій перспективі. 

Доцільним є запровадження механізму оподаткування операцій ЕК не за податковим законодавством 
країни походження товару (послуги), а за законодавством тієї країни, в якій перебуває замовник. 

Також необхідно розглянути можливість щодо створення бази даних про суб’єктів ЕК, що гарантуватиме 
високий рівень функціонування механізму погашення податкових зобов’язань платниками податків. 

Оподаткування ЕК повинно базуватися на імплементації позитивного світового досвіду до національного 
законодавства України з одночасним урахуванням вітчизняних особливостей та рівня інформатизації 
економічних відносин. Пошук оптимальних шляхів законодавчого та податкового регулювання ЕК є 
першочерговим для забезпечення належного розвитку цієї сфери діяльності. Нехтування можливостями ЕК 
може перешкодити представникам вітчизняного бізнесу та українській економіці в цілому посісти гідне місце у 
світі. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено сучасний стан розвитку електронної комерції та її складової – інтернет-магазинів в Україні, 
а також окремі аспекти їх податкового регулювання. Подано пропозиції щодо вдосконалення оподаткування 
електронної комерції в Україні. 
Ключові слова: Інтернет, електронний ринок, електронна комерція, інтернет-магазин, оподаткування. 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследовано современное состояние развития электронной коммерции и ее составляющей – интернет-
магазинов в Украине, а также отдельные аспекты их налогового регулирования. Поданы предложения по 
усовершенствованию налогообложения электронной коммерции в Украине. 
Ключевые слова: Интернет, электронный рынок, электронная коммерция, интернет-магазин, 
налогообложение. 
SUMMARY 
The modern condition of e-commerce development and its component – internet shops in Ukraine are considered in the 
article.  A lot of propositions concerning taxation of e-commerce in Ukraine are formulated by the author. 
Keywords: Internet, electronic market, electronic commerce, internet-shop, taxation. 
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Постановка проблеми. Транспортний рух можна віднести до найбільш старих і основних видів 

діяльності людини, що має виняткове значення для розвитку кожного суспільства та державотворення.  
Так М.Ф. Дмитриченко, Е.В. Гаврилов та деякі інші автори головними аспектами суспільного впливу 

транспорту вважають важливість для розвитку держави, вплив на розвиток населених пунктів, економіки, 
культури тощо [1, с. 5]. Д.В. Калюжний та  Я.А. Кеслер розвиток відомих цивілізацій пов’язують із наявністю 
торговельних шляхів, наприклад, країн Середньої Азії через які проходив «Шовковий шлях»             [2, с. 22]. 
Потреба в переміщенні виникає у всіх фазах розвитку суспільства. Англійський історик Маколей справедливо 
зазначив, що, «за винятком винаходу літер та друкарських станків, успіхам цивілізацій більш всього 
допомагали та будуть допомагати ті відкриття і винаходи, які мають на меті скорочення відстаней» [3, с. 5]. 

Мережа автомобільних шляхів загального користування України включає      169,5 тис. км доріг, з них з 
твердим покриттям – 165,8 тис. км (без урахування муніципальних, відомчих, внутрішньо господарських). 
Наразі розвиток автомобільних шляхів загального користування відстає від темпів автомобілізації країни. 
Протягом 1990-2010 їх протяжність практично не збільшувалася. Щільність автомобільних доріг в Україні у 6,6 
разів менша, ніж у Франції (відповідно 0,28 та 1,84 кілометра доріг на 1 кв. кілометр площі країни). 
Протяжність швидкісних доріг в Україні становить 0,28 тис. кілометрів, у Німеччині – 12,5 тис. кілометрів, у 
Франції – 7,1 тис. кілометрів, а рівень фінансування одного кілометра автодоріг в Україні відповідно у 5,5 – 6 
разів менший, ніж у зазначених країнах. Незадовільним є транспортно-експлуатаційний стан автошляхів: 51,1% 
не відповідає вимогам за рівністю, 39,2% – за міцністю. Середня швидкість руху на автошляхах України у 2 – 3 
рази нижча, ніж у західноєвропейських країнах. Залізнична мережа України в основному сформувалася до 
кінця XIX ст. Щільність залізничних шляхів сполучення в Україні становить 38 км на 1 тис. км, у Франції, 
наприклад, 65 км на 1 тис. км (1983 р.). Мережа залізниць найщільніша на південному сході (Донбас), а також 
на заході країни. Загальна довжина залізничних шляхів загального користування – 22,7 тис. км, із них 8,3 тис. 
км, або 37%, електрифіковано, 8,0 тис. км, або 35%, є двох- і багатоколійними. Найважливішою проблемою для 
України при її інтеграції у європейську єдину залізничну систему є звуження ширини української залізничної 
колії (1524 мм) до європейського зразка (1435 мм), як у сусідніх Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії. 
Зараз на кордоні з цими державами існують складні системи переведення рухомого складу поїздів з колії на 
колію, що значно знижує ефективність роботи залізничного транспорту, зокрема в часі. 

Як буде доведено у статті, розвиток шляхів сполучення на будь-якому історичному етапі незалежно від 
географічного місцезнаходження нерозривно пов’язано із певним адмініструванням з боку державних 
формувань. Погляд у минуле може допомогти зрозуміти – звідки і як ми прийшли до нинішніх часів, чого 
можемо очікувати від майбутнього [4, с. 5]. 

                                                           
© Веселов М.Ю., 2011 
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Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Об’єкт нашого дослідження знаходиться на межі 
історичної, правової та технічної наук, отже, базове підґрунтя змісту статі склали роботи істориків, 
правознавців та інших фахівців у галузі транспорту та безпеки дорожнього руху. Серед них можна визначити 
праці                М.Ф. Дмитриченка, Д.В. Зеркалова, В.К. Колпакова, В.В. Лук’янова, П.П. Михайленка, В.Я. 
Савченка, А.М. Смирнова, А.Є. Шевченка, Л.Ю. Яцківського тощо.   

Виділення невирішеної проблеми. Не зважаючи на наявність певного емпіричного матеріалу з 
означеного питання (фрагментарно вони висвітлені переважно в історичному аспекті або у контексті загального 
курсу транспорту, архівних матеріалах, збірниках нормативних актах минулих років), історично-правові праці з 
комплексного дослідження розвитку шляхів сполучення в Україні відсутні. 

Мета наукової статті полягає у тому, щоб на підставі існуючого історичного матеріалу та аналізу 
нормативних актів, враховуючи етапи світового розвитку наземних шляхів сполучення з’ясувати історіографію 
розвитку шляхів сполучення в Україні в контексті правового регулювання (адміністрування) пов’язаних з цим 
відносин.  

Результати дослідження. 
У наукових дослідженнях терміном «адміністрація» (від лат. administratio – управління) позначається 

об'єднання посадових осіб і органів, що очолюють організацію [5]. Залежно від чинників зміст адміністрування 
може мати різноманітні форми. Разом з тим, їх можна представити сукупністю різноманітних організаційно-
методичних дій, що забезпечують цілеспрямоване і стійке функціонування певних суспільних відносин. Дане 
уявлення включає до повноважень адміністрації і розробку стратегічних і ряду інших рішень. Адміністрування, 
крім власне керівництва організацією (відносинами), розкривається такими основними завданнями, як 
регламентація, розпорядження, інформаційне забезпечення, контроль виконання, супровід документообігу і 
діловодства тощо [6, с. 3-6]. Розглядаючи історію розвитку шляхів сполучення ми будемо акцентувати увагу 
саме на адміністративних чинниках цього процесу. 

Винахід колеса сприяв створенню наземних сухопутних доріг. Процес формування древніх держав: 
Єгипет, Персія, Рим; держав середньовіччя: Візантія, Київська Русь супроводжувався розвитком транспорту, а 
отже й шляхів сполучення, що підтримував не тільки їх господарську цілісність, а і територіальну єдність. 

В VI ст. н. е. Дарій І створив мережу суходільних доріг на просторі між Егейським морем та Перською 
затокою, її основу складала царська дорога завдовжки 2400 км, приблизно через кожні 25 км на ній були 
споруджені станції з різними службами та приміщеннями. Намісники областей повинні були постійно дбати 
про стан дороги та безпеку руху мандрівників та купців [7, с. 10-11]. 

Велике дорожнє будівництво стає відомим із періоду римської імперії, яку можна назвати прикладом 
держави з винятковою концепцією й організацією наземного транспорту. Римляни за 500 років (з ІІІ ст. до н. е.) 
побудували мережу до 200 тис. км доріг, включаючи капітальні споруди з бруківки. Вони ввели майже 
досконалу організацію дорожнього будівництва, нормування розмірів доріг, систему фінансування будівництва 
доріг, управління ними та їх використання. Якість споруд була настільки високою, що деякі з них збереглися 
дотепер [1, с. 18]. Показовою є А́ппієва дорога (лат. «Via Appia») – найбільш значна з античних громадських 
доріг Риму. Дорога, проложена в 312  році  до  н. е. Через неї було налагоджено сполучення Риму з Грецією, 
Єгиптом і Малою Азією. Первісно дорога була посипана гравієм. Ця дорога, що мала 6 метрів завширшки, була 
вимощена масивними блоками з базальту. Скріплені вапняним розчином, блоки розміщувались таким чином, 
щоб дорожнє полотно мало випуклу форму, завдяки чому вода могла швидко з нього сходити. Про те, яке 
високе значення надавалось Аппієвій дорозі, свідчить те, що під час імперії за нею наглядав куратор у ранзі 
претора (давньоримська адміністративна посада) [8, с. 9].  

Ранній період феодалізму пов’язаний із занепадом наземних комунікацій. У значній мірі цьому сприяли 
зміни військових потреб, орієнтування на ведення самостійних феодальних господарств. Тільки у другій 
половині цього періоду (приблизно з ХІІІ ст.) починається поступове пожвавлення внутрішньої та міжнародної 
торгівлі, що у свою чергу, призводить до відродження транспорту і дорожніх комунікацій. З VIII ст. у Європі 
з’являються податки за використання шляхів сполучення: збори за зберігання вантажу, мостовий збір. Ці 
прибутки повинні були направлятись на ремонт та утримання шляхів сполучення. 

Подальший розвиток економічних стосунків веде до удосконалення існуючих та появи мережі нових 
шляхів сполучення. Значний розмах дорожніх перевезень вантажів, переміщення людей та військ вимагає 
спорудження нових якісних доріг. Ведучу роль у цій галузі має в той час, насамперед, Франція, де виникає 
класичний проект доріг зі шпунто-щебневою проїзною частиною і де в 1747 році була заснована в Парижі 
компанія «Ecole des Ponts et Chaussees» (дослівно – «Школа мостів і доріг»), яка значною мірою сприяла 
подальшому розвитку дорожнього і мостового будівництва. 

Перебудова мережі доріг, які виникли історично, відбувається під впливом мінливих потреб 
транспортування на території Європи з середини XVIII сторіччя. Саме тут мова йшла як про стратегічні 
інтереси, так і про економічні потреби, що вплинули на ухвалення рішення про будівництво так званих 
імператорських доріг (шосе).  

Наприклад, за указами Наполеона в 1804 році було прокладено дорогу із Майнца в Кобленц, а у 1806 
році – із Майнца в Мец, у 1809 році – із Майнца в Париж тощо. У 1811 році було видано наказ про початок 
будівництва нових доріг. Параметри їх подовжнього та висотного рішення і конструкції проїзної частини були 
винятково високими для того часу. Будівництво цих шосе досягло найбільшого розмаху в першій половині ХІХ 
ст. Значно підвищилася якість будівництва завдяки використання шосейних котків. Перший досвід укочування 
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відноситься до 1787 року, але масове застосування котків почалося лише у 1830 році. У деяких містах, 
переважно у нижній Німеччині, отримали велике значення дороги з клінкеру. Клінкер – це цегла, що дуже 
обпалювалась, внаслідок чого набувала більшої міцності та стійкості до атмосферних впливів. З’явилися норми 
будування таких доріг. У шосе, як і у міських вулиць, розрізняли проїжджу частину та узбіччя. Ширина шосе 
була наступна: кам’яної   дороги – 3,5-7,0 м, літньої – 3,2-5,8 м, пішохідної – 2,0-2,9 м; загальна ширина з 
деревами – 8,7-15,2 м. Ці розміри постійно змінювалися залежно від інтенсивності руху і загальних умов 
окремих областей [3, с. 12-13].  

Наприкінці ХVIII – початку ХІХ ст. виникає та починає розвиватися залізничний транспорт. 
Спорудження залізниць призводить до стагнації подальшого будівництва державних шосе, увага звертається на 
прокладання допоміжних доріг. Технічний рівень цих провінційних шосе був значно нижчим, ніж державних. 
Побудована в такий спосіб шосейна мережа залишалася без особливих змін аж до настання моторизму. Тільки 
виникнення механічного (моторного) транспорту створило умови для поступового відродження 
шляхобудування. 

Історичний процес розвитку шляхів сполучення на території України та пов’язаний із цим процес 
адміністрування щільно пов’язані з історією Росії, а надалі СРСР (у переважній більшості), Речі Посполитої та 
Австро-Угорщини.  

На початку існування Київської Русі існували переважно водні шляхи, тобто річками. Але у місцях де 
треба було перетягати плавальні засоби з русла однієї ріки до іншої існували волоки. Поступово торговельні 
зв’язки між державами та окремими землями розширювались. Відомими на той час були сухопутні шляхи з 
Київської Русі до міста Західної Європи Регенсбурга, соляних озер Криму – «Солоний шлях», гирла Дону – 
«Залізний шлях» та ін. Але Київська Русь, як і інші держави того часу, не мала можливості зібрати певну 
кількість людей та коштів для спорудження мережі доріг, як це було в Римській імперії.  

З середини XVIII ст. усі названі шляхи перетворилися на важливі торговельні тракти. Розвиток 
капіталістичних відносин вимагав поліпшення сухопутного зв'язку. Основну частину доріг почали 
впорядковувати на території України наприкінці XVIII – XIX ст. Залежно від інтенсивності руху, благоустрою 
та функціонального призначення вони поділялися на три категорії: поштові, торговельні й місцеві. У 
прикордонних районах прокладалися так звані військові шляхи. На західноукраїнських землях, зокрема у 
Східній Галичині та Північній Буковині, з 60-х років XIX ст. дороги диференціювалися ще за територіально-
адміністративним поділом – на державні, крайові, повітові і ґмінні (громадські). До XX ст. усі дороги були 
ґрунтовими. Будівництво і догляд за ними здійснювали селяни, які щороку відбували спеціальну дорожню 
повинність – шарварок.    

У ХVІ ст. в Росії було засновано ямський наказ (центральна державна установа середини XVI – початку 
ХVIІІ ст.), згідно якого були організовані через 30-40 верст опорні пункти, де відбувалась зміна коней чи 
екіпажу. При введенні регулярних перевезень наприкінці ХV ст. тяглове населення зобов'язувалося 
підтримувати в порядку шляхи сполучення і ями (поштові станції). З середини ХVІ ст. населення виділяло 
«ямських охотників», надаючи їм грошову і натуральну допомогу. Відомі «ямські гроші» – один з важких 
основних державних податків у Московській державі ХVІ ст. У XVIII ст. верховний нагляд за дорожніми 
справами належав сенату. У 1755 році була утворена канцелярія з побудови державних доріг. У 1809 році 
утворено головне управління водяними і сухопутними сполученнями, вищий начальник (головний директор) 
якого мав при собі раду і особливу експедицію, що підрозділялася на 3 розряди, зокрема сухопутних сполучень. 
15 червня 1865 року Імператор Олександр II видав Указ про створення Міністерства шляхів сполучення Росії. 

Під керівництвом першого міністра П.П. Мельникова цим міністерством була розроблена перспективна 
програма розвитку мережі залізниць Росії. Зокрема територією України проходили: Південна дорога  від 
Москви до Севастополя; Південно-східна  від Катеринослава до Ростова. Протягом часу у структурі 
міністерства були утворені: Департамент залізниць (1870  р.), Управління казенних залізниць (з 1880  р.), 
Інспекція залізниць (з 1892  р.). Крім того, було створено Головну інспекцію шосейних та водних сполучень. 
Для розробки та обговорення технічних питань, розгляду проектів, технічних умов найбільш важливих споруд 
була утворена Інженерна Рада до складу якої входили директори департаментів, інспекцій тощо [9]. 

До середини 70-х років XIX ст. в Російській імперії існувало понад півсотні залізниць, більшість з яких 
перебувала у приватній власності. На кожній з них встановлювалися власні правила «поведінки», що нерідко 
призводило до серйозних проблем вантажовласників, пасажирів і держави в цілому. У 1876 році головою 
Особливої вищої комісії з дослідження справ на залізницях в Росії був призначений Е.Т. Баранов. Він зазначив 
першопричину кризового положення вітчизняних   залізниць – відсутність єдиного закону, що регламентує 
перевізний процес. У результаті було підготовлено перший «Загальний статут російських залізниць», 
затвердження якого відбулось лише у 1885 році. Статут містив 140 пунктів, які охоплювали всі аспекти 
перевізної діяльності. Не дивлячись на свої недоліки, перший «Загальний статут російських залізниць» 
прослужив до 1920 року.  

Перша світова війна підірвала економіку Росії (зокрема й українських областей). Відбилося це і на стані 
наземних шляхів сполучення. Після Жовтневої революції радянській владі було необхідно підсилити 
централізацію в управлінні шляхами сполучення. Декретом 2-го Всеросійського з’їзду Рад 26 жовтня 1917 року 
було засновано Народний комісаріат у залізничних справах, далі перейменований на Народний комісаріат 
шляхів сполучення (далі – НКШС). Наступного року ВЦВК видав декрет «Про організацію місцевого 
дорожнього будівництва», відповідно до якого при губернських, повітових та обласних Радах утворювалися 
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дорожні секції. Відповідно до декрету Ради Народних Комісарів (далі – РНК) від 9 травня 1918 року при Вищій 
Раді Народного Господарства (далі – ВРНГ) було створено Комітет державних споруд, у складі якого 
утворювалося Управління щодо спорудження шосе, ґрунтових доріг і вузькоколійних залізниць і на яке 
покладалося керівництво дорожнім         будівництвом [4, с. 7]. З 1921 року до НКШС передано управління 
автомобільним, гужовим і трамвайним транспортом, навантажувально-розвантажувальною і транспортно-
експедиторською справою на всіх видах транспорту. У 1928 році в СРСР створено центральний орган, 
відповідальний за утримання доріг та організацію авторуху, – Центральне управління шосейних і ґрунтових 
доріг та автомобільного транспорту при РНК СРСР (Цудортранс). У листопаді 1934 року РНК СРСР ухвалила 
рішення: «організувати при Цудортрансі Державну автомобільну інспекцію, яка має свої органи в союзних та 
автономних республіках, краях і областях, а також у районах із значною кількістю автомашин» [4, с. 12-13]. З 
березня 1936 року Державтоінспекцію було включено до складу Головного управління Робітничо-Селянської 
міліції НКВС СРСР. 

У 1931 та 1932 роках РНК СРСР було ухвалено низку постанов, спрямованих на інтенсифікацію 
перевезень та покращення роботи залізничного і безрейкового транспорту. У 1932 році було прийнято рішення 
РНК про реконструкцію залізниць. Цим рішенням передбачалось: посилення шляхів за рахунок укладання 
більш важких рейок, створення потужних паротягів, упровадження механічної та електричної централізації 
стрілок і сигналів тощо. 

У 1940 року експлуатаційна довжина мережі залізничних шляхів на території УРСР сягнула 106,1 тис. 
км, перевезення вантажів склали 592,6 млн. т.; протяжність автомобільних доріг становила 270,7 тис. км. В 
основному це були ґрунтові дороги. Лише 10,8 % доріг мали тверде покриття. У часи Великої Вітчизняної 
війни європейська частина мережі залізниць та автомобільних шляхів була цілком зруйнована. Незважаючи на 
це, залізничний та автомобільний транспорт цілком забезпечив військові перевезення й доставку вантажів на 
фронт. 

У 1946 році НКШС реформовано у Міністерство шляхів сполучення СРСР (далі –МШС). У 1954 році зі 
складу МШС відокремилось Міністерство транспортного будівництва СРСР (з 1992  р. перетворено в концерн 
«Трансстрой»). У післявоєнний час, завершивши відновлення зруйнованого господарства, МШС виступило з 
ініціативою перспективного (на 20 років) розвитку і модернізації залізничного транспорту. Програмою 
передбачалася подальша електрифікація та автоматизація процесів руху, удосконалення шляхів сполучення і 
т.д. Завдяки реалізації програми в 1975 році протяжність мережі збільшилася на 17,6 тис. км., обсяги перевезень 
виросли у 3 рази (3621,1  млн. т). У 50-ті роки ХХ сторіччя стали приділяти більше уваги і обладнанню 
автомобільних шляхів, яким надавалося особливе державне значення. Зокрема, на території України це траси 
Ялта – Сімферополь – Харків і далі на Москву, Чернівці – Житомир – Київ – Харків – Донбас і далі через 
Ростов-на-Дону на Кавказ. Деякі дороги вперше за роки радянської влади були відкриті для міжнародного руху. 

Період першої половини ХХ ст. є цікавим не лише у питаннях створення та реорганізації суб’єктів 
публічної влади у галузі дорожнього та залізничного господарства, а й у питаннях нормотворчості. 

У період тогочасного розвитку транспортного сполучення загострюється питання безпеки руху. І ця 
проблема стає актуальною як для залізничного, так і для автомобільного транспорту. Уряд та уповноважені 
органи намагаються вжити адекватних заходів і з цією метою набирають чинності низка відповідних 
нормативно-правових актів. Так, наказ НКШС «Про боротьбу з крахом і аваріями» № 83/Ц (був схвалений ЦК 
19 березня 1935 року) безпосередньо засуджував стан забезпечення безпеки на залізницях і починався зі слів: 
«Чисельність аварій на залізницях все ще велика і за останній час продовжує зростати. За один 1934 рік 
відбулося 62 тис. аварій та крахів поїздів. Зростання числа аварій продовжується і в 1935 році: у січні їх було 
7000, у лютому  – понад 5000». Далі наводилися цифри пошкодженого товарного складу, збитків, факти 
невиконання наказів тощо. Критика була спрямована на роботу керівного складу залізниць [10]. У наказі НКВС 
УРСР від 1 липня 1937 року № 232 «Про боротьбу з аварійністю на автотранспорті» зазначалося, що за 5 
місяців 1937 року на автошляхах України відбулось 1183 аварії, у результаті яких було вбито 138 осіб, 
поранено 780 та пошкоджено 766 автомашин. З метою «рішучою боротьби з аваріями автотранспорту» 
вимагалося вжити низку суттєвих заходів, зокрема «добитися реалізації пропозицій за результатами обстежень 
залізничних переїздів»                   тощо [11, с. 825-827]. 

Саме у цей час РНК СРСР ухвалила постанову від 3 липня 1936 року «Про затвердження Положення про 
Державну автомобільну інспекцію Головного управління Робітничо-Селянської міліції НКВС СРСР».  

Найбільш інтенсивними темпами автомобільні та залізничні шляхи будувались у 60 – 70 роки XX ст. і, на 
момент розпаду Радянського Союзу, існуюча на даний час в Україні мережа автомобільних доріг була 
фактично збудована. Найважливіші задачі в галузі транспорту були встановлені в Програмах КПРС (зокрема у 
Програмі, прийнятій ХХІІ з’їздом КПРС у 1961 році) – розширення транспортно-дорожнього будівництва тощо 
[12, с. 15].  

У 1978 році постановою Ради Міністрів СРСР було затверджено нове «Положення про Державну 
автомобільну інспекцію». Державтоінспекції ставилися в обов’язок регулювання руху, контроль за утриманням 
автомобільних шляхів і дорожніх споруд; здійснення заходів для підвищення пропускної спроможності доріг; 
видача висновків за проектами будівництва й реконструкції шляхів; установлення й експлуатація технічних 
засобів регулювання та контролю за рухом тощо [4, с. 19-20]. У 1974 році було введено в дію типові штати 
підрозділів організації руху і спеціалізованих монтажно-експлуатаційних підрозділів, розроблено і в 1976 році 
затверджено «Методичні вказівки щодо погодження проектів на будівництво і реконструкцію автомобільних 
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доріг з органами Державтоінспекції». Також було організовано та проведено паспортизацію автомобільних 
доріг та вулиць.  

Окремою віхою у розвитку нормативно-правового забезпечення відносин пов’язаних із будівництвом та 
експлуатацією наземних шляхів сполучення стало впровадження технічних та будівельних норм та стандартів. 
Так, у 1973 році Держбуд СРСР прийняв будівельні норми й правила, в яких було введено спеціальний розділ 
«Безпека і організація руху». У 1978 та 1979 роках підготовлено і введено в дію ГОСТ 10807-78 «Знаки 
дорожні. Загальні технічні умови» та ГОСТ 23457-79 «Технічні засоби організації дорожнього руху. Правила 
застосування» та низка інших технічних стандартів.  

Після отримання Україною державної незалежності в історіографії державного управління наземними 
шляхами сполучення розпочався новий етап. Було утворено нові або реструктуризовано колишні радянські 
органи публічної влади у зазначеній сфері. Наприклад, з виходом України зі складу СРСР і придбання нею 
незалежності виникла необхідність реорганізації управління дорожнім господарством молодої держави. Нова 
структура управління була затверджена Указом Президента України від 8 вересня 1994 року «Про Українську 
державну корпорацію по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних доріг» та Постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 жовтня 1994 року № 717 «Питання Української державної корпорації по будівництву, 
ремонту і утриманню автомобільних доріг». Указом президента України від 8 листопада 2001 року № 1056/2001 
«Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України» створена Державна 
служба автомобільних доріг України (Укравтодор), як центральний орган виконавчої влади для здійснення 
функцій управління дорожнім господарством.  

Неодноразово відбувалась реорганізація профільного Міністерства. Утворене у 1992 році Міністерство 
транспорту України у липні 2004 року було реорганізоване у Міністерство транспорту та зв'язку України, яке у 
свою чергу в грудні 2010 року реорганізовано у Міністерство інфраструктури України. Останнє є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної 
політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного 
транспорту і т.д. 

За роки незалежності було прийнято низка важливих нормативно-правових актів, які регламентують 
відносини, пов’язані із будівництвом та експлуатацією наземних шляхів сполучення. Основними з них є Закони 
України: «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», 
«Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про концесії на будівництво та експлуатацію 
автомобільних доріг» тощо. Отже, не зважаючи на те, що більшість окремих та загальних відносин і аспектів з 
питань будівництва та експлуатації шляхів сполучення в Україні на сьогодні врегульовано нормами права, 
технічні вимоги та рекомендації затверджені відповідними правовими актами, процес реформування органів 
публічної адміністрації, та імплементація міжнародних норм до вітчизняного законодавства продовжується і 
надалі.   

Висновки та пропозиції. Якщо підводити підсумки дослідження можна зробити наступні висновки: 
розвиток та якість мережі наземних шляхів сполучення знаходилися у прямо пропорційній залежності від 
економічного становища країни; питання дорожнього будівництва завжди знаходилися у сфері державного або 
громадського регулювання незалежно від існуючого історичного періоду та форми власності; з виникненням 
залізничного транспорту пріоритети державного регулювання розбудови шляхів сполучення були надані саме 
залізницям. 

З огляду особливостей адміністрування та тенденцій розвитку наземних шляхів сполучення в Україні 
пропонуємо наступну історично-правову періодизацію: 

 рання історична доба (з часів існування Київської Русі до другої половини     XVIII ст. – існування 
стародавніх шляхів; ґрунтові дороги; спеціальна дорожня повинність селян (шарварок); ямський наказ у межах 
українських земель приєднаних до Московської держави); 

 нова дорадянська доба (з другої половини XVIII ст. до 1917 року – утворення та подальша 
структуризація спеціальних органів державної влади з питань розвитку та експлуатації шляхів сполучення; 
будівництво залізничних шляхів; розробка та затвердження «Загального статуту російських залізниць»); 

 перша половина радянської доби (з 1917 до 1960 року – розбудова нових «народних» органів 
управління залізничним та дорожнім господарством; відновлення зруйнованих шляхів сполучення; 
реконструкція залізниць; зосередження уваги уряду на питаннях аварійності на транспорті; створення органів 
надвідомчого державного контролю (Державтоінспекція)); 

 друга половина радянської доби (з 1960 до 1991 року – розширення транспортно-дорожнього 
будівництва; нові технології будівництва автомобільних доріг та розвиток технічних засобів організації та 
регулювання дорожнього і залізничного руху; заснування спеціалізованих органів та державних підприємств у 
сфері організації дорожнього руху, експлуатації шляхів сполучення; розробка державних будівельних норм та 
технічних стандартів у зазначеній сфері господарської діяльності; правове урегулювання основних відносин з 
питань будівництва та експлуатації наземних шляхів сполучення); 

 сучасна українська доба (з 1991 року до теперішнього часу – створення самостійних органів 
управління шляхами сполучення; удосконалення та приведення у відповідність до норм міжнародного права 
національного адміністративного законодавства з питань господарювання та експлуатації шляхів сполучення; 
реконструкція існуючих та будівництво нових шляхів сполучення європейського рівня; реформування 
державного управління у галузі транспорту). 
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РЕЗЮМЕ 
У даній наукові статті в контексті особливостей правового регулювання досліджується історіографія розвитку 
наземних шляхів сполучення в Україні.  
Ключові слова: шляхи сполучення, автомобільні дороги, залізничні шляхи; безпека руху; історія розвитку. 
РЕЗЮМЕ 
В данной научной статье в контексте особенностей правового регулирования исследуется историография 
развития наземных путей сообщения в Украине. 
Ключевые слова: пути сообщения, автомобильные дороги, железнодорожные пути; безопасность движения; 
история развития. 
SUMMARY 
Historiography of development of surface ways of report in Ukraine is investigated in this scientific article in the 
context of features of the legal adjusting. 
Keywords: ways of report, highways, railway ways; safety of motion; history of development. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
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Дубель В.М., старший викладач 

 
Головною особливістю сучасного стану економіки України є її транзитивний характер. За умов 

техногенного типу розвитку на території України накопичилася купа взаємопов’язаних проблем різної природи. 
В технічному і технологічному плані економіка України базується на використанні морально застарілого 

і фізично зношеного обладнання, що призводить до значних втрат робочого часу і підвищення собівартості 
продукції. Найбільш значними проблемами, які стримують економічний розвиток України, є корупція і тіньова 
економіка, яка по різним оцінкам охоплює від 50% до 70% товарообігу. Крім того, у державі виникли складні 
екологічні і демографічні проблеми, які також негативно впливають на розвиток економіки. Загострюються 
проблеми підготовки і забезпечення кваліфікованими трудовими ресурсами. В зв`язку з цим, вирішення 
названих проблем і підвищення соціально-економічної ефективності в Україні є дуже актуальним. 

Тому, метою даної роботи є виявлення тенденції розвитку національної економіки, факторів, які його 
стримують, а також розробка основних напрямків підвищення соціально-економічної ефективності суспільства.  

                                                           
© Гавриленко С.М., Дубель В.М., 2011 
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Даними проблемами розвитку національної економіки займалися багато вітчизняних вчених. Серед їх 
числа можна виділити Александрова І.О., Алимова О.М., Геєця В.М., Вишневського В.П., Дорогунцова С.І, 
Курученка С.С., Макогона Ю.В., Мельника Л.Г., Мочерного С.В., Третьякова С.В., Хвесика М.А., Черніченка 
Г.О., Чумаченько М.Г. та інших.  

Незважаючи на велику кількість публікації на дану тему та наявність статистичного матеріалу, не завжди 
вдається дійти одностайності в тлумаченні окремих процесів та в розробці основних напрямків розвитку 
національної економіки.  

Аналіз стану національної економіки показує, що в Україні по усім її напрямкам виникла дуже складна 
ситуація. Це видно із тенденції зміни ВВП за період з 1990 р. по 2009 р. Для порівняння по цих роках ВВП у 
1990 р. слід відображати у двох вимірах: у абсолютних значеннях в дол. США і в скоригованих на індекс 
зниження купівельної спроможності, тобто девальвації цієї валюти, який на кінець 2009 р. досяг рівня 2,9. 

У відповідності до цього індексу скоригований ВВП у 1990 р. складав 9800 дол. США порівняно з його 
еквівалентом 2009 р. Якщо ВВП у 2009 р. складає 2468 дол. США, то відповідно до 1990 р. він знизився у 4 
рази. Значно зросли за цій період енергоємність і матеріаломісткість продукції. Якщо цій показник у 1990 р. 
складав 45-50%, то у 2009р. він становив вже 75-80%. В той же час, питома вага заробітної плати знизилась, за 
той же період з 20-25% до 5-8%, що негативно вплинуло на формування Пенсійного фонду. Крім того слід 
додати, що питома вага прибавочного продукту у ВВП у 2009 р. порівняно з 1990 р. знизилась з 8-12% до1-
1,5%. Це дуже негативна, а точніше небезпечна ситуація, яка може привести до банкрутства (дефолту) всієї 
економіки. Однак, розглядаючи тенденцію зміни ВВП по роках, слід відмітити, що цей показник до 2000 р., 
тобто на протязі 10 років, постійно знижувався до рівня 500дол. США. А потім він почав поступово зростати і 
досяг у 2009 р. 2468 дол. США. Однак, таке зростання ВВП і на половину не приблизилось до рівня 1990 р. 
Виникають питання: чому так сталося в умовах незмінної техніки і технології виробництва? 

Перш за все, різке зниження ВВП до 2000 р. пов’язано з неконтрольованою приватизацією, коли кожен 
намагався задешево привласнити те чи інше майно і нічого не вкладав в його розвиток. На протязі цього 
періоду були порушенні як зовнішні, так і внутрішні економічні зв’язки. Це призвело до закриття багатьох 
підприємств і падіння обсягів виробництва багатьох підприємств у всіх галузях промисловості, яке 
супроводжувалось ростом безробіття, зниженням і невиплатою заробітної плати робітникам. Безробіття у цій 
період досягло 35-40%, що призвело до посилення міграції працездатного населення в інші країни. Була 
припинена підготовка кваліфікованих робочих кадрів, а самі професійно-технічні училища закриті. Подальше, 
це призвело до різкого зниження продуктивності праці і якості виробленої продукції.  

Таким чином, впроваджувалась капіталістична система економічних відносин, за якою порушувалися усі 
принципи трудового законодавства. До кінця 2000 р. обсяг виробництва і ВВП порівняно з 1990 р. знизилися у 
10 разів. Важливішими факторами зниження обсягів виробництва і ВВП є корупція і тіньова економіка. 
Корупція на всіх етапах керівництва не давала можливості вільному відкриттю і розвитку підприємств. 
Більшість виробленої продукції на діючих підприємствах попадала до тіньових оборотів. Тому, до бюджету 
надходили незначні суми від такої діяльності. Із держави посилився відтік фінансових ресурсів, які потім 
осідали в офшорних країнах. Держава не в змозі була сформувати бюджет в необхідних розмірах, що призвело 
до виникнення великої заборгованості по виплатам заробітної плати, а також незабезпечення власними 
фінансовими ресурсами подальшого розвитку економіки. Україна почала інтенсивно накопичувати зовнішній 
борг, який до кінця 2009 р. склав біля 57 млрд. дол. США. Крім того, у державі посилилось розкрадання 
бюджетних коштів по різноманітним схемам. Україна отримала значні кошти від продажу багатьох державних 
підприємств, які пішли в основному на покриття дефіциту бюджету. Тобто, економіка країни керується в 
ручному режимі, яка постійно балансує на грані дефолту. При цьому, слід відмітити, що хоча Кабінет Міністрів 
і має комплексну програму розвитку економіки, однак, не всі її напрямки забезпечені фінансовими ресурсами. 
У зв’язку з цим, економіка розвивається однобоко, тому що більшість цільових програм не виконуються із-за 
відсутності грошових коштів.  

В наслідок високої корупції з боку чиновників і політичної нестабільності зовнішній інвестор не 
поспішає в Україну, що також, в умовах гострого дефіциту грошових коштів, стримує її економічний розвиток. 
Під впливом усіх негативних факторів економіка України розвивається дуже низькими темпами. Про це 
свідчить те, що навіть в порівнянні з найближчими країнами показник ВВП на душу населення в Україні значно 
поступається і становить 28% відповідного показника в Російській Федерації, 49% від розміру цього показника 
в Білорусії, 21% ВВП маленької Латвії і 17% від показника ВВП на душу населення в Естонії [1]. Порівнювати 
показник ВВП на душу населення в Україні з аналогічним показником в розвинутих країнах навіть не коректно, 
бо в середньому він поступається в 17 разів.  

Україна більш за інших країн світу відчула негативні наслідки світової кризи, про що свідчить те, що 
ВВП в 2009 р., порівняно з 2008 р., знизилось на 15,1%. Хоча в 2010 р. в Україні відбулося зростання ВВП, але 
це не покращило загальну ситуацію і місце країни в світі. Однією з причин тяжких наслідків світової кризи на 
економіку України є сировинна орієнтація структури національної економіки. Значна частка виробленої 
продукції орієнтована на експорт. Тому в часи світової кризи, коли скоротився попит на сировину у розвинутих 
країнах, виникло різке падіння обсягів виробництва такої продукції в Україні, в наслідок того, що її неможливо 
було використати для задоволення внутрішніх потреб. До суттєвих недоліків в структурі національної 
економіки можна віднести те, що лише 3,5% в обсязі виробництва займає високотехнологічна продукція. Це 
значною мірою стримує відкриття нових робочих місць і зниження безробіття [1]. Така сировинна орієнтація 
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національної економіки призвела до того, що більш ніж 50% високотехнологічних товарів імпортується. Тобто 
виходить, що Україна фінансує утворення нових робочих місць за кордоном. 

До дуже несприятливих факторів, які негативно впливають на розвиток національної економіки, є висока 
її залежність від зовнішніх енергоресурсів, таких як природний газ і нафта, які надходять із Росії. Висока ціна 
на ці енергоресурси, призводить до зростання собівартості продукції в усіх галузях промисловості комунальних 
тарифів, які призводять до негативної реакції з боку населення, а також зниження конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів. І це відбувається при тому, що Україна має достатній потенціал для забезпечення 
виробництва власними енергоресурсами. В наступні роки в енергетичному балансі країни повинна зрости 
частка вугілля, а також сланцевого газу. За оцінками Мінприроди запаси сланцевого газу становить 11,3 трлн. 
м³ на території Донбасу, в Центральному басейні – 8 трлн м³, на території Волині і частини Поділля – понад 3 
трлн. м³. Разом з шахтним газом всього виходить не менше 30 трлн. м³ [3]. До перспективних джерел 
відновлювальної енергії на території України відносяться значні запаси природного газу і нафти на шельфі 
Чорного моря, енергія вітру, сонця та біомаси. Однак, використання цього потенціалу стримується відсутністю 
достатніх фінансових ресурсів, як власних, так і з боку інвесторів, які не поспішають вкладати кошти в 
економіку України. 

Дуже негативним фактором розвитку економіки України є те, що в ній спостерігається один з найнижчих 
в світі показників природного приросту населення, що в сукупності з від`ємним сальдо міграції призвели до 
скорочення чисельності населення, та зростання його середнього віку. Погіршує загальний стан соціально-
економічної системи складна демографічна ситуація в Україні. Чисельність населення країни невпинно 
скорочується. 

З 1993 р. по квітень 2011 р. чисельність населення України зменшилося з 52 млн. 244 тис. до 45 млн. 724 
тис. осіб. Втрати країни становили 6 млн. 520 тис. осіб. Головним чином це відбувається через від’ємний 
показник природного приросту населення. Це зайвий раз є підтвердженням необхідності переходу до сталого 
розвитку, при якому людина є головною цінністю суспільного розвитку. [2] 

Через від’ємні значення природного приросту чисельність населення України тільки протягом 2010 року 
скоротилася на 200,5 тис. осіб. Значно погіршується демографічна ситуація в країні. Внаслідок низької 
народжуваності зростає середій вік населення України. При цьому тривалість життя українців залишається 
найнижчою в Європі - 69,3 роки. В суспільстві зростає навантаження на працездатне населення. Зараз частка 
працездатного населення становить 54%, але, в найближчі роки цей показник почне скорочуватися. Причому, 
скорочуватися будуть абсолютні показники, що призведе до скорочення розміру ВВП та дефіциту робочої сили. 
Вже в найближчому майбутньому країна може перетворитися в імпортера робочої сили, що призведе до 
значних міграційних процесів, наслідки яких не завжди можуть бути позитивними. 

Головним механізмом підвищення народжуваності населення в Україні вважається підвищення 
матеріальної допомоги при народженні дитини. Але цей крок не вирішує усієї сукупності проблем. Найкращої 
динаміки показників природного руху населення вдалося досягти при стабілізації соціально-економічного 
становища до початку світової економічної кризи. Це свідчення того, що найкращим фактором підвищення 
народжуваності є економічна стабілізація в країні. 

Серед позитивних змін в соціальній сфері України можна відзначити скорочення коефіцієнта дитячої 
смертності. В 2010 році цей показник становив 9,1 осіб на 1000 народжених живими. Це свідчить про розвиток 
медицини, зокрема в питанні охорони материнства і дитинства. В Україні останніми роками підвищився 
середній вік жінок, що народжують та з'явилося більш відповідальне ставлення до народження дитини. [2] 

Тим часом в Україні зросла статистика захворюваності на туберкульоз. Зростання цього показника 
відбувалося постійно з 1990 р., коли він дорівнював 41 особі на 100 тис. населення. В 2008 р. показник 
захворюваності на туберкульоз становив 100 осіб на 100 тис. осіб населення. Головна причина такого ганебного 
явища - падіння рівня доходів населення та купівельної спроможності, що призвели до порушення рахунку 
харчування. Не випадково захворювання на туберкульоз поширене в країнах, що розвиваються. Цьому сприяє 
значне забруднення навколишнього середовища внаслідок застосування малоефективних технологій та 
нераціонального природокористування. 

Зосередження підприємств важкої індустрії призвели до виснаження природних ресурсів та накопичення 
значних обсягів відходів різного ступеня небезпеки. На підприємствах країни протягом 2010 року утворилося 
419,2 млн. т небезпечних відходів, переважна більшість з яких (417,5 млн. т або 99,6%) - це відходи IV класу 
небезпеки.[2] 

Проте, в напрямку покращення стану навколишнього природного середовища в Україні багато чого 
зроблено. Протягом 1990-2010 років Україна досягла значного покращення екологічних показників розвитку. 
Викиди СО2 в метричних тоннах на душу населення в 2010 р. порівняно з 1990 р. скоротилися вдвічі. Частково 
це було пов'язане із загальним падінням обсягів виробництва та споживання енергоносіїв. Але з 2000 р. 
почалося поступове зростання показника викидів СО2 в метричних тоннах на душу населення, що було 
викликане пожвавленням економічних процесів в крані та зростанням обсягів виробництва. Ще одним 
фактором, що вплинув на зростання на початку нового тисячоліття обсягів викидів СО2 є частковий перехід 
України із споживання російського газу на вітчизняне кам'яне вугілля. 

За показником викидів метану в еквіваленті СО2 серед країн з транзитивною економікою Україна займає 
друге місце після Російської Федерації. Обсяги викидів метану в Україні порівняно з 1990 р. скоротилися вдвічі. 
Значну частку викидів метану при застосуванні спеціальних технологій можна використовувати в 
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промисловості, транспорті, для опалювання приміщень тощо. 3 цієї точки зору значні обсяги метану в Україні 
можуть слугувати потенціальним паливом. 

Викиди закису азоту в Україні в еквіваленті СО2 порівняно з 1990 р. скоротилися втричі. За розміром 
викидів закису азоту серед країн з транзитивними економіками Україна поступається лише Російській 
Федерації. 

Головним фактором зменшення викидів парникових газів в Україні є скорочення обсягів використання 
органічного палива. Найбільш ефективними при цьому є два основних шляхи. По-перше, скорочення 
споживання енергоносіїв. Зараз основними споживачами енергоносіїв є промисловість, транспорт і 
населення. По-друге, перехід на використання відновлювальних (альтернативних) джерел енергії. Ці напрямки 
взаємопов'язані та потребують узгодження. 

В стратегічній перспективі Україна може розраховувати на зменшення обсягів шкідливих викидів в 
повітря через перехід до нових технологій і випуск наукоємної продукції, скорочення випуску 
матеріалоємної та енергоємної продукції. 

Україна значно відстає від біологічно обґрунтованої норми площі лісів в 28%. Площа українських лісів в 
2010 р. становила 17,6%, що на 1,5% більше, ніж в 1990 році. Зважаючи на природні особливості території 
України лісові масиви можна розводити практично всюди, але більш вигідно це робити в найбільш 
адаптованих місцях. Перспективним з точки зору збільшення площі лісів виглядає центральний регіон 
України, де в недалекому минулому лісами було вкрито до 50% поверхні. Найбільш поширеними для цієї 
природної зони є діброви. Окрім екологічної та естетичної цінності ліси можуть служити джерелом цінної 
деревини в майбутньому. За умов правильного ведення лісового господарства 1 га лісу в рік може давати до 
4м3 деревини без втрат для екосистем. 

Полісся та Карпатський регіон традиційно були головними лісовими регіонами України. Але внаслідок 
нераціонального ведення лісового господарства та незаконної вирубки лісів площа природних лісів в цих 
регіонах значно скоротилася. Тож в цих регіонах існує проблема відновлення природної площі лісів. В 
Україні є досвід розведення лісів в степовій зоні. Прикладом може служити Великоанадольський ліс на 
Донеччині або ліси Асканія Нова. Розведення таких лісів є більш затратним заходом порівняно з 
відновленням лісових площ в Карпатському регіоні, Поліссі або в центральній частині України. 

Несприятливим фактором розвитку національної економіки є розташування на території країни 
Чорнобильської атомної станції, де відбулася найбільша в світі техногенна катастрофа. Навіть через 25 років 
після аварії можна констатувати, що екологічна свідомість українців залишається на доволі низькому рівні. Це в 
значній мірі впливає у виборі пріоритетів соціально - економічного розвитку на користь існуючого техногенного 
типу. Частково така ситуація обумовлена особливістю національного менталітету українців - консерватизмом 
мислення. Але головними факторами гальмування соціально-економічного розвитку національної 
економіки є низький розвиток та незначні доходи населення, низька інвестиційна привабливість України, 
гальмування процесів реформування всього господарського комплексу. 

Серед можливих важелів позитивного впливу на структури зміни в економіці України можна виділити 
наступні. 

1. Прийняття законодавчих актів про пільги для підприємств, що застосовують новітні технології, 
продукція яких має високу частку доданої вартості і мінімальний шкідливий вплив на стан навколишнього 
середовища. 

2. Проведення відповідної тарифної політики, спрямованої на перехід до принципів раціонального 
природокористування та охорони навколишнього середовища, економію ресурсів, впровадження 
енергозберігаючих технологій. 

3. Організація і фінансування НДДКР в природоохоронній сфері. 
4. Збільшення державних витрат на освіту і охорону здоров'я. 
5. Стабілізація чисельності населення шляхом підвищення народжуваності, зменшення смертності, 

підвищення тривалості життя. 
6. Підвищення якості життя населення. 
7. Приведення у відповідність українського законодавства міжнародним та європейським стандартам. 
Таким чином, національна економіка України знаходиться в процесі реформування, яке позначилося на 

економічній, екологічній і соціальній сферах. На розвиток національної економіки впливають як негативні, так і 
позитивні фактори. 
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Метою даної роботи є аналіз деяких особливостей розвитку національної економіки. В роботі розглянуто 
основні соціально-економічні та екологічні аспекти перебудови українського суспільства. 
Ключові слова: національна економіка, соціально-економічний розвиток, регіони, сталий розвиток, 
суспільство, природно-ресурсний потенціал, демографічні проблеми 
РЕЗЮМЕ 
Целью данной работы является анализ некоторых особенностей развития национальной экономики. В работе 
рассмотрены основные социально-экономические и екологические аспекты перестройки украинского общества. 
Ключевые слова: национальная экономика, социально-экономическое развитие, регионы, устойчивое 
развитие, общество, природно-ресурсный потенциал, демографические проблемы 
SUMMARY 
The aim of this paper is to analyze some features of the national economy. The paper describes the main socio-
ekonomic and ecologically aspects of restructuring of the Ukrainian society 
Keywords:  national economy, socio-economic development, regions, sustainable development, society, natural 
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СТРУКТУРА РИНКУ КАПІТАЛІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Галіуліна А.Л., аспірант кафедри міжнародна економіка  
 

Міжнародний ринок капіталів виник на основі інтеграційних процесів серед національних фінансових 
ринків. Інтеграція ринків окремих країн розпочалася приблизно в середині 60-х років і згодом стала 
розвиватись прискореними темпами. Вона виявлялася у зміцненні зв’язків, розширенні контактів між 
національними фінансовими ринками, їх прогресуючому переплетенні. Банки почали надавати, а їхні клієнти 
одержувати фінансові послуги за межами країн, де вони розташовані, одночасно в декількох валютах. Умови 
таких угод, наприклад відсоткові ставки за кредитами, розпочали вирівнюватись і ставати все більш 
привабливими для позичальників та інших одержувачів банківських послуг порівняно з умовами національних 
ринків. Окрім іншого, це було пов’язано також і з тим, що в міжнародних фінансових операціях не було таких 
жорстких вимог державного регулювання, як в окремих країнах. 

Таким чином, розвиток процесу інтеграції національних фінансових ринків поступово привів до початку 
їх глобалізації. Це виявилося у виникненні і швидкому зростанні світової фінансової системи, де циркулюють 
фінансові ресурси. Ринки різних країн, де можна мобілізувати кошти, не тільки взаємодіють, а й залежать один 
від одного. Взяті в сукупності, вони розвиваються в глобальну цілісну систему, об’єднану спільними умовами 
функціонування і закономірностями еволюції. Тому сьогодні інвестор або позичальник, приймаючи те чи інше 
рішення, бачить перед собою не ізольовані національні ринки, а різні сегменти єдиної світової фінансової 
системи. 

Вищезазначене визначило актуальність теми статті. 
Метою роботи є виокремити та удосконалити теоретичні основи дослідження структури ринку капіталів 

в умовах глобалізації.  
Вагомий внесок у вивчання зазначених питань внесли такі вітчизняні та зарубіжні фахівці, як Макогон 

Ю. В., Махмудов А. Г., Орєхова Т. В., Доронін І., Гальперін В. Н., Куртов М. І., О. Рогач, Богачов С. В., 
Бударіна Н. А., Губський Б. В., Семенов А. Г., Носкова І. Я., Красавіна Л. Н., Жуков Є. Ф., М. М. Буднік, Л. С. 
Мартюшева, Н. В. Сабліна, О. Ю. Смолянська, О. Д. Василик, Лоренс Дж. Гітман, Майкл Д. Джонк та інші.   

Фінансовий ринок – це система економіко-правових відносин, що пов’язані з випуском та обігом 
фінансових інструментів. Він стимулює зростання обсягів виробництва, накопичення фінансових ресурсів і 
сприяє виникненню і розвитку позитивних соціальних змін у суспільстві.    

Роль фінансового ринку у сучасній економіці полягає в акумулюванні заощаджень та тимчасово вільних 
фінансових ресурсів і використанні їх для забезпечення потреби у грошовому капіталі як фізичних осіб, так і 
підприємницьких структур, організацій та держави. 

За думкою М. М. Будніка, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ринок капіталів – це ринок, на якому 
обертаються довгострокові зобов’язання, випущені урядом, а також акції та облігації корпорацій.  

О. Ю. Смолянська вважає, що ринок капіталів є частиною фінансового ринка, де формуються попит і 
пропозиція на середньостроковий та довгостроковий капітал. Також за своєю економічною сутністю його 
можна розглядати як специфічну сферу відносин, об’єктом яких є наданий у позику грошовий капітал терміном 
понад рік (середньо- та довгостроковий) та на якому здійснюються операції з цінними паперами (акціями, 
облігаціями). [1] 

                                                           
© Галіуліна А.Л., 2011 
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Рис. 1. Структура ринку капіталів 

Ринок капіталів поділяється на ринок цінних паперів (середньо- і довгострокових) і ринок 
середньострокових і довгострокових банківських кредитів. Цей ринок є найважливішим джерелом 
довгострокових інвестиційних ресурсів. (рис. 1.)  

У вітчизняній літературі щодо об’єднання ринку кредитних ресурсів і ринку цінних паперів під одною 
назвою ринку капіталів немає одностайності. Досить переконливою, є думка відомого українського фінансиста 
професора О. Д. Василика, який зазначає, що подібне трактування досить закономірне, оскільки фінансові 
ресурси, що функціонують на зазначених ринках, дають їхньому власникові певний дохід. Проте ці ринки 
різняться за своїми найхарактернішими ознаками. При одержанні коштів на кредитній основі, їхній власник не 
змінюється. При купівлі цінних паперів власник коштів змінюється. Є певні відмінності і в одержанні доходу на 
вкладені кошти. Тому, на думку автора, ці міжнародні фінансові ринки слід розглядати окремо.  

Порівняно з ринком грошей, на ринку капіталів цінні папери характеризуються більшим коливанням цін 
та є менш ліквідним і тому здійснення інвестицій на ринку капіталів є більш ризиковим. 

Якщо грошовий ринок у першу чергу підтримує ліквідність на фінансовому ринку, то ринок капіталів 
сприяє рентабельному використанню фінансових коштів. Це означає, що очікувана прибутковість 
капіталовкладень повинна, з урахуванням відповідного ризику, як мінімум, відповідати відсотку на ринку 
капіталів. 

В. В. Васильєва та О. Р. Васильченко вважають, що ринок капіталів -   частина фінансового ринка, де 
формуються попит і пропозиція в основному на середньо- і довгостроковий позиковий капітал, специфічна 
сфера ринкових відносин, де об’єктом угоди є наданий у позику грошовий капітал і де формуються попит і 
пропозиція на нього. [2] 

Позиковий капітал – це кошти, віддані в позику під певний відсоток за умови повернення.  
Основним функціональним простором зовнішніх позичкових ресурсів є міжнародний ринок позичкових 

капіталів.  
Сьогодні міжнародний ринок позичкових капіталів – це глобальна система акумулювання вільних 

фінансових ресурсів та їх надання позичальникам із різних країн приватними позикодавцями на принципах 
ринкової конкуренції. Головним джерелом акумулювання грошових ресурсів є промислово розвинуті країни та 
їхні агенти. Вони ж і є головними одержувачами міжнародних фінансових ресурсів.  

Значним і динамічним сегментом міжнародного ринку позичкових капіталів є ринок синдикованих 
позик, принципом діяльності якого є створення синдикатів, пулів або консорціумів для надання великих 
банківських кредитів. 

Формою руху позикового капіталу є кредит. Основним його джерелом служать кошти, які вивільняються 
в процесі відтворення: амортизаційні фонди підприємств, частина оборотного капіталу в грошовій формі, 
прибуток, що йде на відновлення та розширення виробництва, а також грошові доходи і заощадження всіх 
верств населення. 

Другим сегментом міжнародного ринку позичкового капіталу є ринки міжнародних середньострокових і 
довготермінових цінних паперів – бондів (облігацій), векселів, акцій, купівля національних облігацій 
нерезидентами та ін. Міжнародні бонди, або облігації, поділяються на іноземні та євробонди. Іноземні бонди 
продаються за межами країни-позичальника, в національному фінансовому центрі у валюті країни-позикодавця. 
На ринку євробондів випускаються і продаються облігаційні зобов’язання, виражені в євровалютах. До його 
складу входять євро емісія і вторинний ринок. [3]   

Ринок капіталів сприяє зростанню виробництва і збільшенню товарообігу, руху капіталів усередині 
країни, трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення, відновленню основного капіталу. 
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Економічна роль цього ринку полягає в його спроможності об’єднати дрібні, розрізнені кошти й у такий 
спосіб активно впливати на концентрацію і централізацію виробництва та капіталу. [4] 

З функціональної точки зору ринок капіталів являє собою систему ринкових відносин, що забезпечує 
акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення безперервного процесу відтворення; з 
інституційної – сукупність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які рухається позиковий і 
акціонерний капітал. 

Таким чином, ринок капіталів – це складова частина фінансового ринку, що розпадається на ринок 
цінних паперів і ринок середньо- і довгострокових банківських кредитів. Це також найважливіше джерело 
довгострокових інвестиційних ресурсів для уряду, корпорацій і банків. 

З точки зору джерел залучення коштів ринок капіталу включає: 
- боргові ринки, або ринки кредиту. За допомогою фінансових інструментів суб’єкти господарювання 

беруть гроші в борг і використовують їх на свої потреби. Основними інструментами на цих ринках є облігації, 
закладні та векселі термін обігу яких перевищує 1 рік; 

- ринки акціонерного капіталу. За допомогою акцій інвестори мають можливість об’єднати гроші, 
вкласти їх у певний проект, а прибутки розподіляти пропорційно до вкладених коштів.  

Основні учасники ринку капіталів: 
- Первинні інвестори, тобто власники вільних фінансових ресурсів, які мобілізовані банками і 

перетворені в позиковий капітал; 
- Спеціалізовані посередники – кредитно-фінансові організації, що здійснюють безпосереднє залучення 

(акумуляцію) коштів, перетворення їх у позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам 
на зворотній основі за плату у формі відсотків; 

- Позичальники – юридичні та фізичні особи, а також держава, що відчувають нестачу у фінансових 
ресурсах і готові заплатити спеціалізованому посереднику за право тимчасового користування ними. [4] 

Виділяють також національний і міжнародний ринки капіталу. На міжнародному ринку процеси купівлі-
продажу товарів фінансового ринку регламентуються законами і нормативними актами з міжнародної торгівлі. 
Відповідальність за дотримання цих правил несе держава, суб’єкти якої виходять на світовий ринок. 

Ринок капіталу можна поділити на первинний і вторинний. Первинний ринок виникає при емісії та 
первинному розміщенні цінних паперів, і на ньому мобілізуються фінансові ресурси. На вторинному ринку ці 
ресурси перерозподіляються, тобто на вторинному ринку вони опиняються після того, як були вже продані на 
первинному. У свою чергу, вторинний ринок поділяється на біржовий і позабіржовий. Біржовий ринок 
представлений фондовою біржею як особливим інституційно-організованим ринком. На ньому обертаються 
цінні папери найвищого ґатунку і виконуються операції професійними учасниками. Фондова біржа виступає як 
торговельне, професійне, нормативне, технологічне ядро ринку цінних паперів та фінансового ринку. На 
позабіржовому ринку здійснюються операції з цінними паперами позабіржової торгівлі. У цьому разі об’єктом 
купівлі-продажу стають цінні папери, які з будь-яких причин не включені до котирувальних листів на біржі.  

Що стосовно такої складової ринку капіталів як фондовий ринок або ринок довгострокових цінних 
паперів, то його можна розглядати як ринок довгострокових боргових цінних паперів, що є титулами прав 
власності, відображає всі риси притаманні ринковому середовищу, з усіма його позитивними й негативними 
якостями, хоча без сумніву йому притаманні й власні специфічні риси. 

Назва даного сегменту ринку капіталів походить від слова «фонд» (латинське funds, французьке fond – 
підстава, грунт), понад триста років тому цей термін запозичила економіка, спочатку його застосували як назву 
капіталу, що має певну (цільове) призначення: так в Англії фондові капітали (funds) спрямовувалися спочатку 
на погашення державних позик, а пізніше вони використовувалися на утримування урядових установ. У 
Німеччині і Росії в ХІХ ст. термін «фонди» набрав нового значення: так стали називати білети державних 
позик, облігації і взагалі папери, що дають постійний відсотковий дохід, в наш час цим терміном широко 
користуються для визначення різних за змістом економічних понять, але найчастіше – для визначення суми 
грошових або матеріальних цінностей, що мають цільове призначення (основні та оборотні фонди, фонд 
заробітної плати, фонд розвитку виробництва, фонд накопичення, амортизаційний фонд, пенсійний фонд  
тощо). Так само називають і сукупність цінних паперів, отже, ринок, на якому обертаються (продаються й 
купуються) цінні папери, називається фондовим. 

Терміни «фондовий ринок» і «ринок цінних паперів» стали майже синонімами. Не лише в економічній 
літературі а й у нормативних документах з’являються поняття «ринок фондових цінностей», «ринок капіталів», 
«ринок фіктивного капіталу», «ринок позичкового капіталу», «ринок фінансових активів», «фінансовий ринок», 
«ринок цінних паперів» і т. д. 

Для внесення чіткості понять «фінансовий ринок», «ринок цінних паперів», «фондовий ринок» та 
інших, розглянемо рисунок 2. 

На рисунку показано, що фінансовий ринок складається з кількох взаємопов’язаних між собою частин: 
грошового ринку – сфери обороту грошей і сфери обороту цінних паперів у вигляді купівлі-продажу 
короткотермінових (до одного року) документів (векселів, сертифікатів тощо); ринку капіталів, що в свою 
чергу, складається з фондового ринку, де перебувають в обігу довгострокові цінні папери (як боргові так і 
права власності) і ринку середньо- і довгострокових кредитів. 
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Рис. 2. Узгодження понять «фінансовий ринок», «ринок цінних паперів», «грошовий ринок», «ринок капіталів», 
«фондовий ринок». 

 
Але за об’єктом ринкових відносин можна виділити такий сегмент фінансового ринку як ринок цінних 

паперів, що в свою чергу поєднує частину сфери грошового ринку, де здійснюється оборот короткотермінових 
цінних паперів та включає в себе фондовий ринок, сферу обігу довгострокових цінних паперів. Відтак стає 
зрозумілим, що поняття ринку цінних паперів ширше за своїм економічним змістом за фондовим ринком, хоч 
значення останнього є справді величезним.    

Фондовий ринок – дуже важлива складова ринкової економіки. В Україні, як і в інших країнах з 
перехідною економікою, оборот цінних паперів стає однією з основних галузей фінансової сфери, без якої 
даремно сподіватися на нормальне функціонування складного механізму ринкової економіки. Реформування 
власності супроводжується структурною перебудовою народного господарства і зумовлює створення 
фондового ринку, який сприяє закріпленню результатів цього реформування. [5] 

Фундаментальна фінансова наука шукає підходи до основних проблем управління капіталом корпорації в 
цілому й управління акціонерним капіталом зокрема. Розвиток сучасних фінансових теорій відбувається 
переважно у сфері фінансового ринку, а також у сферах формування капіталу корпорації, його капіталізації й 
управління інвестиційним портфелем. Необхідно зазначити, що основні концепції сучасного фінансового ринку 
розроблені в США, а їх значимість підтверджується присудженням авторам досліджень нобелівських премій з 
економіки. 

 

Таблиця 1. 
Сучасні теорії ринку капіталів 

Дослідники Суть праці (внесок у науку) 
Джеймс Тобін (Йєльский 
університет) 

Довів, що стан фінансового ринку впливає на основні макропоказники. 
Попит і пропонування фінансових фондів, які в кінцевому підсумку 
визначають ціну капіталу, впливають на зайнятість, виробництво, 
вартість активів і у зв’язку з цим формують управлінські рішення 
корпорацій. 

Гаррі Марковіц (Нью-Йоркський 
університет), Уільям Шарп 
(Стенфордський університет) і 
Мертон Міллер (Чиказький 
університет) 

Дослідили проблему ризику і ціни капіталу, що має прагматичне 
значення для управління інвестиційними потоками.  

Франко Модільяні 
(Массачусетський університет) 

Створив модель «життєвого циклу», що пояснює закономірність 
створення особистих заощаджень. Відповідно до цієї моделі причиною 
і мотивацією створення особистих нагромаджень є бажання 
індивідуума підтримати певний грошовий стандарт протягом усього 
свого життя. Сутність даної моделі зводиться до формули: «молоді 
заощаджують, старі витрачають». Розробка проблеми заощаджень має 
прагматичне значення для розвитку фінансового ринку і створення 
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національних пенсійних програм. 
Американські вчені Роберт Мертон і 
Мирон Шоулз 

Створили математичну формулу для визначення вартості опціонів та 
інших похідних цінних паперів. Ці дослідження у 1997 р. були вкрай 
необхідні для ринку похідних цінних паперів, який бурхливо 
розвивався. 

 Появу і розвиток теорії інформації активізувало дослідження проблеми 
асиметричної інформації. У ситуації фінансового ринку фінансовий 
менеджер корпорації має у своєму розпорядженні обсяг інформації про 
переваги і недоліки цінних паперів корпорації, що є в обігу на ринку 
капіталів. Те саме можна сказати і про вироблені товари і послуги. 
Інвестори і споживачі з різних причин повної інформації одержати не 
можуть. Асиметрія у володінні інформацією завдає шкоди як 
емітентові цінних паперів, так і інвесторам. 

Джеймс Миррліс і Уільям Вікрей Зробили фундаментальний внесок в економічну теорію мотивів. 
Розробили теорію прийняття рішень з управління фінансами 
корпорацій в умовах асиметричної інформації. 

Джордж Акерлоф, Міхаель Спенс, 
Джозеф Стигліц 

 Продовжили актуальний напрям. Дослідили фінансові ринки в умовах 
асиметричної інформації. Звернули увагу на феномен погіршення 
вибору напряму інвестицій, тобто на ситуацію яка показує, що в 
умовах інформаційної асиметрії інвестор вкладає свої заощадження 
далеко не кращим чином. Запропонували економічним агентам 
розширити інформацію про емітовані цінні папери, а інвесторам 
поліпшити вибір лотів і навчитися користуватися інформацією більш 
обізнаних агентів. Були досліджені також сутність і наслідки 
асиметричної інформації для розвитку інших ринків – зокрема 
фінансового, кредитного, ринку праці.  

Даніель Канеман (Пристанський 
університет) і Вернон Сміт 
(Університет Джорджа Мєйсона) 

Під впливом посилення нестійкості на фінансових ринках розвивається 
напрям, що досліджує психологію фінансового ринку й ірраціональну 
поведінку інвестора. Науковці дослідили ірраціональність прийнятих 
економічних рішень. 

Джордж Харсані (Університет у м. 
Берклі), Джон Неш (Пристанський 
університет) і німецький теоретик з 
університету м. Бонна Рейнхард 
Зелтон 

Розробили проблеми рівноваги в неколективних іграх. Це дослідження 
в багатьох проблемах перетинається з концепціями фінансового ринку. 

Роберт Манделла Дослідив грошову і фіскальну політики за різних режимів валютних 
курсів і аналіз оптимальних валютних зон. 

Ринок капіталів розвивається більшою мірою в країнах з досить визначеними та сприятливими 
економічними перспективами. Становлення ринку капіталів передбачає невисокі темпи інфляції, а також 
стабільність політичної та економічної ситуації в країні. 

Найрозвинутішим у світі можна вважати ринок капіталів США. Він відзначається розгалуженістю, 
наявністю могутньої кредитної системи і розвинутого ринку цінних паперів, високим рівнем нагромадження 
грошового капіталу, широкою інтернаціоналізацією. Ринок капіталів в Україні поки що формується та 
знаходиться на стадії зародження, в наявності є лише деякі елементи цього ринку, які необхідно зміцнювати в 
подальшому: формування повноцінної дворівневої банківської системи, поступовий розвиток спеціалізованих 
кредитно-фінансових установ і становлення ринку цінних паперів. Ринок капіталів являє собою один із 
сегментів фінансового ринку, особливу сферу фінансових відносин, пов’язаних із процесом забезпечення 
кругообігу позикового капіталу. 

В Україні на сучасному етапі не тільки активно формується і функціонує ринок капіталів, включаючи всі 
його структурні складові, а й прийнято відповідне законодавство. Проте, зважаючи на швидке зростання та 
структурні зміни, що відбуваються на національному фінансовому ринку, законодавство потребує регулярного 
перегляду, оскільки з’являються й набувають подальшого розвитку все нові фінансові інструменти. [6] 

Найбільш розвинутим сектором ринку капіталу зараз в Україні є ринок довго- та середньострокових 
кредитів. У кризові часи банки України майже не надавали таких кредитів, віддаючи перевагу більш ліквідним і 
менш ризикованим короткостроковим кредитам. Загальна стабілізація і зростання економіки сприяли й 
розвитку середньо- та довгострокового кредитування, а конкуренція на банківському ринку привела до 
встановлення більш прийнятних процентних ставок за цими видами кредитування. 

Роблячи підсумок дослідження відзначимо, що міжнародний ринок капіталів нині є глобальною 
системою акумулювання вільних фінансових ресурсів та надання їх позичальникам із різних країн на 
принципах ринкової конкуренції. Сьогодні цей ринок набув величезних масштабів і перетворився в одне із 
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найважливіших джерел фінансових ресурсів, став визначальним фактором господарського життя всіх без 
винятку країн світу. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті проаналізована структура ринку капіталів в умовах глобалізації. Розглянуті сучасні теорії ринку 
капіталів та поняття «фінансовий ринок», «ринок цінних паперів», «фондовий ринок» та інші. 
Ключові слова: ринок капіталу, фінансовий ринок, ринок цінних паперів, цінні папери, фондовий ринок, 
позичковий капітал, глобалізація. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализирована структура рынка капитала в условиях глобализации. Рассмотрены современные 
теории рынка капиталов и понятия «финансовый рынок», «рынок ценных бумаг», «ценные бумаги», «фондовый 
рынок» и др. 
Ключевые слова: рынок капиталов, финансовый рынок, рынок ценных бумаг, ценные бумаги, фондовый 
рынок, заемный капитал, глобализация. 
SUMMARY  
In the article the analysed structure of the market of capitals is in the conditions of globalization. Examined of modern 
theories of market of the capitals and concept «financial market», «market of equities», «fund market» et al, are 
considered. 
Keywords: capital market, financial market, market of equities, securities, fund market, borrowed capital, 
globalization. 
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Гуляєв А.М., старший викладач (м. Київ) 
Лінник А.М., старший викладач (м. Київ)  

 
Постановка проблеми. Фізична культура і спорт відіграють важливу роль у формуванні, зміцненні, 

збереженні здоров’я громадян, підвищенні працездатності та збільшенні тривалості активного життя, 
утвердженні міжнародного спортивного авторитету України.  

Разом з тим в країні має місце недооцінка соціально-економічної, оздоровчої і виховної ролі фізичної 
культури і спорту, відсутня чітко скоординована програма взаємодій різних державних структур і громадських 
організацій, які беруть участь у фізкультурно-спортивному русі, що негативно позначається на здоров’ї 
населення і соціально-економічному розвитку держави. І перша проблема, з якою стикається галузь (окрім 
фінансового забезпечення, звичайно) – це недостатня кількість кваліфікованих кадрів та спеціалістів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При написанні статті, автор використовував дані 
Державного комітету статистики України, наукові статті та публікації, а також нормативно-правові акти, що 
стосуються регулювання діяльності та функціонування галузі фізкультури та спорту. 

Невирішена частина загальної проблеми. Система фізкультурної освіти в Україні розвивається в 
ринковому середовищі, головними параметрами якого є стан попиту та пропозиції товару «робоча сила фахівця 
з фізичного виховання і спорту». Основу ринкового середовища складає галузевий ринок праці, який 
функціонує та розвивається у тісному взаємозв’язку з ринком освітніх послуг, які надають ВНЗ фізкультурного 
профілю. Дослідження показали, що на нинішньому етапі існують протиріччя у взаємодії вказаних ринків. На 
ринку праці, зокрема, існує не задоволений попит на фахівців традиційних спеціальностей («фізичне 
виховання»). Водночас ринок освітніх послуг характеризується швидким зростанням попиту на фахівців 
«престижних» спеціальностей та спеціалізацій («Фізична реабілітація», «Футбол», «Східні єдиноборства», 

                                                           
© Гуляєв А.М., Лінник А.М., 2011 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 58 

«Менеджмент фізичного виховання і спорту»). За період з 1996 року число осіб, які вступили до ВНЗ 
фізкультурного профілю за контрактом, щоб здобути «престижну» спеціальність або спеціалізацію, зросло 
відповідно такою мірою: «Менеджмент фізичного виховання і спорту» – у 5,3 рази; «Фізична реабілітація» – у 
2,5 рази; «Футбол» – у 2,2 рази; «Східні єдиноборства» – у 1,8 рази. А це в майбутньому буде неодмінно 
формувати «перекоси» в кадровому забезпеченні фахівцями в галузі фізичного виховання та спорту. 

Мета статті полягає в дослідженні питання забезпеченості галузі фізичної культури та спорту 
необхідною кількістю фахівців та спеціалістів. Це є необхідним, адже в останні роки постійно погіршується 
стан здоров’я української нації та зростає гіподинамія серед населення. Рівень спортивної культури та 
зацікавленість спортом взагалі є вкрай низьким. І однією з причин цього явища є не кваліфікованість або 
недостатній рівень спеціалізації та підготовки викладацьких кадрів в школах, ВУЗах, гуртках тощо. 

Результати дослідження. Спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і спорту 
створюють загрозу та є суттєвим викликом для української держави на сучасному етапі її розвитку, що 
характеризується певними чинниками, основними серед яких є: 

1. демографічна криза, яка зумовлюється зменшенням кількості населення України з 52,2 мільйона у 1992 
році до 45,8 мільйона у 2010 році; 

2. не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як 
важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового 
способу життя і подовження його тривалості; 

3. погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами серця, 
гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть 
бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні 
навантаження, та досягати високих спортивних результатів; 

4. порівняно з 2007 роком кількість осіб, що віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, 
збільшилася на 40%, що спричинило зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять в дитячо-
юнацьких спортивних школах на 110 тис. осіб; 

5. неналагодженість скоординованої роботи між суб’єктами фізичної культури і спорту на етапах 
спортивного удосконалення спортсменів; 

6. невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного 
забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме організаційного, кадрового, науково-методичного, 
медико-біологічного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного; 

7. порівняно з 2007 роком зменшилася кількість інструкторів-методистів з фізичної культури на 45%, 
особливо за місцем роботи громадян та в сільській місцевості, зменшилася кількість стадіонів з трибунами на 
1500 місць; 

8. невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту низький рівень матеріального 
заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери тощо [1]. 

В контексті питання, що розглядається, з усіх перелічених чинників нас найбільше буде цікавити сааме 
проблема кадрового забезпечення у сфері фізичної культури і спорту. 

Наприклад, в Київській області працюють 36 відділів з питань фізичної культури і спорту 
райдержадміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення, з них 4 відділів у справах сім’ї, молоді та 
спорту. Всього у сфері фізичної культури і спорту працюють 2669 штатних фізкультурних працівників, з них у 
сільській місцевості 738. Працівників з фізичної культури в навчальних закладах налічується 1351 в тому числі 
у сільській місцевості 593; керівників і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 1011 працівника у 
сільській місцевості 564; в професійно технічних училищах 45 у сільській місцевості 1; вищих навчальних 
закладах I-II рівня акредитації 80 в тому числі у сільській місцевості 12; вищих навчальних закладах III-IV 
рівнів акредитації 88 працівників [2]. 

Методистів, інструкторів-методистів, інструкторів фізичної культури нараховується 95 у сільській 
місцевості 21, з них за місцем навчання громадян 12 у сільській місцевості 1, у дошкільних навчальних 
закладах 130 у сільській місцевості 23. Інструкторів з фізичної культури в сільських і селищних радах 53. 
Тренерів викладачів зі спорту 715 у сільській місцевості 44. Фахівців які проводять фізкультурно-
реабілітаційну роботу серед людей з особливими потребами 24. Працівників спортивних шкіл (ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ) за винятком тренерів зі спорту налічується 198 у сільській місцевості 9. Працівників 
структурних підрозділів з фізичної культури і спорту органів виконавчої влади 64. Працівників фізкультурно-
спортивних товариств і відомств 59, у сільській місцевості 5. 

Як бачимо, є явний «перекос» у кількості кадрів у сфері фізичної культури і спорту в бік збільшення їх у 
містах та зменшення у селах, що призводить до неможливості у переважній більшості населення в сільській 
місцевості займатися будь-якими формами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. 

Недостатня кількість кадрів у сфері фізичної культури і спорту призводить до того, що автоматично 
дуже мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім’ях, середніх загальноосвітніх, професійних 
навчально-виховних і вищих навчальних закладах. Це питання не займає належного місця і в роботі місцевих 
органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Не задовольняється природна 
біологічна потреба дітей, учнівської і студентської молоді в руховій активності. Як наслідок - 80 відсотків дітей 
і підлітків мають різні відхилення у фізичному розвитку, а кожен третій юнак за станом здоров’я не був 
призваний на військову службу.  
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Викликає занепокоєння різке зниження рівня організації фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничих 
колективах, на селі, за місцем проживання та відпочинку, скорочується мережа фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних центрів, клубів та об’єднань. Тільки за останні три роки припинили свою діяльність більш як 900 
дитячих і підліткових фізкультурно-оздоровчих клубів при ЖЕКах, скорочено 590 посад педагогів - 
організаторів спортивної роботи з населенням за місцем проживання, більше 3,5 тис. інструкторів фізичної 
культури у трудових колективах.  

Під загрозою руйнування перебуває в цілому досить ефективна система підготовки спортсменів високого 
класу, які сприяють підвищенню міжнародного авторитету України. Значно скорочується мережа дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, кількість національних змагань і навчально-тренувальних зборів. Продовжується 
перехід висококваліфікованих фахівців і спортсменів в інші сфери діяльності та їх виїзд на роботу за кордон.  

Якщо у провідних індустріальних країнах в останні десятиріччя спостерігається пряма залежність темпів 
економічного зростання від рівня розвитку науки і відбувається значне збільшення кількості зайнятих у науці, 
то в Україні переважало згортання впливу науки. Так, з 1990р. чисельність науковців скоротилася в майже 3 
рази в порівнянні з чисельністю в радянський період (див. рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Зміна чисельності науковців в 1991-2009 роках, осіб 
 
Протилежною є динаміка чисельності кандидатів та докторів наук (див. рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка чисельності кандидатів та докторів наук, тис. осіб 
 
Прикрим є той факт, що на тлі загальної тенденції до скорочення чисельності працівників наукових 

організацій за категоріями персоналу, найбільше скорочення торкнулося саме фізичного виховання та спорту 
(див. табл.1) [4]. 

Також скорочується і чисельність докторів та кандидатів наук в галузі фізичного виховання та спорту, 
що не може не спричиняти негативного впливу на діяльність вищих навчальних закладів, професійно-технічних 
установ та шкіл (див. табл.2) [4]. 

Аналіз становища, що склалося, свідчить про наявність і розвиток таких негативних тенденцій у 
фізкультурно-спортивному русі:  

1. недооцінка ролі масової фізичної культури і спорту в соціальному розвитку суспільства, гармонійному 
удосконаленні особи, утвердженні здорового способу життя;  

2. зменшення питомої ваги позаурочних занять з фізичного виховання в середніх загальноосвітніх і 
професійних навчально-виховних закладах та обов’язкових занять у вищих навчальних закладах;  
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3. руйнування ефективних форм організації фізкультурно-оздоровчої роботи в трудових колективах, за 
місцем проживання, в місті та на селі. Значне скорочення штатних фізкультурно-спортивних 
працівників;  

Таблиця 1 
Чисельність працівників організацій за категоріями персоналу та галузями наук в 2007р., осіб 

Галузь науки Працівники основної діяльності 

 1995 2000 2005 2006 2007 
Суспільні науки, всього 5892 6174 7189 7335 7627 

З них      
Фізичне виховання та спорт 117 7 66 90 75 

З них       
дослідники 117 6 51 74 65 
техніки - 1 - 1 1 

допоміжний персонал - - 9 9 6 
інші - - 6 6 3 

 
Таблиця 2 

Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт за науковими ступенями, категоріями персоналу 
та галузями наук в 2007 році, осіб 

З них мають науковий ступінь Галузь науки Всього  
Доктора наук Кандидата наук 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Суспільні науки, всього 6105 6320 415 439   

З них       
Фізичне виховання та 

спорт 
84 72 8 4 17 15 

 
4. недостатня державна підтримка провідних спортсменів, здатних демонструвати високі міжнародні 

досягнення, незадовільне забезпечення сучасними засобами підготовки національних збірних команд 
і резерву, невідповідність матеріально-технічної бази та інвентарю міжнародним стандартам, що 
може призвести найближчим часом до значного відставання спорту вищих досягнень від світового 
рівня;  

5. комерціалізація фізкультурно-спортивної галузі та виділення професійного спорту в окрему сферу;  
6. значне відставання фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, особливо в 

сільській місцевості; 
7. зменшення державних інвестицій на утримання, реконструкцію і будівництво фізкультурно-

спортивних об’єктів, виробництво спортивного одягу і взуття, інвентарю і обладнання, руйнування 
матеріально-технічної бази, її використання не за призначенням, підвищення цін на фізкультурно-
оздоровчі та спортивні послуги;  

8. неналежне фінансування наукових досліджень у сфері фізичної культури і спорту та підготовки 
науково-педагогічних кадрів;  

9. зниження інтересу профспілкових та інших громадських організацій до проблем розвитку фізичної 
культури і спорту [5]. 

Висновки. Отже, для того, щоб зробити галузь фізкультури та спорту привабливої для майбутніх 
викладацьких кадрів, необхідно запропонувати наступні кроки: 

а) фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері - закладення основ 
фізичного та духовного здоров’я учнівської та студентської молоді; визнання фізичного виховання 
обов’язковою дисципліною у професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах; забезпечення 
органічного поєднання процесу фізичного виховання з інтелектуальним, духовним та естетичним вихованням;  

б) фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій та соціально-побутовій сферах - впровадження 
спеціальних елементів фізичної культури у виробничу сферу і всі компоненти життєдіяльності особи; 
профілювання фізкультурно-оздоровчих занять залежно від особливості праці та стану фізичного розвитку 
людей; розроблення і використання групових та індивідуальних форм організації фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних заходів за місцем проживання та відпочинку, в санаторно-курортних закладах і на туристських 
базах;  

в) фізична підготовка військовослужбовців, особового складу, правоохоронних органів та інших 
військових формувань - забезпечення фізичної готовності військовослужбовців і особового складу 
правоохоронних органів до оволодіння зброєю, бойовою технікою та ефективним їх використанням; 
перенесення фізичних навантажень, нервово-психічних напружень в екстремальних ситуаціях;  

г) фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність серед інвалідів - пристосування різних форм 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи для використання їх інвалідами; підвищення функціональних 
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можливостей організму, розширення діапазону рухових умінь і навичок для успішного самообслуговування в 
побуті та на роботі, в професійній та громадській діяльності; оволодіння основами знань з методики 
самостійних занять фізичними вправами для загальної і професійно-прикладної підготовки;  

д) спорт вищих досягнень - створення цілісної системи олімпійської підготовки, яка б об’єднувала і 
координувала кадрові, фінансові, матеріально-технічні та науково-методичні ресурси; сприяння розвитку видів 
спорту, в яких спортсмени України можуть досягти високих результатів на чемпіонатах Європи, світу та 
Олімпійських іграх; збереження і удосконалення системи підготовки спортивних резервів, підвищення якості 
функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядаються проблеми кадрового забезпечення галузі фізкультури та спорту в Україні та на прикладі 
Київської області та міста Києва. Проаналізовано чинники, що спричинили такий стан та запропоновано заходи 
щодо покращення зазначеної ситуації. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются проблемы кадрового обеспечения отрасли физкультуры и спорта в Украине и на 
примере Киевской области и города Киева. Проанализированы причины, которые привели к такому положению 
и предложены меры относительно улучшения ситуации. 
SUMARY 
In this article are opened the problems physical education and sport of Ukrainian and in Kiev and Kiev region. It has 
been analyzed the factors of this situation. A number of measures concerning reformation the physical education and 
sport policy has been offered. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Дейч М.Є., к.держ.упр.,докторант ІЕП НАН України   
 
Актуальність теми. Дослідження сталого розвитку, яке передбачає додержання певних обмежень, 

нормативів та збалансованості економічної, соціальної й екологічної складових, обумовлює системність 
підходів до створення відповідних умов та можливостей з застосуванням соціальної відповідальності. У зв’язку 
з цим вона визначається та актуалізується на особистому, виробничому і національному рівнях. Тривалий 
термін сталий розвиток стоїть на світовому порядку денному завдяки Конференціям ООН (м. Ріо-де-Жанейро 
1992 р., м. Йоганнезбург 2002 р.), Всесвітньому економічному форуму (1999 р.) тощо. Усвідомлення світовою 
спільнотою значущості соціальної відповідальності у формуванні сталого розвитку сприяло підписанню ряду 
міжнародних зобов’язань, більш щадному ставленню до оточуючого середовища через поширення 
інноваційних технологій у сфері енергозбереження, промисловості та ін. Але через 19 років після підписання 
конструктивних міждержавних правових домовленостей суттєвих зрушень у цій сфері не відбулося, очікуваної 
відповідальності в діяльності держав не досягнуто, а загрози знищення природних ресурсів зростають. Так, за 
результатами досліджень Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) попереджається, що у разі продовження 
споживання ресурсів із тією швидкістю як зараз, у 2050 р. для задоволення своїх потреб необхідно буде 
колонізувати ще дві аналогічні планети [16]. Ситуація ускладнюється наявністю протиріч у позиціонуванні 
компаній-лідерів соціально відповідальними та їх діями з формування сталого розвитку. Зокрема, близько 20% 
керівників американських компаній не знають взагалі, що таке «сталий розвиток», 48% з тих, хто вважає, що 
знає тлумачення цього терміну, під ним розуміє державне регулювання (дотримання правил та стандартів, 
підтримка етичних норм). Одночасно 50% управлінців США вважають забезпечення сталого розвитку 
важливою складовою розв’язання як екологічних, так і соціальних й управлінських питань [1]. Американські 
компанії, які відносять запровадження сталого розвитку до топ-цілей підтвердили, що роблять це для 
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збереження стабільного розвитку бізнесу завдяки гармонійному узгодженню з бізнес-цілями (38%), а також для 
побудови соціально-відповідальної репутації (27%) [1]. Ділова репутація може перевищувати вартість 
матеріальних активів у декілька разів (наприклад, при придбанні компанією McDonalds компанії Wendy's за 3,3 
млрд.дол. при вартості активів 1,1 млрд.дол.) [14]. Таким чином, простежується відсутність глибокої 
усвідомленості переваг сталого розвитку для реалізації подальших стратегій та перспектив функціонування 
виробничих та бізнесових структур, а також суспільства та держави в цілому. Така несприятлива ситуація 
характерна для країни із розвиненою економікою та добре налагодженою правовою базою. Значно гіршими є 
умови й стан формування сталого розвитку у пострадянських країнах, до кола яких належить і Україна. Ці 
держави прагнуть за короткий проміжок часу досягти значного економічного зростання та інтегруватись як 
рівноцінні партнери до розвинених країн. Вимоги сталого розвитку значно обмежують ці прагнення і 
потребують докорінної зміни ідеології розвитку. Постає питання змісту та адресатів застосування соціальної 
відповідальності на різних рівнях управління з конкретизацією об’єктів і суб’єктів відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми соціальної відповідальності стають все більш популярними серед 
вчених та фахівців. Вони досліджуються багатьма відомими світовими науковцями, такими як Ф. Котлер, Д. 
Вогел, Г.Арас, Д. Краутер, Я.Йонкер, Н. Лі тощо. Акцентують на них увагу і українські дослідники, а саме А.М. 
Колот, М.І. Згуровський, Б.В. Буркинський, О.І. Амоша, Л.Г. Руденко, О.Ф. Новікова, О.А. Грішнова, А.М. 
Сингаївська та ін. Вони досліджують переважно теоретично-методологічні засади формування та реалізації 
соціальної відповідальності, а також трансформують їх у контексті досягнення цілей сталого розвитку. 
Недостатньо вирішеними залишаються питання саме механізмів переходу до сталого розвитку на базі 
соціальної відповідальності, застосовування карних або заохочувальних методів, масштабів запровадження 
корпоративної соціальної відповідальності, можливостей її застосування у системі господарювання. Відповіді 
на ці та інші питання потребують застосування комплексного підходу до дослідження соціальної 
відповідальності, розгляду як системи, яка спроможна прискорити досягнення цілей сталого розвитку.  

Мета статті – визначення теоретико-методологічних підходів до формування соціальної 
відповідальності як інструменту досягнення сталого розвитку в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Основною перешкодою формування та запровадження сталого розвитку із 
використанням механізму соціальної відповідальності є нерозробленість теоретико-методологічних засад їх 
сполучення, а також невизначеність категоріального та понятійного апарату серед вітчизняних і зарубіжних 
дослідників. Не регламентується нормативно-правове визначення терміну «соціальна відповідальність». 
Виключення складають лише міжнародні стандарти, у яких є відповідні тлумачення. Це – ISO 26000 
«Керівництво із соціальної відповідальності» [5]. В проекті Концепції Національної стратегії соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні ототожнюється соціальна відповідальність виключно із відповідальністю 
організації [3]. Змістовне наповнення та сутність соціальної відповідальності розкривається значною кількістю 
систематизованих визначень даного поняття. Вони представлені у табл.1. 

 
Таблиця 1 

Характеристика змісту та сутності поняття  
“соціальна відповідальність” 

№, 
п/п 

Джерело Основна сутність визначення 

 

ISO 26000 «Керівництво із 
соціальної відповідальності» [5], 
Концепція Національної стратегії 
соціальної відповідальності бізнесу 
в Україні [3] 

відповідальність організації за вплив її рішень та дій на 
суспільство, навколишнє середовище шляхом прозорої та 
етичної поведінки, яка сприяє сталому розвиткові, у т.ч. 
здоров’ю і добробуту суспільства; зважає на очікування 
заінтересованих сторін; відповідає чинному законодавству і 
міжнародним нормам поведінки, інтегрована у діяльність 
організації та практикується в її відносинах 

1 Білецька Л. [7], Семякін І. [10] 

обов’язок особи виконувати вимоги (політичні, юридичні, 
моральні), оцінити власні наміри, здійснити вибір поведінки 
відповідно до норм, які встановлюються суспільством, 
державою, колективом та відображають інтереси його розвитку 

3 Шабуров А., Хомич В. [17] 
відношення (суб’єкта, суспільне) до панівних у суспільстві 
норм і цінностей, схвалюваної ним необхідності, що базується 
на свідомому волевиявленні  

4 
Хачатуров Р., Ягутян Р. [15], 

Science-Dictionary [18] 

дотримання суб’єктами суспільних відносин вимог соціальних 
норм (турбота про вплив на суспільство власних дій), а у 
випадках безвідповідальної поведінки – негативна реакція 
суспільства, яка являє собою легітимну соціальну відповідь 
через реалізацію принципу покарання 
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5 
Колот А. [2], Ростигаєв О. [7], 

Тернопільська В. 

складне суспільне явище, вираз всієї багатоманітності 
соціальних відносин та всіх форм відповідальності, яке 
репрезентується такими визначальними ознаками як внутрішня 
мотивація, глибокі знання, висока духовність і моральність, 
адекватна поведінка 

6 Зайчук О., Оніщенко Н. [13] 

діалектичний взаємозв’язок між особою та суспільством, що 
характеризується взаємними правами та обов’язками з 
виконання соціальних норм, покладенням різних засобів впливу 
у разі її порушення 

7 Савченко І. [9] 

відображає ціннісно-правовий аспект суспільних відносин, є 
формою регуляції суспільної поведінки, має дихотомічний 
характер і означає сумлінне ставлення посадової особи, органу 
державної влади до своєї діяльності 

 
Зміст понять з соціальної відповідальності більш відрізняється за формою та рівнем розповсюдження. 

Але загальним сутнісним наповненням є: додержання певних норм і цінностей, безпечне ставлення та дії до 
внутрішнього і зовнішнього середовища; сприяння розвитку особистості, організації та суспільства, 
регламентація суспільної поведінки та соціальних відносин.  

Найбільш різноплановим є визначення основних ознак і складових соціальної відповідальності. Проте усі 
дослідники, визначення яких було проаналізовано, єдині у думці відносно того, що соціальна відповідальність 
виникає в результаті певних вимог громади до особистості та її дій, і здійснює вплив на суспільство. 
Одночасно, крім міжнародного стандарту ISO 26000 [5], не акцентується увага на впливі відповідальності на 
сталий розвиток, який є очевидним через ощадне ставлення до навколишнього середовища, повагу до інтересів 
інших людей, відповідальність у ході соціально-економічної діяльності. Хоча більшість науковців зазначає про 
інтереси розвитку суспільства, високу моральність і духовність, соціальні норми та цінності, які вважаються 
неможливими без реалізації принципів сталого розвитку, тобто гармонійного розвитку суспільства, за якого 
задоволення потреб теперішніх поколінь не ставить під загрозу аналогічні можливості майбутніх поколінь, що 
досягається шляхом узгодженості екологічних, економічних і соціальних складових розвитку [6]. 

Таким чином соціальна відповідальність є системою взаємовідносин між особою (організацією) та 
суспільством, яка базується на вільному волевиявленні та соціальних нормах, визначається певною поведінкою, 
спрямованою на безпеку, розвиток та узгодження інтересів сторін відносин. У процесі формування сталого 
розвитку між членами суспільства формуються відносини через певні права та обов’язки. Сутність соціальної 
відповідальності полягає у обов’язку суб’єкта виконувати вимоги, що висуває йому суспільство, держава та 
індивіди для забезпечення впорядкованості, стабільності соціальних відносин у різних сферах життєдіяльності. 
Графічне зображення даної системи представлено на рис.1. 

Основні елементи системи соціальної відповідальності визначають взаємозв’язок та вплив її на сталий 
розвиток, розкривають можливості її всебічного застосування для досягнення його цілей. 

Вплив суб’єкта соціальної відповідальності, який діє у певних обставинах і усвідомлює наслідки своїх 
дій, на забезпечення сталого розвитку є найбільш вагомим. Суб’єкт соціальної відповідальності одночасно є 
суб’єктом сталого розвитку. Ним може бути людина, група людей, організація, суспільство тощо. Саме вони в 
процесі свого функціонування вступають у певні відносини для забезпечення задоволення своїх потреб, вони є 
основними споживачами різноманітних видів ресурсів, метою та засобом розвитку, відчувають ступінь 
досягнення цілі щодо створення можливостей для майбутніх поколінь. 

Об'єкт соціальної відповідальності визначає адресність спрямування відповідальності суб’єкта за стан, 
вплив, взаємодію, збалансованість складових сталого розвитку. 

Інстанцією соціальної відповідальності є суспільство та його члени, адже соціальна відповідальність за 
діяльність або бездіяльність суб’єкта наступає саме перед ним.  

Основними рівнями соціальної відповідальності є індивідуальний (визначає ступінь громадянської 
зрілості особи та створює головну підставу для інших рівнів), груповий (корпоративна соціальна 
відповідальність), суспільний (передбачає соціальну відповідальність суспільства перед майбутніми 
поколіннями), державний (визначає шляхи досягнення сталого та людського розвитку), глобальний (визначає 
пріоритети світового розвитку, людської цивілізації завдяки міжнародним домовленостям, їх прикладами є 
Глобальний договір ООН, презентація якого в Україні відбулася у квітні 2006 р. [11]; стандарт ISO 14000 в 
галузі систем екологічного менеджменту, GRI – рекомендації зі звітності в галузі сталого розвитку, 
міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000 [5], ISO 9001:2000 тощо). 

Питання визначення моделей соціальної відповідальності для науковців є напрямом подальшого пошуку, 
узагальнень та упорядкування. Спроби їх визначення простежуються у вітчизняних соціологів [9], які 
виокремлюють 2 моделі соціальної відповідальності:  

етичну, яка передбачає домінування зовнішніх важелів впливу на суб’єкт соціальної відповідальності 
шляхом обмеження його прав і свобод, виявляється виключно у нормативно-правовій площині, регламентуючи 
санкціями дії суб’єктів відповідальності; 
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ліберально-демократичну, яка передбачає узгодженість цілей всіх учасників соціальної взаємодії та 
визначення на цій основі спільної мети, як дієвого механізму підвищення соціальної відповідальності і 
прискорення сталого розвитку [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема взаємозв’язку та взаємовпливу соціальної відповідальності та сталого розвитку 
 

Критерії ефективності соціальної відповідальності є обов’язковим структурним компонентом, який 
характеризує кінцевий результат реалізації соціальної відповідальності у досягнення цілей сталого розвитку. 
Завдяки критеріям ефективності виявляється ступінь затребуваності соціальної відповідальності щодо сталого 
розвитку та кінцевих результатів за окремими напрямами. Окрім зазначених на рис.1 критеріїв ефективності, за 
досягнення яких повинна формуватись та застосовуватись відповідальність, доцільно також доповнити такі:  

раціональне залучення, споживання та використання природних ресурсів; 
переважне застосування у виробництві високоекономічних ресурсозберігаючих технологій; 
запровадженість ефективних механізмів саморегуляції, що забезпечують автоматичне налагодження 

соціоекономічної системи на сталий розвиток; 
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критерії ефективності 

конструктивні партнерські відносини, 
формування соц. капіталу 

високий рейтинг України за людським та 
сталим розвитком 

забезпечення стійкості людського розвитку, 
зниження та мінімізація економічних, 
соціальних, екологічних ризиків 

збалансованість економічної, соціальної, 
екологічної сфер 

наявність умов та можливостей безпечного і 
гідного життя та розвитку теперішніх та 
наступних поколінь 
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покращення та зміцнення здоров’я населення, продовження тривалості повноцінного життя та трудової 
активності; 

підвищення освітнього, професійного рівня та соціально-культурного рівня населення; 
високий рівень та якість життя населення у сполученні з соціальним, інтелектуальним та духовним 

зростанням; 
дотримання прав і свобод людини, наявність можливостей вибору людини в усіх сферах суспільного 

життя; 
активна діяльність об’єднань громадян у процесах переходу України до сталого розвитку. 
нові стратегічні орієнтири соціальної політики, орієнтованої на реалізацію вимог соціальної 

відповідальності, на активізацію трудової та творчої діяльності, формування людського, інтелектуального та 
соціального капіталу; 

реалізація в економічній політиці принципів інноваційності та сталості; 
запровадження механізмів соціальної відповідальності за реалізація принципів сталого розвитку на всіх 

рівнях управління (державному, регіональному, виробничому, особистісному). 
Забезпечення соціальної відповідальності щодо сталого розвитку відбувається завдяки системі 

механізмів, які створюють умови та можливості його досягнення (правові, фінансово-економічні, інституційні, 
кадрові, наукові, інформаційні). Кожна складова серед визначених механізмів забезпечення застосування 
соціальної відповідальності для цілей сталого розвитку є значущою, а в сукупності взаємовпливу вони дають 
сукупний синергетичний ефект. Але доцільно врахувати значущість окремих механізмів у застосуванні 
соціальної відповідальності. Так, за даними інтерактивного опитування, проведеного під час роботи 
міжнародної конференції з питань корпоративної соціальної відповідальності (м. Київ, 13 квітня 2011 р.) 
інституційне забезпечення виявилося найвагомішим. Так, 40% опитаних вважають необхідним державне 
регулювання сталого розвитку країни, яке передбачає контроль з боку відповідних державних інституцій, і 58% 
- введення регуляторних актів, що визначають межі соціальної відповідальності в країні [11]. На даний момент 
інституційне забезпечення соціальної відповідальності щодо сталого розвитку в Україні практично не 
розвинено. Виключенням можна вважати Національну раду з питань сталого розвитку, яка опосередковано 
через розв’язання проблем переходу до сталого розвитку застосовує соціальну відповідальність. Нормативно-
правове забезпечення також є слабо розробленим та впровадженим. У теперішній час є наміри України щодо 
впровадження стандарту ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності» [5]; прийняття проекту Закону 
України «Про соціальну відповідальність великого бізнесу перед суспільством» (2011 р.) [8]. Обмежено 
приєднались підприємства України до Глобального договору, учасниками якого наразі є лише 130 українських 
підприємств. 

Через обмеженість нормативно-правового та інституційного забезпечення не створюються відповідні 
умови для реалізації інших механізмів сталого розвитку. 

Принципи соціальної відповідальності – це сукупність правил, норм, настанов до процесу становлення та 
управління соціальною відповідальністю, які є загальними вимогами до державної політики та її структурних 
складових. Основні принципи соціальної відповідальності були виділені у Стандарті ISO 26000 «Керівництво з 
соціальної відповідальності» [6]. До їх складу належать: підзвітність, прозорість, етична поведінка, взаємодія з 
зацікавленими сторонами, додержання норм (правових та міжнародних) і прав людини. 

Представлена система взаємозв’язку складових соціальної відповідальності визначає перш за все 
фактори впливу, які мають пряме відношення до сталого розвитку. Це – економічні, соціальні, екологічні та 
інші, які у певні періоди часу міняють свою значущість (політичні, науково-технічні, інноваційні, 
зовнішньоекономічні тощо). Найбільш поширеними серед усіх є економічні (створюють матеріальну базу для 
застосування соціальної відповідальності та формують ресурсні можливості сталого розвитку), соціальні 
(характеризують людський та соціальний потенціал та можливості його розвитку при усвідомленні переваг 
соціально відповідальної поведінки), екологічні (впливають на суб’єкта соціальної відповідальності, його якісні 
та кількісні характеристики, визначають рівень безпеки, стану навколишнього середовища). 

Висновки і перспективи досліджень. Перехід до сталого розвитку в Україні та її регіонах є можливим 
при усвідомленні та реалізації соціальної відповідальності суб’єктів суспільства за його досягнення. Але 
ефективність цього процесу може бути реальною лише за умов дієвої державної та регіональної політики, у 
здійсненні якої будуть зацікавлені всі суб’єкти соціальних відносин суспільства. Соціальна відповідальність 
людини у сполученні з соціальною відповідальністю держави є головною запорукою успіху. Без соціальної 
відповідальності людини неможливо досягти соціальної динаміки розвитку [2], саме через такі цінності, як 
совість, довіра, толерантність, чесність, співучасть, обов’язковість, правдивість тощо, поведінка особистості 
формує умови сприятливого, прискореного, безпечного розвитку суспільства на принципах сталості. Соціальна 
відповідальність держави стане реальною та можливою за умов невідворотності її застосування, при укріпленні 
політичної та ділової культури, при розвитку демократичних засад державного управління, при конструктивній 
опозиції, при становленні партнерських відносин між гілками влади та підвищенні рівня довіри до влади. Але в 
Україні не пророблені та не започатковані теоретико-методологічні й практичні засади щодо застосування 
соціальної відповідальності з метою досягнення сталого розвитку. Першочерговими кроками у цьому напрямі 
повинні стати адресні заходи щодо послідовного розв’язання визначених проблем. Перш за все необхідно на 
конкурсних засадах  провести науково-дослідну роботу з формування Концепції соціальної відповідальності в 
Україні. Загальна концепція визначить правила, норми та вимоги до розв’язання будь-якої проблеми розвитку 
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України, у тому числі сталого. Ця підстава дасть можливість конкретизувати положення Концепції у 
Національній стратегії розвитку соціальної відповідальності, а в перспективі розробити та прийняти відповідну 
Національну програму. Одночасно доцільно визначити правові положення з корпоративної соціальної 
відповідальності при удосконаленні законодавства України про національну безпеку, при формуванні 
концепцій, стратегій, програм сталого розвитку.  

 
РЕЗЮМЕ  
Исследована система социальной ответственности и ее влияние на достижение устойчивого развития. 
Графически изображена социальная ответственность и ее взаимосвязь с устойчивым развитием. Предлагается 
авторское определение понятия "социальная ответственность" на основании обобщения категориального 
аппарата этой и смежных категорий.  
Ключевые слова: социальная ответственность, устойчивое развитие, лицо, общество, нормы поведения, 
экологическая и социальная сфера, экономическое развитие. 
РЕЗЮМЕ 
Досліджено систему соціальної відповідальності та її вплив на досягнення сталого розвитку. Графічно 
зображено соціальну відповідальність та її взаємозв’язок зі сталим розвитком. Пропонується авторське 
визначення поняття «соціальна відповідальність» на підставі узагальнення категоріального апарату цієї та 
суміжних категорій. 
Ключові слова: соціальна відповідальність, сталий розвиток, особа, суспільство, норми поведінки, екологічна і 
соціальна сфера, економічний розвиток. 
SUMMARY 
The system of social responsibility and her influence are investigational  on the  achievement of steady development. 
Social responsibility  and its intercommunication  are graphically  represented with sustainable development. Authorial 
determination of concept  "Social  responsibility" is offered on the basis  of generalization  of category  vehicle  to  it  
and contiguous categories.  
Keywords: social responsibility, sustainable development, person,  society, codes of conduct,  ecological and social 
sphere, economic development. 
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СУЧАСНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ  
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 

 
Журба І.Є., Хмельницький національний університет   
 

Вступ. В умовах європейських бігравітаційних процесів України, транскордонне співробітництво сприяє 
вирівнюванню якості життя населення до середньоєвропейського, та заохочує вільне переміщення через кордон 
товарів, послуг, капіталу та трудових ресурсів. Особливо актуальним є те, що транскордонне співробітництво 
відіграє роль науково-дослідної лабораторії для випробування та адаптації європейського законодавства, 
інструментарію підвищення ролі регіонів, застосування механізмів фінансової підтримки. 

Окремим аспектом даної проблеми присвячено наукові дослідження українських економістів, зокрема О. 
Амоша, П. Бєлєнький, В. Будкін, О. Вишняков, М. Долішній, В. Євдокименко, Є. Кіш, М. Козоріз, М. Лендьєл, 
Н. Луцишин, П. Луцишин, В. Ляшенко, Ю. Макогон, М.Мальський, А. Мельник, В Мікловда, Н. Мікула, А. 
Мокій, В. Пила, С.Писаренко, І. Студенніков, О. Чмир. Значний внесок у розвиток сучасної теорії 
транскордонного  співробітництва, вирішення окремих проблем його фінансової підтримки внесли зарубіжні 
вчені: П. Еберхардт, Р. Федан, Т. Коморніцкі, Т. Лієвські, З. Макєла, М. Ростішевскі, А. Стасяк, З. Зьоло 
(Польща), Б. Борісов, М. Ілієва (Болгарія), С. Романов, В. Білчак, Л.Вардомський, Й. Зверев (Росія), П. 
Кузьмішин, Ю. Тей (Словаччина), Д.Віллерс (Німечина), Р. Ратті, Г.-М. Чуді (Швейцарія) та інші. 

Водночас, багато науково-засадничих питань формування концепції транскордонного співробітництва, у 
тому числі торгівлі, залишаються недостатньо розробленими. 

Метою даної статті є поглиблення теоретико-методологічних засад функціонування транскордонного 
співробітництва та обгрунтування основних напрямів торгівлі в умовах трансформації міждержавної співпраці. 
Для досягнення мети були поставлені такі головні завдання: 

1) вивчити та проаналізувати передумови взаємовигідного транскордонного співробітництва, 
визначення напрямів їх поглиблення та розширення; 

2) обгрунтувати перспективні шляхи транскордонної торгівлі; 
3) запропонувати набір інструментів розвитку транскордонного співробітництва на національному та 

регіональному рівнях; 
4) обгрунтувати необхідні організаційно-економічні механізми для розвитку транскордонної торгівлі; 
5) визначити розмежування повноважень між різними гілками влади при регулюванні транскордонного 

співробітництва; 
6) з’ясування базових принципів прийняття управлінських рішень при визначенні напрямів 

транскордонного співробітництва; 
7) формування основних положень механізму регулювання транскордонного співробітництва; 
8) визначення умов ефективного функціонування нових механізмів та інструментів транскордонного 

співробітництва. 
Основна частина. Зазначимо, що для раціонального розвитку транскордонних районів України та 

сусідніх держав, важливо створити і забезпечити ефективне функціонування системних механізмів а також їх 
економічну взаємодію. Для цього необхідно різносторонній аналіз і узагальнення досвіду розвитку регіональної 
економіки та міжнародних економічних відносин на території транскордонних регіонів, виявлення 
інтеграційних процесів, вивчення і узагальнення потенціалів транскордонного обороту зовнішньо торгівлі. На 
цих засадах здійснюємо оцінку передумов взаємовигідного транскордонного співробітництва, у тому числі 
торгівлі, визначення напрямів їх поглиблення та розширення. Отже, визначивши перспективні напрями 
транскордонної торгівлі, можна вирішити конкретні питання доцільності та ефективності транскордонного 
співробітництва із сусідніми державами з урахуванням реальних умов господарювання та шляхів подальшого 
розвитку держав. Через те, мова йде про розроблення та реалізацію концепції транскордонного 
співробітництва, зокрема торгівлі, для забезпечення сталого розвитку транскордонних регіонів [1-3].  

Концепція повинна передбачати набір інструментів впливу на розвиток транскордонного 
співробітництва, вони повинні бути взаємопов'язані на національному та регіональному рівнях. У їх число 
доцільно включити:  

 удосконалення нормативної правової бази, що передбачає розробку і прийняття документів, які 
визначають порядок здійснення транскордонного співробітництва, характер взаємодії органів влади з його 
учасниками, умови надання підтримки експортерам;  
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Формування інституту транскордонного співробітництва в Україні 

Створення 
законодавчого 
середовища 

Інституційне 
забезпечення 

ТКС 

Формування 
громадянського 
суспільства в 
контексті 

розвитку ТКС 

Формування 
регіональної 
політики 

розвитку ТКС 

Ратифікація євро-
пейських конвен-
цій, угод тощо 

Прийняття законів 
України 

Укладання угод з 
сусідніми 
державами 

Основні структури: 
єврорегіони, струк-
турні підрозділи 
органів влади 

Допоміжні струк-
тури: агенція регі-
онального розвит-
ку; консалтингові 
фірми, асоціації, 
громадські орга-
нізації тощо 

Поінформованість 
населення 

Формування гро-
мадських органі-
зацій, асоціацій, 
прикордонних 
територій 

Мета, цілі 

Об’єкти, 
суб’єкти 

Механізми 

Інструменти 

Система науково-методичного та аналітичного супроводу розвитку ТКС 

Державна політика 
розвитку ТКС 

Регіональна політика 
ЄС щодо ТКС 

Пріоритети РЄ 

Інституціальне 
забезпечення ТКС 

Концепція розвитку 
ТКС на визначений 

період 

Методичне 
забезпечення  
розвитку ТКС 

Інституції ТКС 

Менеджмент 
проектів 

Державна програми 
розвитку ТКС 
пріоритети 

Щорічне 
фінансування 
проектів ТКС 

Система моніторингу 
ТКС 

Стратегія розвитку 
ТКС на обласному 

рівні 

Підготовка проектів 

Відбір та реалізація 
проектів 

Моніторинг проектів

Рис. 1 – Узагальнююча система трансформації транскордонного співробітництва України 
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 проведення кон'юнктурних та маркетингових досліджень з метою визначення потенціалу та 
перспектив транскордонних контактів;  

 забезпечення функціонування механізмів кредитування і страхування експорту в транскордонному 
регіоні за участю органів виконавчої влади на місцях;  

 створення системи просування товарів на ринки сусідніх держав (посилення реклами та виставково-
ярмаркової діяльності, особливо в сфері експорту послуг, організація мережі торговельних представництв, 
зовнішньоторговельних фірм і спеціалізованих торгових домів, що займаються експортом та імпортом 
продукції з урахуванням інтересів кожного прикордонного регіону);  

 сприяння формуванню збутової та сервісної мереж експортно-орієнтованих підприємств у сусідніх 
державах;  

 створення банку даних інвестиційних проектів для експортерів, як резидентів, так і нерезидентів 
країни, у прикордонні держави;  

 організація спеціалізованого центру сприяння інвестиціям у розвиток транскордонного 
співробітництва;  

 оптимізація вантажопотоків транскордонної торгівлі у регіональному аспекті;  
 підтримка створення спілок виробників і експортерів у сфері транскордонної торгівлі;  
 підготовка кваліфікованих кадрів для роботи на підприємствах усіх форм власності в рамках 

транскордонного співробітництва;  
 інформаційне забезпечення (створення інформаційної бази, яка містить дані про учасників 

транскордонних взаємозв’язків, їх можливості та пропозиції; експортний потенціал та імпортних потребах; 
міжурядових угодах прикордонних країн; наявних інвестиційних програмах і проектах у сфері транскордонної 
торгівлі; національному та іноземному законодавстві; економічний і фінансовий стан потенційних партнерів 
тощо) [4]. 

Варто зазначити, що для ефективного впровадження концепції транскордонного співробітництва в 
умовах сучасних євроінтеграційних процесів, потрібно формувати наукові засади інституалізації даної 
співпраці в Україні. Для цього необхідно створювати систему науково-методичного та аналітичного супроводу 
транскордонного співробітництва. Узагальнююча система трансформації транскордонної співпраці України, 
нами показана на рис. 1. Створення законодавчого середовища дає можливість розвивати інституційне 
забезпечення співробітництва, а також формування громадянського суспільства, що дає змогу формувати 
сучасну регіональну політику транскордонного співробітництва.  

Одне з провідних місць у сфері транскордонного співробітництва займає торгівля. З метою її розвитку 
доцільно використовувати такі організаційно-економічні механізми:  

1. Формування політики стимулювання транскордонної торгівлі на основі і в межах основних напрямків 
соціально-економічного розвитку країни. У довгострокову концепцію, із визначенням місця держави у 
міжнародному поділі праці, а також стратегічними цілями та орієнтирами, які необхідно включити в концепцію 
розвитку транскордонної торгівлі, узгоджену з пріоритетами промислової, інвестиційної та структурної 
політики. Застосування тих чи інших заходів регулювання сприятиме досягненню довгострокових цілей та 
інтересів.  

2. Детальне опрацювання нормативної бази. При реалізації даного напрямку можуть використовуватися 
різні підходи. Сформована на сьогоднішній день нормативна база зовнішньої торгівлі містить закони, що 
регулюють основні її форми. Для забезпечення комплексного підходу до регулювання транскордонної торгівлі 
доцільно розробити і прийняти закон, який носив би рамковий характер і визначав основні принципи і форми 
такої діяльності, межі компетенції різних рівнів влади у цьому процесі. Крім того, особливу актуальність 
представляє розробка низки підзаконних нормативних актів, що формують механізм практичного застосування 
інструментів стимулювання транскордонної торгівлі: державного кредитування суб'єктів господарювання, що 
беруть участь у експорті-імпорті товарів з транскордонних регіонів та держав, страхування експорту, тощо. 

3. Удосконалення організаційно-управлінської структури транскордонної торгівлі та співробітництва. 
Результативність проведеної зовнішньоторговельної політики багато в чому визначається функціонуванням 
відповідних органів управління. Необхідно посилити скоординованість дій різних владних органів, сприяти 
формуванню галузевих об'єднань і асоціацій, а також структур, що стимулюють розвиток прикордонної 
торгівлі і здатних забезпечити включення країни в міжнародні виробничо-технологічні ланцюжки.  

4. Підвищення ролі аналітичних та прогнозних досліджень транскордонної торгівлі. Вивчення практики 
регулювання транскордонної торгівлі як складової частини зовнішньої торгівлі країни без її виділення у якості 
пріоритетного на регіональному та національному рівнях дозволяє говорити про переважання оперативного 
державного регулювання. Навіть цільові програми найчастіше формуються без попереднього проведення 
комплексної оцінки потенціалу, розробки прогнозів. Аналіз перспектив розвитку сприятиме і більш 
обгрунтованого застосування заходів поточного оперативного регулювання.  

5. Розширення спектру та підвищення ефективності застосування інструментів регулювання 
транскордонної торгівлі. На нашу думку, особливу увагу слід приділити застосуванню нетарифних методів 
регулювання, широко поширених у всьому світі. Це стосується підвищення якості продукції, що експортується, 
посилення технічних стандартів і вимог до імпорту з транскордонних регіонів сусідніх держав. Для запобігання 
витоку ресурсів за кордон за заниженими цінами доцільно надати обов'язковий характер діючої системи оцінки 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 70 

їх якості і кількості. Важливо здійснювати непрямий контроль над експортними цінами при експортно-
імпортних операціях на транскордонних територіях шляхом визначення і розповсюдження рекомендованих цін 
галузевими союзами експортерів та органами держуправління. Зберігає актуальність і практичне 
відпрацювання механізму застосування захисних заходів у транскордонній торгівлі, особливо у 
транскордонних районах між Білоруссю, Росією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною (спеціальних, 
компенсаційних, антидемпінгових мит), активно вони використовуються в інших державах [2-3].  

Реалізацію зазначених напрямків необхідно здійснювати на основі взаємодії всіх рівнів влади. Проблема 
чіткого розмежування повноважень між ними в різних сферах діяльності вимагає свого рішення як умова 
формування в країні сучасної системи державного регулювання економіки. Наявні недоліки законодавчої та 
нормативної баз не дозволяють чітко визначити роль і ступінь відповідальності регіональних і місцевих органів 
влади за процеси, що здійснюються на їх територіях.  

Розмежування повноважень між різними гілками влади при регулюванні транскордонного 
співробітництва і торгівлі може бути таким:  

 на загальнодержавному рівні формуються стратегічні напрямки розвитку, що зумовлюють характер 
управлінських рішень на інших рівнях, а також встановлюються обмеження і розмежування, забезпечується 
узгодженість інтересів різних структур;  

 на місцевому рівні здійснюється практична реалізація управлінських функцій (комплексний аналіз, 
прогнозування, стратегічне планування, контроль, організація, координація). У сфері транскордонної торгівлі 
на мезо- та мікрорівнях необхідно вирішувати завдання розробки концепцій і програм розвитку транскордонної 
торгівлі області, міста, району, а також організаційної та інформаційної підтримки учасників. Причому не всім 
місцевим органам управління доцільно формувати власну стратегію розвитку транскордонної торгівлі. 
Необхідність управління даною сферою визначається її масштабами, місцем в економіці міста чи району. 
Вважаємо, що зазначені напрями слід реалізовувати в першу чергу на рівні областей та великих міст.  

При цьому підході основна функція органів влади будь-якого рівня полягає у визначенні орієнтирів і 
перспектив розвитку транскордонної торгівлі. Загальнодержавні та місцеві органи повинні розробляти 
концепцію транскордонної торгівлі в рамках основних напрямків соціально-економічного розвитку регіонів з 
урахуванням цілей, поставлених вищими органами влади.  

Доцільно також визначити роль окремих районів областей як посередників між інститутами суміжних 
держав у системі регулювання транскордонної торгівлі. Видається, що такі інституційні структури здатні 
зіграти важливу роль у визначенні загальних стратегічних напрямків розвитку взаємопов'язаних в історичному 
та економічному аспектах регіонів, у вирішенні питань координації, реалізації спільних проектів, підвищення 
результативності заходів за рахунок об'єднання зусиль різних транскордонних територіальних утворень. 
Перспективним прикладом стратегічного співробітництва прикордонних держав стало уворення єврорегіонів 
«Буг», «Верхній Прут», «Дніпро», «Карпати», «Нижній Дунай» на кордонах Росії, Україні, Польщі, Білорусі, 
Румунії, Угорщини, Словаччини [1-2].  

При виробленні напрямів вдосконалення регулювання транскордонної торгівлі на рівні областей 
(воєводств) пропонується виходити з ряду принципів, які є базовими для прийняття будь-яких управлінських 
рішень у даній сфері і водночас мають регіональну специфіку: науковість, системність, комплексність, 
історизм, облік просторових і часових меж, узгодження інтересів центру і регіону, орієнтація на особливості 
регіональної економіки.  

Таким чином, для підвищення ефективності управління транскордонною торгівлею на регіональному та 
національному рівнях особливого значення набувають завдання більш чіткого визначення ролі окремих рівнів 
влади в її регулюванні, дотримання принципів прийняття та обгрунтування управлінських рішень. Реалізація 
цих завдань пов'язана зі створенням комплексної системи прогнозування і планування транскордонної торгівлі 
в аспекті основних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів. В умовах збереження функцій 
регулювання за загальнодержавними органами влади все більшого значення набувають функції стратегічного 
управління на всіх рівнях ієрархії влади, що передбачають розробку концепцій, програм і механізмів розвитку 
транскордонної, зовнішньоторговельної діяльності [3].  

Відповідно до запропонованої концепції основними завданнями транскордонної співпраці залишаються 
створення умов для забезпечення сталого збалансованого економічного зростання транскордонних регіонів та 
підвищення рівня добробуту населення, що проживає на цих територіях. Реалізація зазначених завдань 
визначає необхідність:  

 подальшого розвитку багатовекторного взаємовигідного співробітництва між державами ЄС та СНД 
у транскордонних регіонах;  

 розширення взаємовідносин з регіональними економічними і фінансовими організаціями;  
 залучення іноземних інвестицій сусідніх держав у розвиток транскордонної інфраструктури;  
 підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг підприємств - учасників транскордонної 

торгівлі;  
 прискореного розвитку ескпортооріентірованих і імпортозамінних виробництв, особливо у 

транскордонних регіонах;  
 удосконалення методів захисту цін транскордонного товарного ринку та забезпечення економічної 

безпеки транскордонних регіонів;  
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 визначення обсягів продукції і структури економіки регіону, можливості подальшого розвитку та 
диверсифікації, перш за все шляхом переходу на багатофункціональний характер господарської діяльності, 
зокрема відсталих сільських районів [4].  

Необхідно реалізувати транскордонну торгівлю та співробітництво з усіма сусідніми державами на 
основі дотримання пріоритету регіональних і національних економічних програм. Інтеграція регіональних 
ринків України та інших держав повинна бути реалізована за допомогою формування добросусідських 
відносин, залучення інвестицій і участі цих держав у транскордонних проектах у галузі транспорту та 
транскордонної інфраструктури. Доцільно також створити сприятливі умови активізації співпраці з 
європейськими інтеррегіональним інститутами та кредитними організаціями.  

Механізм системного розвитку та регулювання транскордонної торгівлі в концепції доцільно розробити 
у вигляді окремих блоків. Розглянемо основні з них.  

Блок 1. Збір та аналіз даних про транскордонну торгівлю здійснюється відповідними структурами 
державних і місцевих органів влади.  

Блок 2. Розробка концепції розвитку та регулювання транскордонної торгівлі, яка є основоположним 
документом у зазначеній сфері включає цілі, задачі та основні напрями розвитку. Постановка в достатній мірі 
обгрунтованих цілей і завдань можлива лише на основі аналізу комплексної інформації, прогнозування, 
визначення пріоритетів, тобто за умови дотримання принципу науковості. Крім того, при розробці концепції, 
визначенні довгострокових орієнтирів особливу значимість набувають принципи історизму та економіко-
географічного положення. Максимальний ефект може принести соціально-економічна політика, яка враховує 
наявний досвід сучасного транскордонного співробітництва і торгівлі ЄС, програми розвитку добросусідства в 
Європі в умовах руху Європейського Союзу на схід, що забезпечує спадкоємність розробки та впровадження 
системи спеціалізованої інформації та обліку.  

Блок 3. Регулювання транскордонної торгівлі здійснює вплив на динаміку, товарну і географічну 
структуру експортно-імпортних операцій між Україною, Польщею та іншими державами, що мають з нею 
спільний кордон. Це можливо шляхом застосування визначених законодавством заходів тарифного і 
нетарифного регулювання, валютних інструментів державними органами виконавчої влади, а також методів, 
що є в розпорядженні регіональних органів влади (розробка нормативних документів і цільових програм 
розвитку зовнішньої / транскордонної торгівлі) [4].  

Розробку програми розвитку і регулювання транскордонної торгівлі доцільно покласти на відповідні 
структури адміністрацій областей. Даний документ повинен включати розділи:  

 оцінка сучасного стану та проблем торговельно-економічних відносин регіонів з прикордонними 
державами;  

 мета і завдання програми;  
 механізм реалізації;  
 терміни реалізації;  
 виконавці;  
 ресурси, що є необхідними для реалізації програми;  
 заходи стимулювання транскордонної торгівлі.  
Заходи стимулювання транскордонної торгівлі передбачають:  
 розроблення нормативної бази, необхідної для вирішення поставлених завдань;  
 вдосконалення організаційної структури транскордонної торгівлі;  
 інформаційне забезпечення транскордонної торгівлі;  
 аналіз і прогнозування ринків основних експортних товарів прикордонних держав і регіонів;  
 розробка механізму оцінки впливу проектів підприємств;  
 надання державних гарантій учасникам транскордонної торгівлі;  
 створення страхових і заставних фондів для залучення інвестиційних і кредитних ресурсів інвесторів 

з прикордонних держав;  
 створення галузевих об'єднань експортерів.  
Таким чином, механізм регулювання та розвитку транскордонної торгівлі формується виходячи з 

наступних основних положень:  
 багатовекторність транскордонного співробітництва в сукупності із заходами, запланованими на 

загальнодержавному та регіональному рівнях щодо удосконалення податкової та грошово-кредитної політики, 
підвищенню інвестиційної привабливості регіональних економік дозволять поліпшити стан платіжного балансу 
регіонів країни;  

 для обгрунтування транскордонного взаємовигідного співробітництва можна використовувати оцінку 
різнобічного потенціалу, оцінку способів включення в регіональний поділ праці, порівняльну оцінку спільних 
рис, цілей і шляхів розвитку, а також умов співробітництва та торгівлі;  

 Україна має можливості впровадження нових форм взаємовигідної транскордонної співпраці з усіма 
сусідніми державами з урахуванням своїх національних інтересів, особливо в частині вирішення загальних 
регіональних соціально-економічних проблем, що мають важливе значення для забезпечення безперешкодного 
переходу до сталого розвитку регіонів;  

 особливу увагу слід приділити проблемним і депресивним регіонам у прикордонні, де є актуальною 
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допомога районам зі слабо розвинутою промисловою і соціальною інфраструктурою, наявністю малих 
моногалузевих міст, що мають високий рівень безробіття;  

 основне значення у зовнішньоторговельній ціновій політиці – це сприяння підвищенню якості 
продукції, що експортується, переорієнтації виробника на складну наукомістку продукцію [1-4].  

Проекти транскордонного співробітництва доцільно зосередити на створенні стимулів для розвитку 
транскордонного співробітництва і торгівлі на регіональному та місцевому рівнях, зокрема:  

 розвиток людського капіталу, що припускає моніторинг та вивчення основних тенденцій міграційних 
процесів усередині країни, сприяння вільному переміщенню трудових ресурсів та їх ефективного розміщення 
на транскордонних територіях;  

 забезпечення єдності економічного простору держави при збереженні самостійності регіональних і 
місцевих органів влади у прийнятті рішень в рамках своєї компетенції – усунення бар'єрів на вільне 
переміщення товарів і послуг, капіталів через кордон, відкриття регіональних ринків, усунення перешкод при 
реалізації інвестиційних проектів на транскордонних територіях;  

 подолання існуючих бар'єрів на шляху міжтериторіального переміщення трудових ресурсів, капіталу, 
товарів та послуг з метою активізації підприємницької та інвестиційної діяльності в різних регіонах, зниження 
темпів економічного зростання транскордонного товарообігу;  

 сприяння проведенню економічних реформ на регіональному та місцевому рівнях, виходячи 
насамперед із принципу багатофункціональності розвитку.  

Досягнення цілей, поставлених для реалізації проектів транскордонного співробітництва і торгівлі в 
середньостроковій перспективі, може бути забезпечено вирішенням наступних завдань:  

 ефективне виконання законодавчих рішень щодо розмежування повноважень між рівнями державної 
влади та місцевого самоврядування;  

 створення системи моніторингу регіональних економічних показників – економічного розвитку 
транскордонних регіонів, стану нормативної правової бази, ходу соціально-економічних реформ, формальних і 
неформальних бар'єрів для ведення бізнесу та здійснення інвестиційних проектів тощо;  

 сприяння міжрегіональної координації рішень у галузі транскордонного співробітництва і торгівлі – 
участь представників державної влади в плануванні інфраструктурних проектів, координація транспортних 
потоків і будівництва транспортних об'єктів у прикордонні, створення системи освіти з урахуванням 
регіональних інтересів;  

 сприяння виконанню «пілотних» проектів економічних реформ на регіональному та місцевому рівнях 
– розробка і прийняття уніфікованої з іншими країнами нормативної правової бази для проведення 
експериментів з впровадження нових інструментів транскордонного співробітництва і торгівлі.  

Обов'язковими умовами ефективного функціонування нових механізмів та інструментів транскордонного 
співробітництва і торгівлі, що передбачаються концепцією, є:  

1. Побудова системи моніторингу регіональних торгово-економічних показників. Здійснення таких 
пріоритетних напрямів соціально-економічних реформ, як активна регіональна політика щодо транскордонних 
регіонів, децентралізація управління, вимагають створення системи, яка дозволяє оперативно отримувати і 
аналізувати інформацію про стан економіки транскордонних регіонів, стан регіональних фінансів, показники, 
які характеризують ефективність транскордонного співробітництва в різних галузях та пов'язаних з цим 
проблем. Дана система покликана також забезпечити збір інформації та проведення типологізації 
транскордонних територій за критеріями з метою забезпечення виконання довгострокових пріоритетів 
територіального розвитку транскордонного регіону.  

Система повинна бути пов'язана зі збором даних та аналізом стану нормативної правової бази на 
регіональному та місцевому рівнях, оцінкою інфраструктурних можливостей для реалізації великих 
інвестиційних проектів у транскордонних регіонах, виявленням формальних і неформальних бар'єрів для 
ведення бізнесу та здійснення інвестиційних проектів.  

Система моніторингу покликана стати інструментом знаходження та поширення інформації про кращі 
умови транскордонної торгівлі. Розмежування повноважень між рівнями влади і управління передбачає певну 
автономію регіональних і місцевих органів влади у прийнятті рішень у рамках своєї компетенції, що в свою 
чергу створює передумови для існування різних регіональних можливостей проведення реформ.  

2. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки транскордонних регіонів у середньостроковій 
перспективі. Дана умова пов'язана зі сприянням центральної влади зусиллям адміністрацій транскордонних 
областей щодо проведення активної торгово-економічної політики, у тому числі реалізації інвестиційних 
проектів у галузі транспортної інфраструктури на транскордонних територіях.  

3. Багатоваріантність вжитих заходів і, відповідно, непередбачуваність їх наслідків. Ця умова 
характеризує реалізацію чергового етапу соціально-економічних реформ і масштабність поставлених завдань. 
Враховуючи необхідність децентралізації економіки транскордонних регіонів у середньостроковій перспективі, 
слід розширити практику «пілотних» проектів з виконання різних сценаріїв реформ на регіональному рівні як в 
міжрегіональному, так і в транскордонному аспекті. Для ефективного використання «пілотних» проектів (угод, 
рекомендацій, рішень) на місцевому рівні необхідна розробка відповідної нормативної правової бази, а також 
впровадження отриманих результатів у практику транскордонної торгівлі. У ряді випадків має місце фінансова 
підтримка з боку центральних органів управління і програм транскордонного співробітництва ТАСІС, 
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спрямована на співфінансування експериментальних проектів.  
4. Впровадження ефективних стимулів проведення економічних реформ на регіональному та місцевому 

рівнях в ув'язці з рішенням завдань, що стоять перед центром. Підвищення самостійності регіональних і 
місцевих органів влади у вирішенні питань, що знаходяться в межах їх компетенції, перехід на нові принципи 
надання фінансової допомоги у зв'язку з розмежуванням повноважень передбачає зниження втручання органів 
держуправління в дані рішення. Для цих цілей доцільно запроваджувати систему мотивації для реалізації 
пріоритетних економічних реформ транскордонного співробітництва на регіональному та місцевому рівнях, 
цьому може сприяти використання відповідних фінансових механізмів [1-5].  

Просування України по шляху сталого регіонального розвитку залежить від якісного розширення її 
зв'язків з транскордонними регіонами сусідніх держав. Останнє обумовлено орієнтацією найважливіших 
галузей виробництва та сфери послуг на зовнішній ринок, залежністю українського сировинно-енергетичного 
ринку від імпорту. Основною метою проектів і механізмів регулювання прикордонної торгівлі має стати участь 
регіонів в регіональному та міжнародному поділі праці на основі використання конкурентних переваг кожного 
з них.  

У найближчий період необхідно привести національне законодавство, яке регулює зовнішню і 
транскордонну торгівлю, у відповідність з міжнародними нормами, угодами, інструкціями, принципами; 
визначити механізми залучення та використання іноземних інвестицій для підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів; розвинути системи сертифікації та якості експортної продукції, визнані 
зарубіжними партнерами , тощо  

Досягнення цілей передбаченими механізмами транскордонної торгівлі і співпраці в рамках 
запропонованої концепції може бути забезпечено вирішенням наступних завдань:  

 створення системи моніторингу регіональних економічних показників;  
 прискорення соціально-економічного розвитку регіонів;  
 сприяння міжрегіональної координації рішень у сфері транскордонного співробітництва та торгівлі;  
 реалізація «пілотних» проектів економічних реформ на регіональному та місцевому рівнях.  
Висновки. Базуючись на результатах проведених досліджень, ми прийшли до наступних висновків:  
1. Багатофункціональний розвиток транскордонних районів України може бути досягнутий за 

допомогою реалізації стратегії, основні положення якої включають:  
 нарощування і поліпшення технічного стану основних виробничих фондів, удосконалення 

інфраструктури, реструктуризація економіки;  
 збільшення, завдяки високій якості природного середовища, багатої культурної спадщини, обсягу і 

складу туристичних послуг, які повинні стати провідною ланкою перетворень для інших галузей виробництва і 
послуг, забезпечення комплексного розвитку сільськогосподарської сфери. Доцільно об'єднати виробництва 
екологічно чистої продукції та надання туристичних послуг, що дозволить задіяти надлишковий трудовий 
потенціал в аграрному секторі і розширити галузь туризму;  

 організація виробництва екологічно чистих видів продукції у великих обсягах і підвищення 
експортних можливостей регіону в умовах кращої, ніж у середньому по країні, структури земельних площ, 
високого рівня виробництва молока, картоплі, зерна і великої рогатої худоби, багатої сировинної бази, 
сприятливих природних умов;  

 розширення участі регіону в міжнародному обміні, і перш за все, з державами СНД, зокрема з 
прикордонними територіями Білорусі, Росії, Молдови; розвитку транспортної інфраструктури; прискорення 
євроінтеграційних процесів у зв'язку з членством Польщі, Словаччини, Угорщини у Європейському Союзі;  

2. Транскордонні регіони України мають гарні можливості розширення масштабів і поглиблення 
співпраці з областями Росії, південними областями Білорусі, східними регіонами Польщі, Словаччини, 
Угорщини, північними областями Молдови та Румунії в рамках єврорегіонів «Буг», «Верхній Прут», «Нижній 
Дунай», «Карпати» і «Дніпро» і досягнення таким чином соціально-економічного зростання. Ефективними 
формами співробітництва повинні стати обмін інформацією в галузі соціально-економічної статистики, 
розвиток транскордонних міжбанківських фінансових потоків, проведення спільних економічних досліджень, 
розширення прикордонного ринку торгівлі товарами власного виробництва тощо.  

3. Досягненню сталого багатофункціонального розвитку регіонів перешкоджає ряд бар'єрів, що вимагає 
не тільки обліку, але, по можливості, зменшення ступеня або усунення їх впливу в цілому при практичній 
реалізації запропонованої концепції. Основними обмеженнями є: недостатній рівень розвитку фінансових та 
організаційних структур, що підтримують туристичну діяльність; необхідність меліорації значної частини 
земель; низький потенціал переробки сільськогосподарської продукції; незначний обсяг 
несільськогосподарських робіт; відсталість більшості одноосібних землеробських господарств, тощо. Вступ 
Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії до ЄС дає можливість адаптуватись до чинного законодавства та 
стандартів Європейського Союзу, що сприяє розширенню можливостей прискорення темпів розвитку 
прикордонних районів України. 
 
РЕЗЮМЕ 
Проаналізовано сучасні засади та тенденції формування концепції транскордонного співробітництва та торгівлі 
України із сусідніми державами.  
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Ключові слова: транскордонне співробітництво, транскордонна торгівля, єврорегіон, транскордонний ринок 
праці, інституційне співробітництво, спільні транскордонні проекти, зовнішньоекономічна діяльність, 
торговельно-економічна співпраця 
РЕЗЮМЕ 
Проанализированы современные основы и тенденции формирования концепции трансграничного 
сотрудничества и торговли Украины с соседними государствами. 
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, трансграничная торговля, еврорегион, трансграничный 
рынок труда, институциональное сотрудничество, совместные трансграничные проекты, внешнеэкономическая 
деятельность, торгово-экономическое сотрудничество. 
SUMMARY  
Analysis the modern principles and trends of the concept of cross-border cooperation and Ukraine's trade with 
neighboring countries. 
Key words: transborder cooperation, transborder trading, European region, cross-border labor market, institutional 
cooperation, joint cross-border projects, foreign trade, trade and economic cooperation. 
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Постановка проблеми Залізничний транспорт є складною соціально-економічною системою із 

внутрішньою, тільки йому притаманною територіально-виробничою структурою. Залізниці самим тісним 
образом пов'язані з економікою і соціальним розвитком територій, на яких вони розташовані. 

Донецька залізниця є складовою частиною залізничного транспорту України та пролягає по території 
Донецької і Луганський, частково Дніпропетровської, Запорізької і Харківської областей України. Основну 
часту території тяжіння Донецької залізниці складає Донецький економічний район. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій Проблемам забезпечення ефективності функціонування 
транспортних комплексів регіонів України присвячено ряд праць вітчизняних вчених, а саме М.І. Данька, В.Л. 
Диканя, Н.В. Якименко, Ю.В. Соболєва, Л.О. Позднякової, О.Г.Дейнеки,Ю.С. Бараша, , В.Д. Зеркалова, Л.Ю. 
Яцківського[3-8],Н.В. Чебанової,О.Г. Кірдіної, та ін. Однак незважаючи на те, що проблемам транспортних 
комплексів регіонів нашої держави приділялась величезна увага, але узагальнення та співставлення основних 
існуючих параметрів ефективного функціонування залізничного комплексу потребують подальшого 
визначення, в чому і полягає мета даної статті. 

Виклад основного матеріалу Донецький економічний район - потужний міжрегіональний 
територіально-виробничий комплекс, що включає до свого складу Донецьку і Луганську області, розташований 
на південному сході України поруч з промислово розвиненими районами країни: промисловим і лівобережним 
Придніпров'ям. На півночі межує з Бєлгородською і Воронезькою областями, а на сході - з Ростовською 
областю Російської Федерації. На півдні омивається водами Азовського моря [1]. 

Він являє собою вагому частину економічного потенціалу України. Вигідне географічне положення, 
близькість джерел сировини і ринків збуту продукції, багатогалузева промисловість, розвинута мережа 
транспортних комунікацій, висока густота населення району виділяють його серед інших економічних районів 
країни. Займаючи 8,8 % території і зосереджуючи 15,2% населення, Донецький економічний район виробляє 25 
% обсягу промислової та 8,0 % обсягу сільськогосподарської продукції країни. Тут найвища густота міського 
населення, найнижча - сільського, найбільший промисловий потенціал і в той же час найнижча густота 
сільського розселення. За рівнем техногенного навантаження на навколишнє середовище район посідає одне з 
перших місць у Європі та світі. У районі утворився індустріально-аграрний господарський комплекс із 
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переважним розвитком важкої промисловості. Більшість галузей спеціалізації - вугільна, чорна, металургія, 
машинобудування, хімічна, нафтохімічна - мають міжрегіональне і міжнародне значення. 

За потужністю і різноманітністю мінеральної бази Донбас майже не має аналогів у Європі. Донецька 
мінеральна полікомпонентна зона характеризується найвищим рівнем зосередження ресурсів. У її складі наявні 
основні види паливно-енергетичних ресурсів, перш за все кам'яне вугілля всілякого марочного складу -від 
висококалорійних антрацитів та інших менш цінних енергетичних сортів до дуже дефіцитних коксівних, 
зокрема, малосірнистих і низькопопільних. 

Специфічні риси сучасного виробничого потенціалу Донецького економічного району визначаються 
особливостями його природно-ресурсного потенціалу і виробничою спеціалізацією господарства регіону [2]. 

Донецький економічний район вирізняється розвинутим промисловим виробництвом, особливо галузей 
важкої промисловості, яке сформувалося під впливом специфічного природно-ресурсного потенціалу району. 
У 2010 р. частка паливної промисловості і чорної металургії району в галузевій структурі виробництва 
промислової продукції майже у 2 рази перевищувала середні показники по країні. Найбільшу питому вагу у 
промисловому виробництві Донецької області має чорна металургія - 52,3 %, а в Луганській - паливна 
промисловість - 30,7%. Питома вага всіх інших галузей промислового виробництва району в його структурі 
нижча, ніж у середньому по Україні. Крім вище згаданих галузей, Донецька область вирізняється розвинутим 
машинобудуванням і металообробкою, електроенергетикою, потужним хімічним комплексом, а Луганська - 
машинобудуванням і металообробкою та харчовою промисловістю, хоча частка останньої в промисловому 
виробництві регіону нижча більш як у 2 рази, ніж у середньому по Україні. 

Транспортно-дорожній  комплекс  України  об'єднує  залізничний, автомобільний, авіаційний, 
морський, річковий та трубопровідний транспорт, мережу автомобільних доріг загального користування, 
міський електротранспорт, а також галузь зв'язку й інформатизації. 

Регіон має одну з найгустіших мереж залізниць в Україні. їх довжина становить 2927,6 км, густота - 53,0 
км на 1000 км2. Загальна довжина автошляхів становить 13 600 км, густота - 255,6 км на 1000 км2. По території 
району проходять магістральні газопроводи «Союз», Ставрополь - Москва, нафтопроводи Самара - Слов'янськ 
і Грозний - Лисичанськ. Великим підприємством морського транспорту є АП «Азовське морське 
пароплавство», яке здійснює перевезення вантажів власним і орендованим флотом між портами України та 
інших держав. Потужним морським портом на Азовському морі є Маріуполь – великий транспортний вузол і 
база для суден Азовського морського пароплавства. Повітряний транспорт представлений двома 
авіапідприємствами в Донецьку і Луганську, а аеропорти Донецька, Лисичанська, Луганська і Севєродонецька 
мають міжнародний статус. 

Залізниця в Донбасі є основним видом транспорту і по густоті мережі не має собі рівних у світі. Вона 
обслуговує більше 3 тис. підприємств (у Донецькій і Луганській областях - 94%), інші - у Харківській, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Ростовській областях), у тому числі вугільні шахти, металургійні, коксохімічні й 
трубні, машинобудівні та верстатобудівні заводи, збагачувальні фабрики, заводи гірського устаткування, 
металоконструкцій і металовиробів, сотні підприємств хімічної, легкої, харчової та іншої галузей 
промисловості, підприємств по видобутку і виробництву будівельних матеріалів, хімічних і мінеральних 
добрив, ряд сільськогосподарських підприємств. По відправленню кам'яного вугілля Донецька залізниця 
займає перше місце на Україні. Підприємства, які примикають до залізниці, мають розвиту мережу під'їзних 
колій (понад 7,5 тис. км), довжина яких у 2,6 рази перевищує експлуатаційну довжину магістралі [4]. 

Будь-який вид транспорту має свою власну систему показників, яка і склалася історично й відображає 
його унікальність і неповторність, враховує техніко-економічні та інші особливості. Однією з основних 
проблем, яка постає перед науковцями в процесі проведення повного та системного оцінювання є 
необхідність приведення показників, котрі мають різноманітні розмірності. 

Але більшість показників є загальними для всіх видів транспорту. Умовно їх можна поділити на такі 
групи [6]: 

- показники перевізної та вантажно-розвантажувальної роботи (вантажо- і пасажирообіг, обсяг перевезень 
вантажів і пасажирів, приведений вантажообіг, обсяг відправлення і прибуття); 

-показники матеріально-технічної бази (відстань шляхів сполучення, їх щільність, сумарна 
вантажопідйомність або тоннаж транспортних одиниць, пропускна сумарна енергетична потужність активних 
транспортних одиниць, пропускна та провізна здатність елементів транспортної мережі); 

-показники експлуатаційної роботи (середня вантажонапруженість, дальність перевезень, швидкість 
доставки вантажів, використання вантажопідйомності рухомого складу і часу його обороту, середньодобовий 
пробіг); 
-показники економічної ефективності та фінансові показники (собівартість, продуктивність праці, 
фондовіддача, фондомісткість, прибуток, витрати, доходи, рентабельність). 

Як ми вже згадували, ефективність функціонування визначається комплексом різноманітних 
чинників, перелік та вплив яких відрізняється та змінюється в залежності від складу інвесторів, виробничо-
технічних особливостей інвестованого виробництва, якості його економічного розвитку. 

Основні чинники і показники, які значною мірою впливають на рівень ефективності функціонування 
залізниць. На підставі проведеного дослідження визначені основні групи показників, які необхідно включити 
для розрахунку інтегрального показника рівня ефективності функціонування залізниць. 

Оцінювання рівня ефективності функціонування Донецької залізниці пропонується здійснювати за 
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наступними синтетичними показниками [8]: 
перспективність розвитку; 
ефективність діяльності; 
техніко-технологічна характеристика; 
майновий і фінансовий стан; 
рівень рентабельності та ділової активності; 
рівень ризиків. 

Перспективність розвитку оцінюється на підставі наступних аналітичних показників: вивантажено 
вагонів (вагонів у середньому за добу); відправлено вантажів (тис. тонн); тарифний вантажооборот (млн. т-
км); відправлено пасажирів (тис. осіб); пасажирооборот (млн. пас-км); різниця між приростом приведеної 
продукції по залізниці та приростом приведеної продукції у цілому по Укрзалізниці (%); середньооблікова 
чисельність працівників основної діяльності (тис. осіб); середньомісячна зарплата працівників основної 
діяльності (грн.). 

Ефективність діяльності оцінюється за допомогою наступних аналітичних показників: фондовіддача 
(приведених т-км/грн.); фондоозброєність (тис. грн./ 1 особу); продуктивність праці (тис. приведених т-км/ 1 
особу); питома вага електричної тяги у загальному вантажообороті (%); співвідношення між експлуатаційним 
і тарифним вантажооборотом (одиниць); інтенсивність перевезення вантажів (млн. тонн/км) і пасажирів (тис. 
пасажирів/км); працемісткісткість (відношення суми витрат на оплату праці до загальної суми 
експлуатаційних витрат), %; матеріаломісткість (відношення суми витрат на паливо, електроенергію та 
матеріали до загальної суми експлуатаційних витрат), %; середньодобова продуктивність вагона (т-км 
нетто/вагон); середньодобова продуктивність локомотива (тис. т-км брутто). 

Техніко-технологічна характеристика оцінюється на підставі наступних показників: експлуатаційна 
довжина колій (км); частка двох і більше колійних дільниць (%); частка електрифікованих дільниць (%); 
частка ліній, обладнаних автоблокуванням та диспетчерською централізацією (%);частка ліній безстикової 
колії (%); частка колій з термозміцненими рейками (%); частка колій на залізобетонних шпалах (%). 

До показників, які характеризують майновий та фінансовий стан, належать: вартість основних засобів 
(млн. грн.); ступінь зношення основних засобів (%); дебіторська і кредиторська заборгованості (млн. грн.); 
частка залізниці в отриманій виручці від перевезень вантажів і пасажирів (%); доходна ставка вантажних 
перевезень (коп./10 т-км тарифних); доходна ставка пасажирських перевезень (коп./10 пас-км); собівартість 
вантажних перевезень (коп. / 10 т-км тарифних); собівартість пасажирських перевезень (коп./10 пас-км). 

Рівень рентабельності та доходності розраховується на підставі показників рентабельності: перевезень 
у цілому, основної діяльності залізниць та основних фондів (%). Також враховуються: показники обертання 
дебіторської і кредиторської. заборгованості (разів), середній термін обороту дебіторської і кредиторської 
заборгованості (днів). 

В групу показників, які характеризують рівень ризиків, пропонується включити такі показники, як: 
приведена кількість транспортних подій до обсягів перевезень (шт/100 млн. т-км); кількість інцидентів та 
порушень (кількість подій на рік); відхилення середнього ступеня зношення основних засобів залізниці від 
середнього по Укрзалізниці; відхилення рентабельності перевезень на залізниці від середнього по Укрзалізниці 
(%); відхилення рентабельності основної діяльності на залізниці від середнього по Укрзалізниці (%); 
відхилення доходних ставок і собівартості вантажних і пасажирських перевезень на залізниці від середнього по 
Укрзалізниці (%); різниця між середньомісячною заробітною платою на залізниці та середньою по 
Укрзалізниці (грн.). 

Наступним етапом більш детальніше зупинимося на деяких основних показниках роботи залізниць. 
Так, обсягові показники роботи залізниці, як вантажооборот, обсяги перевезень, відправлення вантажів, 
навантаження тощо, характеризують не тільки стан залізничного транспорту, але й загальноекономічну 
ситуацію в країні, тому що вони відображають основні закономірності розвитку економіки регіону. 

Обсяг перевезення вантажів характеризується показниками, які мають суттєве значення для транспорту 
та для інших галузей економіки. Показники «відправлено вантажів» та «прибуло вантажів» відображають 
обсяги вантажних перевезень за місцем їхнього виникнення і завершення. Вони використовуються для 
характеристики економіки районів обслуговування залізниць, розробки транспортних балансів окремих 
економічних районів країни та економіки країни в цілому. 

Показник «відправлено вантажів» характеризує обсяг пред'явлених до перевезення вантажів - продукції 
окремих галузей економіки країни. Показник «прибуло вантажів) характеризує постачання окремих районів 
країни визначеною продукцією. Показник «перевезено вантажів» відображає загальний обсяг вантажів, 
перевезених залізничним транспортом у цілому. Він використовується для аналізу результатів перевізної 
діяльності. 

Обсягові показники перевезення вантажів є основою для визначення потреб мережі і окремих залізниць 
у рухомому складі, а також використовується для розрахунку і аналізу важливіших якісних показників 
(собівартості перевезень, продуктивності праці, середньої дальності перевезень, доходної ставки тощо). 
Вантажооборот залізниць використовується для визначення транспортної складової у вартості продукції 
окремих галузей економіки [9]. 

Тарифний вантажооборот - це показник продукції залізничного транспорту, виражений у тарифних 
тонно-кілометрах. Показник дорівнює сумі добутків маси окремих відправок у тоннах на відстань їхнього 
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перевезення. Тарифна відстань перевезення окремої відправки складається з найкоротших відстаней по кожній 
залізниці фактичного шляху прямування вантажу. 

На залізничному транспорті у вантажних перевезеннях виокремленні два види сполучення: місцеве і 
пряме. До місцевого сполучення належать перевезення, які здійснюються в межах однієї дороги, а до прямого - 
в межах двох і більше доріг. У прямому сполученні виокремлюють ввіз, вивіз і транзит. 

Структура вантажних перевезень дороги за видами сполучення передусім визначається 
економікою району її тяжіння. Крім того, вона залежить і від місцеположення дороги на мережі шляхів 
сполучення: на тупикових дорогах Гни, як правило, значна частка перевезень у місцевому сполученні, на 
дорогах центральної частини країни - в транзиті . 

Продуктивність праці, фондовіддача, фондоозброєність, матеріаломісткість і працемісткість продукції є 
основними показниками ефективності діяльності будь-якого підприємства. Сукупність цих показників 
відображає ефективність використання всіх основних ресурсів залізниць. 

Всі показники використання рухомого складу можна згрупувати наступним чином: 
-синтетичний показник використання одиниці рухомого складу; 
-продуктивність локомотива або вагона; 

-показники використання потужності;  
-середня маса потяга і навантаження на вагон, доля непродуктивного пробігу тощо; 
-показники використання часу - середньодобовий пробіг локомотива і вагона, середня дільнична і 

технічна швидкість руху локомотива і потяга тощо. 
Показники продуктивності вагону і локомотива відображають інтенсивність використання технічних 

засобів залізниць у натуральній формі. Ці показники суттєво впливають на ефективність діяльності залізниці за 
рахунок того, що при інших незмінних умовах, в результаті підвищення інтенсивності використання технічних 
засобів скорочуються витрати і, як слід, підвищується ефективність. 

Середньодобова продуктивність локомотива у вантажному русі визначається відношенням 
вантажоообороту до величини експлуатаційного парку, вираженого у локомотиво-добах. Середньодобова 
продуктивність вагона відображає середньодобову виробітку вагона робочого парку в експлуатаційних тонно-
кілометрах нетто.  

Характеристика технічної оснащеності господарства колії надає можливість провести дослідження 
довжини залізничних колій по окремих залізницях і областях, що дозволяє провести порівняння технічної 
характеристики дослідити динаміку полігону мережі з рейками різних типів. 

Транспорт створює можливість ринкового обміну, а ринок, у свою чергу, стимулює розвиток 
транспорту. Не випадково про ступінь розвитку ринкових відносин у XIX ст. можна було судити за щільністю 
залізниць і темпам їх будівництва. Регулярне транспортне сполучення - необхідна умова ефективної 
комерційної діяльності, тому що воно дозволяє організовувати процес виробництва і збуту товарів як єдине 
ціле. 

Ураховуючи незначні обсяги залучених інвестицій, вагомість аналітичних показників у синтетичному 
показнику встановлена на підставі дослідження взаємозв'язків і взаємозалежності аналітичних показників, а 
також їхнього впливу на розмір отриманого залізницею прибутку. Вагомість синтетичних показників 
встановлена експертним методом. 

 
Рисунок 1– Система моніторингу регулювання рівня ефективності функціонування залізниці 
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 Висновки і пропозиції Необхідний рівень ефективності функціонування залізниці пропонується 
забезпечувати за допомогою комплексу заходів, до складу яких входять: оцінювання ефективності 
функціонування за допомогою моніторингу та динамічне відстеження результатів такого оцінювання; 
формування оптимальної стратегії розвитку залізниці, додатковим ефектом від реалізації якої має стати 
підвищення рівня її ефективності функціонування; оцінювання ризиків інвестування виробничо-господарської 
структури та управління ними з метою запобігання та зменшення втрат (рисунок 1).  

Для забезпечення процесу прийняття рішень, а також регулювання необхідного рівня ефективності 
функціонування залізниці необхідне застосування моніторингової системи, основними функціями якої є 
збирання, оброблення, аналіз і інтерпретація інформації про зміну рівня ефективності функціонування 
досліджуваного об'єкта. 
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РОЛЬ ТНК В ФОРМИРОВАНИИ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
 
Квитка Э.Е., аспирантка Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»     
 

Динамика общественного развития предполагает развитие всего комплекса самых различных отношений 
на самых разных уровнях. Совершенно очевидно, что значительную роль здесь играют отношения 
международного характера и, как наиболее масштабная и актуальная их составляющая – международные 
экономические отношения в частности. Любое явление имеет определенный фундамент и отправную точку 
развития, а также движущую силу, которая определяет его образ и направление дальнейшего развития. Можно 
сказать, что у рассматриваемой сферы общественной экономической жизни фундаментом и отправной точкой 
развития выступает именно международное разделение труда (далее – МРТ), а трансациональные корпорации 
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(далее  – ТНК),  в виду объективного все возрастающего своего значения в механизме мирового 
хозяйствования, очевидно играют очень существенную роль в формировании направлений развития 
международных экономических отношений.  

В силу этих причин, рассмотрение и исследование данных элементов напрямую связано с насущными 
проблемами определенных аспектов экономической науки, а кроме того, может сыграть важную роль в 
выработке государственной внешнеэкономической политики, обозначив необходимые акценты и определив ее 
дальнейший вектор.   

Актуальность данной темы обусловлена и перманентно подпитывается объективными событиями, 
происходящими на международной арене и одновременно являющимися все новыми витками в истории 
генезиса мировой экономики. Сюда можно отнести и волнения на Ближнем Востоке и в странах-
нефтеэкспортерах с еще не до конца понятными последствиями, и «цепные» кризисы в странах Евросоюза: 
Греции, Испании, Португалии, Италии; – несущие одновременную и непосредственную угрозу стабильности 
единой валюты стран еврозоны и, как возможное следствие – действия в связи с подобными ожиданиями 
остальных субъектов мирового хозяйства, долговой кризис и угроза дефолта крупнейшей экономики мира – 
США, также с очевидной угрозой другой доминирующей валютой в мире – американскому доллару, – и др.   

Понятия МРТ и ТНК тесно связаны как между собой, так и с таким понятием, как глобализация – МРТ 
в конечном итоге породило глобализацию (поскольку обеспечило взаимозависимость отдельных национальных 
хозяйств посредством своего развития в форме международной специализации и кооперации производства,  а 
затем в результате углубления этих связей начали формироваться зачатки единого глобального хозяйства, 
которые продолжают свою эволюцию и сегодня). Про ТНК же можно сказать, что они являются одним из 
элементов проявления МРТ, воплощением его реализации на современной арене мировой экономики. МРТ же, 
в свою очередь, является методологической основой для изучения данного явления. Кроме того, понятие ТНК 
неразывно связано с понятием глобализации, а именно – является ее следствием и средством реализации, и, как 
и последнее, содержит в себе много противоречивых свойств.  

Проблематика глобализации – одна из самых широко обсуждаемых тем в научных публикациях, – она 
либо прямо упоминается в названии статьи, либо в рамках исследования какой-либо другой проблемы автор 
затрагивает данную проблему и, вместе с тем, нередко ТНК. МРТ реже выступает объектом исследования в 
настоящее время, вероятно в силу фундаментального характера данного понятия, в то время как ТНК и 
глобализация – более современные и насущные явления, оказывающие непосредственное влияние на 
окружающую действительность.  

Исследованиями в этой области занимаются такие ученые, как Богомолов О. Л., Герасимчук В. Г., 
Филипенко А. С., Федулова Л., Вереникин А., Архангельский Ю., Панченко Е., Киндзерский Ю. и др. 

Основной особенностью публикаций на тему ТНК является в значительной степени односторонняя 
оценка их деятельности – либо определенно положительного, либо определенно отрицательного характера, что, 
по нашему мнению, не совсем соответствует истине. 

Целью данной статьи является выявление комплексного представления о феномене ТНК, оценка их 
влияния на различные сферы общественной жизни и на развитие внешнеэкономических отношений в 
частности. 

В рамках логической последовательности излагаемого материала, целесообразным видится начать его с 
рассмотрения МРТ.  

МРТ – основа основ существующей ныне комплексной системы хозяйственных связей национальных 
экономик, объединенных в единый механизм мировой экономики, отправная точка развития мирового 
хозяйства. Оно создает предпосылки для налаживания плодотворного экономического сотрудничества и 
углубления взаимосвязей и взаимозависимости  между экономиками разных стран, вне зависимости от уровня 
их развития. 

Существует много различных определений МРТ.  
О. Т. Богомолов определяет МРТ как «процесс устойчивой концентрации в отдельных странах 

производства материальных благ и услуг сверх внутренних потребностей, то есть для внешнего обмена, и 
одновременно как процесс развития потребления сверх производственных возможностей на основе 
приобретения продукции извне» [1, с. 34].  

Данное определение, по мнению автора, несколько сужает сущность МРТ и приближает его значение к 
международной торговле. 

Международное разделение труда – специализация стран на производстве определенных видов 
товаров, для изготовления которых в стране имеются более дешевые ресурсы и предпочтительные условия в 
сравнении с другими странами [3].  

Вышеуказанное определение описывает МРТ несколько с другой стороны, однако, делает это с 
позиции теории сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо, не учитывая влияние других факторов на 
данный процесс. Кроме того, не совсем корректно указана суть МРТ, поскольку она сужается до специализации 
исключительно предметной (потоварной), что, как известно, не соответствует истине. 

МРТ не стоит рассматривать исключительно в территориальных рамках, кроме того, оно не 
тождественно международной торговле. В исторически сложившемся стереотипе МРТ преобладала его 
потоварная специализация, и он реализовался главным образом посредством международной коммерческой 
торговли. Однако, в последствии данный стереотип вытеснился внутриотраслевым технологическим 
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разделением труда, которое включает в себя еще подетальную и пооперационную (технологическую) 
специализацию предприятий разных стран. Кроме того, разделение труда может происходить не только между 
отдельными странами, но и их группами или регионами.  

В основе МРТ в современных условиях лежит углубление научно-технического прогресса, путем 
перехода в конце XX в. к новому способу производства, к постиндустриальному обществу. Отличительная 
черта последнего — непрерывное генерирование инноваций, освоение новых технологий. Ключевым ресурсом 
развития становятся знания, наука, человеческий капитал. 

Кроме того, МРТ – обмен не только результатами производства, но и его факторами, к которым в 
настоящее время, помимо традиционных теоретических (земля, труд, капитал, предпринимательская 
способность), можно отнести и вышеупомянутые факторы.  

Таким образом, с учетом всего вышеизложенного, автор предлагает следующее определение МРТ: 
МРТ – это высшая форма общественно-территориального разделения труда, выраженная в единстве 

двух процессов – международной специализации и кооперации производства, разработок и услуг, а также 
предусматривающая эволюцинирующий обмен факторами производства между регионами, странами и/или их 
группами.   

Как и международная торговля, истоки формирования МРТ уходят еще в древние времена – к началу 
обмена между племенами. Однако это были лишь корни данного процесса, интенсивность роста которых была 
неодинакова во времени. Так, до промышленной революции ХVIII – ХIX века и изобретении паровой машины, 
экспорт стран основывался на национальном сырье, поскольку экономика еще оставалась аграрной. И только в 
период зарождения и развития индустриальной цивилизации МРТ начало развиваться в полную силу. Внешняя 
торговля в период формирования индустриальной цивилизации обусловила специализацию многих 
европейских стран. Например, Германия поставляла на мировой рынок сельскохозяйственную технику, 
паровые котлы, продукцию химической промышленности; Бельгия – оружие; Австро-Венгрия – металлы, сахар, 
хмель; Франция – текстиль; и т.д. [3, с. 201] 

Однако, очевидно, что с ХIX века изменению и развитию подверглись все сферы общественной жизни 
и экономика с международным разделением труда в том числе. К примеру, электроника более не выступает 
самостоятельной и отдельной отраслью, она – неотъемлемая часть каждого производственного процесса в 
современном мире. НТП все более интегрируется во многие сферы общественной жизни и деятельности. 
Помимо вертикальной интеграции производств на международном уровне с подчинением одних подразделений 
другим развивается и доминирует интеграция горизонтальная – с преимущественной вышеупомянутой 
специализацией предметной, подетальной и т.д.   

Кроме того, эволюционирует и объект исследований – если сначала это была просто торговля между 
отдельно взятыми странами, то по мере развития общества и его экономической мысли с выявлением 
значимости производственного потенциала государства и многими другими компонентами успешного его 
развития, он смещается и распространяется еще и на анализ производства и торговли отдельными видами 
товаров и услуг, а на следующей ступени – на изучение деятельности фирм, а именно – ТНК как ключевых 
участников международной торговли, инвестиционных процессов и иных форм международных 
экономических отношений.   

Первые ТНК начали появляться в конце ХIХ века и были связаны в основном с добычей, разработкой и 
сбытом сырьевых ресурсов. Потом стали появляться тресты, которые были ориентированы на выпуск военно-
технической продукции. Что касается ТНК более современного типа, то они появились в начале 80-х гг. ХХ 
столетия, а термин «ТНК» как общепринятый стал употребляться с 1960 года.   

По мере развития рыночных отношений, углублении и развитии форм МРТ, получали все новые 
импульсы к развитию и ТНК, представляя собой центры концентрации капитала и производств, которые 
динамично росли в соответствии с динамикой развития данных форм предприятий и становились довольно 
мощным конкурентным преимуществом в существующих рыночных условиях. Главным побудительным 
мотивом создания ТНК была банальная возможность получения значительных экономических выгод – 
получение сверхприбылей на фоне снижения производственных издержек. Однако впоследствии, по мере роста 
влияния деятельности ТНК на всю экономическую конъюнктуру мирового рынка стала проявляться тенденция 
к его монополизации этими самыми ТНК, что и стало причиной противоречивости данного явления.  

Таким образом, существует множество взглядов и оценок деятельности ТНК на различные сферы 
общественной экономической жизни. 

К примеру, в одной из научных работ исследователи оценивают влияние ТНК на воспроизводственный 
процесс:  

 «Влияние ТНК на воспроизводственные процессы двоякое. С одной стороны, это влияние определяет 
их как полностью самостоятельных «игроков» мирохозяйственных процессов. С другой стороны, ТНК 
выступают источником глобальной монополизации отдельных рынков. Монополизация достигается не только 
за счет высокого удельного веса продукции ТНК, но нередко путем скупки (слияний, поглощений) реальных 
или потенциальных конкурентов за границей. 

ТНК контролируют около половины мирового производства и 80-90 % финансовых потоков и высоких 
технологий и превратились в реальных распорядителей жизни мирового сообщества как одного целого. Они 
действуют будто «дьявольский насос», который перекачивает капиталы и ресурсы труда туда, где 
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эффективность их использования выше. В результате богатые становятся богаче, а бедные навсегда 
приговорены к нищете» [4, с. 37].   

В данном случае оценка ТНК носит ощутимо негативный характер и довольно метко затрагивает 
наиболее насущные и значимые проблемы, связанные с их деятельностью. Однако, сравнение ТНК с 
«дявольским насосом», по нашему мнению, игнорирует выигрыш от существования и деятельности данных 
субъектов всего мирового хозяйства, поскольку все эти процессы заданы и осуществляются в рамках 
углубления и усовершенствования международного разделения труда, которое на протяжении многих столетий 
позволяло увеличивать выгоду как производителей, так и потребителей разнообразной продукции и услуг за 
счет снижения издержек первых и расширения возможностей выбора последних. Кроме того, нельзя 
игнорировать еще такой немаловажный факт, как создание огромного количества рабочих мест для 
принимающих стран, что является существенным инструментом в борьбе с безработицей. 

Также в современной научной литературе поднимаются проблемы, связанные с корпоратизацией 
общественной жизни, в которой роль государства в формировании экономической политики теряет свои 
позиции, уступая их крупнейшим бизнес-группам:  

«Государство как абстрактная корпорация постепенно превращается в одну из других многочисленных 
корпораций, к которым переходит часть государственных функций, например, социальных, образовательных и 
т.д. Как замечают исследователи, «мир государств» превращается в «мир корпораций», где экономическая 
политика внутри страны определяется уже не государством, а группой мощнейших корпораций, отечественных 
либо зарубежных, действующих в стране. В такой ситуации происходит сращивание интересов государства с 
интересами корпораций, олицетворением которых выступает экономическая и промышленная политика» [5, с. 
15]. 

Кроме того, в одной из публикаций на рассматриваемую тему обращается внимание на проблему 
навязывания западной культуры ведения бизнеса и интересов ведущих мировых экономик развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой:  

«Поскольку транснациональные корпоративные структуры порождены западной экономической 
культурой, то они, природно, выступают своеобразными «згустками» этой культуры, ее «протоядрами». Через 
последние имплементируются выгодные развитым странам параметры формирования экономик других, менее 
развитых стран, происходит подчинение их экономик, прежде всего благодаря экспансии иностранных ТНК, 
собственным целям последних. 

…Страны-лидеры из-за включения в свои технологические цепи производств более слабых стран 
нейтрализовали активность последних, фактически лишили их шансов реализовать собственную, независимую, 
не контролируемую извне экономическую политику и попасть в авангард мирового прогресса, присвоили себе 
право оценивать и корректировать в свою пользу их политику для достижения собственных целей» [Там же, с. 
15-16].  

Таким образом, приведенные выше авторы демонстрируют определенно негативную точку зрения на 
имплементацию ТНК в «сердце» мировой хозяйственной системы.  

Действительно, влияние ТНК на экономическую конъюнктуру рынка трудно недооценить: обороты 
крупнейших их представителей нередко превышают объемы экономик многих стран… Кроме того, параметры 
их деятельности в самом деле задаются западными «игроками» международной арены, от которых зависит вся 
мировая экономическая система и интересы которых действительно проигнорировать, мягко говоря, очень 
трудно. Да и внутрикорпоративные рынки, создаваемые ТНК, рыночными законами не управляются, а 
следовательно, они препятствуют природному развитию международной торговли. Также, в связи с масштабом 
их производственной деятельности, имеет место довольно существенное влияние ТНК и на другие сферы 
общественной жизни: занятость и трудовая деятельность населения, экологическая обстановка, и т.д. 

Принимая во внимание еще один существенный и в то же время негативный момент относительно 
деятельности ТНК – монополизацию рынка данными хозяйствующими субъектами – нельзя не отметить 
значение в данном аспекте деятельности и применения антимонопольного законодательства, осуществляемого 
посредством антимонопольных комитетов, национальных комиссий, и прочих антимонопольных организаций. 
Однако, несмотря на предположительно объективную необходимость существования подобного рода 
организаций, существует совершенно альтернативная, точнее даже сказать, прямо противоположная точка 
зрения относительно положительного значения как самих таких организаций, так и в отношении ТНК в 
принципе. Причем она также является очень распространенной.  

Например, Ю. Архангельский полагает, что структурная перестройка и инновационное развитие 
экономики Украины может быть реализовано только при участии ТНК и ФПГ, поскольку разработка новых 
технологий, как правило, не под силу одному человеку или небольшому коллективу, и успехов в инновациях 
добиваются только большие фирмы (корпорации), в которых есть и кадры, и техника, и финансовые 
возможности. А что касается различных антимонопольных организаций и Антимонопольного комитета (АМК) 
в частности, то ученый утверждает, что их существование не является целесообразным и они подлежат отмене, 
потому как мешают сосредоточению и координации сил в ТНК. Что же до монополизации рынка, в связи с 
которой и основаны подобные организации, то данный автор выказывает мнение о том, что цены монополиями 
все равно устанавливаются в рамках закона спроса и предложения, а конкуренция, «якобы сдерживаемая» 
монополиями может быть организована и внутри корпорации [6, с. 31-32]. 
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Также другими исследователями упоминается еще один немаловажный и, безусловно, положительный 
аспект деятельности ТНК, связанный с возрастающей международной конкурентоспособностью стран, 
следствием которой является разворачиваемая в них инвестиционная деятельность ТНК [7, с. 22]. 

Все вышеизложенные точки зрения затрагивают реально существующие факты, связанные с 
деятельностью ТНК. Однако, каждая взятая отдельно точка зрения в основном является либо радикально «за» 
либо радикально «против» данных субъектов мировой экономики, что, по мнению автора, не может 
соответствовать действительности.  

Безусловно, имеет место проблема «навязывания» интересов стран Запада странам развивающимся, 
зависящим от них. Однако, такое явление, как глобализация, несмотря на весь комплекс обсуждаемых мировым 
сообществом проблем, которые породились ею, содержит в себе много иных возможностей, среди которых, в 
частности – возможность перенимать и использовать продукты НТП: новые технологии, знания, 
квалифицированный трудовой ресурс и многое другое, что в условиях обособленного развития национальных 
экономик с учетом соблюдения ими всего комплекса своих интересов, разрабатывалось и развивалось бы в 
данных странах намного дольше и еще неизвестно, на какой уровень бы вышло, да и вышло ли бы вообще. 
Кроме того, в условиях развития международных отношений, глобализации и в связи с этим все возрастающей 
открытости стран мирового сообщества они имеют гораздо большие возможности использовать различные 
прочие ресурсы для собственного развития. А потому, потенциальная перспектива успешного и плодотворного 
развития упомянутых выше развивающихся стран – под большим вопросом.  

Следующая упомянутая проблема, связанная с деятельностью ТНК – монополизация крупнейшими их 
представителями мирового рынка товаров и услуг. Данная проблема действительно существует и порождает 
следующую, о которой также шла речь выше – так называемую «корпоратизацию» общества. 

 Как известно, основной проблемой при монополизации рынка выступает подавление конкуренции, и, 
как следствие – невозможность нормального экономического развития страны. И, несмотря на то, что 
некоторые исследователи (в частности, Ю. Архангельский) смотят на данную проблему под несколько иным 
углом, говоря о возможности конкуренции внутри данных корпоративных структур, автор склоняется к другой 
точке зрения, поскольку не видит в создании внутрикорпоративной конкуренции решения данной проблемы на 
уровне всех участников мирового хозяйства, которые все так же остаются «за бортом» данных процессов. 
Кроме того, Ю. Архангельский весьма категорично выступает против деятельности антимонопольных органов 
и даже ратует за их ликвидацию [6, с. 33]. По нашему мнению, данная рекомендация потенциально приближает 
существующую экономическую действительность (а именно – смешанную экономическую систему) к 
идеальной теоретической – рыночной, которая, как мы полагаем, лишь тем и хороша, что существует только на 
страницах учебников по экономической теории. Экономическая жизнь страны не должна превращаться в 
анархию под предводительством крупнейших корпораций – государство для того и существует, чтобы 
осуществлять справедливый контроль и поддерживать некий баланс в этой сфере. И в рамках все той же 
корпоратизации общества его роль в данном вопросе приобретает только все возрастающее значение.  

Однако, что касается видения ТНК и ФПГ как необходимых участников и залога успешной 
инновационной деятельности государств, автор полностью разделяет точку зрения Ю. Архангельского, 
поскольку именно в них сосредоточены все ресурсы и предпосылки для успешной работы в данном 
направлении – новые научные знания, технологии, квалифицированный и, что не менее важно, командный 
труд, финансовые и прочие ресурсы. 

Американский финансово-экономический журнал «Forbes» ежегодно публикует отчеты с рейтингами 
крупнейших мировых компаний, в которых учтены основные показатели деятельности: выручка, прибыль, 
размер активов и рыночная капитализация. В поле зрения попадают 2 тысячи наиболее крупные по данным 
показателям компании. Суммарные показатели попавших в свежий список за 2010 год заметно увеличились по 
сравнению с предыдущим. Вместе участники рейтинга сгенерировали $32 трлн выручки (рост – $2 трлн), а 
общая прибыль составила $2,4 трлн против $1,4 трлн годом ранее. Активы 2000 крупнейших корпораций 
«Forbes» оценил в $138 трлн, а совокупную капитализацию – в $38 трлн [8]. 

Данная информация становится еще интереснее, если сравнить указанные данные, например, с таким 
показателем, как мировой ВВП за тот же 2010 год: по данным Всемирного банка, он составил $63,049 трлн. При 
этом ВВП крупнейшой экономики мира – США – составил $14,582 трлн, а идущих вслед за ней лидеров – 
$5,879 трлн (КНР) и $5,498 трлн (Япония). Крупнейшие европейские экономики составили $3,31 трлн 
(Германия) и $2,56 трлн (Франция) [9].  

Таким образом, совершенно очевидно, что роль ТНК в современной действительности трудно 
недооценить. Данные субъекты мировой экономики занимают очень значимую позицию на международной 
арене и оказывают бесспорное и очень существенное влияние на экономическую конъюнктуру рынка. Данное 
влияние очень многогранно и очень по-разному оценивается учеными и исследователями, что объясняется 
весьма противоречивыми результатами и возможностями, котрые несет деятельность ТНК, а также разную 
оценку этих явлений как учеными, так и теми или иными субъектами международных экономических 
отношений. 

С одной стороны, ТНК действительно эволюционировали в некую мощную движущую силу, 
воплощающую в себе и заставляющую учитывать интересы наиболее сильных экономик мира, а возможно, в 
определенной степени и свои собственные, стран, которые только встали или же еще находятся на пороге пути 
экономического развития, и которые, в силу этих причин развиваются по сценариям, созданным не на основе 
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своих особенностей развития и положения в мире, а потому являющимися наиболее оптимальными для них, а 
на основе позиций выгоды доминирующих участников мирового хозяйства.  

Кроме того, ТНК неразрывно связаны с такими понятиями, как МРТ и глобализация, о чем 
упоминалось выше. А потому, как порождение вышеуказанных процессов, они несут аналогичное следствие. 
Как известно, одним из проявлений глобализации является слияние и интеграция самых различных сфер 
общественной национальной жизни в мировую систему. Речь идет не только об экономике, а и о культуре, 
политике, образовании, разработке и внедрении неких единых стандартов в самые различные сферы жизни 
общества (кстати говоря, не всегда выгодных для всех), и многом другом. Происходит «стирание» неких 
национальных особенностей каждой взятой отдельной страны. Таким образом, различные государства 
приводят себя к общему знаменателю, теряя таким образом эти самые уникальные особенности, которые могли 
бы дать им конкурентные преимущества, которые достигаются именно благодаря отличиям стран  друг от 
друга, а не сходству (этот факт, вероятно, не учитывается правительствами отдельных стран мирового 
сообщества). В результате этого, по нашему мнению, конечным итогом данных процессов может стать 
нивелирование интересов отдельных государств во имя «общего блага». 

Хотя, безусловно, есть и положительные стороны глобализации – это возросшие возможности обмена 
факторами и результатами производства, расширение возможностей потребителя (ввиду появления большого 
количества новых товаров и услуг), производителя (возможность более эффективного производства), создание 
огромного количетсва рабочих мест, инвестиции, создающие лучшие возможности для развития принимающим 
странам, возростающая мобильность рабочей силы, капиталов, а также многое другое. Но и здесь можно 
упомянуть один недостаток, который является весьма значительным и является объектом исследования 
некоторых ученых. Суть его в так называемой фетишизации свободного рынка, происходящей на фоне 
отсутствия социальной ответственности и смещении на задний план духовных и культурных идеалов общества 
в пользу целей сугубо материальных и потребительских, что стало следствием развития глобального рынка по 
описанному сценарию [10, с. 45]. Автор также признает факт присутствия подобной тенденции. 

Таким образом, мы видим, что явления МРТ, глобализации и ТНК теснейшим образом связаны между 
собой и состоят в непосредственной зависимости друг от друга. В процессе эволюции МРТ прошло множество 
этапов, которые заложили фундамент формирования современного глобального рынка, постоянно 
действующими и неотъемлемыми участниками которого являются различные страны, ТНК, международные и 
наднациональные организации, пребывающие в постоянном и динамичном развитии.  

Влияние ТНК становится все более существенным на мировую экономику – это уже не просто 
компании как рядовые участники мирового хозяйственного механизма, а крупнейшие бизнес-структуры, 
интересы которых сращиваются с интересами государств и задают направления для формирования 
внешнеэкономических политик последних. Таким образом, развитие внешнеэкономических отношений 
оказывается под существенным влиянием интересов  крупнейших корпораций. С точки зрения экономики, 
обеспечиваются более эффективные условия производства и расширяется ассортимент товаров и услуг, но 
вместе с тем, зависимые, развивающиеся страны вынуждены двигаться в рамках, заданных странами развитыми 
– инвесторами – владельцами крупнейших ТНК; с точки зрения политики, теряется самостоятельность в 
принятии решений и в некоторой степени суверенитет отдельных государств, однако, в то же время, создаются 
улучшенные условия для перенятия опыта в осуществлении управления государством у более успешных в 
данном аспекте стран (в основном это актуально на уровне интеграционных объединений).  

Можно сказать, что все описанные тенденции находят отражение в явлении, называемом 
корпоратизацией общества, о котором упоминалось в данной статье. По мнению автора, данное явление 
необходимо рационализировать усилиями стран мирового сообщества. Иными словами, правильно расставлять 
приоритеты в управлении каждым отдельным государством, поскольку оно все-таки не является лишь одним из 
элементов огромной бизнес-структуры под названием «глобальная экономика», а выступает гарантом порядка и 
суверенитета – как внутри страны, так и за ее пределами. 

 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена определению роли ТНК в формировании внешнеэкономических отношений в неразрывной 
связи с такими понятиями как «международное разделение труда» и «глобализация». Автор анализирует 
существующие взгляды на рассматриваемые категории и формулирует комплексную оценку данных явлений. 
Ключевые слова: международное разделение труда, ТНК, глобализация, международные экономические 
отношения, мировое хозяйство. 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена визначенню ролі ТНК у формуванні зовнішньоекономічних відносин у нерозривному 
зв’язку з такими поняттями як «міжнародний поділ праці» та «глобалізація». Автор аналізує існуючі погляди на 
категорії, що розглядаються та формулює комплексну  оцінку даних явищ. 
Ключові слова: міжнародний поділ праці, ТНК, глобалізація, міжнародні економічні відносини, світове 
господарство. 
SUMMARY 
Article is devoted the definition of  international labour division role in shaping foreign economic relations in 
inseparable connection with such categories as: “TNC” and “globalization”. The author examines existed views on the 
categories considered and shapes a comprehensive assessment of these phenomena.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Киркевич М.С., магистр экономических наук, аспирантка УО «Полесский государственный университет»     

 
До 1980-х гг. промышленные предприятия действовали в условиях благоприятной конкурентной среды. 

Ограниченность коммуникаций, огромные географические расстояния, защищенные рынки снижали 
возможности иностранных предприятий конкурировать на национальных рынках. Мотивация для обеспечения 
максимальной эффективности, совершенствования приёмов менеджмента или минимизации затрат была 
слабой, а увеличение издержек можно было переложить на потребителей. Цены устанавливались такими, что 
они могли покрыть операционные издержки и обеспечить заранее установленные показатели рентабельности, 
поэтому увеличение затрат могло компенсироваться за счёт цены. Разработке систем, позволяющих снижать 
издержки и точно измерять их, учёту рентабельности отдельных видов товаров внимания уделялось мало. 

Однако уже в 1980-е гг. произошло устранение барьеров, препятствующих международной торговле, что 
привело к созданию в бизнесе ситуации, когда все компании мира сотрудничают и конкурируют друг с другом 
в едином пространстве. Чтобы успешно конкурировать в этих условиях, приоритетом в своей деятельности 
предприятия сделали удовлетворение запросов потребителей. Благодаря технологическим инновациям срок 
жизни продуктов постоянно сокращается. Его успешное продвижение на рынке сегодня отнюдь не даёт 
гарантий конкурентоспособности завтра. Поэтому предприятия стараются предвидеть будущие предпочтения и 
потребности клиентов, предлагая широкий выбор новых продуктов. Они получают выигрыш благодаря 
своевременности реагирования, а не за счёт экономии на масштабах производства и цене ресурсов. 

Интенсивная конкуренция и расширение ассортимента продукции привели промышленные предприятия 
к потребности управлять затратами и разрабатывать информационные системы, позволяющие лучше понять 
базу затрат и выявить источники повышения рентабельности по отдельным видам продукции, потребителям и 
рынкам. Предприятия постоянно ведут поиск способов снижения издержек, сокращения отходов, повышения 
качества и улучшения показателей деятельности [1, с. 41-42]. 

В 1992 г. наша страна, Республика Беларусь, из дефицитного рынка переместилась в конкурентный. 
Однако в экономике предприятия приоритет отдавался производству, главная задача сводилась к поиску путей 
увеличения объёмов выпуска продукции, т.е. экономии на масштабах, и повышения эффективности 
производства, т.е. оптимизации загрузки мощностей. Передовым считалось массовое производство. Запас 
сырья, материалов и комплектующих был от трёх до шести месяцев работы, предприятия применяли 
позаказную или комплектно-узловую модели планирования («планирование от достигнутого»). 

Продолжительность жизни продукции превышала десять лет, обновление ассортимента происходило 
медленно и болезненно для предприятий. Уровень брака составлял более 10%. 

                                                           
© К., 2011 
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Длительное освоение новой продукции или модификация старой под требования заказчика ухудшает 
взаимодействия с клиентом. Нет уверенности, что клиент в следующий раз купит данный товар. Это усложняет 
прогнозирование сбыта и приводит к хаотическим продажам, что вынуждает предприятие работать не на заказ, 
а «на склад». Увеличение складских запасов по материалам и готовой продукции обусловливает повышение 
издержек на хранение складских запасов и снижение оборачиваемости средств. Возрастание накладных 
расходов для планирования и управления материальными ресурсами замораживает капитал предприятия. 
Отечественные предприятия не были готовы к реальной конкуренции. Неконкурентоспособны многие из них и 
сегодня. Упадок предприятий объясняется также внутренними факторами: низким уровнем технологий, плохой 
организацией производства, несовершенством управления. Состояние данной триады определяет чрезвычайно 
высокий уровень затрат на производство и низкое качество выпускаемой продукции. 

В современных белорусских условиях нет серьёзных возможностей для объёмных инвестиций. 
Основные шаги по выводу предприятий из кризиса нужно делать при существующих технологиях, 
совершенствуя организацию производства и управление. Необходимо, чтобы предприятия: 

1) рассматривали себя как единую производственно-экономическую систему, интегрируя такие виды 
деятельности, как маркетинг, создание новых продуктов, снабжение, производство, сбыт, доставка изделий 
потребителям, сервисное обслуживание; 

2) перестроили систему управления, ориентировав её на новые приоритеты и экономные механизмы, 
ликвидировав разрыв между стратегическими задачами и текущими результатами деятельности предприятия. 

Такой взгляд на деятельность предприятия предполагает создание системы управления, 
сбалансированной по следующим составляющим: клиентская, снабженческая, производственная, затратная, 
обучение и развитие персонала. Один из подходов к созданию модели подобной системы описан в работе [2, с. 
76-77]. Базовыми элементами сбалансированной системы являются графики планирования, связывающие 
различные виды деятельности на предприятии и обеспечивающие интеграцию стратегических целей, процессов 
и размещение ресурсов. Графики планирования являются инструментом достижения требуемого уровня 
себестоимости продукта и поиска возможностей снижения затрат до целевого значения. Принципиальная схема 
системы управления затратами на предприятии с применением графиков планирования представлена на 
рисунке. 

 

Рисунок – Принципиальная схема системы управления затратами на предприятии 

Данная система управления затратами выполняет две связанные и последовательно выполняемые 
функции. Первая функция осуществляет целевое снижение себестоимости на стадии разработки и 
проектирования нового продукта, вторая - управляет отклонениями от нормативных издержек для 
непрерывного усовершенствования себестоимости на стадии производства. По существу, решается одна и та же 
задача - снижение себестоимости продукта. Но решается она на разных стадиях жизненного цикла продукта. 

Себестоимость, достигнутая на стадии создания нового продукта, является отправной точкой для 
целевого снижения уровня отдельных статей производственных затрат и себестоимости изделия. Общая задача 
снижения затрат подразделяется на задачи для цехов, участков и рабочих мест. Все участники 
производственного процесса - от менеджера до простого рабочего - трудятся над тем, чтобы спроектировать и 
изготовить изделие, соответствующее целевой себестоимости. 

Центральным звеном системы являются графики планирования нормативных издержек, которые 
отражают затраты на материалы, труд, услуги, потребляемые в процессе осуществления производственных 
операций, на стадии их возникновения. Нормативные издержки для каждой операции и в каждый момент 
времени определяются умножением количества данного ресурса, который должен быть использован для 
производства продукции (нормативного количества), на цену, которая должна быть уплачена за каждую 
единицу данного ресурса (ценовой норматив).  
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Графики планирования нормативных издержек учитывают динамичный ход производства, а также 
изменения в планах и сроках выпуска изделий, нормах и нормативах движения предметов труда по стадиям 
производственного процесса. Они отражают регламент затрат на производство предметов труда, а 
совокупность этих графиков представляет собой модель требуемого уровня издержек производства. Данная 
модель становится основой для принятия решений о разработке и применении организационной перестройки и 
реструктуризации. Целями такого преобразования являются значительное сокращение издержек, временного 
цикла выполнения заказа, оптимизация продвижения нового продукта на рынок и повышение квалификации 
персонала. 

Постановка и выполнение задачи снижения себестоимости до целевого уровня - длительный процесс, 
тесно связанный с процессом бизнес-планирования на предприятии и в его подразделениях. Взаимосвязь этих 
процессов осуществляется следующим образом. Плановый отдел оценивает общие плановые затраты и 
составляет проектированный отчёт о прибылях и убытках на следующий год. Показатели данного отчёта 
сравниваются с показателями целевой прибыли в среднесрочном плане, затем определяется разница между 
этими показателями, которая и становится основной задачей снижения затрат. Значения целевого снижения 
издержек определяются по целевому списку статей затрат (в основном переменных), постоянные же затраты 
группируются отдельно по каждому подразделению, после чего составляется годовой бюджет. На протяжении 
отчётного года ежемесячно производится проверка, достигнуты ли промежуточные цели снижения переменных 
затрат и выполняются ли бюджеты постоянных затрат. 

Данный подход позволяет поддерживать стратегию снижения затрат, планировать производство новых 
продуктов, контролировать издержки и формировать себестоимость в соответствии с рыночными реалиями. 
Описанные приемы были успешно внедрены в ЗАО «УК Брянский машиностроительный завод» [3, с. 44]. 

Понятие «конкурентоспособность» является одним из базовых в рыночной экономике. В теоретических 
и прикладных работах экономистов и практиков даются многочисленные определения конкурентоспособности, 
как правило, сходные по сути, но отличающиеся конкретными формулировками. В данной статье будем 
рассматривать понятие конкурентоспособности применительно к следующим объектам: 

Во-первых, понятие конкурентоспособности может описывать производимые товар или услугу. Под 
конкурентоспособностью последних будем понимать совокупность потребительских свойств конкретного 
товара (услуги), отличающих его от аналогичного товара (услуги) конкурента по степени соответствия 
конкретным общественным потребностям. 

Во-вторых, понятие конкурентоспособности используется при характеристике хозяйствующих субъектов 
различных организационно-правовых форм. В этом случае конкурентоспособность может быть определена как 
возможность такого субъекта присутствовать на рынке товаров (услуг), получая при этом экономическую 
выгоду от такого присутствия. 

Затраты, их величина и структура являются важной составляющей такого комплексного понятия, как 
конкурентоспособность предприятия. Иными словами, затраты являются фактором конкурентоспособности 
товара (услуги) и показателем, характеризующим работу предприятия. От их уровня зависят финансовые 
результаты деятельности, темпы его расширенного воспроизводства, а также финансовое состояние в целом. 
Кроме того, себестоимость продукции служит основой для соизмерения расходов и доходов, т.е. прибыльности 
предприятия. Вообще ни одно управленческое решение нельзя осуществить без затрат. 

Говоря об уровне затрат, нельзя однозначно утверждать, что высокие затраты являются признаком 
неэффективного и неконкурентоспособного предприятия, а увеличение определенного вида затрат не является 
признаком бесхозяйственности. 

При прочих равных условиях высокие затраты уменьшают возможность маневра предприятия 
(сокращают разнообразие возможных стратегических ходов) при ценовой конкуренции, так как затраты 
определяют себестоимость продукции, а значит, и минимальную цену, которую может себе позволить 
предприятие [4, с. 124]. 

Эффективное управление затратами, несомненно, повышает рыночную репутацию предприятия. 
Рыночная репутация, в свою очередь, влечет за собой приверженность покупателей, и здесь надо учитывать, 
что клиентов легче (дешевле на порядок) удерживать, чем приобретать новых. Косвенным образом хорошая 
рыночная репутация упрощает доступ предприятия к заемным средствам и доступ к прочим ресурсам. 
Эффективное управление затратами закладывает базу повышения стоимости компании. 

Существование предприятия на рынке экономически оправдано в той мере, в какой затраты, связанные с 
организацией того или иного вида деятельности, бизнес-процесса, меньше по сравнению с организацией этого 
вида деятельности рынком, т.е. меньше транзакционных издержек. 

Итак, затраты в той степени повышают конкурентоспособность предприятия, в которой они ведут к 
улучшению финансовых показателей его деятельности и дают возможность улучшить его рыночную 
репутацию. 

Несомненно, конкурентоспособность продукции также находится в прямой зависимости от размеров и 
структуры затрат, хотя затраты не единственный фактор, определяющий конкурентоспособность продукции. 

Современные тенденции развития рынка говорят о том, что потребитель все чаще в первую очередь 
обращает внимание на качество продукции и послепродажного обслуживания, а лишь затем на цену. Однако 
все вышеизложенное ни в коей мере не умаляет значении затрат, особенно если принять во внимание низкую 
потребительную способность населения. 
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Низкие затраты, а соответственно, и цены позволяют предприятию с успехом проводить стратегию 
проникновения на рынок и значительно расширять свою долю рынка. 

Исследователи обращают внимание на один секрет рыночного капитализма: успешные компании стали 
таковыми, уничтожив дух свободного предпринимательства. Все они преуспели, создавая монополии, по 
крайне мере на какое-то время. То есть конкурентное преимущество в каком-то роде создается за счет отказа от 
конкуренции. Именно умение эффективно управлять затратами может помочь создать достаточно высокий 
барьер для входа в отрасль конкурента (особенно, если речь идет об отраслях с ярко выраженной кривой опыта 
и возможностью экономии на масштабе) и предотвратить угрозу со стороны товаров-заменителей. 

Особый интерес вызывает соотношение конкурентоспособности и затрат на полный срок службы. Одним 
из доминирующих параметров изделий (в первую очередь длительного пользования) или продукции 
производственно-технического назначения, оказывающих значительное влияние на их конкурентоспособность, 
является цена потребления [5, с. 98]. 

Приобретение товара означает только обязательное условие, начальный пункт его использования. 
Реализация полезного эффекта продукции достигается в ходе ее эксплуатации, что связано с дополнительными 
расходами. Поэтому для покупателя исключительно важными являются не только затраты, произведенные 
непосредственно при приобретении товара (т.е. его продажная цена), но и возникающие в процессе его 
потребления. По многим же видам изделий они существенно превышают продажную цену. 

Поскольку в большинстве случаев покупателя интересует не сам товар, а его способность с наибольшим 
эффектом удовлетворять конкретную потребность в сравнении с другими аналогичными изделиями, продажная 
цена выступает лишь в качестве одного из параметров конкурентоспособности приобретаемого изделия. При 
некоторых условиях этот параметр может играть более существенную роль в процессе выбора покупателем 
товара, в других случаях - менее существенную. Так, например, в условиях энергетических кризисов 1973 и 
1980 гг. в США резко возрос спрос на малогабаритные экономичные легковые автомобили. 

Главным показателем технического уровня и качества машин все чаще становится размер расходов, 
связанных с их эксплуатацией в расчете на единицу выполняемой работы. Так, аналитики голландской 
автомобилестроительной компании «DAF» на основе изучения потребителей своей продукции сделали вывод, 
что покупатель при выборе машины проявляет значительно больший интерес к затратам по его эксплуатации, 
чем к закупочной цене. Шведская фирма «VOLVO» заявляет, что обобщающим критерием, по которому можно 
судить о пригодности грузового автомобиля к эксплуатации и его превосходстве над другими машинами, 
является производительность, сопоставленная с затратами по использованию. Таким образом, для покупателя 
любой продукции общие затраты на удовлетворение потребности (цена потребления) состоят из расходов на 
приобретение изделия и издержек, связанных с его эксплуатацией. 

Издержки по эксплуатации машины в общем виде состоят из затрат на обеспечение выполнения данной 
машиной ее функций (т.е. на создание полезного эффекта), а также из расходов на восстановление ее полезных 
свойств. Для покупателя в качестве элементов цены потребления выступают также налоги, уплачиваемые 
государству, расходы по страхованию, льготы, которые могут ему предоставляться в соответствии с 
действующим законодательством и др. Полные затраты потребителя по приобретению и использованию 
машины определяются для всего срока ее службы. Таким образом, общая сумма затрат по указанным 
элементам образует общие расходы покупателя (цену потребления) товара [6, с. 19-20]. 

При анализе цены потребления следует учитывать весьма важный аспект, связанный с тем, что цена 
потребления зависит от длительности жизни изделия: чем дольше оно эксплуатируется, тем больше общая 
сумма затрат. Более того, с течением времени изменяется и структура цены потребления. Единовременные 
затраты осуществляются в момент покупки товара, подготовки к его эксплуатации и в дальнейшем не изменяют 
своей величины. К ним, в частности, относятся покупная цена изделия, расходы на установку, монтаж и пр. В 
другую категорию входят текущие затраты, осуществляемые в процессе пользования изделием: 
эксплуатационные расходы (энергия, сырье, рабочая сила и т. п.), текущий ремонт, обслуживание, наладка и пр. 
По своей сути они являются переменными, поскольку по мере старения изделия их величина и структура не 
остаются постоянными, а общая сумма возрастает и соответственно увеличивается их доля в цене потребления 
[7, с. 30]. 

Резюмируя, отметим, что конкурентоспособность является производной от множества, однако можно с 
уверенностью утверждать, что затраты, их величина и структура оказывают значительное влияние на 
конкурентоспособность как продукта, так и производящего его предприятия. 

Таким образом, эффективность системы управления затратами во многом зависит от организации их 
анализа и определяется следующими факторами: 

1)  формой и методами учета затрат, применяемыми на предприятии; 
2)  степенью автоматизации учетно-аналитического процесса на предприятии; 
3)  состоянием планирования и нормирования уровня операционных затрат; 
4)  наличием соответствующих видов ежедневной, еженедельной и ежемесячной внутренней отчетности 

об операционных затратах, позволяющих оперативно выявлять отклонения, и: причины и своевременно 
принимать корректирующие меры по их устранению; 

5) наличием специалистов, умеющих грамотно анализировать и управлять процессом формирования 
затрат. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ  
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Кишкань Е.Р., соискатель кафедры международной экономики Донецкого национального университета     

 
Постановка проблемы. Борьба с изменением климата сегодня является одной из серьезнейших проблем 

человечества, рассматриваемых на международном уровне. Вопросы совместного решения мировых 
экологических и экономических проблем волнуют большинство научных умов мира, и с каждым годом растет 
количество исследований в данном направлении. Потребление обществом ресурсов продолжает возрастать 
чрезвычайно быстрыми темпами, и все острее становится проблема их ограниченности, а также необходимость 
снижения отрицательного влияния деятельности человека на природу. В данном ключе, механизмы Киотского 
протокола, в частности проекты совместного осуществления, следует рассматривать как метод решения 
экологических проблем, который одновременно приносит финансовые выгоды. 

Целью исследования является анализ проблем и перспектив реализации проектов совместного 
осуществления в Украине и Донецкой области. Цель реализуется с помощью выполнения нескольких 
взаимосвязанных задач: характеристика гибких механизмов Киотского протокола; иллюстрация 
взаимодействия Украины с другими государствами в рамках Киотских инициатив; анализ сдерживающих 
факторов реализации проектов совместного осуществления в Украине; исследование перспектив развития 
проектов совместного осуществления в Украине и Донецкой области. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию возможностей и практики реализации 
механизмов Киотского протокола посвящены работы М. Юлкина, М. Задорожного, Ю. Магокона, Ю.Израэля и 
др. С последнего десятилетия прошлого века увеличилось количество научно-исследовательских работ в 
данном направлении, так как на мировой арене растет обеспокоенность глобальными проблемами 
человечества. Ввиду того, что область исследования окончательно сформировалась лишь в начале 21 века и 
постоянно расширяется, существует множество нераскрытых аспектов данной проблематики. 

Воплощением обеспокоенности мирового сообщества глобальным потеплением и его влиянием на 
социально-экономическую сферу жизни явилась ратификация правительствами большинства стран мира 
Киотского протокола, явившегося дополнением к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК). В 
протоколе идет речь о регулировании выбросов парниковых газов в атмосферу, в данном случае парниковыми 
газами являются: диоксид углерода (СО2); метан (СН4); закись азота (N2O); гидрофторуглероды (ГФУ); 
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перфторуглероды (ПФУ); гексафторид серы (SF6). Базовым уровнем, от которого отсчитываются сокращения, 
является 1990 год. При этом масштаб обязательств, взятых на себя странами, различен. Например, страны 
Европейского Союза, выполняющие свои обязательства совместно, должны сократить 8% от уровня 1990 года, 
Япония и Канада сокращают 6%. Киотским протоколом определено три механизма, которые позволяют 
добиться снижения вредных выбросов: Механизм совместной реализации (совместного осуществления) (Joint 
Implementation, JI, СР, СО), Механизм чистого развития (Clean Development Mechanism, CDM, МЧР) и 
торговля квотами на выбросы (emission trading) [1]. Все они предусматривают международное сотрудничество. 

Взаимодействие Украины с другими государствами в рамках торговли квотами на выбросы на 
сегодняшний день осложнилось. В августе 2011 года Комитет выполнения обязательств Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата был намерен временно запретить Украине торговать квотами на выбросы 
парниковых газов в рамках Киотского протокола. Комитет обнаружил, что Национальный кадастр 
антропогенных выбросов не выполняет некоторые из необходимых функций, и Украина не обеспечила 
достаточную прозрачность системы учета выбросов, как того требует статья 7 Киотского протокола. Более 
подробное рассмотрение данного вопроса состоится 10-15 октября. Естественно, подобное положение вещей не 
сказывается положительно на инвестиционной привлекательности страны в целом и регионов в частности. 

Говоря о реализации гибких механизмов Киотского протокола, для нашей страны на данный момент 
возможна работа лишь с проектами совместного осуществления, которые позволяют промышленно развитым 
странам реализовывать проекты по снижению вредных выбросов в других странах, подписавших Киотский 
протокол, в обмен на кредиты выбросов для себя. Проще говоря, украинские предприятия, которые реализуют 
проекты по энергосбережению, возобновляемой энергетике или переходят на использование менее углеродно 
интенсивного топлива, имеют возможность продавать образованные и должным образом подтвержденные 
сокращения выбросов представителям страны-инвестора. Чаще всего в качестве покупателей выступают 
компании из Нидерландов, Швейцарии, Германии и Японии. Покупатели сокращений выбросов могут 
использовать их для соблюдения собственных обязательств по сокращению выбросов или реализовывать их в 
рамках существующих систем торговли выбросами, например, в крупнейшей из существующих в настоящее 
время Европейской системе торговли выбросами. 

Для обеспечения реализации проектов Совместного осуществления соответствующими постановлениями 
Кабинетом Министров Украины было принято Постановление №206, регламентирующее прохождение и 
нормативную базу для таких проектов. 

В настоящее время имеется два приказа НАЭИ по разработке и составу двух основных документов, 
которые подаются предприятием, которое желает реализовать проект СО: первый документ-ПИН (проект-идея-
намерения), после рассмотрения которого предприятию Минприроды выдает «письмо поддержки» и 
предприятие может начинать прорабатывать техническую часть проекта и разрабатывать второй документ – 
ПДД (проект развития проекта). После разработки ПДД предприятие передает его на валидацию (проверку) 
международному Аккредитованному Независимому Органу (АНО), который аккредитован при 
Наблюдательном комитете РКИК. При положительном рассмотрении этого документа он передается 
Национальному Координационному Органу (в качестве такого органа Постановлением КМУ создано 
Национальное Агентство Экологических Инвестиций (НАЭИ), который на основании заключения АНО выдает 
предприятию «письмо одобрения». После этого проект проходит регистрацию по Трэк I или Трэк II. 
Реализовывать ПСО в Украине можно по одному из двух вариантов: Трэк I и Трэк II. 

Трэк I позволяет использовать национальные процедуры отбора проектов и оценки сокращения выбросов 
в реализуемых проектах СО. Участники проекта могут выбрать Трэк I, если страна соответствует всем 
критериям. 
НАЭИ разработан механизм и нормативная база для реализации ПСО по Трэку I в Украине. 

Трэк II включает в себя международные процедуры для подготовки и реализации проектов СО, которые 
определяются и отслеживаются Комитетом по надзору за СО (КНСО). Участники проекта должны выбрать 
Трэк II, если страна на данный момент соответствует только некоторым критериям. 

История развития проектов СО в Украине начинается еще с 2004 года, когда Минприроды начали 
издаваться первые Письма поддержки таких проектов. Дальнейшее развитие механизм приобрел в 2008 году, 
когда появились первые Письма одобрения, то есть первые утвержденные Украиной проекты совместного 
осуществления [3]. 

Эффективность данного механизма украинские предприятия почувствовали в октябре 2008 года, когда 
согласно распоряжению Кабинета Министров Украины из национального реестра антропогенных выбросов 
Украине на счет корпорации Marubeni в национальном реестре Японии были переведены 1460517 единиц 
установленного количества - так называемых ранних сокращений выбросов. Данные сокращения выбросов 
были достигнуты в результате реализации проекта совместного осуществления "Утилизация шахтного метана 
на шахте имени Засядько" в начале 2008 года. Данный проект заключается в использовании шахтного метана 
для производства тепловой и электрической энергии, а также для использования в качестве топлива для 
транспорта. В рамках этого же проекта была осуществлена и первая передача единиц сокращения выбросов - 29 
ноября 2008 были окончательно подтверждены первые 331 093 единиц сокращения выбросов парниковых 
газов, образуемых в рамках украинского проекта совместного осуществления, а 27 апреля 2009 был 
осуществлен перевод 650 851 ЕСВ (подтвержденные сокращение за период с 1 января по 31 декабря 2008) на 
счет компании VEMA SA в национальном реестре Швейцарии. 
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Донецкая область обладает одной из наиболее серьезных промышленных нагрузок, так как здесь 
сосредоточены крупные производительные силы; особенно стоит подчеркнуть сконцентрированность угольных 
шахт, серьезно загрязняющих атмосферу. Следовательно, в Донецкой области существует перспектива 
успешного внедрения множества проектов совместного осуществления, направленных на утилизацию отходов 
шахтного производства, модернизацию технического и технологического оснащения предприятий, 
использование альтернативных источников энергии и т.д. 

Использование шахтного метана для производства энергии на когенерационных установках - первый 
успешный проект совместного осуществления в Украине, который был осуществлен как раз в Донецкой 
области. 

По данным на 1.04.2011 года в Украине осуществляется 209 проектов СО, среди которых в Донецкой 
области реализуются такие, как:  

 «Внедрение энергоэффективного освещения в Донецкой области с использованием механизмов 
Киотского протокола: замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в организациях 
бюджетной и социальной сферы города Краматорск» (а также аналогичные проекты в других 
городах области –Славянске, Торезе, Артемовске, Енакиево); 

 «Снижение выбросов СО2 с помощью внедрения когенерационной технологии на ЧАО 
«Северодонецкое объединение АЗОТ»; 

 «Модернизация ТЭЦ-ПВС для утилизации излишков доменного газа на предприятии ЗАО 
«Донецксталь»; 

 «Реконструкция системы теплоснабжения в г. Донецк»; 
 другие проекты по дегазации шахт и утилизации шахтного метана [2, 5].  

Повышение инвестиционной привлекательности Украины и регионов является ключевым моментом в 
создании условий для успешной реализации проектов совместного осуществления, которые являются очень 
эффективным механизмом привлечения средств в «проблемные» области социальной и производственной 
сферы. Поскольку государство не в состоянии выделять финансовую поддержку в достаточном объеме, чтобы 
обеспечить техническое переоснащение и модернизацию производства, проекты совместного осуществления 
являются великолепной возможностью решения накопившихся проблем.  

Выгоды при реализации проектов СО очевидны. Этот механизм позволяет как частично, так и 
практически полностью окупить затраты на реализацию энергосберегающих проектов. Причем, инвесторы 
готовы вкладывать средства в такие проекты даже в кризисных условиях. Таким образом, они закладывают 
фундамент под будущие доходы от сокращения объемов выбросов парниковых газов [4]. 

Однако, на сегодняшний день дальнейшая судьба проектов СО зависит не только от внутренних 
факторов в Украине (планов создания национальной системы торговли выбросами), но также и от 
нововведений в ЕС (реформы системы торговли выбросами с целью расширения границ системы и охвата 
новых секторов, ограничения использования сокращений выбросов от определенных типов проектов и 
количества таких сокращений, увеличения количества проектов совместного осуществления в странах ЕС).  

Также судьба механизмов Киотского протокола в целом зависит от результатов дальнейших переговоров 
стран-участниц, которые в последнее время не добавляют ясности относительно периода после 2012 года. 
Япония, Россия и Канада выступили против продления Киотского протокола и настаивают на необходимости 
подписания нового соглашения, которое бы охватывало наибольших загрязнителей атмосферы планеты, в 
частности США и Китай. Сложность международных переговоров по данному вопросу откладывает и решение 
о будущее проектов совместного осуществления. 
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фактори подальшого розвитку ініціатив Кіото в Україні та світі. 
Ключові слова: Кіотський протокол, механізми Кіотського протоколу, проекти спільного виконання, одиниці 
встановленої кількості. 
SUMMARY 
This article gives characteristics to economic mechanisms of Kyoto protocol, and analysis of problems and perspectives 
of its development in Ukraine and Donetsk region. Also, it illustrates some examples of joint implementation projects, 
which are already being realized in the country, and schemes of its realization. In addition, the article reveals the 
constraints of Kyoto initiatives development in future in Ukraine and in the world. 
Key words: Kyoto protocol, Kyoto protocol mechanisms, joint implementation projects, assigned amount unit. 
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Постановка проблеми. Для будь якої національної агропродовольчої системи результати її взаємодії з 
світовою системою виробництва аграрної сировини і продовольства визначаються вибором стратегії та 
конкретних механізмів входження до глобального аграрного ринку. Останні кризові явища в світової економіці 
переконують, що безоглядне залучення до інтеграційних процесів пов'язане із значними ризиками, що істотно 
зростають для держав з недостатньо стійкими соціально-економічними системами. Ці держави 
характеризуються нездатністю розвиватися на ендогенній основі і, відповідно, високим рівнем зовнішньої 
залежності (в тому числі й від експортних надходжень), розбалансованою внутрішньою структурою, 
соціальною поляризацією та екологічним занепадом. Через нездатність дотримуватися національно 
орієнтованих стратегій поведінки у глобалізованому просторі такі країни можуть розраховувати лише на роль 
сировинних придатків. Альтернативою подібному тупиковому шляху розвитку менш розвинутих держав може 
стати впровадження в усі сфери їх суспільного життя концепції сталого розвитку, а також кооперації зусиль 
сусідніх держав задля завоювання світових товарних ринків продукції з більшою вагою доданої вартості. 
Прикладом такого підходу для країн СНД може стати досвід транскордонного співробітництва в  
Європейському Союзі, звісно з урахуванням інституціональних особливостей і можливостей використання 
такого досвіду в умовах цих країн.  

За останні два десятиріччя формальні ініціативи з кооперації між регіональними і місцевими органами 
самоврядування країн-членів ЄС та прилеглих до ЄС країн з відносно рідкого феномену співпраці, що 
пов'язаний у більших випадках з декількома добре відомими прикладами (муніципалітети швейцарського 
Базеля і ряду муніципалітетів Нідерландів та Німеччини, декілька скандинавських прикладів)  перетворилися в 
фактично в повсюдну практику [1]. Включаючи як більш широкі ініціативи з міжрегіональної співпраці, так 
проекти з кооперації на рівні громад та мікро- регіонів, ще в 2006 році  нараховувалось біля двох сотень  
прикладів транскордонної співпраці [2].      

У сучасних умовах глобалізації особливою ознакою розвиненості державної регіональної політики в 
контексті підтримки розвитку малих і дрібних форм господарювання є трансгранична співробітництво, яке 
націлено на зміцнення добросусідських стосунків і створення умов для тіснішої координації дій у сфері 
інтеграції економік сусідніх регіонів. Це співробітництво стосовно підтримки малого бізнесу в найбільш 
інтегрованій формі реалізується шляхом створення трансграничних кластерів, які виступають інноваційним 
елементом такої співпраці, що сприяє динамічному і стійкому соціально-економічному розвитку 
трансграничних регіонів [3].      

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми міжрегіонального та транскордонного 
співробітництва досліджуються такими вітчизняними науковцями, як О. Амоша, В. Будкін, З. Бройде, Б. 
Буркінський, О.Вишняков, С. Гакман, В.  Євдокименко, Є. Кіш, М. Козоріз, М. Лендьєл, В. Ляшенко, 
С.Маковецький, Ю. Макогон, М. Мальський, A. Мельник, В. Мікловда, Н.Мікула, В. Пила, С. Писаренко, 
І.Студенніков, Р. Федан, а також вченими  інших країн: В. Білчак, Б.Борісов, Л. Вардомський, Д. Віллерс П. 
Еберхардт,   З. Зьоло , М. Ілієва, А. Кенард, Т. Коморніцкі, Дж.-М. Корей, П. Кузьмішин, T. Лієвські, З. Макєла, 
Г. Медве-Белинт, Л. О`Довд, Р. Ратті, М. Перкман, M.Ростішевскі, С. Свенсон, А. Стасяк, Ю. Тей, Г.-М. Чуді та 
інші. 
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Проте в Україні, як і в інших пострадянських країнах, фактично не отримали віддзеркалення в 
наукових публікаціях і методичних розробках питання формування організаційних передумов і економічних 
механізмів підтримки розвитку кластерів та інших типів мережевих структур в агробізнесі і в сільській 
місцевості, з урахуванням процесу посилення трансграничної співпраці країн і регіонів, що актуалізується 
останнім часом, зокрема в країнах колишнього СРСР. 

Останнім часом удосконалювалася законодавча та нормативно-методична база щодо транскордонної 
співпраці на європейському та національному рівнях, але в Україні необхідні подальші наукові розробки з 
цього напрямку. Все зазначене обґрунтовує необхідність мати науково обґрунтовану концепцію розвитку 
прикордонних територій, транскордонних кластерів зокрема, яка б базувалась на відповідних регіональних 
стратегіях розвитку, враховувала загальноєвропейські та національні пріоритети. На наш погляд, це основний 
напрямок ефективного розвитку транскордонного співробітництва в Україні. Вищезазначене обумовлює 
актуальність дослідження за обраною темою як в теоретичному, так  і в практичному аспектах.   

Мета статті полягає у визначенні головних напрямків та умов розвитку транскордонної співпраці у 
агропродовольчої сфері на основі кластерного підходу. 

Результати дослідження. Як показує аналіз процесів транскордонного співробітництва в Україні їх 
гальмування відбувається через низку проблем. На даний час, не зважаючи на певний прогрес в нормативно-
методичному забезпеченні цього питання [4; 5], що регламентує міжрегіональну співпрацю, в Україні відсутня 
єдина науково обґрунтована концепція транскордонного співробітництва, яка б пропонувала методологічні 
підходи до розвитку цієї співпраці, з урахуванням не лише інтересів окремого прикордонного регіону, а й 
загальнонаціональних інтересів. Складна і занадто за  регульована  ієрархічність системи управління процесами 
транскордонного співробітництва призводить до дублювання повноважень за окремими напрямками, з одного 
боку, та невизначеності механізмів фінансування програм – з іншого. Основними проблемами з українського 
боку щодо подальшої реалізації стратегій з розвитку прикордонної економічної співпраці є брак фінансування 
для розробки і подальшої реалізації конкретних проектів, а також неузгодженість механізмів одночасного 
співфінансування проектів створення транскордонних кластерів за рахунок, національних і регіональних 
бюджетних асигнувань та позабюджетних джерел, включаючи можливе залучення коштів програм ЄС з 
транскордонної кооперації. 

Одним з напрямків розвитку транскордонного економічного співробітництва українських регіонів є 
агропродовольчий сектор (див. [6, с. 176; 7, с. 313; 8] ). В ході дослідження, що виконано нами, було визначено 
за ефективним і своєчасним в умовах сьогодення використання кластерної моделі для транскордонного 
співробітництва задля комплексного розвитку агропродовольчого сектору і сільської території, включаючи не 
тільки економічну складову розвитку,  але й соціальну і екологічну компоненту, а також суспільно значиму 
компоненту розвитку, оскільки доведено, що кластери через механізми неформальних зв’язків посилюють 
«включенність» сільського соціуму в суспільне життя, що, в свою чергу, підвищує соціальний капітал, 
активізує співробітництво влади, бізнесу і громадськості, і наприкінці створює додаткову конкурентну превагу 
даного кластеру над конкуруючими бізнес-одиницями.  

Слід мати на увазі, що під транскордонним агропродовольчим кластером розуміється  певним чином 
нормативно легітимізоване і чітко окреслене просторове формування, до складу якого входять прикордонні 
господарські агропродовольчі комплекси щонайменше двох сусідніх регіонів держав, що мають спільний 
кордон. Подібні територіально-виробничі формування мережевого типу створюється з метою спільно і 
узгоджено стимулювати розвиток локальних агропродовольчих систем наряду з відповідною інфраструктурою і 
системою підтримки, а також сприяти соціально-економічному розвитку власних сільських територій. 

Такі кластери слід засновувати на засадах інтеграції діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, 
розташованих на території прикордонних регіонів суміжних держав, що забезпечить їм додаткові переваги 
порівняно з відособленим функціонуванням. Ці переваги обумовлені, зокрема:  

 об'єднанням ресурсів в межах трансграничних кластерів і ефектом економії на масштабі в 
результаті зростання спільного ринку; 

  появою ефекту від об’єднання великої кількості малих і дрібних виробників у більш крупні 
бізнес-структури, що забезпечує більш стабільне функціонування; механізмами розподілу прибутку і спільного 
інвестування, залежно від загальних пріоритетів;  

 формального і неформального обміну досвідом і ефективними технологіями; раціональним 
поєднанням саморегулювання з взаємовигідною і взаємоузгодженою спільною діяльністю. 

Стійкий регіональний розвиток у ринково-орієнтованої економіці має інший вимір, аніж суто політичні 
мотиви транскордонного співробітництва. Критерії прибутковості та економічний  інтерес викликають певні 
вимоги щодо оцінювання життєздатності тих чи інших формувань, хоча існує певне протиріччя  між 
короткостроковими інтересами, пов’язаними з очікуваннями прибутковості, та довгостроковими стратегічними 
інтересами всієї бізнес-спільноти на прикордонних територіях. Та чи інша сфера економічної діяльності має 
своє підґрунтя під  рішеннями стосовно раціональності співробітництва, яке може не співпадати с політичними 
міркуваннями   місцевих політиків і очікуваннями місцевих громад. Це особливо має відношення до інтересів 
тих представників місцевого бізнесу по обом бокам кордонів, які не є залученими до вироблення місцевої 
політики і не отримують безпосередньої вигоди від реалізації заходів щодо транскордонної співпраці. Для 
бізнесу ступень зацікавленості в цієї кооперації може бути обмеженою імперативами конкуренції та стимулами, 
що створюються місцевою, національною та глобальною економіками. Проте прибічники теорії соціального 
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капіталу, які наполягають на тому, що цей капітал зміцнюється в разі налагодження будь-якої кооперації, 
вважають, що конкуренція стає ще більш ефективною, коли вона поєднується зі співпрацюю конкуруючих 
бізнес-структур [6, с. 113-114; 9, с. 10]. Тому суто політична підтримка процесів транскордонного 
співробітництва може мати довгострокові позитивні економічні і соціальні наслідки в тому сенсі, що 
створюються мережеві форми взаємодії бізнесу, які посилюють соціальний капітал і чинники життєздатності 
місцевого бізнесу, особливо малого.   

Досвід регіонального розвитку Європейського Союзу має декілька прикладів створення 
конкурентоздатних транскордонних кластерів в агропродуктовому секторі, що об’єднують фермерські 
господарства, переробні та маркетингові фірми, а також підтримуючи це співробітництво установи. Так,  певну 
ефективність і конкурентоздатність виявили такі транскордонні кластери агропродовольчої спеціалізації, як 
кластер розвитку сільської місцевості ICBAN  (прикордонні східні території Північної Ірландії та північно-
західні території Англії), харчові кластери Lebensmittel (Південна Австрія та Північна Італія) і  Linz Cluster OỔ 
(Північна Австрія та Південна Німеччина), агропродовольчий кластер в рамках Єврорегіону «Viadrina» (Східна 
Німеччина та Західна Польща). Вивчення цього досвіду свідчить, що ключовим чинником забезпечення 
конкурентоспроможності і життєздатності цих кластерів стало ефективне інституційне забезпечення та суттєва 
підтримка на стадії створення цих кластерів з боку структурних фондів ЄС, національних та місцевих влад 
(див.[3, с.21; 7, с.275; 10, с.17]).  

Певні передумови до розвитку кластерних ініціатив щодо транскордонного співробітництва у сфері 
АПК складаються в багатьох регіонах України. Але, перш за все, необхідно відповідно вирішити, чи доцільно 
ініціювати подібні перетворення. Нами на основі використання методу кластерного аналізу (із застосуванням 
пакету прикладних програм STATISTICA) визначені можлива галузева спеціалізація створення 
агропромислових кластерів в прикордонних регіонах України, які об’єднано у 7 наступних груп:  

1. Київська і Харківська області – м’ясо-молочні кластери; 
2. Волинська, Житомирська, Рівненська і Сумська області – цукрові кластери; 
3. Вінницька область – багатопрофільний кластер; 
4. Львівська і Чернігівська області – картопляні і молочні кластери; 
5. Донецька і Одеська області – соняшникові, овочеві, плодово-ягідні і м’ясні кластери; 
6. Автономна Республіка Крим, Запорізька, Миколаївська і Херсонська області – овочеві, плодово-

ягідні і молочні кластери; 
7. Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська і Чернівецька області – овочеві і молочні кластери. 
На основі цього групування можна визначити для прикордонних регіонів бажану спеціалізацію 

транскордонних агропродовольчих кластерів, що доцільно створювати в цих регіонах. При цьому при розробці 
конкретних проектів щодо створення транскордонних агропродовольчих кластерів слід враховувати наявність 
на відповідних прикордонних територіях відповідних регіонів наступних чинників, які визначають в певній мірі 
успішність проведення кластерних програм транскордонного співробітництва:  

- близькість науково-технічної бази, наприклад селекційних центрів;  
- розвиток ринкової та соціальної інфраструктури;  
- наявність достатньої ресурсної бази;  
- наявність інтегрованих структур з досвідом роботи для розповсюдження досвіду формування зв'язків;  
- доступність фінансового капіталу;  
- підприємницькі здібності організаторів системи (керівників підприємств і організацій, що увійдуть у 

кластер);  
- наявність дорадчої служби і кваліфікованих кадрів консультантів та менеджерів для організації 

управління кластером. 
В ході дослідження нами опрацьовано організаційно-економічні засади регулювання транскордонної 

співпраці в напрямку розвитку агропродовольчих систем прикордонних регіонів, а саме визначено логіку 
формування інституту транскордонного співробітництва в регіонах України, яке зорієнтовано на створення 
локальних життєздатних і конкурентоспроможних агропродовольчих систем, та виділено наступні його етапи:  

1) формування нормативно-правового підґрунтя для створення та функціонування транскордонного 
агропродовольчого кластеру (ТКАПК);   

2) формування інституційної (організаційної) структури ТКАПК на принципах моделювання 
життєздатних систем;  

3) інформаційна і роз’яснювально-пропагандистська  підтримка процесу створення ТКАПК органами 
місцевої влади в відповідних прикордонних регіонах та забезпечення широкої громадської підтримки цього 
процесу;  

4) розвиток державно-приватного партнерства з метою приваблення в регіон інвестицій та коштів 
технічної допомоги з боку міжнародних інституцій для створення належної виробничої, ринкової та соціальної 
інфраструктури, яка необхідна для функціонування ТКАПК;  

5) створення ТКАПК на пілотних територіях та розповсюдження досвіду їх функціонування  з метою  
поширення цієї форми транскордонного співробітництва як в агропродовольчому секторі, так і в інших сферах 
економічної діяльності (наприклад, туризму, рекреаційної діяльності тощо) 

Разом з тим треба мати на увазі, що кластери – це така територіально-виробнича система, яка не була 
характерною для агропромислового виробництва пострадянських країн. Наприклад, специфічною особливістю 
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м’ясо-молочної галузі сільського господарства цих країн є превалювання в її структурі низькотоварних 
господарств населення. В зв’язку з цим формування транскордонних агропродовольчих кластерів на базі цієї 
галузі зажадає паралельної роботи по укрупненню цих господарств на кооперативних принципах, тобто 
створення мережі повноцінних виробничих, збутових і обслуговуючих кооперативів. Тому, перш за все, 
необхідно відповісти на питання, яким чином сформувати організаційну  структуру майбутніх кластерних 
утворень, щоб у цілому система була життєздатною. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. В статті обґрунтовано використання кластерної 
моделі для транскордонного співробітництва задля комплексного розвитку агропродовольчого сектору і 
сільської території в прикордонних регіонах України. Визначена можлива сільськогосподарська та переробна 
спеціалізація таких територіально-виробничих формувань мережевого тип, запропоновано перелік етапів 
процесу формування транскордонних агропродовольчих кластерів. 

Створення мережі транскордонних агропродовольчих кластерів вимагає проведення досліджень на 
національному рівні, які, перш за все, дозволять визначити конкурентні переваги прикордонних регіонів в тій 
або іншій галузі агарного виробництва. На регіональному рівні дослідження та комплексна оцінка 
конкурентного потенціалу кожного прикордонного регіону має уточнити їх конкурентні переваги і виявити 
чинники, які стримують розвиток аграрного сектору, з метою розробки або корегування стратегії створення 
транскордонного агропромислового кластеру в регіоні. 

 
РЕЗЮМЕ 
В даній статті було обґрунтовано використання кластерного підходу для транскордонного співробітництва в 
агропродовольчому сектору і запропоновано етапи формування транскордонних агропродовольчих кластерів. 
Ключові слова: транскордонне співробітництво, агропродовольчий сектор, кластер, конкурентні переваги 
кооперації. 
РЕЗЮМЕ 
В данной статье было обосновано использование кластерного похода для трансграничного сотрудничества в 
агропродовольственном секторе и предложены этапы формирования трансграничных агропродовольственных 
кластеров 
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, агропродовольственный сектор, кластер, конкурентные 
преимущества кооперации. 
SUMMARY 
In this article the clustering approach for cross-border cooperation in agri-food sector is grounded, and the stages of 
cross-border agri-food clusters forming are suggested. 
Keywords: cross-border cooperation, agri-food sector, cluster, competitive advantages of cooperation. 
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ КРАЇН З РИНКАМИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ, В МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЦЕССАХ 
 
Кобилянська А.В., аспірант Національного університету «Києво-Могилянська Академія»    
 

Сьогодні на країни з ринком, що формується, припадає біля 46% світового ВВП, 30 % всього обсягу 
потоків прямих іноземних інвестицій [1]. Економічні умови всередині даних країн протягом багатьох десятиріч 
робили їх важливими гравцями на світових ринках капіталу. Так на початкових етапах ці країни виступали в 
ролі нетто-імпортерів інвестицій. Згодом країни з ринками, що формуються, стали більш активними 
учасниками процесу іноземного інвестування, перейшовши до когорти донорів капіталу. Досвід цих країн в 
залученні іноземного капіталу, а також генерації вихідних потоків, може слугувати виключно важливою 
основою для прийняття рішень щодо управління іноземними інвестиціями. Останнє не втрачає своєї значущості 
в контексті намагань виробити зважену економічну політику в сфері іноземного інвестування всередині 
України, яка за своїми ознаками наближається до країн з ринками, що формується. 

Питанням вивчення динаміки та причин участі країн з ринками, що формуються, в міжнародних 
потоках капіталу займались такі вчені як М. Ареллано, Р. Барро, А. Беван, Ф. Гарібальді, Дж. Герцберг, А. 
Кальво, Д. Коен, Р. Лукас, П. Сакс, Дж. Феруччі, І. Бураковський, Ю. Геєць, Л. Задувайло, А. Кириченко, О. 
Мозговий, Т. Мусієць, Т. Оболенська, Т. Пасечнік, О. Плотніков, І. Школьник. Однак наразі існує брак 
досліджень, що були б спрямовані на всеосяжний аналіз динаміки та причин участі країн з ринками, що 
формуються, в міжнародних потоках капіталу за формами інвестування, а також регіонами світу. Розуміння 
регіональних відмінностей дозволить визначити вихідні умови участі певних країн в процесі іноземного 
інвестування, що дозволить правильно виробити рекомендації щодо залучення капіталу міжнародних 
інвесторів до України. Вивчення динаміки окремих форм інвестицій в майбутніх дослідженнях дозволить 
деталізувати інструменти відповідної економічної політики. 

Метою даної статті, в цьому контексті, виступає пошук відмінностей в участі окремих груп країн з 
ринками, що формуються, в міжнародних потоках капіталу та їх наступний аналіз. 

Окрім зміни ролі країн з ринками, що формуються, в міжнародних потоках капіталу, на що було 
наголошено раніше, за останні 30 років істотно змінилась структура потоків капіталу (як відтоку, так і притоку) 
пов’язаних з цими країнами. Обсяг притоку капіталу в 1980-х роках був відносно невеликим, левову частку 
займали міжнародні кредити. Починаючи з 1990-х років обсяги купівель активів компаній почала наздоганяти 
за обсягами приток боргового капіталу, в більшості випадків ці інвестиції підпадали під категорію прямих. 
Азіатська криза 1997 року спричинила різке повернення до превалювання потоків боргового капіталу в 
структурі міжнародних інвестицій загалом, та до країн з ринками, що формуються, зокрема. Проте протягом 
наступних років обсяги інвестування в акціонерний капітал все-таки дещо збільшились завдяки розвитку 
місцевих ринків капіталу. Частково це було відображенням продажу проблемних активів в країнах з ринками, 
що формуються. Боргові потоки почали відновлюватися на початку 2000-х, що сприяло більшій 
збалансованості структури потоків капіталу в ці країни. Останнім часом, хоча ПІІ продовжують домінувати в 
потоках капіталу, обсяги портфельних інвестицій зросли. Інвестування через іноземні банки відновилося в 2002 
році і з тих пір до 2007 року його обсяги швидко зростали. Це зробило свій внесок в той факт, що останніми 
роками країни з риками, що формуються, стали важливими експортерами капіталу для решти країн світу. 
 Варто зауважити, що світова фінансова криза, не оминула і ці країни, незважаючи на передуючу кризі 
«відокремленість» даних країн від решти світу. Останній фактор робив їх доволі привабливими для інвесторів з 
розвинених країн в до кризовий період і слугував певним амортизатором світових економічних негараздів саме 
для цієї групи економік.  

Далі наведений аналіз динаміки різних форм іноземного інвестування з визначенням основних причин 
експорту та імпорту капіталу в до кризовий період з подальшим аналізом зміни динаміки та структури 
інвестиції в післякризовий період. 

Прямі іноземні інвестиції 
Імпорт прямих іноземних інвестицій  
З 1980-х років прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є основною формою інвестування в країни з ринками, що 

формуються. Протягом 80 років загальні обсяги притоку ПІІ в ці країни були більш менш сталими - близько 50 
млрд. дол. США на рік. В 1990-х роках темпи зростання притоку прямих іноземних інвестицій прискорилися, і 
наприкінці десятиліття загальні обсяги притоку ПІІ до країн з ринками, що формуються, вже становили близько 
250 млрд. дол. США, або одну третину загального обсягу світових інвестицій. Хвиля фінансових криз кінця 
1990-х років призвела до уповільнення притоку ПІІ в країни з ринками, що формуються, але їх обсяги суттєво 
збільшилися протягом останніх років, і в передкризові роки досягнули рекордних 350 млрд. дол. США на рік.  

З точки зору міжнародних інвесторів, основними критеріями для інвестування в країни з ринками, що 
формуються, є конкурентоспроможний рівень оплати праці, перспективи економічного зростання та розмір 

                                                           
© Кобилянська А.В., 2011 
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країни-імпортеру інвестицій, що відображається в розмірі споживчих ринків та має критичну важливість саме 
для інвесторів цього типу. У цьому контексті, не дивним виглядає спостереження швидкого зростання обсягів 
прямих іноземних інвестицій в країни з ринками, що формуються, на початку 1990-х років, зокрема в країнах 
Азії, і особливо в Китаї. 1997-1998 азіатська фінансова криза вплинула на інвестиційні рейтинги, але після 
кризи лібералізація фінансових ринків, зокрема полегшення доступу до активів місцевих фірм, і розширення 
можливостей придбання проблемних активів, призвела до стрімкого зростання кількості укладання угод зі 
злиття та поглинання. Китай, як і раніше, залишається найбільшим одержувачем ПІІ серед країн з ринками, що 
формуються.  

Що стосується решти регіонів, то останніми двома десятиліттями приватизація відіграє суттєву роль у 
здійсненні прямого інвестування в країни Латинської Америки і Центральної Європи. В Латинській Америці, 
важливим чинником цього процесу були структурні реформи, які почалися в 1980-х та позначилися 
приватизацією державних підприємств. З 1980 по 1992 роки в Аргентині, Бразилії, Чилі, Мексиці та Венесуелі 
було приватизована більше як 1600 державних фірм. Поряд з цим між окремими країнами існували певні 
відмінності. В той час коли збільшення ПІІ в Бразилію, Аргентину та Чилі було обумовлено приватизацією 
державних активів в секторі послуг (зокрема, телекомунікаційному та банківському), інвестиції в Колумбію, 
Перу і Венесуелу були сконцентровані в секторі сировинних матеріалів. Підписання угоди про вільну торгівлю 
між країнами Північної Америки в 1992 році призвело до збільшення інвестиції в Мексику. Країни Центральної 
Європи також залучили великі обсяги прямих іноземних інвестицій із зони євро в період розширення 
Європейського Союзу. В Росії, зростання цін на нафту та покращення перспектив економічного зростання 
призвели до значного збільшення притоку іноземних інвестицій. Таким чином, притік ПІІ в цей регіон стрімко 
виріс в 2000 році. Туреччина також отримала істотні обсяги ПІІ в 2006 році, що було викликано продажем 
вітчизняних банків і нафтових компаній іноземним інвесторам. 

Визначені причини іноземного інвестування в країнами з ринками, що формується можна 
систематизувати наступним чином. 

 
Таблиця 1 

Чинники імпорту ПІІ в країни з ринками, що формуються 
 Економічні Структурні 
Азія Лібералізація. 

Фінансових ринків та укладання угод зі злиття та поглинання. 
Латинська 
Америка 

Приватизація державних підприємств. 
Укладання угоди про ЗВТ. 

Центральна 
та Східна 
Європа 

Конкурентоспроможний 
рівень оплати праці,  
перспективи економічного 
зростання та розмір ринків, 
розробка корисних 
копалин 
та заміщення імпорту. 
 

Розширення ЄС. 
Продажі в фінансовому секторі. 
Поліпшення ринкової кон’юнктури для країн-експортерів нафти. 
Державні програми реструктуризації економіки. 

 
Експорт прямих іноземних інвестицій 
В передкризові роки за високих темпів економічного зростання багато компаній з країн з ринками, що 

формуються, почали брати активну участь в угодах зі злиття та поглинання в інших країнах, що розвиваються, 
а також розвинених країнах. В результаті, загальний відтік ПІІ з країн з ринками, що формуються, виріс з 43 
млрд. дол. США в 2002 році до 205 млрд. дол. США в 2006. Біля чверті цих інвестицій було здійснено 
провінцією Сянган, через його особливі економічні відносини з Китаєм. Втім решта приходиться на реальні 
інвестиції, здійснені БНК, що базуються в країнах з ринками, що формуються. Наприклад, російські інвестори 
взяли участь у придбанні українських та казахстанських банків, в той час коли китайські та індійські компанії 
спрямовували свої кошти на придбання великих пакетів акцій нафтових компаній в Колумбії, Казахстані і 
Сирії. За даними Світового банку [2] з 2004 року обсяги ПІІ з Індії до Сполученого Королівства перевищили 
обсяги відтоку в протилежному напрямку. Хоча варто зазначити, що значна частина прямих іноземних 
інвестицій до Індії з різних країн проходить через Маврикій у зв'язку з існуванням там пільгового податкового 
режиму. 

Таблиця 2 
Чинники експорту ПІІ з країн з ринками, що формуються 

 Економічні Структурні 
Азія Існування спеціальних режимів 

оподаткування інвестицій між 
окремим країнами. 
Покращення кон’юнктури на 
ринках сировинних матеріалів. 

Латинська Америка - 
Центральна та Східна Європа 

Покращення економічної ситуації 
в країнах на тлі підсилення 
конкурентоспроможності 
місцевих фірм та ефективного 
використання раніше здійснених 
інвестицій, діяльність БНК. 

Продажі активів фінансового 
сектору в граничних ринках. 
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Обсяги інвестиційного ресурсу, що продукується вказаними країнами, наразі є порівнюваним з 
відповідними обсягами експорту ПІІ з розвинених країн. 

Портфельні інвестиції 
Імпорт портфельних інвестицій 
До кінця 1980-х років, обсяги приватних портфельних інвестицій в країни з ринками, що формуються, 

були порівняно невеликими. До 2008 року валовий обсяг портфельних інвестицій в країни з ринками, що 
формуються, майже дорівнював обсягам потоків банківських кредитів. Проте, спостерігалися значні 
регіональні відмінності, що стосується превалювання інвестування в купівлю акцій або облігацій.  

Обсяги портфельних інвестицій почали зростати на початку 1990-х, чому сприяло зростання обсягів 
притоку таких інвестицій в країни Латинської Америки. Останнє частково було пов'язано з розвитком в регіоні 
ринків суверенних облігації. Однак ця тенденція була перервана в 1994 році через економічну кризу в Мексиці. 
Притік валових приватних портфельних інвестицій в регіон потім відновився, проте рішення ряду 
латиноамериканських країн щодо викупу своїх суверенних облігації на початку 2000-х призвело до від’ємного 
сальдо валових портфельних інвестиції. 

В інших країнах, за останні декілька років спостерігалося збільшення обсягів валового притоку 
приватних портфельних інвестицій, що частково відображає впровадження заходів щодо стабілізації ситуації на 
місцевих ринках валютних запозичень з метою підвищення їх стійкості до зовнішніх шоків. Випуск урядових 
цінних паперів, зокрема, було замінено запозиченнями в місцевій валюті на внутрішньому ринку [3]. Таким 
чином, ступінь залежності більшості урядів від випуску облігацій був зменшений, однак, обсяги випуску 
корпоративних облігацій країнами з ринками, що формуються, значно виріс. Менш ніж за 8 років обсяги 
заборгованості корпорацій країн країни з ринками, що формуються, перед іноземними інвесторами виросли 
більше ніж на 500 млрд. дол. США. Найбільш істотним був випуск облігацій російськими, корейськими і 
бразильськими корпораціями – що суттєво вплинуло на відповідні обмінні курси.  

Другою суттєвою подією останніх років стало різке збільшення інвестицій в акціонерний капітал у всіх 
регіонах, зокрема в Азії. В 2007 року більше половини країн з ринками, що формуються, мали фондові ринки з 
капіталізацією більшою за свій річний ВВП, тоді як лише десять років потому таких країн було лише дві. Ще 
більш важливішим фактом є те, що наразі в більшості країн з ринками, що формуються, розміри фондових 
ринків є більшими за розміри ринків внутрішніх запозичень або загальних обсягів кредитів наданих 
приватному сектору. 

 
Таблиця 3 

Чинники імпорту портфельних інвестицій в країни з ринками, що формуються 
 Економічні Структурні 
Азія - Розвиток місцевих ринків 

капіталу. 
Розвиток інститутів 
спільного інвестування та 
пенсійних фондів. 

Латинська 
Америка 

Низька 
ринкова 
вартість 
активів 

Поява ринку суверенних 
облігацій. 

Центральна та 
Східна Європа 

Прискорення 
темпів 
економічного 
зростання. 
Більша «маржа». 

- Впровадження необхідної 
економічної політики в сфері 
регулювання валютного 
курсу. 

Лібералізація ринків 
капіталу. 
Диверсифікація 
портфелів 
міжнародних 
інвесторів. 

Збільшення обсягів притоку портфельних інвестицій в країни з ринками, що формуються, є 
відображенням диверсифікації портфеля міжнародних інституціональних інвесторів, таких, як пенсійні фонди і 
страхові компанії промислово розвинених країн [4]. Це стало можливим завдяки тому факту, що більш ніж 
десять років потому більшість країни з ринками, що формуються, лібералізували свої ринки капіталу [5, 3-35]. 
Наразі важко отримати інформацію щодо розміщення активів інституційних інвесторів, однак дані МВФ 
вказують на те, що загальний портфель інвестиційних активів найбільших промислово розвинених країн 
збільшився з 574 млрд. дол. США у 2001 році до майже 2 трлн. дол. США в 2006 році. Частка акцій в ньому 
збільшилася з 60% до 74% відповідно.  

Зазвичай структура інвестицій в акціонерний капітал відображає відносну економічну ефективність 
країни-експортера та країн-імпортерів інвестицій. Як правило, капітал перетікає до країн, де темпи зростання 
прискорюються. Тому останніми роками суттєво виріс інтерес до ринку акцій країни з ринками, що 
формуються. В 2002-2007 роках маржа фондових ринків країн країни з ринками, що формуються, була суттєво 
вищою за відповідний показник більшості «зрілих» ринків. 

Значні обсяги інвестицій в акціонерний капітал також визначалися суттєвим збільшенням обсягів 
міжнародних розміщень акцій компанії з країни з ринками, що формуються. У 2006 році компанії в Китаї, 
Мексиці, Росії та Таїланді зареєстрували угоди з IPO на суму більше ніж 1 млрд. дол. США.  

Експорт портфельних інвестицій 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 98 

Незважаючи на суттєві обсяги валових інвестицій в акціонерний капітал, в більшості країн з ринками, 
що формуються, після 2000 року спостерігалося від’ємне сальдо портфельних інвестицій. Основною причиною 
експорту портфельного капіталу з країн було придбання місцевим населенням іноземних боргових паперів, 
особливо це стосується населення країн Азії. У 2006 році валовий відтік збільшився майже в два рази в 
порівнянні з попереднім роком до 264 млрд. дол. США, з яких 109 млрд. надійшло з Китаю. Беручи до уваги те, 
що рахунок операцій з капіталом в Китаї не повністю лібералізовано, велика частина цих операції скоріш за все 
проходила через квазі-державні установи такі, як комерційні банки, що належать державі. Це вносить певні 
складнощі у визначення істинних обсягів приватних потоків на основі даних платіжного балансу. Так вони 
можуть містити інформацію щодо потоків капіталів, що відносяться до інших недержавних та державних 
небанківських організації, таких як державні фонди. 

Інші інвестиції-банківський капітал 
Банки є учасниками практично всіх операцій, що потім відображаються в статистиці рахунку 

фінансових операцій та операцій з капіталом платіжного балансу. Водночас відповідні данні відносяться до 
різних позицій платіжного балансу. Потоки банківського капіталу, які не враховуються в категоріях прямих та 
портфельних інвестицій, або змін в резервах, класифікуються як інші інвестиції. Вони також включають в себе і 
інші зовнішні операцій, такі як торговельні кредити та дебіторську та кредиторську заборгованість. Таким 
чином, категорія «інших інвестицій» по суті є залишковим елементом, який охоплює операції з іноземним 
капіталом, які проходять через банки, а також рух банківського капіталу, якій не може бути віднесеним до 
інших статей платіжного балансу.  

В деякій мірі, роль банків полягає в тому, щоб прийняти на себе ті валютні ризики, які є небажаними 
для інших ринкових гравців, а потім перекласти їх на інших учасників ринку (наприклад, центральні банки). 
Так, обсяги притоку інвестицій у банківський сектор країни з ринками, що формуються, що відображається по 
статті інших інвестицій, є великим та нестабільним. 

Валовий притік по категорій цих інвестицій в країни з ринками, що формуються, перетворився на відтік 
через кілька років після початку азіатської фінансової кризи. Це означає, що іноземні банки продали більше 
ринкових активів, ніж вони придбали протягом вказаних років. Крім того, від’ємні обсяги чистого відтоку 
капіталу з країни з ринками, що формуються, протягом того самого періоду вказуються на те, що суми отримані 
після продажів вітчизняними банками іноземних активів перевищили суми, які були сплачено задля їх купівлі. 
В цілому, в період після фінансових криз, іноземні банки вилучили значні обсяги капіталу з Азії, а азіатські 
банки скоротили свої запаси іноземних активів. Слід зазначити, що значна кількість цих банківських потоків 
була спрямована через два банківські центри в Азії - Гонконг і Сінгапур.  

В останні роки, фінансові потоки банків-нерезидентів знову повернулися в країни з ринками, що 
формуються. На країни Азії, зокрема, Гонконг і Сінгапур, припадає більше половини відповідних угод, також 
високими є темпи зростання валового притоку банківського капіталу в Росію та Туреччину.  

Дані платіжного балансу, проте, часто не охоплюють повною мірою угоди між резидентами та 
банками-нерезидентами. Тому статистика BIS [6] є корисним джерелом додаткової інформації. Зокрема, 
зведена банківська статистика BIS, що складається на основі звітності банків, включає в себе позиції іноземних 
дочірніх підприємств, що являє собою цінну інформацію щодо змін стратегій міжнародних банків. До середини 
1990-х міжнародні банківські кредити для країн країни з ринками, що формуються, перш за все надавалися в 
формі міжнародного кредитування в доларах США (або іншій іноземній валюті). З тих пір міжнародні банки 
значно збільшили свою присутність на місцевих ринках. Результатом стало значне збільшення обсягів надання 
позик в місцевій валюті через місцеві філії.  

Незважаючи на нещодавнє пожвавлення кредитування, консолідовані дані BIS [7] показують, що розмір 
міжнародних банківських вимог по відношенню до ВВП в більшості країни з ринками, що формуються, був 
нижчим, ніж в 1990-ті роки. Винятком є Туреччина та країни Центральної Європи, де розмір міжнародних 
запозичень є набагато вищим, ніж в середньому на початку 1990-х. Хоча рахунок поточних операцій в 
Центральній Європі є порівнюваним з докризовими показниками азіатських країн, можна провести паралелі 
між недавнім розширенням банківських вимог у Центральній Європі та досвідом країн Латинської Америки в 
1980-х, коли на деякі регіональні економіки припадали великі обсяги зовнішнього банківського боргу. Однак, 
на відміну від Латинської Америки в 1980-х, банківські систем країн Центральної Європи в даний час в значній 
мірі належать іноземним компаніям з добре розвиненими системами управління ризиками. Крім того, 
використання зовнішніх коштів для фінансування місцевих імпортозамісних галузей поступово витісняється 
збільшенням обсягів зовнішніх запозичень на тлі швидкої економічної та фінансової інтеграції з країнами зони 
євро. 

Слід зауважити, що міжнародні банківські позики відіграли важливу роль в країнах країни з ринками, 
що формуються, в періоди фінансових криз у 1990-х. По-перше, складність отримання короткострокових 
запозичень вітчизняними банками на міжнародному на міжбанківському ринках створювала ризик раптового 
погіршення стану банківського кредитування. По-друге, місцеві банки, які позичають в іноземній валюті, а 
потім перекредитовують національну економіку, стикалися з проблемами невідповідності валюти кредитування 
(або перекладають пов’язані ризики на своїх клієнтів). Дані BIS показують, що частка короткострокових 
міжнародних вимог у загальному обсязі вимог різко скоротилася в Азії після 1997 року, і, як і в інших регіонах, 
цей показник стабілізувався останніми роками. Частка міжнародних вимог до банків в загальному обсягу вимог 
також неухильно зменшувалась в період з 1997 по 2002, і з тих пір стабілізувалася в усіх регіонах. Це наводить 
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на думку, що банківські потоки до ринків країни з ринками, що формуються, в період до світової кризи були 
пов’язані з меншим рівнем ризику ніж всередині 1990-х років. 

Потоки капіталу та світова фінансова криза 2007-2009 років 
Світова фінансова криза 2007-2009 років не обминула країни з ринками, що формуються. Механізм 

трансмісії економічної рецесії в розвинених економіках на країни з ринками, що формуються, був аналогічним 
до того, як криза розвивалася в решті країн світу. Так основні канали передачі негативних наслідків кризи - це 
певна дестабілізація фінансового сектору країн, скорочення попиту на товари, що вироблялися в цих країнах, і 
відповідно до зниження ділової активності всередині країн. Варто зазначити, що незважаючи на існування 
певних схожих рис, загалом криза не мала такого нещадного впливу на країни з ринками, що формуються, як 
для решти світу. Завдяки відносно низькій інтеграції банківського сектору країн з ринками, що формуються, з 
банківськими секторами решти країн, фінансові дисбаланси в перших були менш відчутними. Тривалі періоди 
додатних потоків по платіжних балансах країн та відповідні накопичення міжнародних резервів дозволили як 
протистояти тимчасовим відтокам з фінансового сектору, так і впровадити істотні пакети фіскальної політики 
для стимулювання національних економік. Вказані фактори поряд з суттєвим досвідом  по виходу з криз країн з 
ринками, що формуються, а тому і більш розвиненим апаратом антикризових інструментів та користування 
більш зваженою економічною політикою напередодні кризи дозволили цім країнам швидше вийти економічних 
негараздів. 

Що стосується обсягів та структури потоків капіталу, то протягом кризи вони скоротились на близько 
30% для країн з ринками, що формуються, порівняно з 39% в розвинених економіках. Переважно це сталося за 
рахунок зменшення банківського кредитування та згортання прямих іноземних інвестицій. Так як деякі країни з 
ринками, що формуються, переважно з Центральної та Східної Європи та Латинської Америки звернулися по 
фінансову допомогу МВФ в обмін на деякі поступки в царині економічної політики, збільшились обсяги 
імпорту інших інвестицій в групу країн з ринками, що формуються. [8] 

По мірі виходу з світової кризи перш за все почали відновлюватись потоки небанківського капіталу в 
країни з ринками, що формуються, Азії та Латинської Америки. Решта країн групи відновлювалася трохи 
повільніше.[9] Загалом після кризи структура іноземних інвестицій в країни з ринками, що формуються дещо 
змінилася в бік превалювання портфельних інвестицій в купівлю відносно якісних активів та боргового 
капіталу. Обсяги імпорту капіталу почали стрімко зростати вже на початку 2009 року. Обсяги експорту 
капіталу з країн дещо скоротився і переорієнтувався до країн з цієї самої групи, як такої що менше постраждала 
від кризи. 

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. 
Країни з ринками, що формуються, виступають важливими учасниками в процесах руху міжнародних 

потоків капіталу. Незважаючи на все різноманіття виокремлених причин імпорту та експорту різних форм 
капіталу цими країнами, а також на періоди спостереження, вони є більш менш порівнюваними. Серед 
найбільш важливих варто виділити ефективне використання попередньо імпортованих потоків капіталу та 
реінвестованих прибутків від експорту інвестицій, ефективні та розвинені фінансові ринки, зважена економічна 
політика, що дозволяє створити «буфери» на період кризових часів.  

Безперечно досвід вказаних країн є корисним і для України, як граничного ринку, який в перспективі 
може увійти до когорти країн з ринками, що формуються. Саме тому рекомендації щодо залучення іноземних 
інвестицій та генерації вихідних потоків капіталу мають бути сконцентровані біля означених трьох основних 
напрямків. 

Наступні дослідження в цій царині мають бути спрямовані на конкретизацію інструментів економічної 
політики в межах визначених шляхів покращення, а також на  механізм їх імплементації. 
 
РЕЗЮМЕ 
Стаття привчена аналізу динаміки експорту та імпорту інвестицій країнами з ринками, що формуються. В 
роботі проаналізована структура потоків капіталу, міжрегіональні відмінності в потоках різних форм 
інвестицій, проведене ретельне дослідження чинників цих інвестицій. Автор надає стислу оцінку змінам в 
обсягах та структурі потоків капіталу в період світової кризи та після її завершення, а також пропонує 
рекомендації щодо зовнішньоекономічної політики. 
Ключові слова: країни за ринками, що формуються, ринки капіталу, міжнародні інвестиції, прямі іноземні 
інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції, платіжний баланс. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена анализу экспорта и импорта инвестиций странами с формирующимися рынками. 
Проанализирована структура потоков капитала, региональные отличия в осуществлении разных форм 
инвестиций, предоставлены результаты исследования таких потоков капитала. Автор также предлагает краткую 
оценку объемов и структуры потоков капитала в период мирового финансового кризиса и после его 
завершения, а также предлагает рекомендации относительно внешнеэкономической политики. 
Ключевые слова: страны с формирующимися рынками, рынки капитала, международные инвестиции, прямые 
иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, другие инвестиции, платежный баланс. 
SUMMARY 
The article is devoted to an analysis of export and import of investments by emerging economies. The structure of 
capital flows, interregional differences in various forms of investments are analyzed, the comprehensive study of 
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determinants of such flows is provided. Author also suggests quick assessment of changes in volumes and structure of 
capital flows during global crisis and in its aftermath and also recommends on external economic policy. 
Key words: emerging economies, capital markets, international investments, foreign direct investments, portfolio 
investments, other investment flows, balance of payments. 
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УДК 339.9 
 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 

Корж М.В., д.е.н., доцент  Донбаська державна машинобудівна академія     
 

Постановка проблеми. Посилення процесів глобалізації та економічної інтеграції, прискорення темпів 
радикальних технологічних змін в різних сферах життєдіяльності, загострення конкурентної боротьби між 
країнами обумовлює важливість підвищення інноваційної конкурентоспроможності  держави, тому подальше  
вивчення досвіду реалізації стратегій інноваційного розвитку, методологічне обґрунтування та практичне 
застосування ефективних форм її здійснення має об’єктивну необхідність.  

Слід відзначити, що категорії “інноваційний потенціал ” та «інвестиційно-інноваційний потенціал» 
розглядаються на різних рівнях узагальнення [1-3]. Поняття інноваційного потенціалу виступає 
концептуальним відображенням розвитку інноваційних процесів, воно розгорталось й уточнювалось в 
результаті теоретичних, методологічних і емпіричних досліджень і отримало значного розвитку в роботах 
українських вчених та науковців інших країн. Узагальнено можна виділити п’ять основних дефініцій, що 
визначають теоретичні основи поняття «інноваційний потенціал». В залежності від предмета дослідження 
науковці формують відповідне поняття інноваційного потенціалу. В контексті даного дослідження  розглянемо 
інноваційний потенціал через призму вхідних і вихідних потоків системи управління міжнародною 
інноваційною діяльністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні шляхи та пріоритети інноваційного розвитку світової 
економіки були сформовані й відбиті в роботах відомих закордонних і вітчизняних учених Дж. Акерлоф, Т. 
Верлен, Дж.Даннінг, Р. Манделл, Дж.Неш, М.Спенс, Дж.Стігліц, О.Амоша, Ю. Макогон, З.Луцишин, 
А.Тихонов, Ф. Хайєк, Ю. Ясинський,  та ін. 

Метою дослідження є аналіз направлень формування інноваційного потенціалу країн світу та 
формування моделі управління інноваційною діяльністю. 

Результати дослідження. Інноваційний потенціал представляє собою сукупність інноваційних ресурсів 
(хіj), які перебувають у взаємозв’язку та чинників (процедур), які створюють необхідні умови для оптимального 
використання цих ресурсів з метою досягнення відповідних результатів інноваційної діяльності   (yij). 

Під інноваційними ресурсами розуміємо детермінанти, що визначають здатність системи до 
інноваційної діяльності і певною мірою є  її джерелами (кадри, знання, технології, інформація, тощо). 
Чинниками (процедурами), що формують інноваційний потенціал, є сукупність інструментів та механізмів, 
необхідних для оптимального використання інноваційних ресурсів з метою отримання найкращих інноваційних 
результатів. Саме вони прискорюють трансформацію інноваційних ідей в інноваційні продукти (або процеси).  

                                                           
© Корж М.В., 2011 
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Міжнародний досвід провідних країн світу показує, що обсяги вхідної інформації та її якість суттєво 
впливають на рівень інноваційної діяльності суб’єктів економіки. У Великобританії, яка, як показали проведені 
дослідження реалізує стратегію інноваційного розвитку, орієнтовану на формування високотехнологічної 
економіки, компанії застосовують широкий спектр джерел інформації для розробки інновацій і, як наслідок, 
рівень інноваційної активності між регіонами країни майже не відрізняться – він є досить високим - 79-84% від 
загальної кількості компаній. Найбільшу перевагу в отриманні інформації для виробництва 
високотехнологічних продуктів та послуг інноваційні підприємства надають співпраці з постачальниками, 
клієнтами.  Вивчення досвіду конкурентів  близько 80% респондентів вважають необхідним при розробці 
власних інновацій, послуги університетів та урядових дослідницьких інститутів в розробці інновацій 
застосовують у середньому 30% підприємств.   

На думку окремих авторів, основними стимуляторами інноваційних процедур є мотиваційний 
механізм, інноваційна культура підприємства та організаційно-управлінська структура [5]. На наш погляд, 
важливу роль в цьому процесі також відіграє ефективний менеджмент. 

Раціональним є підхід спеціалістів Інституту стратегічних інновацій Росії, згідно з яким інноваційний 
потенціал розглядається як складова загального підприємницького потенціалу підприємства [6]. Щодо 
макрорівня то, на нашу думку, інноваційний потенціал великих компаній та інноваційно-активних підприємств 
слід розглядати як основу економічного потенціалу держави та головний фактор міжнародної 
конкурентоздатності національної економіки.  

 
Інноваційна політика є складовою економічної політики держави, механізм її реалізації формується 

відповідно до етапу розвитку національної економіки з урахуванням загальносвітових тенденцій, досвіду інших 
країн та відповідних теоретичних і методологічних засад. Безпосередній (прямий) вплив держави на інноваційні 
процеси у національній економіці знаходить прояв у ініціюванні (організації) міжнародної інноваційної 
діяльності шляхом визначення стратегічних цілей, пріоритетів, розробці концептуальних засад інноваційної 
політики, державних програм, їх фінансовому забезпеченні тощо та у встановленні норм і правил 
взаємовідносин між суб’єктами цієї діяльності – державними інституціями та інноваційно-активними 
суб’єктами підприємницької діяльності шляхом формування відповідної нормативно-правової бази. 
Опосередкований (непрямий) вплив держави на інноваційні процеси визначається сприятливістю економічного 
середовища щодо активізації інноваційної діяльності, рівнем розвитку відповідної інфраструктури і 
забезпечується реалізацією заходів і методів стимулюючого характеру. Щодо участі держави в регулюванні 
економічного розвитку економіки, слід враховувати, що держава не повинна брати на себе всі колективні 
рішення: деякі потреби краще задовольняти в рамках добровільних асоціацій, інші — за допомогою 
муніципальних властей, а треті — шляхом міжнародних домовленостей.   [6].   

На даному етапі механізм регулювання інноваційної діяльності в Україні не відповідає сучасним 
викликам глобальної конкуренції: не відпрацьовані концептуальні положення щодо формування інвестиційних 
ресурсів і джерел інвестування, не забезпечується повноцінне функціонування фондового ринку. Тому 
необхідно створити інституційні умови вдосконалення і розширення ринкових важелів стимулювання 
інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, корпорацій і розширення їх міжнародної інноваційної 
діяльності. Формування інноваційної моделі розвитку припускає спрямованість зусиль не стільки на самі 
інновації, скільки на створення відповідного середовища.  

Проведений аналіз [1-8] показав, що за майже двадцятилітню історію трансформації української 
економіки поетапно змінювались підходи до створення інституційних основ управління інноваційним процесом 
у державі, але на практиці науково-технологічний регрес лише підсилювався. Нагальною задачею сучасності 
для України є формування загальних сприятливих передумов для масових, сильно мотивованих інновацій, при 
цьому повинні бути враховані і фактори, що діють усередині країни, і, - що не менш важливо, - фактори 
глобалізації. 

Розробка стратегії інноваційного розвитку потребує узагальнення та впровадження міжнародного 
досвіду інших держав, але тільки спираючись на пріоритети створення комплексу інноваційних структур 
випереджального і потужного інтелектуального потенціалу через систему національної науки, освіти і 
економіки, кожна країна  спроможна вибудувати концепцію власного інноваційного розвитку і віднайти 
ефективні механізми регулювання впливу сучасних глобалізаційних процесів чи, принаймні, їх синхронізувати. 

Звичайно, передумовою впровадження інноваційної моделі розвитку шляхом науково-технологічного 
ефекту від симбіозу держави і бізнесу є подолання корупції і клановості в управлінні національною 
економікою. Щодо реалізації стратегії інноваційного розвитку то, на наш погляд, важливо успішно розвивати ті 
напрями технологій, де ми маємо  кращі наукові розробки – космічна галузь, виробництво матеріалів із 
заданими властивостями,  біотехнології, тощо. Спрямовуючи фінансові ресурси саме в розвиток пріоритетних 
галузей та забезпечуючи інтенсивний розвиток зовнішньоекономічної діяльності високотехнологічних 
підприємств, можна очікувати посилення інноваційних конкурентних переваг національної  економіки. 
Важливо створити інститути концентрації інвестиційних ресурсів  для інновацій за межами бюджету, 
скористатись замиканням інвестицій, експорту й імпорту високорозвинених країн на самих собі й активно 
освоювати ринки країн третього світу. [7]   

Повноцінна інтеграція в світові інноваційні процеси неможлива без наявності у країні адекватної 
науково-технологічної бази, а також механізмів, що забезпечують сприйняття інновацій з-за кордону. 
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Залежність глобальної конкурентоспроможності національної економіки від рівня розвитку міжнародних 
інноваційних процесів – найважливіший аспект загальнодержавного значення інновацій. 

В  доповіді «Grrowth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development» (2008 р.) 
аналітиками Світового банку зроблено огляд успішних стратегій країн світу і виявлені деякі відмітні 
особливості країн, що досягли високих темпів економічного зростання. Вказується значення успішного 
керівництва і управління, економічної безпеки, конкуренції, раціональної бюджетної і кредитно-грошової 
політики, а також державних інвестицій в охорону здоров'я і освіту. В ній також розглядаються глобальні 
тенденції і їх наслідки для економічного зростання, у тому числі глобальне потепління, зростання цін, 
збільшення нерівності в рівні доходів, міграція робочої сили [8]. Проте, в доповіді відзначається, що для 13 
країн, які за останні 50 років мали періоди стійкого розвитку, характерними є, принаймні, п'ять загальних 
моментів, кожна країна: 

- повністю використовувала можливості, створювані світовою економікою; 
- підтримувала макроекономічну стабільність; 
- забезпечила високий рівень заощаджень і інвестицій; 
- надала ринкам розподіл ресурсів; 
- мала цілеспрямовані і ефективні уряди. 

У психології поняття “стратегія” є сутнісною характеристикою процесу творчої діяльності, яка 
проявляється як у випадку колективного творчого пошуку (процес об’єктивно зумовлений і більш 
регламентований ззовні), так і при розробці індивідуального творчого рішення (процес, що зумовлюється 
суб’єктивними чинниками – певними параметрами особистості, які в сукупності утворюють індивідуальний 
стиль творчої діяльності). Оскільки йдеться про стратегію розвитку національної економіки країни, то варто 
враховувати функціональний розподіл повноважень всіх учасників процесу – держави, компаній, творчих 
індивідуумів тощо. 

 Реалізація стратегії як процесу, розгорнута у часі, передбачає вирішення різнотермінових завдань –  
стратегічних, тактичних, оперативних. З огляду на це, важливо з’ясувати, як саме співвідносяться стратегії 
інноваційного розвитку (управління) держав та стратегії інноваційного розвитку суб’єктів національної 
економіки: як стратегії керуючої системи, та як стратегії керованих підсистем.  Фактично йдеться про міру 
відповідності тієї чи іншої стратегії інноваційного розвитку національної економіки рівню й масштабу 
інноваційних перетворень з метою забезпечення міжнародних конкурентних переваг. 

Системний підхід у дослідженні міжнародної інноваційної діяльності та у виявленні факторів впливу на 
рівень її ефективності полягає в тому, що інноваційна діяльність розглядається  як економічна система з певною 
сукупністю елементів, що є її складовими. Розглядаючи інноваційну діяльність як економічну систему,  
необхідно враховувати, що це відкрита система, на яку впливає зовнішнє макросередовище, яке змінюється під 
впливом інтеграційних процесів та глобалізації.  

 Міжнародна інноваційна діяльність має всі ознаки системи: в ній завжди присутні суб’єкти (фізичні та 
юридичні особи), об’єкти (інноваційні програми, нові знання, інтелектуальні продукти тощо), зв’язок між ними 
і середовище, в якому вони функціонують, причому зв’язок відіграє роль чинника, який створює систему, 
оскільки об’єднує всі основні елементи в єдине ціле. Такий методологічний підхід є класичним і має переваги, 
які досить ґрунтовно викладені в працях фахівців з менеджменту.   

 
Рис.1. Система управління інноваційною діяльністю 

 Отже, згідно теорії управління, інноваційну діяльність слід розглядати як сукупність динамічних 
бізнес-процесів. У загальному вигляді міжнародну інноваційну діяльність пропонується розглядати як систему, 
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динамічні зміни якої визначаються «входами», «виходами», функцією управління, інноваційним потенціалом, 
ресурсами, зворотними зв'язками (рис. 1). 

 На стан інноваційної діяльності як системи впливають фактори зовнішнього середовища у формі 
інформаційного Z(t)  і ресурсного потоків I(t), які накладають обмеження на систему S(t) і визначають 
потенційні зміни в її внутрішньому середовищі, причому характеристики системи S(t) залежать від 
попереднього стану S(t-k). Стан системи визначається взаємодією внутрішніх елементів: інноваційного 
потенціалу P(t), управління m(t) і фінансових  ресурсів f(t). Інноваційний потенціал  P(t) - це підсистема цілісної 
системи S(t), в якій він взаємообумовлено діє з іншими елементами і формується під впливом “входів  хіj”  і 
залежить від їх (хіj) сукупності та комбінації. Виходи (yij) системи  визначаються ефективністю діяльності всієї 
системи і є фактично інноваційними продуктами та послугами.  

Зупинимось на дослідженні елементів системи управління інноваційною діяльністю (див. рис .2). 
 

 

Рис. 2.  Елементи системи управління інноваційним потенціалом 
 

 
Висновки. В результаті проведеного дослідження обґрунтовано об’єктивність переходу на інноваційну 

модель економічного розвитку. Наведена схема є універсальною, оскільки  може розглядатись як система 
управління інноваційною діяльністю для різних економічних рівнів, наприклад, підприємства, регіону, 
корпорації, держави, інтеграційного угруповання. 
 
РЕЗЮМЕ 
У даній статті була виявлена необхідність у вдосконаленні стратегій інноваційного розвитку. Проведено аналіз 
поняття «інноваційний потенціал» через призму вхідних і вихідних потоків системи управління міжнародною 
інноваційною діяльністю. Розроблена моделі управління інноваційною діяльністю та інноваційним 
потенціалом. 
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційна стратегія, інноваційний 
розвиток, концепція інноваційних систем. 
РЕЗЮМЕ 
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В данной статье была обнаружена необходимость в совершенствовании стратегий инновационного развития. 
Проведен анализ понятия «инновационный потенциал» через призму входных и исходных потоков системы 
управления международной инновационной деятельностью. Разработанная модели управления инновационной 
деятельностью и инновационным потенциалом. 
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационный потенциал, инновационная 
стратегия, инновационное развитие, концепция инновационных систем. 
SUMMARY 
In this article was found out a necessity for perfection of strategies of innovative development. The analysis of concept 
«Innovative potential» is conducted through the prism of input and initial streams of control the system by international 
innovative activity. Developed a case innovative activity and innovative potential frame. 
Keywords: innovation,  innovative capacity, innovative strategy, innovative development, the concept of innovation 
systems. 
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Ефективність податкової системи визначається тим, наскільки успішно та цілеспрямовано вона вирішує 

комплекс завдань, пов’язаних із наповненням бюджетів, регулюванням окремих економічних процесів та 
фінансуванням соціальних програм. З прийняттям Податкового кодексу Україна вступила в новий етап 
розвитку податкових правовідносин, який потребує глибокої оцінки та виявлення безпосередніх проблемних 
аспектів в реалізації основних запропонованих новацій.  

В науковій літературі досить часто піднімаються питання як універсального, так і специфічного 
акцизного оподаткування. Значну увагу приділено і застосуванню податкових важелів в регулюванні різних 
економічних систем. Насамперед, це стосується наукових розробок В.Л. Андрущенка, Р.Л. Балакіна, А.Б. Дриги, 
І.О. Лютого, П. В. Мельника, В.М. Опаріна, І.П. Сидор, С.І. Юрія та інших. 

Однак, вплив податкових важелів на окремі товарні ринки залишається не повністю дослідженим. Це 
безпосередньо стосується і ринків, які регулюються державою за окремими специфічними процедурами. 
Основною проблемою ринку підакцизних товарів залишається відсутність адекватної державної політики 
регулювання виробництва та обігу таких товарів. Саме від ефективності державного контролю за виробництвом 
та обігом підакцизних товарів безпосередньо залежить якість виконання специфічним акцизом фіскальної і 
регулюючої функцій. 

Зазначені вище чинники визначили мету проведення даного дослідження, яка полягає у здійсненні 
аналізу ефективності реалізації основних новацій вітчизняного кодифікованого податкового законодавства 
щодо податкового регулювання ринку підакцизних товарів, а також виокремлення основних напрямів 
подальшого реформування специфічного акцизного оподаткування та державного регулювання ринку 
підакцизних товарів в Україні.  

Використання специфічних акцизів в Україні має майже двадцятирічну історію, при чому окремі 
періоди його застосування були досить суперечливими. Однак і на сьогодні найбільш актуальними 
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залишаються питання визначення оптимального рівня акцизного оподаткування та підвищення ефективності 
його безпосереднього використання в обмеженні споживання товарів, які шкідливі для здоров’я людини.  

Саме специфічний акциз (до набрання чинності Податкового кодексу – акцизний збір) останніми 
роками став одним з податків, що постійно підпадали під реформування. Таке реформування було пов’язано як 
з етапним підвищення величини ставок оподаткування, так і окремих умов стягнення податку до бюджету. Так, 
лише протягом останніх трьох років була прийнята ціла низка законодавчих та підзаконних актів, а основною 
метою яких було підвищення ставок акцизного збору, уточнення порядку їх встановлення та вдосконалення 
окремих процедур державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів. 

Одним із завдань, які ставилося при реформуванні специфічних акцизів в Україні, було формування 
ефективної системи такого оподаткування з використанням економічно обґрунтованого рівня і структури 
ставок податку, забезпечення виконання ним функції, пов’язаної з обмеженням споживання окремих товарів 
(досягається через поступове збільшення частки акцизу в ціні реалізованих підакцизних товарів внаслідок 
підвищення ставок акцизного податку на лікеро-горілчані, тютюнові вироби), а також наближення механізму 
справляння специфічних акцизів до вимог законодавства ЄС.  

За 6 місяців дії Податкового кодексу загальні надходження акцизного податку з вітчизняних товарів 
склали 11784,5 млн грн, що на 8,3 % перевищує відповідний показник 2010 року. Однак, таке зростання було 
досягнуто виключно за рахунок збільшення ставок акцизного податку по основних групам підакцизних товарів, 
при чому темп росту надходжень менший за показник індексації ставок податку. В абсолютному вираженні 
зростання надходжень від специфічного акцизного оподаткування відбулося виключно за рахунок збільшення 
надходжень від оподаткування тютюнових виробів (+901,2 та +984,9 млн грн. відповідно) (рис. 1) [2]. 

 

Рис. 1. Динаміка зростання надходжень акцизного податку (збору) з вітчизняних товарів в І півріччі 
2008–2011 років (млн грн) 

Одночасно, знизилися надходження від оподаткування лікеро-горілчаної продукції та нафтопродуктів. 
Щодо останніх, то прийняття Податкового кодексу передбачало відміну збору з власників транспортних 
засобів, а відшкодування бюджетних втрат планувалося здійснити за рахунок збільшення ставок акцизного 
податку на нафтопродукти. Однак, внаслідок зростання світових цін на нафту (протягом чотирьох місяців 
поточного року – з 85 до понад 100 дол США за барель сирої нафти) в Україні відбулося суттєве зростання цін 
на бензин та дизпаливо. Тому, для стабілізації цінової ситуації на ринку нафтопродуктів країни, вже у квітні 
поточного року у законодавчому порядку було знижено величину акцизу на окремі товарні позиції терміном до 
31 липня 2011 року (на бензин – на 27,5 %, на дизпаливо із вмістом сірки понад 0,2 % – на 33,3 %, з вмістом 
сірки від 0,035 % до 0,2 % – на 43,5 %, з вмістом сірки від 0,005 % до 0,035% – на 48,4%, із вмістом сірки не 
більше 0,005% – на 47,6%). За оцінками експертів таке тимчасове зниження акцизів на бензин і дизпаливо 
призведе до втрат бюджету на суму понад 1 млрд грн, що безпосередньо вплине на обсяги фінансування 
дорожніх робіт. 

В Україні для стимулювання виробництва якісного бензину Податковим кодексом збережена цілком 
прогресивна практика застосування підвищених ставок на бензини моторні, що містять тетраетилсвинець, а 
також застосування диференційованих ставок на дизельне пальне в залежності від вмісту сірки (порядок 
ведення обліку окремих видів дизельного пального залежно від вмісту сірки встановлений окремими 
Правилами, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 р. № 545 [4, с. 36]. 

Однак, механізм контролю за виконанням вказаних вимог у законодавстві відсутній, що призводить до 
бюджетних втрат внаслідок недонадходження сум акцизного податку при оподаткуванні нафтопродуктів. Так, 
за окремими оцінками, частка контрабандного та фальсифікованого моторного палива в загальному обсязі 
автомобільних бензинів та дизельного палива, що реалізується на території України, досягає 30 %. Таке негативне 
явище становить загрозу національній економіці та щорічно призводить до істотних втрат державного бюджету, 
які в загальному вираженні досягають 3 млрд грн на рік. 
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Показники формування загальної суми надходжень специфічного акцизу в Україні свідчать про 
подальше зростання фіскальної ролі акцизу з тютюнових виробів. Так, якщо надходження від його 
застосування в І півріччі 2007 року становили 24,6 %, то у 2010 році даний показник вже становив 53,1 %, а за 
підсумками І півріччя 2011 року – 57,7 %. В структурі надходжень акцизного податку в 2011 році продовжує 
переважати специфічна складова, хоча і розрив у сумах надходження податку, який визначається у твердих 
показниках і у відсотках до обороту протягом 2007–2011 років продовжує знижуватися (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура надходжень акцизного податку (збору) з вітчизняних тютюнових виробів в І 
півріччі 2007–2011 років (млн грн) 

Слід відмітити, що різними країнами світу застосовують окремі підходи до оподаткування тютюнових 
виробів. Так, в країнах-членах ЄС застосовують змішану систему специфічного акцизного оподаткування. У 
деяких країнах, включаючи Австралію, Норвегію і ПАР, встановлена специфічна ставка податку в розмірі 
певної суми з кожної сигарети. В інших країнах стягується адвалорний податок, який обчислюється у відсотках 
від ціни продукції. Безпосередній вибір між формами оподаткування специфічними акцизами тютюнових 
виробів здійснюється відповідно до стану національного ринку такої продукції. Зокрема, в деяких країнах 
місцевими виробниками задовольняється попит лише на дешеві тютюнові вироби. Крім того, одним із чинників 
обмеженого використання специфічних ставок є інфляційні процеси. Тому саме антиінфляційні настрої 
останніх десятиліть призводять до того, що перевага в розвинених країнах віддається змішаній системі 
оподаткування тютюнових виробів. 

Удосконалення оподаткування специфічним акцизом тютюнових виробів, крім зростання фіскальної 
ефективності, повинно бути спрямовано на поступове підвищення цін на таку продукцію, а також збільшення 
питомої ваги акцизного податку у ціні реалізації одиниці продукції. Основними чинниками досягнення 
зазначених завдань є повне використання бази оподаткування та зростання мінімального податкового 
зобов’язання, тобто фіксованої складової ставки акцизного збору на тютюнові вироби. Для уникнення випадків 
мінімізації податкових зобов’язань необхідно повернутися до попередньої практики індексації безпосередньо 
показника мінімального податкового зобов’язання. 

Фіскальна ефективність специфічного акцизного оподаткування тісно пов’язана з скороченням обсягу 
пільг з даного податку. На відміну від країн ЄС, в Україні основною пільгою зі сплати акцизу залишається 
звільнення від оподаткування окремих видів товарів або операцій [5, с. 124]. У загальній сумі отриманих пільг 
зі сплати акцизного податку з вітчизняних товарів найбільшу питому вагу мають пільги, пов’язані з реалізацією 
підакцизних товарів для подальшого використання при виробництві підакцизних товарів і звільнення від 
оподаткування операцій з експорту підакцизних товарів (відповідно до економічного змісту – умовна пільга), 
які у І півріччі 2011 року склали від 90,2 % загальної суми пільг зі сплати акцизного податку. 

Для стимулювання енергозбереження у Податковому кодексі встановлено нульову ставку податку на 
біоетанол, який використовується для виробництва біологічних видів палива. Крім того, такий підхід 
застосований і до оподаткування операцій з реалізації вітчизняних та імпортованих окремих товарних груп 
легких і важких дистилятів, які в подальшому використовуються у якості сировини для виробництва етилену. В 
загальній сумі пільг такі звільнення склали 9,1 %. За операціями з імпорту легких та важких дистилятів, які в 
подальшому використовуються у якості сировини для виробництва етилену, втрати бюджету в І півріччі склали 
42,5 млн грн. 

Час, який пройшов з набуття чинності основних положень Податкового кодексу в частині застосування 
акцизного податку, дозволив виявити певні неузгодженості в механізмі адміністрування даного податку. 
Зокрема, основним чином це стосується порядку оподаткування акцизним податком нафтопродуктів, окремих 
видів алкогольних напоїв, а також необхідності усунення неузгодженостей між відомчими нормативними 
актами ДПС України та безпосередньо Податковим кодексом України.  

Так, в частині оподаткування акцизним податком нафтопродуктів залишається можливість 
використання схем мінімізації податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку через обмеженість переліку 
продукції, яка віднесена до підакцизної. Внаслідок такої ситуації, а також через наявність різних ставок податку 
в середині даної товарної групи, суб’єкти підприємництва занижують власні податкові зобов’язання, що в 
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подальшому призводить до недонадходження акцизного податку до бюджету. Вказане твердження знаходить 
своє відображення і у результатах відстеження ланцюгів реалізації нафтопродуктів (які не віднесені до 
підакцизної продукції), що здійснюється органами державної податкової служби України.  

Досить суперечливим є використання різних ставок акцизного податку в середині однієї товарної 
групи. Так, безумовно позитивною є практика стимулювання виробництва та реалізації дизельного пального з 
низьким вмістом сірки. Однак, на практиці, проконтролювати його фактичні якісні показники при реалізації 
досить важко внаслідок відсутності чітко прописаної процедури здійснення відповідного державного контролю. 
Можливо виходом з даної ситуації стане запропонований законопроект „Про впорядкування обігу 
нафтопродуктів”, який подано до Верховної Ради України (запропоновано використання євромаркерів, які 
являють собою обов’язкове маркування нафтопродуктів спеціально розробленою хімічною речовиною). 

Ще одним з інструментів впливу на вітчизняний ринок нафтопродуктів є запровадження змішаної 
системи оподаткування виробництва та імпорту такої продукції з використанням такого основного елемента 
зазначеної системи оподаткування як декларування максимальних роздрібних цін. Запровадження вказаної 
системи для оподаткування нафтопродуктів зобов’яже виробників та імпортерів нафтопродуктів декларувати 
максимальні роздрібні ціни на нафтопродукти та надасть змогу контролювати роздрібну торгівельну мережу за 
схемою, яка застосовується щодо контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів. 

Окремої оцінки та відповідного відображення у державній політиці регулювання виноробної галузі 
потребує питання підтримки виробництва якісної вітчизняної продукції. Це стосується як безпосереднього 
використання фіскальних інструментів (подальша диференціація ставок податку), так і контролю за її якісними 
показниками, а також провадження інших заходів нетарифного регулювання. Однак, з іншого боку, потребує 
розширення функція контролю органів державної податкової служби за використанням спирту етилового 
виробниками винопродукції.  

Так, відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов’язані з веденням виноградників та 
виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, а також регламентація і контроль в цих галузях 
виробництва, права і обов’язки виробників, повноваження органів виконавчої влади щодо посилення боротьби 
з фальсифікацією виноробної продукції в Україні на сьогодні врегульовані окремим законом „Про виноград та 
виноградне вино”[6]. Однак, його прийняття не вирішило всього комплексу проблем щодо регулювання 
виробництва та обігу продукції виноградарства. Особливо це стосується підходів до оподаткування та 
відповідного регулювання виробництва та обігу окремих груп виноробної продукції. Так, вдосконалення 
підходів до оподаткування різних груп виноробної продукції дозволить: 

– стимулювати виробництво в Україні якісної виноробної продукції, 
– забезпечити використання в кріпленні вин натурального виноградного спирту, а не етилового 

ректифікату; 
–  досягти суттєвого наближення національних стандартів виробництва вин до норм ЄС;  
– усунути перекоси в оподаткуванні акцизним податком товарів-замінників, а саме буде застосований 

єдиний підхід до оподаткування алкогольних напоїв в залежності від вмісту спирту. 
Внаслідок встановлення диференційованих ставок специфічного акцизу на окремі види алкогольних 

напоїв країнами ЄС здійснюється формування соціально-прийнятної структури виробництва та споживання. 
Наслідком такого підходу є стримування виробництва окремих видів алкогольних напоїв і стимулювання 
виробництва інших. Характерним прикладом останнього є встановлення нульової ставки для натуральних 
виноградних вин.  

Досить суперечливою є і наявна на сьогодні практика оподаткування специфічним акцизом 
виноматеріалів. Податковим кодексом передбачено звільнення від оподаткування виноматеріалів, які 
використовуються як сировина для подальшого виробництва виноробної продукції. Крім того, передбачено, що 
виноматеріали, які реалізуються підприємствам вторинного виноробства та відповідно використовуються для 
виробництва готової продукції, не оподатковуються (в І півріччі 2011 року дана пільга була використана 9 
платниками акцизного податку на загальну суму 33,5 млн грн) . В інших випадках – реалізація виноматеріалів 
оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію. Однак, безпосередньо Податковим кодексом не 
встановлено ставок податку на виноматеріали. Крім того, виникає двозначність віднесення виноматеріалів до 
операцій з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування, або операцій які не оподатковуються, а 
також відсутній механізм (алгоритм) обчислення акцизного податку з виноматеріалів через не існування ставки 
акцизного податку на виноматеріали, які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам 
вторинного виноробства (використовують виноматеріали для виробництва готової продукції). 

Однією з найбільш складних сфер державного регулювання в Україні є сфера виробництва та обігу 
алкогольних напоїв. Специфіка даного суб’єкта управління зумовлена тим, що дана сфера має різний рівень 
державного впливу – від керівництва державними спиртовими заводами та лікеро-горілчаними підприємствами 
державної власності до регламентації конкретних напрямів діяльності приватних виробників лікеро-горілчаної 
продукції, підприємств виноробної промисловості, суб’єктів оптової і роздрібної торгівлі, адже останні – є 
економічно і організаційно відокремленими від держави. 

В Україні порушення законодавства, що регулює виробництво та обіг підакцизних товарів, прямо не 
впливають на прийняття рішень органів державної влади щодо видачі ліцензій, призупинення їх дії або їх 
анулювання. У країнах ЄС така ліцензія може бути скасована або призупинена у випадках порушень 
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ліцензійних умов, неодноразове порушення чинного законодавства, ухилення від сплати податків та інша 
діяльність кримінального характеру.  

Вдосконалення надання адміністративних послуг у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів 
повинно бути спрямовано на формування акцизної політики, яка б передбачала збалансованість виконання 
акцизним податком фіскальної та регулюючої функцій; ліквідацію нелегального виробництва та обігу 
продукції, подолання контрабанди, унеможливлення ухилення від сплати податків; поступове зростання 
експорту продукції та ріст конкурентоспроможності вітчизняної продукції, вилучення з виробництва 
низькоякісної сировини і продукції; мінімізацію загрози здоров’ю населення за рахунок впровадження 
державної політики щодо обмеження споживання підакцизної продукції, шкідливої для здоров’я людини; 
підвищення якості продукції, зменшення вмісту шкідливих речовин, домішок у продукції та ін.[7, с. 73]. 

Враховуючи наявні показники реалізації положень Податкового кодексу, подальше реформування 
специфічного акцизного оподаткування в Україні повинно здійснюватися одночасно з удосконаленням 
процедур державного контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, особливо це стосується лікеро-
горілчаної продукції та нафтопродуктів. 

Вдосконалення потребує і механізм оподаткування акцизним податком нафтопродуктів. Запропоноване 
підвищення ставок податку в Податковому кодексі не було тривалим. Встановлені ставки податку на окремі 
види нафтопродуктів дозволяють мінімізувати податкові зобов’язання. Саме додаткові надходження акцизного 
податку з нафтопродуктів повинні стати необхідним фінансовим ресурсом для модернізації вітчизняного 
шляхового господарства. 

Крім того, до напрямів такого реформування можна віднести: подальше розширення бази оподаткування 
за рахунок залучення до оподаткування тіньових оборотів, а також включення до переліку підакцизних товарів 
продукції, яка за своєю сутністю відноситься до вказаної категорії; усунення недоліків в оподаткуванні 
акцизним податком товарів-замінників, а саме забезпечення застосування єдиного підходу до оподаткування 
алкогольних напоїв залежно від вмісту спирту та способу виробництва; оптимізацію використання 
регулюючого потенціалу акцизного податку (особливо це стосується обмеження споживання шкідливих для 
здоров’я людини підакцизних товарів); вдосконалення процедур безпосереднього контролю за цільовим 
використанням спирту етилового, легких та важких дистилятів (отриманих за пільговим режимом 
оподаткування) у виробничому процесі, а також погашення податкових векселів та ін.  

 
РЕЗЮМЕ 
У статті здійснено аналіз реалізації основних новацій Податкового кодексу щодо податкового регулювання 
ринку підакцизних товарів, а також надано пропозиції щодо подальшого його реформування в Україні. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье осуществлен анализ реализации основных новаций Налогового кодекса относительно налоговой 
регуляции рынка подакцизных товаров, а также сформированы предложения относительно последующего его 
реформирования в Украине. 
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SUMMARY 
The article contains an analysis of major innovations of the Tax Code regarding to tax regulations of the excisable 
goods market, there are also provided suggestions for its further reformation in Ukraine. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Кульга А.А.,  аспирант  Донецкий национальный университет     
 

За последние годы с учетом сложившейся ситуации в Украине, многие предприятия уделяют особое 
внимание развитию инновационного потенциала. Основными причинами этого являются мировой прогресс, 
развитие технологий, сохранение конкурентоспособности на рынке и требования потребителей к продукции. Но при 
этом система внедрения инноваций и управления инновационном потенциалом на предприятии слабо развита. 
Основной проблемой выступает отсутствие взаимосвязи между научными разработками и  требованиями 
потребителей к продукции предприятия. В экономической литературе вопрос инновационного потенциала 
рассмотрен поверхностно и на современном этапе существует малое число разработок по количественной оценке 
инновационного потенциала. Со стороны государства происходит поддержка развития инноваций, но совершенно не 
в том объеме который необходим и при этом немногие предприятия заинтересованы во вложении средств в 
разработки. 

Все вышеизложенные аргументы свидетельствуют о необходимости комплексного рассмотрения проблем, 
связанных с анализом инновационного потенциала предприятия в новых условиях информационной открытости с 
точки зрения системного подхода, а также определяют актуальность темы исследования. Значительный вклад в 
теорию и методологию развития инновационного потенциала внесли отечественные и зарубежные ученые: 
Л.И. Абалкин, Е.Ф. Авдокушин, Л.С. Валинурова, С. Галахер, Г.С. Гамидов, А.Г. Гранберг, А.П. Егоршин, 
М.Ю. Иванова, В.Л. Иноземцев, Т.А. Исмаилов, О.Б. Казакова, В.М. Лебедев, Б.-А. Лундвалл, Д.С. Львов, 
Р. Нельсон, С.А. Филин, К. Фримен, Ш. Хазлет, Н. Цэдэнрагчаагийн и др. 

Несмотря на большой объем научной литературы по инновационному потенциалу и проблемам управления 
им на предприятия, разработке методологии применения количественных методов, как того требует сложность 
процессов управления на предприятии, уделено все еще недостаточно внимания. Целью статьи является построение 
концептуальной схемы анализа инновационного потенциала предприятия с использованием системного подхода.  
Анализ инновационного потенциала с точки зрения системного подхода необходимо начать с выделения комплекса 
проблем в данном секторе. 

Основной проблемой, которая возникает не только в Украине, но и в остальных странах – недостаточность 
финансирования. При этом следует отметить, что финансовые средства на предприятии расходуются исходя из 
возможностей самого предприятия, и используются государственные дотации. Государство зачастую финансирует 
отдельные сектора экономики, которые имеют стратегическое значение. В основном это крупные предприятия 
ведущих отраслей либо научно-исследовательские институты, которые работают на промышленность. Ярким 
примером предприятий, которые используют на внедрение инноваций собственные средства, являются предприятия 
пищевой отрасли, что очевидно исходя из гибко изменяющегося спроса на пищевые продукты. Среди отраслей, в 
которых инновации внедряются в наименьшем объеме, выступают отрасли металлургии, добычи угля и 
шахтостроения. Технологии, используемые в этих отраслях, не изменились за последние 30 лет. Именно в этих 
отраслях инновационный потенциал реализуется за счет финансирования государства. 

Второй проблемой характерной для любой отрасли выступает недостаток высококвалифицированных кадров. 
Для внедрения инноваций требуется соответствующее образование, которое получают молодые специалисты, но их 
число недостаточно в рамках предприятия. 

Определенный комплекс проблем формирует научная школа Украины. Именно из-за отставания научных 
разработок в Украине от мировых и создает проблемы в отсутствии взаимосвязи между научными разработками и 
требованиями со стороны потребителей к продукции предприятий. Большинство научных разработок остаются 
только в теории и не имеют практической реализации. А также следует отметить, что предприятия не 
заинтересованы в изучении научных исследований, что ограничивает возможности предприятия в получении 
информации о новых открытиях. Последний блок проблем связан с неквалифицированностью персонала, 
занимающего руководящие должности. Зачастую руководители не имеют опыта внедрения инноваций, что 
препятствует процессу реализации инновационного потенциала. А также многие руководители из-за отсутствия 
опыта не проявляют инициативы по внедрению инновация для сохранения рабочего места [2,C.130-134;7,C.23]. Все 
выделенные проблемы оказываю непосредственное влияние на систему управления инновационным потенциалом. 

В системе управления инновационным потенциалом следует выделить две подсистемы: управляющую 
систему и управляемую систему [5,C.34]. В обязанности управляющей системы входит разработка заданий и 
отправления необходимой информации о этапах исполнения в управляемую систему. Управляемая система 
выполняет требуемый список действий и отчитывается о полученных результатах управляющей системе по каналам 
обратной связи. Графически систему управления инновационным потенциалом можно представить в виде 
представленном на рис.1. 
 

                                                           
© Кульга А.А., 2011 
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Управляющая система состоит из четырех отдельных блоков-заданий: 
анализ данных о текущем состоянии инновационного потенциала предприятия. Для выполнения этого 

задание требуется сбор финансовой отчетности предприятия о внедренных инновациях и полученных 
результатах от внедрения; 

применение методик оценки инновационного потенциала на основе имитационного моделирования. В 
научной литературе представлено множество подходов по анализу инновационного потенциала как с точки 
зрения количественной оценки, так и с учетов качественных характеристик. Анализ потенциала обязательно 
следует проводить в динамике, что позволяет не только оценить текущее состояние, но и проанализировать как 
функционирует предприятие в этой области за последние годы. Применение именно имитационного 
моделирование позволит рассмотреть ситуацию в динамике, выделить основные взаимосвязи среди отдельных 
влияющих факторов и спрогнозировать деятельность предприятия в дальнейшем. Анализ различных вариантов 
в стратегии предприятия по инновационному развитию позволит найти оптимальное решение. Имитационное 
моделирование позволит учесть влияние возмущающих воздействий со стороны внешней среды. Имитационное 
моделирование обеспечивает поддержку каждой отдельной стратегии исходя из выбора критерия [3,C.340-
349;4,C.243-248]; 

использование механизма внедрения инноваций за счет предприятия. Этот пункт включает в себя 
разработку всех этапов реализации инновации на предприятии начиная от разработки технического задания и 
до получения конкретных результатов от внедрения инновации; 

использование механизма внедрения инноваций с учетом государственных дотаций. Если для 
предприятия были выделены государственные средства на внедрение инноваций и развитие собственного 
инновационного потенциала, то механизм внедрения инноваций будет иным. Основной особенностью является 
наличие отчетности перед государством о использовании средств по целевому назначению, а также наличие 
контроля за ходом внедрения инноваций. 

Данные о выполнении каждого этапа и о необходимых мероприятиях по исполнению поступают в 
управляемую систему. В этой системе проводятся следующие мероприятия: 

проведение анкетирования. Для выявления инновационного потенциала предприятия не всегда 
достаточно информации, которая отражена в документах. Зачастую требуются дополнительные данные, 
экспертные мнения и информация, которой обладают работники. Собранные и проанализированные анкеты 
попадают в управляющую систему; 

расчет имитационного потенциала по методике. Имитационная модель разрабатывается на уровне 
управляющей модели, но имитационные исследования проходят в управляемой системе. Именно эта система 
отвечает за поступление новых данных в процесс реализации имитационной модели и за разработку различных 
сценариев использования инновационного потенциала предприятия. Все полученные результаты отправляются 
по каналам обратной связи и управляющую систему; 

внедрение инноваций по этапам механизма. Сам механизм разработан управляющей системой, а 
управляемая система проводит реализацию отдельных этапов и формирует отчетность по исполнению; 

внедрение инноваций по этапам механизма с учетом государственных дотаций. Процесс происходит 
аналогично и механизму без государственных дотаций. Исключением является отдельно формирование 
отчетности для государства и обеспечения контроля за расходом государственных средств [6,C.160-168]. 

В каждом элементе управляющей системы появляется расчет необходимых показателей по 
инновационному потенциалу. Эти показатели могут быть рассчитаны единично либо в комплексе, либо в 
определенной взаимосвязи. 

Среди основных влияющих показателей на уровень инновационного потенциала предприятия и на 
внедрение инноваций следующие: 

количество источников об инновациях. В качестве источников выступают средства массовой связи, 
специализированные научные издания, информационные каналы непосредственно от разработчиков и т.п. 
Увеличение количества источников позволяет предприятию в большей мере реализовать свой потенциал; 

сумма затрат на инновации, рассчитанная на конкретный период. Если рассматривать деятельность 
предприятия статично на конкретную дату, то происходит расчет суммы вложения в инновации для конкретной 
даты; 

численность персонала, занятых в процессе внедрения инноваций. Предприятие, которое в должном 
объеме обеспечивает реализацию своего инновационного потенциала, нуждается в группе работников, 
обеспечивающих этот процесс. Чем больше численность, тем больший объем инноваций внедряется, что 
свидетельствует об активной работе предприятия в этом направлении; 

динамика затрат на инновации. Этот показатель по расчету схож с суммой затрат на инновации на 
конкретный период, но при этом отражает изменения в деятельности предприятия в данном аспекте. Если 
динамика имеет стабильный рост, это означает, что предприятие старается реализовать свой потенциал и имеет 
финансирование для этого; 

показатели результатов внедрения инновации. После внедрения каждой конкретной инновации следует 
подводить итоги о целесообразности этого внедрения. Возможен вариант, что результаты от внедрения не 
покроют затрат на внедрение. Но следует отметить, что существует ряд инноваций, которые не дают 
мгновенного результата и эффект от внедрения будет растянут на какой-то период. В таком случае не следует 
говорить об убыточности внедрения. Возможно также, что эффект от внедрения невозможно оценить 
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количественно. Возможен вариант качественных изменений в деятельности предприятия и такой эффект можно 
оценить за счет экспертных оценок; 

объемы выпуска инновационной продукции. Если инновация касается конкретно выпуска новой 
продукции, то возможен вариант оценки спроса на эту продукцию и расчет эффекта за счет количественной 
оценки объемов продаж именно этой инновационной продукции; 

прибыль от реализации инновационной продукции. В продолжение предыдущего показателя необходимо 
оценить не только объемы, но и прибыльность этого вида инновационной продукции. Оценка этого показателя 
наглядно показывает результат от внедрения инновации; 

объемы государственных дотаций. Если таковые имеются, то это свидетельствует о заинтересованности 
государства в деятельности предприятия, его стратегическом значении для экономики и заинтересованности в 
выпуске инновационной продукции. 

Далее рассмотрим возмущающие воздействия на систему управления инновационным потенциалом из 
внешней среды. Возмущающие воздействия поступают из внешнего дополнения каждого конкретного 
предприятия. Таких воздействий может быть множество, но рассмотрим наиболее вероятные: 

законодательство. Этот возмущающий фактор возможен в нескольких вариантах. Возможна ситуация 
резких изменений в законодательстве Украины относительно конкретной отрасли или деятельности 
предприятий в целом. Также возможны изменения относительно рынков сбыта или введение ограничений на 
валюты, что скажется на финансовой стороне деятельности предприятия; 

научно-технический прогресс. Это наиболее важный фактор влияния на инновационный потенциал 
предприятия, так как именно отрасль науки дает наибольшее число инноваций, которые и обеспечивают 
развитие инновационного потенциала; 

ограниченность ресурсов. Это в большей степени влияние территориального фактора. Многие 
инновации, которые разработаны в мире не возможно реализовать конкретным предприятия из-за недостатка 
или чрезмерной дороговизны ресурсов; 

уровень образования рабочей силы. Со стороны государства происходит определение наиболее 
необходимых профессий и соответственно происходит государственный заказ бюджетных мест в ВУЗах. Это 
оказывает влияние на ситуацию недостатка подготовки специалистов конкретного профиля. При этом работник 
после окончания ВУЗа без опыта работы не соответствует требованиям со стороны предприятия; 

степень напряженности конкуренции. Этот фактор оказывает влияние на предприятие со стороны рынка. 
Именно повышение конкуренции на рынке сбыта стимулирует предприятие к нововведениям и применению 
инновационных технологий; 

возможности финансирования из бюджета. Зачастую ограниченность средств в бюджете и 
направленность их на другие статьи расходов ограничивает возможность государства в помощи предприятиям. 
При этом некоторые технологии предприятие не в силах внедрить только за счет собственных ресурсов. 

Это перечень не всех возможных внешних влияний, но наиболее распространенных и важных. 
Далее рассмотрим поддержку принятия решений управляющей системы. Для обеспечение правильности 

выполнения решений, принятых в управляющей системе необходима система поддержки принятия решений. В 
своем распространенном виде она состоит из трех отдельных элементов – базы данных, базы моделей и базы 
знаний. База данных позволяет управляющей и управляемой системе оперировать одними и теми же данными и 
иметь доступ к необходимым результатами деятельности предприятия. База моделей обеспечивает комплекс 
необходимых моделей для осуществления расчетов при принятии решений. База знаний включает себя те 
данные о деятельности предприятия, которые невозможно четко определить, и которые получены 
эмпирическим путем [1,C.159-164]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что представленная концептуальная схема дает возможность 
всестороннего рассмотрения процесса управления инновационным потенциалом на предприятии. Эта схема 
включает в себя основные компоненты, но при определенных изменениях эти компоненты могут быть иными, 
что требует применения этой схемы в конкретных условиях. Для дальнейшей работы на предприятии эта схема 
дает толчок для разработки механизмов по внедрению инноваций и реализации схем по анализу текущего 
состояния инновационного потенциала. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті обгрунтовано застосування системного підходу до аналізу інноваційного потенціалу підприємства. 
Виявлені проблеми впровадження інновацій і елементи системи управління інноваційним потенціалом. 
Запропоновано концептуальну схему аналізу інноваційного потенціалу підприємства. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье обосновано применение системного подхода к анализу инновационного потенциала предприятия. 
Выявлены проблемы внедрения инноваций и элементы системы управления инновационным потенциалом. 
Предложена концептуальная схема анализа инновационного потенциала предприятия. 
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SUMMARY 
In the article is grounded application of systems approach to the analysis enterprise innovative potential. In the article 
are exposed introduction the problems of innovations and elements of control system by innovative potential. In the 
article is offered the conceptual chart of analysis of innovative potential of enterprise. 
Key words: innovative potential, simulation, control system, system analysis, mechanism of innovations introduction. 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Лебедєв І.В., докторант Одеського державного економічного університету   
  

Постановка проблеми.  
Події останніх двох десятиліть в Україні та інших пострадянських республіках – глибока соціально-

економічна криза, серія важких техногенних катастроф, загострення соціальних відносин  – з новою силою 
актуалізують дискусію довкола питання:  чи будь-якою ціною і чи з будь-якими соціальними наслідками  
дозволено отримання приватного прибутку? Що є основним критерієм соціально-економічного прогресу: 
максимізація прибутку шляхом необмеженого нарощування обсягів біржових  операцій, виробництва і 
споживання,  або розвиток людини шляхом задоволення розумних матеріальних і духовних потреб?  

Перетворення людини у головний чинник і мету суспільного виробництва,  розуміння необхідності 
активізації соціальної функції бізнесу оформилося у вигляді ідеї про соціальну відповідальність бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень. 
Питання соціальної діяльності підприємств на засадах соціальної відповідальності привертають останнім 

часом значну увагу українських і зарубіжних учених, представників  бізнесу і громадських діячів,  серед  яких 
можна відзначити перш за все   А. І. Амошу [1],  В. М. Гейця [2], С.П. Перегудова [3], В. М., Гриньову, М. М. 
Новікову, М. В. Боровик [4] ,  вчених інституту промисловості НАН України [5], М. С. Дороніну [6].  

Але, хоча в їхніх працях і використовується словосполука «концепція соціальної  відповідальності 
бізнесу», концепція в науковому розумінні - як система поглядів на процеси і явища в природі і в суспільстві, 
ідейно і змістовний цілісний, аргументований, послідовний і завершений виклад оригінальній науковій теорії 
або версії – доки не  викладено. Більш того, намітилася тенденція звести ідею про соціальну відповідальність 
бізнесу до добродійності та охорони довкілля. Не зменшуючи значення цих, безумовно, важливих напрямів 
діяльності, вважаємо за необхідне підкреслити, що соціальна відповідальність бізнесу ними зовсім не 
обмежується. 

Мета статті – представити концепцію корпоративної соціальної відповідальності як систему науково 
обґрунтованих понять, принципів і положень, обґрунтувати її роль в досягненні стабільного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Концепція сталого розвитку виникла як відповідь світової спільноти на негативні соціальні наслідки 

глобалізації, яка не тільки не призвела до прискорення економічного і соціального прогресу людства, не 
вирішила жодної глобальної проблеми, але породила нові. За останні двадцять років відбулося помітне 
уповільнення загальносвітового прогресу з багатьох напрямах порівняно з попереднім двадцятиріччям. 
Породжене глобалізацією загострення соціальних проблем людства підштовхнуло міжнародне співтовариство 
сформулювати триєдину концепцію «сталого еколого-соціально-економічного розвитку».  

Економічна складова концепції сталого розвитку передбачає, що економічний розвиток, здобуття 
прибутку повинні здійснюватися не за будь-яку ціну, а шляхом задоволення розумних матеріальних і духовних 
потреб споживачів, працівників і суспільства у цілому. Це означає скорочення марнотратного надспоживання і  
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оптимальне використання обмежених ресурсів шляхом вживання пріродо-, енерго-, і матеріало-зберігаючих 
технологій. 

Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на затвердження суспільної злагоди, розвиток 
людського і соціального капіталу шляхом сприяння укріпленню правової держави,  розвитку громадянського 
суспільства,  політичної і виробничої демократії, соціального діалогу. 
Екологічна складова сталого розвитку передбачає охорону природи і ресурсозбереження шляхом економного 
використання природних ресурсів, запобігання забрудненню довкілля, організації екологічно безпечного 
виробництва. 

Формою реалізації концепції сталого розвитку на рівні підприємств стала ідея о соціальної 
відповідальності бізнесу, яка продекларована у програмових документах ООН та інших авторитетних 
міжнародних організацій як «добровільний внесок бізнесу у розвиток суспільства в соціальній, економічній і 
екологічній сферах» [7].  
Вважаємо, що концепція соціальної відповідальності  бізнесу, як система науково обґрунтованих понять, 
принципів і положень має складатися з наступних компонентів: 

 визначення поняття;   
 цілі;   
 принципи;   
 форми прояву;   
 основні напрями реалізації;   
 інституціонально-організаційний механізм реалізації;  
 способи оцінки і форми звітності. 

Загальноприйнятого визначення поняття корпоративної соціальної відповідальності  поки що немає. 
Узагальнивши накопичений практичний досвід і результати наукових досліджень, пропонуємо таке 
формулювання: 
корпоративна соціальна відповідальність – це направлена на  сталий розвиток активна діяльність суб'єкта 
підприємництва по добросовісному виконанню нормативно – правових актів, стандартів і угод зі соціального 
партнерства, а також перейнятих додаткових зобов'язань із задоволення економічних і соціальних потреб 
внутрішніх і зовнішніх зацікавлених осіб і суспільства у цілому. 
Цілями реалізації концепції корпоративної соціальної відповідальності є:   

 стале соціально-економічне зростання; 
 баланс інтересів підприємства, трудового колективу і суспільства;  
 розвиток людського і соціального капіталу. 

Практика реалізації КСВ, не зважаючи на свою відносну молодість, вже  виробила певні принципи, серед яких 
перш за все необхідно відзначити такі: 

 органічна  єдність економічних і соціальних цілей;  
 наукова обґрунтованість управлінських рішень; 
 дотримання правових норм і стандартів;  
 добросовісне виконання угод, укладених  у рамках соціального партнерства; 
 раціональність і ефективність використання ресурсів (матеріальних, фінансових, інтелектуальних, 

людських); 
 добровільність прийняття і виконання додаткових соціальних зобов'язань, не передбачених 

законодавством; 
 різноманітність форм і методів реалізації; 
 звітність і відвертість до діалогу із зацікавленими сторонами.  
Виходячи з цілей і принципів концепції КСВ, завдання  з її реалізації  об'єктивно визначаються сукупністю 

чинників, що характеризують конкретну організацію й особливості її середовища. Основні напрями  
реалізації КСВ полягають у наступному:  

 розвиток традицій чесного підприємництва, відмова від тіньових операцій, затвердження у діловій 
практиці відносин, заснованих на цивільній відповідальності, чесності, взаємній довірі, високій моралі 
й етиці;   

 забезпечення безпеки і якості продукції; 
 створення здорових і безпечних умов праці: підвищення рівня механізації й автоматизації, зниження 

питомої ваги важких і шкідливих робіт; 
 гідна  оплата праці на основі зростання продуктивності праці, участь працівників у прибутках 

підприємства; 
 дотримання прав працівників у сфері соціально-трудових відносин, гарантія свободи діяльності 

профспілок; 
 забезпечення зайнятості шляхом збереження існуючих і створення нових робочих місць; 
 створення сприятливих умов для відтворення і розвитку людського капіталу та його раціонального 

використання; 
 удосконалення соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, впровадження 
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«економічної демократії» - залучення до участі в управлінні підприємствами рядових акціонерів і 
найнятих працівників, продаж акцій працівникам підприємств; 

 надання працівникам підприємств додаткового «соціального пакету» і різноманітних соціальних 
послуг; 

 охорона природи і ресурсозбереження, організація екологічно безпечного виробництва; 
 взаємодія з місцевими органами влади і громадськими організаціями з метою розвитку місцевого 

співтовариства, благоустрою територій, участь у здійсненні соціальних і природоохоронних проектів; 
 добродійність – матеріальна підтримка наукових, культурних, просвітницьких, спортивних програм і 

акцій;  
 добровольча діяльність працівників з охороні громадського порядку, благоустрою територій, просвіті, 

науково-технічній і художній творчості; 
 розвиток соціального капіталу: впровадження у ділову практику відносин, заснованих на громадянської 

відповідальності, чесності, взаємній довірі, високій моралі й етиці; створення сприятливого морально-
психологічного клімату.  

 Інстітуционально-організаційним механізмом, що здатний перевести благородні заклики до стабільного 
розвитку на основі соціальної відповідальності у активну і послідовну діяльність є система соціального 
партнерства при ефективній взаємодії «трьох стовпів» соціуму: держави, бізнесу й інститутів громадянського 
суспільства. Їхні дії у цьому напряму знаходяться в діалектичному взаємозв'язку, взаємно доповнюючи, 
розвиваючи і підтримуючи один одного: не може бути соціальної відповідальності бізнесу в соціально 
безвідповідальній державі. З іншого боку, рівень соціальної відповідальності бізнесу через його провідну роль в 
суспільстві є визначальним для держави. Але бізнес стає соціально відповідальним лише під тиском 
громадянського суспільства.  Будь-яка конструкція знаходить стійкість за наявності не менше трьох опор, тому  
поширювана останнім часом ідея двостороннього державно-приватного партнерства не повинна підмінити 
тристороннє  соціальне партнерство.  

Інструментом реалізації концепції корпоративної соціальної відповідальності є соціальна політика 
підприємства, яка здійснюється за допомогою відповідного механізму управління, серед складових якого 
виділяють предмет, суб’єкт і об’єкт управління, цілі та завдання, принципи, органи, функції та технології 
управління. Технології управління соціальною діяльністю підприємства – соціальні технології -  це сукупність 
прийомів, форм, методів, способів, засобів, потрібних для реалізації соціальної політики  підприємства з метою 
оптимізації соціальних чинників, сприяння розширенню і посиленню їх дії  на підвищення ефективності  
економічної діяльності підприємства, створення сприятливих умов праці, розвитку людського і соціального 
капіталу.   

Початковим етапом і найважливішим інструментом реалізації соціальної політики підприємства є 
соціальне планування — система методів планомірного управління розвитком трудового колективу 
підприємства, цілеспрямованого регулювання соціальних процесів та прогресивного розвитку соціально-
трудових відносин. Соціальне планування полягає в розробці сукупності науково обґрунтованих і фінансово 
забезпечених заходів, завдань, показників зі всього комплексу соціальних проблем, реалізація яких сприяє 
найбільш ефективному функціонуванню підприємства.  

Приклади соціального планування  можна знайти у практиці менеджменту багатьох країн — це цільові 
програми підвищення якості трудового життя, які з середини 70-х рр. знайшли розповсюдження на 
підприємствах західних розвинених країн,  загальнодержавні плани соціально-економічного розвитку в Японії, 
на які з середини 50-х рр. орієнтуються великі корпорації цієї країни, а також плани соціального розвитку 
трудових колективів на підприємствах СРСР, що мали місце у 70-80-х роках. 

Представляється доцільним відродити такий елемент соціального досвіду з нашого минулого життя, що 
виправдав себе, як плани соціального розвитку підприємств. Звичайно, в  методику їх розробки і реалізації 
потрібно внести корективи з врахуванням соціально-економічних умов, що змінилися. Але головний сенс 
таких планів (незалежно ні від яких змін) полягатиме у визначенні та офіційному закріпленні конкретних 
заходів, що забезпечують прогресивний соціальний розвиток трудового колективу, і тих показників, які мають 
бути досягнуті у певній перспективі.  

Успіх реалізації планів соціального розвитку значною мірою залежить від рівня організаторської 
діяльності. Організаційно-розпорядчі та координуючі функції управління  передбачають матеріальне, 
фінансове, кадрове забезпечення виконання планів і цільових програм соціального розвитку підприємства, 
використання відповідних соціальних технологій, а також взаємодія з суміжними управлінськими структурами,  
профспілками та іншими громадськими об'єднаннями, органами державної влади і місцевого самоврядування.  

У здійсненні навіть самих обґрунтованих і ретельно розрахованих планів і програм соціального розвитку 
завжди виникають непередбачені обставини, причому інколи вельми істотні, що ускладнює їх реалізацію, або, 
навпаки, полегшує її. Тому для успішної їх реалізації необхідно здійснювати моніторинг і контроль, які 
немислими без експертизи умов праці і побуту працівників, відповідності їх законодавству, соціальним 
нормативам і державним стандартам. Стає все більш поширеним такий спосіб контролю, як соціальний  аудит 
— специфічна форма ревізії умов соціального середовища організації з метою виявлення чинників соціальних 
ризиків і розробки пропозицій зі зниження їх негативної дії.  
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Впровадження концепції КСВ потребує відповідних методів її оцінки. Відгукуючись на цю потребу, ряд 
громадських, підприємницьких організацій і фірм США і Західної Європи ще у 70-х роках минулого століття 
виступили з ініціативою розробки правил звітування щодо діяльності підприємств і організацій у економічної, 
екологічної та соціальної сферах. Інвестиційні фонди США і Великої Британії почали при формуванні 
портфелів цінних паперів враховувати рівень соціальної відповідальності компаній - емітентів цінних паперів, 
для чого стали розроблятися відповідні індекси. Базою для оцінки рівня соціальної відповідальності корпорацій 
стали їх соціальні й екологічні звіти. Перші з них з'явилися ще в 70-і роки, коли держави стали вимагати звіти 
про дотримання норм трудового законодавства, і тепер в деяких  розвинених країнах  Західної Європи щорічні 
звіти про соціальні аспекти діяльності підприємства є обов'язковими. 

Зусиллями міжнародних міжурядових і неурядових організацій було розроблено декілька стандартів 
звітності про соціальні аспекти діяльності підприємств: Глобальна Ініціатива Звітності (Global Reporting 
Initiative - GRI), Ассоuntabilitу 1000 (АА 1000), Soсiаl Ассоuntаbility 8000 (SA 8000), ISO 26000 та ін.  

Найбільшого поширення отримав стандарт GRI,   розроблений у  1997 році за підтримки Програми ООН 
з охорони довкілля (UNEP). В його  основу  була покладена триєдина  концепція  сталого економічного, 
соціального і екологічного розвитку. У 2006 р. була опублікована третя версія керівництва зі звітності GRI,  яка 
містить показники економічної ефективності, екологічної результативності, заходів щодо реалізації «Концепції 
гідної праці», у сфері дотримання прав людини, взаємодії зі суспільством, якості продукції. Основною 
особливістю стандарту є те, що соціальний звіт компанії формується   на  основі  тих  самих  принципів,  що  й  
звичайна  фінансова  звітність.  Недоліком його є громіздкість, зайва описовість, які, сподіваюся, будуть 
усунені Міжнародною робочою групою при розробці нової – четвертої - версії керівництва GRI. 

У 1999 р. Інститутом з соціальної і етичної звітності (Institute of Social and Ethnical Accountability)  був 
розробленій стандарт  АА 1000 (Ассоuntabilitу 1000), який, на відміну від GRI, є стандартом не звітності, а 
організації обліку. Це набір рекомендацій, що визначає процедури, яким компанії повинні слідувати при 
проведенні обліку й аудиту і підготовці звіту [8]. Стандарти GRI  та АА 1000 не передбачають обов'язкового 
отримання компанією офіційного підтвердження її відповідності певним критеріям. Компанії досить 
самостійно оголосити, що вона веде звітність за стандартом GRI або АА 1000.  

Міжнародною організацією соціальної звітності (Soсіаl Ассоuntаbility Іntеrnational), місія якої полягає у 
захисті прав трудящих, у 1998 р. був розроблений стандарт нефінансової звітності Soсіаl Ассоuntаbility 8000 
(SA 8000), що передбачає сертифікацію після проведення перевірки зовнішньою аудиторською компанією, яка, 
у свою  чергу,  має  бути  визнана  Міжнародною  організацією  соціальної звітності  [9, C. 87]. Даний стандарт 
встановлює критерії для оцінки діяльності підприємства по  таких аспектах: дитяча праця, примусова праця;  
здоров'я і техніка безпеки;  свобода професійних об'єднань і право на переговори між наймачем і профспілками 
про укладення колективного договору;  дискримінація;  дисциплінарні стягнення;  робочий час;  компенсації;  
системи управління [10]. 

Особливістю звітування за стандартом SА 8000  є те, що, окрім традиційних інспекцій фактичної ситуації 
в компанії, здійснюється опитування і вивчаються думки широкого кола зацікавлених осіб (не лише 
співробітників підприємства, але і представників громадськості в тих місцях, де воно розташовано). Якщо 
аудит не дав позитивного результату, необхідного для видачі сертифікату відповідності вимогам стандарту SA 
8000, експерти готують рекомендації, які допомогли б підприємству поліпшити стан справ. Стандарт стає, 
таким чином, не лише засобом оцінки реального дотримання соціальних норм, але й інструментом допомоги 
фірмі, що перевіряється. 

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) 1.11.2010 р. ввила  в дію стандарт нефінансової звітності 
ІSО 26000, якій містить такі розділи, як «Характеристики соціальної відповідальності»,  «Принципи соціальної 
відповідальності», «Взаємодія із зацікавленими сторонами», «Керівництво по основних аспектах соціальної 
відповідальності» тощо. Цій стандарт, подібно стандартам GRI та AA 1000 має не обов’язковий, а 
рекомендаційний характер.   

Великим стимулом для поширення нефінансової звітності став Глобальній договір ООН про соціальну 
відповідальність бізнесу, який передбачає, що організація-член ГД  повинна щорік публікувати звіт про 
виконання узятих зобов'язань на основі стандарту GRI. Протягом перших п'яти років у звіті слід розкривати 
виконання хоч би двох з чотирьох розділів ГД по вибору організації (права людини, трудові відносини, 
екологія, протидія корупції). За офіційними даними за станом на 1 січня 2011 року більше 5300 учасників з 130 
країн опублікували 7977 звітів про виконання Глобального договору ООН [11].  

Нефінансова звітність дає можливість аналізувати, порівнювати і оцінювати результати роботи з точки 
зору сталого розвитку і соціальної відповідальності і може стати важливим елементом управління соціально-
економічним  розвитком підприємства.  Вона також дозволяє зацікавленим особам отримувати інформацію не 
тільки про економічні результати, але і про соціальні і екологічні аспекти діяльності  підприємства, точніше 
оцінювати ризики. Це, у свою чергу, сприятиме поліпшенню ділової репутації компаній,  підвищенню її 
привабливості, розширенню можливостей доступу до фінансових, матеріальних та інтелектуальних  ресурсів. 

У зв'язку з цим виникає питання про вдосконалення методики оцінки і звітності  зі соціальній 
відповідальності бізнесу. Значення окремих показників не дають можливості повною мірою оцінити рівень  
соціальної відповідальності  підприємства у цілому. Дослідниками робилися спроби побудови єдиного 
узагальнюючого показника рівня соціально-економічного розвитку і соціальної відповідальності підприємства, 
але, як свідчить аналіз джерел інформації та наукової літератури, погодженого підходу поки що не розроблено. 
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Впровадження в практику українського підприємництва  концепції соціальної відповідальності   бізнесу 
має певні особливості, обумовлені, перш за все, глибокою соціально-економічною і політичною кризою, що 
триває впродовж 20 років, а також рядом інших чинників. У результаті реалізації неоліберальної стратегії 
трансформації економіки України, яка включала «шокову терапію», прискорену  приватизацію, лібералізацію 
фінансів і торгівлі, насамперед зовнішньої, ВВП України за період 1992-1998 рр. скоротився в 2,5 рази і до 
теперішнього часу не досягнув 75% від рівня 1990 року. Реальні доходи населення скоротилися  в 3 рази  [2, С. 
6]. Рівень заробітної плати  в Україні нижче в 30-55 разів у порівнянні з  економічно  розвиненими країнами, 
тоді як продуктивність праці (ВВП по ПКС у розрахунку на 1 працівника) нижче в 5-6 разів. 

Загострення соціальних протиріч, поляризація бідності і багатства негативно впливають на суспільну 
мораль, серйозно ослабили інтерес до продуктивної праці, підсилюють прояви егоїзму, користолюбства і 
жорстокості, прагнення до швидкого збагачення за будь-яку ціну. Падіння моральності чревате деградацією 
суспільства, посиленням почуття страху і безвихідності, втратою упевненості у  завтрашньому дні, подальшим 
посиленням соціальної напруженості до  вибухонебезпечного рівня, що підсилює необхідність проведення 
активної соціальної політики з боку бізнесу і держави. 

Ряд українських організацій  намагаються проводити активну соціальну політику, 150 з них приєдналися 
до Глобального договору ООН про соціальну відповідальність бізнесу і почали публікувати соціальні звіти. Але 
серед них переважають громадські організації і дочірні підприємства транснаціональних корпорацій. Лише 
декілька крупних українських підприємств приєдналися до ГД - корпорації «Інтерпайп», «Систем Капітал 
Менеджмент», «Індустріальний союз Донбасу», ПАТ «Оболонь», «Київстар» та ін. 

Нерідка буває так, що підприємство  декларує свою активну прихильність ідеї про соціальну 
відповідальність, але на практиці обмежується лише добродійними акціями, ігноруючи інші важливі аспекти, 
такі як розвиток людського і соціального капіталу, соціальне партнерство, відмова від тіньових схем і корупції. 
Бізнес намагається перетворити ідею соціальної відповідальності на спосіб самореклами і заполонив 
інформаційний простір повідомленнями про власні досягнення на ниві добродійності і меценатства, 
продовжуючи при цьому масово порушувати податкове, трудове, природоохоронне та інші види законодавства. 
Деякі українські компанії не дотримуються  міжнародних стандартів нефінансової звітності, обмежуючись 
лише поширенням інформації про свої добродійні акції. 

Висновки. Підсумовуюче вищевикладене, можна констатувати, що проведення підприємствами активної 
соціальної політики на засадах соціальної відповідальності сприяє зростанню продуктивності праці, 
конкурентоспроможності  і здатне сприяти подоланню сучасної кризи. Але для цього потрібні відповідні 
об'єктивні економічні  умови  і досить зрілий суб'єктивний фактор: правова держава, розвинена система 
соціального партнерства, високий рівень економічної, моральної і політичної свідомості і соціальної 
відповідальності суб’єктів економічної діяльності.  

В Україні впровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу йде поки ще з великими 
труднощами, що  пояснюється як суб'єктивними причинами, перш за все домінуванням неоліберальних теорій, 
так і об'єктивними обставинами, головна з яких – довготривала соціально-економічна криза і  вузькість групи 
економічно успішних підприємств, здатних виходити за рамки стратегії виживання. Тому навряд чи 
впровадження цієї концепції в Україні здатне йти швидко, особливо якщо воно буде пущено на самоплив і не 
створюватимуться умови і правила, що його стимулюватиме. 
 
РЕЗЮМЕ 
Представленная концепция корпоративной социальной ответственности как система научно обоснованных 
понятий, принципов и положений, рассмотрены ее сущность и содержание,  основные направления и  механизм 
реализации, формы отчетности, роль в достижении устойчивого развития. Освещенные особенности внедрения 
концепции корпоративной социальной ответственности в Украине. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, концепция корпоративной социальной ответственности, социальная 
политика предприятия, социальные технологии,  социальное партнерство, социальная отчетность.    
РЕЗЮМЕ 
Представлена концепція корпоративної соціальної відповідальності як система науково обґрунтованих понять, 
принципів і положень, розглянуті її сутність і зміст,  основні напрями і  механізм реалізації, форми звітності, 
роль в досягненні сталого розвитку. Висвітлені особливості впровадження концепції корпоративної соціальної 
відповідальності в Україні.  
Ключові слова: сталий розвиток, концепція корпоративної соціальної відповідальності, соціальна політика 
підприємства, соціальні технології, соціальне партнерство, соціальна звітність. 
SUMMARY 
The conception of Corporate Social Responsibility as a system of the scientifically grounded concepts, principles and 
positions are presented; its essence and maintenance,  basic directions and  mechanism of realization, accounting forms 
and role in achievement of sustainable development are considered. The features of introduction of conception of 
Corporate Social Responsibility in Ukraine are lighted up. 
Keywords: sustainable development, conception of Corporate Social Responsibility, social policy of company, social 
technologies, social partnership, Social Accountability. 
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Вступ.  У сучасному світі, в умовах розвитку нових економічних відносин, значної конкуренції, 

економічної кризи, що призвела до істотного падіння обсягів промислового підприємства, все більшої 
актуальності набувають дослідження, пов’язані з удосконаленням систем управління підприємством як 
інструмента підвищення  ефективності його діяльності, стабілізації розвитку.  

Широке використання системного підходу до проблеми управління логістичною діяльністю 
підприємства пов’язано з тим, що цей підхід, особливістю якого є дослідження будь-якого об’єкту як складної 
цілісної системи, дозволяє всебічно, на рівні конкретної характеристики оцінити об’єкт, проаналізувати 
ситуацію в межах даної системи і відповідно найкращим чином організувати процес прийняття рішення.  

Особливість системного підходу до управління підприємством  в цілому, та логістичною діяльністю 
зокрема,  полягає в тому, що в допустимих межах об’єкт досліджується як одне ціле з врахуванням внутрішніх 
взаємозв’язків між окремими елементами і зовнішніх зв’язків з іншими елементами та об’єктами. 

Системний підхід до управління логістичною діяльністю підприємства є засобом вирішення складних 
проблем, в його основі лежать наукові методи, які забезпечують одержання результатів відповідно до 
діяльності системи.  

Метою даної статті є вивчення методології побудови логістичних систем, дослідження, оцінка, та 
пошук шляхів формування та розвитку промислових підприємств за допомогою впровадження в систему 
управління підприємствами логістичних підходів 

Основній матеріал. Визначення поняття «система» наведено у працях зарубіжних та вітчизняних 
вчених Р. Акоффа, Л. фон Бертоланфі, О. Василенко, А. Гончарука, В.Забродського, В. Мильника, та ін. Мають 
місце різні підходи до визначення «системи»: як будь-якої сукупності змінних, властивостей або сутностей [1]; 
сукупність пов’язаних між собою і в той же час різних і незалежних частин [2]; комплекс елементів, що 
перебувають у взаємодії [5]; сукупність взаємодіючих елементів, властивості яких якісно відрізняються від 
суми властивостей цих елементів [3], як процесу цілеспрямованої діяльності [4].  

Будь-яка система розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів, яка має вхід (ресурси), 
вихід (мету), зв’язок із зовнішнім середовищем та зворотний зв’язок. М.І. Твердохліб [6] вважає, що системний 
підхід – це «сукупність методологічних принципів і положень, що дають змогу всебічно розглядати систему як 
одне ціле з узгодженим функціонуванням усіх її елементів». Б.М. Мізюк підкреслює, що системний підхід є 
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«дослідженням способів організації елементів системи в єдине ціле і взаємодії процесів функціонування 
системи, її підсистем та елементів» [3]. 

У системі управління логістичною діяльністю промислового підприємства можна виділити дві основні 
її підсистеми: керовану і керуючу. Безумовно, на загальну функцію системи впливають усі елементи, але 
ступінь впливу окремих елементів різний. Під впливом інформації про зміну (відхиленні) параметрів 
зовнішнього та (або) внутрішнього середовища, що перешкоджає досягненню визначеної перед підприємством 
мети, у системі управління формується модель необхідного стану системи.  

У різних джерелах керуюча система підприємства розглядається з різних точок зору. Одні автори 
ототожнюють її з апаратом управління, але, на нашу думку, апарат управління є найважливішим, але не єдиним 
елементом керуючої системи. Інші керуючу систему розглядають як сукупність трудових процесів.  

На основі аналізу літератури, під керуючою системою логістичної діяльності підприємства 
розумітимемо певним чином організовану сукупність матеріальних, фінансових, інформаційних та трудових 
ресурсів,  необхідних для здійснення процесу управління, що є сумою взаємопов’язаних безперервних 
регулюючих дій. 

Керована система промислового підприємства, або об'єкт управління логістичною діяльністю, якщо 
розглядати з організаційної сторони, являє собою ряд взаємозалежних підсистем таких як  виробництво, 
маркетинг, персонал, фінанси та ін.  Але це чисто організаційне, структурне вираження керованої системи 
логістичної діяльності. Керована система під впливом управлінських рішень забезпечує досягнення цілей 
організації.  

Процес управління логістичними операціями формує рішення, яке поступає на вхід в систему і стає 
частиною набору у відповідь на дії підприємства. Якщо підсистема управління містить всі елементи, необхідні 
для управління підприємством, то нова реакція з'явиться правильною відповіддю на події, що відбулися, а 
фактично отримані підприємством блага будуть рівні очікуваним. 

Таким чином, система управління логістичною діяльністю  підприємства складається з низки 
підсистем, які також мають свої елементи з певними властивостями та характеристиками, взаємозв’язки, 
функції і загальний кінцевий результат, який є основним чинником створення системи. На нашу думку, саме 
результат діяльності підприємства є вирішальним системоутворюючим чинником, який, будучи недостатнім, 
активно впливає на відбір саме тих ступенів свободи у компонентів системи, які при їх інтеграції визначають 
надалі отримання повноцінного результату.  

Реалізація цілей управління та отримання кінцевих результатів можлива за наявності в системі 
економічного механізму логістичного управління, який розглядається як засіб їх досягнення з мінімальними 
витратами ресурсів.  
Економічний механізм управління створюється для реалізації конкретних цілей і являє собою сукупність 
принципів, методів, засобів управління, а також адміністративно-правових, економічних важелів, стимулів і 
органів управління. Механізм управління логістичною діяльністю займає центральне місце в системі 
управління і служить для приведення системи в дію і забезпечення її ефективного функціонування для 
досягнення поставлених цілей і отримання бажаних кінцевих результатів. 

Формування системи управління логістичною діяльністю на  промислових підприємствах повинне 
відповідати вимогам, що забезпечують:  

- орієнтацію виробництва на попит, потреби ринку (на запити конкретних споживачів); 
- постійне прагнення до підвищення ефективності виробництва й одержання оптимальних результатів з 

меншими витратами;   
- господарську самостійність, що забезпечує свободу прийняття рішень тим, хто несе відповідальність 

за кінцеві результати діяльності організації або її структурних підрозділів; 
- гнучкість, здатність здійснювати поточне коригування цілей і програм у залежності від стану 

кон'юнктури ринку; 
-  забезпечення взаємозв’язку між матеріальними, фінансовими, інформаційними та трудовими 

потоками підприємства;  
- визначення вимог до якості продукції, її фасування, маркування, транспортування, іншим її 

споживчими властивостями, обумовленим кон'юнктурою ринку, попитом, споживанням; 
-  використання сучасної інформаційної бази з комп'ютерною технікою для різноманітних розрахунків 

при прийнятті обґрунтованих і оптимальних рішень.  
Управління логістичною діяльністю є однією з підсистем управління виробництвом, у зв'язку з цим 

побудова та функціонування системи логістичного управління повинна спиратися на загальні принципи, 
методи управління.  

Основу системи управління логістичною діяльністю на  промислових підприємствах повинні скласти 
наступні загальні принципи:  

- орієнтація виробництва промислової продукції на ринкову кон'юнктуру;   
- принцип цільової стратегії управління; 
- принцип системності, комплексності управління логістичною діяльністю;   
- принцип орієнтації на кінцеві результати;  
- принцип стимулювання. 
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Принцип орієнтації виробництва на ринкову кон'юнктуру полягає в тому, що на підприємствах 
проблеми підвищення ефективності логістичної діяльності повинні бути підпорядковані всім видам виробничо-
маркетингової діяльності в області рівня якості, ціни, упаковки, транспортування, реклами тощо. У зв'язку з 
цим для управління логістичними операціями на підприємстві повинна бути розроблена програма забезпечення 
необхідного рівня та якості логістичних операцій з залученням всіх виробничих цехів, відділів, служб 
маркетингу, збуту продукції та ін., створений організаційно-економічний механізм управління логістичною 
діяльністю (ОЕМУЛД). 

Принцип цільової стратегії управління. В управлінні логістичною діяльністю проблема мети є 
центральною, оскільки саме на підставі поставлених цілей і завдань управління визначаються стратегія і 
тактика, і регулюються всі дії в процесі управління системою. Кожна дія повинна мати ясну і певну мету. Від 
правильності вибору мети багато в чому залежать структура, склад функцій, та її ефективність. У цьому 
випадку системі, як правило, не потрібно кількісне збільшення, а ряд елементів може бути навіть скорочений з 
передачею частини їх функцій іншим підрозділам у порядку суміщення функцій.  

Принцип системності, комплексності управління логістичною діяльністю - забезпечує тісний 
взаємозв'язок цілей і завдань управління логістикою з необхідними для їх досягнення засобами, методами та 
ресурсами. Рішення будь-якої задачі в системі має бути забезпечено необхідними ресурсами.  

Системний підхід передбачає управління логістичною діяльністю на всіх стадіях життєвого циклу 
продукту, на всіх рівнях управління, як по вертикалі - за рівнями керівництва, так і по горизонталі - за 
функціями управління логістичними операціями. Реалізація даного принципу дозволить підвищити наукову 
обґрунтованість прийнятих рішень і збалансованість їх з матеріальними, фінансовими, інформаційними  та  
трудовими потоками. 

Принцип орієнтації на кінцеві результати - є одним з найважливіших принципів управління 
логістичною діяльністю промислової продукції. Всі дії в логістичній системі управління, починаючи з 
визначення цілей і завдань, мають бути спрямовані на досягнення кінцевого результату. Даний принцип 
передбачає отримання кінцевих результатів при мінімальних витратах.  

Принцип стимулювання - покликаний забезпечити використання всього спектру стимулів (моральних і 
матеріальних) для забезпечення і підвищення ефективності логістичних операцій.  

Методологія наукового пізнання таких складних досліджуваних об'єктів як систем управління, у тому 
числі системи управління логістичною діяльністю підприємства, відображає об'єднання розрізнених процесів 
управління, функцій управління та заходів в єдину систему цілеспрямованих і безперервно реалізованих 
управлінських впливів у короткостроковій та довгостроковій перспективі [3 , 4]. 

Застосування процесів моделювання дозволяє досліджувати об'єкти управління на моделях і 
передбачає побудову та вивчення моделей стосовно до існуючих та проектованих об'єктах управління. В обох 
зазначених сенсах моделювання є потужним засобом наукового пізнання і вирішення практичних завдань і 
широко використовується в науці і в багатьох областях виробничої та управлінської діяльності підприємства. 

Загальне призначення запропонованої автором  моделі системи управління логістичною діяльністю 
промислового підприємства визначається тим, що вона має можливість: 

-  краще зрозуміти, як об'єднати розрізнені управлінські дії щодо забезпечення та функціонування 
логістичних операцій підприємства в єдину систему управління, що має відповідні підсистеми, цілі, показники, 
критерії та механізм функціонування; 

- представити синтез (розробку) системи управління в комплексі заходів щодо уточнення складу та 
взаємодії підсистем, виявлення функцій та реальних процесів управління логістичною діяльністю 
підприємства; 

-  краще зрозуміти, як забезпечити раціональну взаємодію системи загального менеджменту 
підприємства і системи логістичного управління; 
       -  уточнити вимоги які  пред'являються до об'єкта управління системою управління логістичною діяльністю 
відповідно до загальної теорії управління. 

З точки зору уточнення вимог які  пред'являються з позиції теорії управління до запропонованої моделі 
системи управління логістичною діяльністю промислового підприємства, слід віднести: 

1. Розгляд системи управління логістичною діяльністю як комплексної, складної, динамічної та 
імовірнісної системи, що є підсистемою більш загальної системи - системи загального менеджменту 
підприємства. Це обумовлює необхідність правильного розуміння проблеми ієрархічності і необхідність 
членування єдиної системи загального менеджменту підприємства на підсистеми різних рівнів. 

2. Необхідність структуризації моделі системи управління логістичною діяльністю підприємства, сенс 
якої полягає у виділенні досліджуваної системи на власне досліджувану систему і зовнішнє середовище. 

3. Виділення складових частин системи управління логістичною діяльністю підприємства на 
підсистеми, виявлення їхніх компонентів, раціональної організації зв'язків і відносин між підсистемами моделі. 

4. Наявність ефективного зворотного зв'язку, властивого системі управління і покликаного забезпечити 
успішне коректування результативності процесів управління, виходячи зі ступеня досягнення цільової 
логістичної політики підприємства і висунутих вимог зовнішнього середовища, в тому числі вимог у 
задоволенні потреб споживачів. 

5. Можливість виявлення потенціалу збільшення ефективності логістичних операцій підприємства 
шляхом моделювання впливу факторів та оптимізації процесів управління, коли всі наявні ресурси 
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(матеріальні, трудові, фінансові, інформаційні) вже витрачено, а прогнозований рівень ефективності 
логістичних операцій підприємства не досягнуто. 

У нашому уявленні внутрішня структура моделі системи управління логістичною діяльністю 
промислового підприємства  (СУЛД) (рис. 1) розглядається у складі: керуючої підсистеми; керованої 
підсистеми; цільової підсистеми; забезпечуючих підсистем (підсистеми методологічного забезпечення та 
підсистеми ресурсного забезпечення).  

У запропонованій  моделі СУЛД складовими компонентами зовнішнього середовища розглядаються: 
-  компоненти макросередовища - податкова політика (що відображає національну і регіональну 

податкову політику), транспортна мережа, інвестиційна політика (держави, регіону, міста), інші компоненти 
макросередовища, трактуються з точки зору маркетингу, як небезпеки і можливості для діяльності 
підприємства; 

- компоненти мікросередовища - поведінка конкурентів, інтереси інвесторів, постачальників  матеріалів, 
замовників та інші різновиди компонентів мікросередовища. 

 
  Рис. 1.  Модель системи управління логістичною діяльністю промислового підприємства 
До найважливіших компонентів „входу” досліджуваної системи управління логістичною діяльністю 

промислового підприємства слід віднести:   
- ступінь впливу держави (регіональних владних структур) на розвиток промисловості шляхом 

здійснення інвестиційної, податкової, антимонопольної політики; 
- рівень платоспроможного попиту в регіоні на промислову продукцію (роботи, послуги);   
- ступінь доступності промислових підприємств  до ресурсів; 
-  наявність транспортних мереж, складських комплексів;    
- сила конкуренції логістичних операцій. 
До основних компонентів зворотного зв'язку СУЛД можуть бути віднесені: 
-  володіння підприємством гарантій якості, наявність ліцензій і сертифікатів;  
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- ефективність функціонування маркетингу та управління якістю за ІСО на підприємстві;   
- імідж підприємства, який визначається з урахуванням виконання договірних (контрактних) 

зобов'язань, співвідношення ціни / якості, ціни / собівартості, ціни / продуктивності, інших параметрів 
логістичних операцій;   

- відгуки та пропозиції замовників про якість логістичних операцій підприємства;   
- ефективність функціонування системи управління логістичною діяльністю підприємства. 
До основних компонентів які відображають зв'язок із зовнішнім середовищем СУЛД слід віднести: 
 - ступінь впливу підприємства на ослаблення конкурентних переваг своїх конкурентів з логістичних 

операцій (в регіоні, області, місті, зайнятому сегменті ринку промислової продукції);   
- ступінь успішної адаптації підприємства до впливу факторів зовнішнього середовища. 
Висновки. Таким чином, у статті система управління логістичною діяльністю промислового 

підприємства розглядається як комплексна і досить складна динамічно і імовірнісна система, яка є підсистемою 
більш загальної системи - системи загального менеджменту підприємства.  

Автором наведено модель системи управління логістичною діяльністю промислового підприємства в 
основі якої відображена ідея комплексного підходу до об'єднання елементів макро- і мікроекономічної моделі 
досліджуваного об'єкта управління, що дозволяє здійснювати аналіз об'єкту управління як єдиного цілого в 
комплексі з вивченням внутрішньої структури аналізованої системи управління;   виявлено основні вимоги які  
пред'являються до розробки моделі системи управління логістичною діяльністю промислового підприємства. 

Розробляючи логістичні системи, необхідно прагнути до того, щоб вони органічно вбудовувалися в 
природну практичну діяльність підприємства і ставали, зрештою, їх складовою частиною і засобом вирішення 
стратегічних завдань. На нашу думку, властивий логістиці комплексний та системний підхід до управління 
потоковими процесами виступає важливою передумовою підвищення ефективності роботи самого широкого 
кола виробничих структур.  
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті ознаки системного управління логістичною діяльністю промислового підприємства. 
Досліджено елементи системності в підходах до управління підприємством, наведено модель системи 
управління логістичною діяльністю промислового підприємства. 
Ключові слова: система; промислове підприємство; елементи системності; принципи системності; управління. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены признаки системного управления  логистической деятельностью промышленного 
предприятия. Исследованы элементы системности в подходах к управлению предприятием, приведена модель  
системы управления логистической деятельностью промышленного предприятия.  
Ключевые слова: система; промышленное предприятие; элементы системности; принципы системности; 
управление. 
SUMMARY 
The article deals with signs of systemic control logistics activities of an industrial enterprise. Investigated elements in 
the systematic approach to managing the enterprise, given the logistic model of the control activities of an industrial 
enterprise. 
Keywords: system, industrial plant, elements of the systems, principles of the systems, management. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК У МІЖНАРОДНІЙ 
ТОРГІВЛІ ЛІСОПРОДУКЦІЄЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ЛІСОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

Максимець О.В., к.е.н., доц., кафедра менеджменту ЗЕД, Національний лісотехнічний університет України 
Фрик В.Г., Національний лісотехнічний університет України   
 

Актуальність дослідження. Однією з важливих сучасних світових тенденцій є глобальне загострення 
конкуренції, яке примушує міжнародні компанії все більшою мірою застосовувати індивідуальний підхід до 
кожного клієнта. Рішення цих завдань полегшується за умови ефективної інтеграції мережі Інтернет. При 
цьому спрощується, прискорюється і здешевлюється взаємодія між суб'єктами світового господарства. Інтернет 
технології стають найважливішим ресурсом підвищення конкурентоспроможності бізнесу. З допомогою цього 
ресурсу динаміка ринку дозволяє перевести конкуренцію на рівень, при якому окремі ланки ланцюжка 
постачальник-споживач когут бути оптимізовані за такими критеріями, як швидкість, гнучкість, вартість, 
надійність і здатність до швидкої інтеграції.  

Дослідження проблеми. Проблеми становлення й розвитку інформаційних технологій в збутовій 
діяльності підприємств у своїх роботах висвітлювали такі зарубіжні та вітчизняні вчені: В. Алексунін, А. Берко, 
І. Балабанов, Л. Брагін, Дж. Дей, В. Дубницький, Д.Еймор, Ю. Зіссер, О. Кобелєв, В. Кумар, Г.Мінс, 
В. Пирогов, В.Родигина, А. Щедрін та деякі інші. Економічним аспектам функціонування торговельних 
підприємств у середовищі Інтернет присвячені праці Т. Хофмана, А. Саммера, М. Мак-Нілла, К. Коллі, К. 
Пейтела, В Кисельова та деяких інших авторів. 

Але, разом з тим, питання використання Інтернет торгівлі та електронних площадок у лісовій галузі 
висвітлено недостатньо. 

Метою статті є дослідження світових тенденцій Інтернет-торгівлі лісо продукцією та формування 
рекомендацій щодо використання можливостей електронних площадок при укладанні експортних контрактів 
лісовими підприємствами України. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: розглянути особливості 
використання електронних площадок у міжнародній торгівлі; вивчити можливості реалізації лісопродукції на 
зовнішніх ринках з використанням Інтернет-бірж; вивчити стан та тенденції електронної торгівлі лісо 
продукцією; запропонувати напрями використання можливостей електронних площадок при укладанні 
експортних контрактів лісовими підприємствами України. 

Об’єктом дослідження є засади функціонування та особливості використання Інтернет-бірж у 
міжнародній торгівлі лісопродукцією. 

Результати дослідження. Вперше на міжнародному рівні оцінка можливості використання 
інформаційних технологій мережі Інтернет в торговельній діяльності суб'єктів господарювання була дана в 
1992 р. на 8-й сесії UNCTAD (Конференція ООН з торгівлі та розвитку). На цій сесії прийнята спеціальна 
Програма з підвищення ефективності торгівлі, що передбачала створення мережі Торгових центрів (Trade 
Points) [10].  

Однак, правові засади електронної комерції були визначені пізніше – у 1996 році – у «Типовому законі 
про електронну торгівлю», прийнятому на 29-й сесії Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної 
торгівлі [8].  

Доцільно навести деякі визначення, якими ми будемо керуватись в даному дослідженні. Інтернет-
торгівля – це комерційна діяльність в Інтернеті, коли процес купівлі/продажу товарів або послуг (весь цикл 
комерційної/фінансової транзакції або її частина) здійснюється електронним чином із застосуванням Інтернет – 
технологій. Процеси, які становлять цикл електронної комерції: доступ до інформації, оформлення замовлення, 
оплата, виконання замовлення, післяпродажне обслуговування і підтримка [11]. 

В останні часи у збутовій діяльності підприємств, що виготовлять продукцію промислового призначення, 
значного поширення отримали електронні торгові майданчики (e-marketplaces). Зараз вони є основною 
організаційною структурою бізнес-відносин, здійснюваних в глобальній мережі Інтернет [2, с. 120]. 

Традиційно під терміном «електронний торговельний майданчик» (ЕТП), або «B2B-майданчик» 
(Business to business marketplace) розуміється місце, де укладаються угоди купівлі-продажу між 
підприємствами. Крім основної функції ЕТП − виставлення заявок на купівлю/продаж товарів − учасникам 
майданчика доступні також інші послуги на платній або безоплатній основі: отримання новин та аналітичних 
матеріалів, імпорт каталогів у свою інформаційну систему, здійснення платежів, страхування вантажів та інше 
[11].  

Електронні торговельні майданчики продавців, покупців лише переносять частину ділової активності, 
що представляють їх підприємства в електронне середовище, переслідуючи мету зниження витрат при 
взаємодії з постачальниками і клієнтами. Незалежні електронні торгові майданчики створюють нові 
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інструменти взаємодії сторін актів купівлі-продажу певної продукції, удосконалюючи існуючу збутову систему 
кожного свого учасника на основі використання інформаційних технологій [1; 2]. 

У найвищій стадії розвитку ЕТМ характеризуються наступними особливостями (рис. 1).  
 

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ 
     

покупці і продавці 
легко отримують 
доступ один до 

одного через ЕТМ 

 в результаті участі великої 
кількості покупців і продавців 

ліквідність ринку 
забезпечується як на стороні 
пропозиції (ціна і якість), так і 
на стороні попиту (масштаб 

ринку) 

 постачальники і споживачі перебувають 
під впливом активного керуючого 

впливу, ведуть спільну діяльність, що 
здійснюється групою підприємств і 
організацій, і в цьому випадку сама 
мережа набуває статус важливого 

сектора економіки 
 

Рис. 1. Характеристика електронних торговельних майданчиків на найвищій стадії розвитку 

 
Наразі електронні торгові майданчики мають досить слабку інтеграцію з внутрішньокорпоративними 

інформаційними системами підприємств (в першу чергу ERP-системи – enterprise resource planning − 
планування ресурсів підприємства), що ускладнює повну інтеграцію підприємства в торговельну систему ЕТМ. 

Електронні торгові майданчики у свою чергу ведуть до оптимізації на рівні всієї мережі учасників 
подібно тому, як це відбувається на рівні окремого підприємства з впровадженням ERP систем [3; 4].  

На думку багатьох дослідників, інтеграція сучасних інформаційних технологій управління 
підприємством і ЕТМ підвищує швидкість перетворень на підприємстві, її ефективність і прозорість діяльності 
[3; 4; 6; 7].  

В даний час електронна комерція набула масового характеру, і вже в найближчому майбутньому 
конкурентоспроможними залишаться тільки ті компанії, які найбільш широко використовують інформаційні 
технології у своїй діяльності [7]. Найбільш перспективними напрямами електронної комерції є комплексні 
рішення, які дозволяють реалізовувати відразу кілька способів і методів інформаційної взаємодії 
підприємницьких структур зі своїми контрагентами і споживачами.  

Зокрема, за допомогою електронних торговельних майданчиків підприємство може реалізовувати свої 
завдання в напрямку розширення ринків збуту своєї продукції. Електронні торгові майданчики є новим 
маркетинговим інструментом, який набуває все більшої популярності серед суб'єктів господарювання, що 
активно використовують у своїй підприємницькій діяльності інформаційні технології [6; 7].  

Оскільки останнім часом Інтернет торгівля набуває особливої актуальності, а Інтернет-біржі стали 
поширеними при продажу товарів промислового призначення, доцільно дослідити можливості використання 
цього інструменти лісовими підприємствами для розширення географії поставок та зменшення залежності від 
одного постачальника. 
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Рис. 2. Структура учасників Інтернет-біржі FORDAQ з торгівлі деревинною продукцією у 2010 році за 

напрямами діяльності 

Джерело: Складено за даними Інтернет-біржі FORDAQ [12] 
 
Лісовий сектор України має досить сприятливі умови для впровадження електронної комерції. Цьому 

сприяє ряд факторів, що історично склалися в процесі розвитку українського лісового комплексу: 1) 
підприємства лісового комплексу являють собою єдиний технологічно пов’язаний виробничий комплекс; 2) у 
процесі розвитку лісового комплексу склалася система відпрацьованих взаємин з підприємствами суміжних 
галузей економіки, – споживачі лісо продукції (плитне, целюлозно-паперове виробництво, виготовлення 
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паливних пелет), торгово-комерційні організації, будівельні організації тощо – яку можна розглядати як 
технічну інфраструктуру інформаційно-аналітичної та комерційної мережі лісових підприємств, що забезпечує 
умови внутрішньої та зовнішньої взаємодії. 

Однак темпи розвитку електронної торгівлі в лісовому секторі України є незадовільними. Для 
українських лісових підприємств існують дві базові моделі участі в електронній комерції: створення власної 
електронної торговельної площадки й участь у діяльності вже існуючих міжнародних ЕТМ. Проте в даний час 
обидва варіанти реалізовані досить слабо.  

Найбільш відомою та використовуваною електронною площадкою для торгівлі деревинною продукції на 
сьогоднішній день є торгова площадка FORDAQ [12]. Структура учасників біржі за напрямами діяльності 
станом на 2010 рік представлена на рис. 2. 

Як показують дані, серед учасників найбільшу частку займають імпортери / дистриб’ютори (понад 21%), 
що пояснюється особливостями та цілями діяльності біржі – торгівлі на міжнародних ринках та пошуку 
контрагентів в різних країнах. 

Учасники біржі розташовані в усьому світі, однак найбільш популярною дана площадка є серед 
європейських фірм (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура учасників Інтернет-біржі FORDAQ з торгівлі деревинною продукцією у 2010 році за 

походженням 

Джерело: Складено за даними Інтернет-біржі FORDAQ [12] 
 

Як бачимо, майже 80% фірм зареєстрованих на FORDAQ є європейськими фірмами, що підтверджує 
доцільність використання даного інструменту для лісових підприємств, які переважно співпрацюють з 
європейськими компаніями. 

Серед Європейських країн слід виділити найбільшу активність німецьких фірм (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура європейських учасників Інтернет-біржі FORDAQ з торгівлі деревинною продукцією у 

2010 році за країною походження 

Джерело: Складено за даними Інтернет-біржі FORDAQ [12] 
Також активними є румунські фірми, що пояснюється великою кількістю спільних з австрійськими та 

німецькими компаніями підприємств, створених на території даної держави. Слід також відмітити, що кількість 
українських фірм, які залучені у мережу є досить значною – у 2010 році вона становила понад 750 учасників. 

Щоб повністю отримати вигоду від участі на порталі Fordaq, необхідно купити передплату, оскільки: 
платні учасники отримують більше контактів, ніж безкоштовні (у 10 разів більше); платні учасники мають 
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доступ до більшої інформації, ніж безкоштовні (90% з інформації закрита для безкоштовних учасників). Для 
початку своєї діяльності, на нашу думку, лісовим підприємствам варто розглянути можливості, що даються 
«бронзовою» або «срібною» передплатою (витрати відповідно становитимуть 700 та 1250 дол. США на рік (58 
та 104 дол. США в місяць), а можливості для початку є достатніми). «Золота» передплата є доцільною для 
підприємств, які вже мають досвід роботи у системі, а також може використовуватись об’єднанням підприємств 
(наприклад обласними об’єднаннями лісових господарств). Це дозволить використовувати можливості системи 
в повній мірі і розподілити витрати, які становитимуть 2500 дол. США в рік (208 дол. в місяць) між усіма 
учасниками. 

В результаті, лісгоспи матимуть можливість легко знайти нових потенційних партнерів, використовуючи 
систему розширений пошук. Можна здійснювати пошук за діяльністю, за виробом і навіть за породами, які 
купуються або продаються.  

Висновки. В результаті виконаного дослідження можна стверджувати, що різке посилення конкуренції, 
боротьба за ринки збуту є основною характеристикою розвитку світової промисловості в даний час, і ця 
тенденція збережеться в найближчі десятиліття. У таких умовах різко зросте роль електронних торговельних 
майданчиків в збутової діяльності підприємств у просуванні власної продукції. 

Були розглянуті особливості діяльності електронних торговельних майданчиків і зокрема найбільшого у 
лісового секторів – Інтернет-біржі Fordaq. Було з’ясовано, що щодня більш ніж 37 тисяч галузевих 
професіоналів отримують від Fordaq інформацію про сотні компаній, які купують або продають. Користуючись 
мережею Fordaq, вони мають доступ до потужного комунікаційного інструменту, розсилаючи повідомлення 
про власні купівельні потреби та пропозиції. Дана система, на нашу думку, може стати суттєвим поштовхом у 
розширенні присутності підприємств лісового сектора на зовнішніх ринках. 
 
РЕЗЮМЕ 
Розкрита сутність електронних торговельних майданчиків у торгівлі промисловою продукцією (В2В-
майданчики). Представлені світові тенденції в електронній торгівлі промисловою продукцією. Вивчено 
можливості реалізації лісопродукції на зовнішніх ринках з використанням Інтернет-бірж. Запропоновані 
напрями використання можливостей електронних площадок при укладанні експортних контрактів лісовими 
підприємствами України. 
Ключові слова: електронні торговельні майданчики, Інтернет-торгівля, лісопродукція, лісові підприємства 
РЕЗЮМЕ 
Раскрыта сущность электронных торговых площадок при торговле промышленной продукцией (В2В-
площадки). Представлены мировые тенденции в электронной торговле промышленной продукцией. Изучены 
возможности реализации лесопродукции на внешних рынках с использованием Интернет-бирж. Предложены 
направления использования возможностей электронных площадок при заключении экспортных контрактов 
лесными предприятиями Украины. 
Ключевые слова: электронные торговые площадки, Интернет-торговля, лесопродукция, лесные предприятия 
SUMMARY 
The essence of electronic marketplaces in B2B trade (B2B-platform) is revealed. World trends in e-trade of B2B 
products are discussed. The possibilities of forest products trade on the external markets with the use of Internet-
exchanges are studied. The directions for use of electronic marketplaces before the conclusion of export contracts for 
Ukrainian forest enterprises are offered. 
Key words: electronic marketplace, Internet trade, wood forest products, forest enterprises 
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ДІАГНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СИСТЕМИ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Мащенко Н.Є., асистент кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету   
 
Постановка проблеми. Світовий економічний простір характеризується процесами глобалізації і 

інтеграції національних економік і пред’являє  певні вимоги до рівня підготовки майбутніх фахівців. Йде 
процес інформатизації світової спільноти. Інформація і знання стають дорогим товаром і одним з чинників 
виробництва. Тому виникає необхідність віддзеркалення цих змін в навчальному процесі вищих навчальних 
закладів.  

Одним з шляхів підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти є формування і дослідження 
її інформаційного потенціалу шляхом аналізу усіх ВНЗ та, відповідно, й їх діагностики. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед учених, що займаються проблемою формування 
інформаційної економіки і інформаційного суспільства, можна виділити Дж. Гелбрейта [1], Д.Белла [2], 
П.Сорокина [3], М.Кастельса [4] та інш. 

Питанням інформаційного суспільства та інформаційної економіки присвячено чимало наукових праць, 
проте в сучасних дискусіях навколо проблем розвитку системи освіти не обговорюються питання складу 
інформаційного потенціалу та його діагностики, що формує пріоритети розвитку системи освіти в 
інформаційній економіці й інформаційному виробництві. 

Мета статті полягає у дослідженні процесу діагностики інформаційного потенціалу системи вищої 
освіти на прикладі вищого навчального закладу та характеристики його складових. 

Виклад основного матеріалу. Здійснення інформаційної трансформації ВНЗ вимагає застосування 
спеціального підходу, що має назву стратегічного управління, який можна використовувати в розробці стратегії 
розвитку інформаційного потенціалу вищого навчального закладу. Метою стратегічного управління є 
створення вищого навчального закладу, адекватного новим умовам зовнішнього середовища. Одним з 
важливих етапів стратегічного управління є діагностика.  

Важливість здійснення діагностики як методу дослідження визначається її необхідністю у розробленні і 
реалізації стратегії розвитку та реалізації ефективного менеджменту.  Оскільки економічна діагностика є 
складовою управлінського процесу, саме тому вона необхідна для оцінювання привабливості з точки зору 
зовнішнього інвестора, визначення його позиції в національних та інших рейтингах; діагностика дозволяє 
виявити резерви і можливості, сильні і слабкі боки ВНЗ, визначити напрями адаптації внутрішніх можливостей 
до змін умов зовнішнього середовища. 

Термін «діагностика» запозичений з медицини. Слово «діагноз» (від грецьк. «діагнозис») означає 
розпізнавання, визначення. Діагностика являє собою процес дослідження об'єкта діагнозу з метою отримання 
висновку про його стан [5]. 

Метою діагностики є надання необхідних знань для прийняття рішення суб’єкта управління про 
використання різноманітного методологічного апарату та інструментарію для визначення стану об’єкта 
управління у невизначеному середовищі функціонування та розробки комплексу заходів, спрямованих на 
поліпшення цього стану. Вона виконує три функції: оціночну (визначення стану функціонування об’єкта 
управління); діагностичну (виявлення можливих змін стану об’єкта); пошукову (визначення можливих заходів 
покращення або відновлення стану суб’єкта управління). Предметом діагностики є кількісна характеристика та 
якісна ідентифікація стану об’єкта управління. Об’єктом діагностики виступає об’єкт управління як цілісна 
високоорганізована система з усіма функціональними підсистемами [6;7;8;9;10]. 

На сьогодні в економічній літературі не існує терміна «інформаційна діагностика» або «діагностика 
інформаційного потенціалу». Автор статті пропонує таке визначення. Під інформаційною діагностикою будемо 
розуміти систематичний збір, відображення, аналіз і опрацювання даних спеціальними методами в різних 
аспектах у межах інформаційного середовища з метою визначення рівня інформаційного потенціалу для 
уточнення цілей його формування та подальшого розвитку. 

Мета інформаційної діагностики ВНЗ: визначити рівень інформаційного потенціалу ВНЗ, виявити 
резерви і шляхи підвищення його ефективності.  

                                                           
© Мащенко Н.Є., 2011 
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Інформаційна діагностика ВНЗ - це функція, яка через інформацію пов'язує дослідників із ринком освіти, 
підприємствами-споживачами робітничої сили, конкурентами, зі всіма елементами зовнішнього середовища та 
безпосереднього оточення. Методи інформаційного діагностичного дослідження пов'язані з прийняттям рішень 
у всіх аспектах інформаційної діяльності. Вони знижують рівень невизначеності і стосуються всіх елементів 
інформаційної діяльності ВНЗ, його зовнішнього середовища в тих напрямах, які формують основу зростання 
суспільного ефекту ВНЗ за рахунок зростання інформаційного потенціалу. 

Увага до проблеми інформаційної діагностики, зокрема, у ВНЗ обумовлена різними чинниками. 
По-перше, має місце значне зростання обсягів робочої сили в інформаційному виробництві, тому 

підготовка кваліфікованих кадрів для інформаційного виробництва є основним завданням ВНЗ. 
По-друге, система освіти стає однією з виробничих сил інформаційного суспільства. 
По-третє, різко збільшуються витрати на прикладні наукові дослідження та проектно-конструкторські 

розробки. 
По-четверте, виникає необхідність у управлінні цим процесом в інтересах усього суспільства. Система 

вищої освіти має великий вплив на розвиток національної економіки та інформаційного виробництва. 

 
Рис. 1. Модель інформаційної діагностики в системі управління ВНЗ 

 
При проведенні інформаційної діагностики ВНЗ для отримання об'єктивної оцінки інформаційної 

ефективності необхідно провести діагностику використання тих витрат, які дали можливість одержати той чи 
інший результат. 

Таким чином, інформаційна ефективність ВНЗ є комплексною оцінкою кінцевих результатів 
використання його інформаційних ресурсів. 

Модель інформаційної діагностики в системі управління ВНЗ наведено на рис. 1. 
Інформаційну діагностику ВНЗ доцільно проводити за алгоритмом, наведеним на рис. 2. 
Спочатку у взаємодії з керівництвом формулюється мета проведення діагностики, визначається об'єкт 

діагностики, предмет дослідження. Також обговорюються обсяг робіт, час, ресурси (персонал, бюджет і т. ін.), 
структура звіту та можливі напрями його використання. Для координації робіт з діагностичного аналізу 
створюється робоча група. Принцип роботи - проведення робочих нарад з обговорення проміжних підсумків 
виконання плану діагностичного аналізу, проблемних питань із проведення аналізу та уточнення завдань 
відповідно до плану на наступний період. 

Збір необхідної інформації проводиться шляхом спостереження, вивчення наданих у розпорядження 
документів, самодіагностики, фотографії робочого дня, хронометражу.  
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Для того, щоб правильно оцінити стан об'єкта дослідження, необхідно сформувати систему показників 
(критеріїв), здатних адекватно відобразити специфіку цього об'єкта з урахуванням дії на нього в той або інший 
період часу зовнішніх і внутрішніх факторів. Для цих показників варто розробити якісні та кількісні характери-
стики, шкали виміру визначених значень показників, встановити нормативні (базові, еталонні, такі, що 
рекомендуються) значення показників, що у прив'язці до конкретної ситуації допоможе точніше 
ідентифікувати стан ВНЗ. 

Необхідною вимогою для формування системи показників інформаційної діагностики ВНЗ 
(узагальнюючі та окремі) є спільність вектора їх спрямованості, структури узагальнюючих та окремих 
показників і одиниць їх виміру. 

Вимірювання ефективності використання і відтворення елементів інформаційного потенціалу – 
інформаційно-методичної, матеріально-технічної, людської складових та інформаційної культури, а також 
вимірювання інформаційної ефективності ВНЗ і визначення впливу окремих показників на узагальнюючий 
показник передбачає виконання різних за ступенем складності аналітичних процедур. Після цього 
визначаються резерви зростання інформаційної ефективності ВНЗ і його елементів та розробляються заходи, 
спрямовані на її підвищення. 

 
Рис. 2. Алгоритм проведення діагностики інформаційної ефективності ВНЗ 
 
Загалом ефективність ВНЗ визначається якістю освіти: персоналу ВНЗ, підготовки студентів, 

навчального середовища. Якість освіти визначається рівнем: інформаційної культури, інформатизації, розвитку 
інформаційного середовища, а саме: навчального інформаційного середовища, наукового інформаційного 
середовища, інформаційного середовища адміністративного управління. 

 Формуючи систему показників для вимірювання інформаційного потенціалу ВНЗ, слід враховувати, що 
вони мають не тільки порушувати питання про ефективність використовуваної інформації, а й містити такі, що 
характеризують якість освіти, її конкурентоспроможність. Підвищення якості освіти впливає на кількість 
студентів, що навчаються, економію ресурсів та більш повне задоволення потреб підприємств у кадрах. Від 
якості результатів, отриманих внаслідок інформаційної діагностики ВНЗ, залежить ефективність прийняття тих 
чи інших управлінських рішень. 

Таким чином, інформаційну діагностику можна визначити як сукупність методів якісного та кількісного 
аналізу, методів прогнозування й оцінки ефективності використання інформаційних ресурсів вищого 
навчального закладу для досягнення цілей розвитку освіти з урахуванням зовнішніх обмежень у рамках 
стратегії розвитку закладу. 

У повсякденному житті, при вживанні слова «діагноз», мається на увазі, по-перше, констатація резуль-
татів дослідження, по-друге, висновок за результатами на основі показників, нормативів, характеристик тощо. 
Діагноз - це щось конкретне, фіксоване в часі і таке, що має адресну прив'язку. Можливість встановити діагноз 
дозволяє така дослідницька категорія, як діагностика. Інформаційна діагностика - визначення інформаційного 
стану об'єкта, предмета, явища або процесу управління через реалізацію комплексу процедур, виявлення їх 
слабких ланок і «вузьких місць». Це не одноразовий акт, а процес, який здійснюється в часі і просторі. 
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 Процес діагностики - дослідницький, пошуковий, пізнавальний. Найбільш корисним є застосування 
діагностики для визначення реального інформаційного стану ВНЗ. Перш ніж докладніше зупинитися на цьому, 
необхідно визначити, що може бути об'єктом інформаційної діагностики, мету і завдання діагнозу, базові 
параметри та інші супутні поняття. 

Об'єктом інформаційної діагностики може бути як складна, високоорганізована динамічна система, 
наприклад, в цілому ВНЗ, так і будь-який сегмент цієї системи (внутрішнє інформаційне середовище, конкретні 
види інформаційних ресурсів, функції керівництва щодо управління інформаційними ресурсами тощо).  

Об’єктом інформаційної діагностики ВНЗ є його інформаційний потенціал (може бути інформаційне 
середовище закладу, інформаційні ресурси, інформаційна культура, процес інформатизації). 

В основі управління об'єктом діагнозу лежать конкретні управлінські процедури. 
Мета інформаційної діагностики — встановити діагноз об'єкта дослідження і зробити висновок про його 

стан на дату завершення цього дослідження та на перспективу. Реалізувавши мету на основі даних діагнозу, 
можна вибрати правильну інформаційну політику, стратегію і тактику розвитку ІП ВНЗ. 

Мета інформаційної діагностики полягає у визначенні заходів, спрямованих на налагодження роботи всіх 
складових елементів інформаційного потенціалу і способів їх реалізації. Не можна здійснювати управління 
інформаційним потенціалом вищого навчального закладу, не маючи чіткого уявлення про його стан. Завдання 
інформаційної діагностики тісно переплітаються з прогнозом і аналізом. 

Оскільки інформаційна діагностика - це дослідницький процес, то на нього автоматично переносяться всі 
основні вимоги, що висуваються до будь-якого дослідження. 

По-перше, вона повинна бути автогенною, тобто заснованою на першоджерелах (на первинній 
достовірній інформації будь-якого виду і будь-якої форми подання). 

По-друге - об'єктивною. Це означає, що перед тим як почати процес діагностики, його учасникам 
необхідно зробити процедуру оцінки і скласти програму дослідження об'єкта. Ця процедура повинна чітко 
визначити: хто проводить дослідження, де воно відбувається і конкретні базові параметри, при яких про-
водиться дослідження. Це дасть можливість мінімізувати вплив фактора суб'єктивізму при постановці діагнозу, 
а отже, підвищити його об'єктивність і точність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.  Інформаційна діагностика ВНЗ як процес дослідження 
 
Точність — це третя вимога до постановки діагнозу. Існує і така вимога, як відтворюваність 

дослідження, але це скоріше бажана його якість, тому що якщо це не хронометраж, фотографія робочого дня чи 
кіноплівка, то відтворити проведене дослідження неможливо, хоча б через фактор часу, бо з його плином 
обов'язково зміниться одна, два або всі три обов'язкових умови процедури й оцінки дослідження. 

Мета, завдання і відповідність вимогам, які висуваються до процесу діагностики, реальні, якщо все 
дослідження планується, організується і контролюється відповідно до логіки діагнозу. Далі з’ясовується, що ж 
таке базові параметри. Для того, щоб правильно оцінити стан об'єкта діагнозу, необхідна система критеріїв, 

Процес інформаційної діагностики – досліджувальний, пошуковий 

Об’єкт  інформаційної діагностики – ВНЗ як система або елемент системи 

Мета інформаційної діагностики – встановити стан об’єкта на основі 
комплексу процедур 

Завдання інформаційної діагностики – полягає у визначенні управлінських 
процедур і рішень, спрямованих на упорядкування роботи всіх елементів 
системи та способів їх реалізації і мінімізації впливу несприятливих чинників 
значень критеріїв та факторів

Методи інформаційної діагностики – аналітичні, які базуються на безконтактних методах отримання 
інформації, опрацюванні статистичних даних, використанні комплексного економічного аналізу; 
експертні – базуються на узагальненні оцінок інформації, яка надається за результатами контактних 
методів збору інформації; динамічне програмування – розрахунковий метод вирішення завдань 
управління з використанням математичних моделей; лінійне програмування – математичний метод, 
який базується на оптимізації кількісно визначеної мети

Розробка пріоритетів, концептуальних основ й 
стратегії інформаційного потенціалу ВНЗ 
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спроможних адекватно відобразити специфіку конкретного об'єкта з урахуванням факторів, що впливають на 
нього в той чи інший період часу. Це, у першу чергу, побудова системи показників для оцінки стану об'єктів, 
розробка якісних і кількісних характеристик, шкали для вимірювання певних значень цих характеристик і 
показників.  

Підсумком будь-якого дослідження є результат - діагноз стану об'єкта діагностики. Результат - це 
відповідність об'єкта, який діагностується, якомусь рівню, вимогам, еталону, нормі, характеристиці, або ж 
порівняння об’єктів. Що стосується оцінки інформаційного потенціалу ВНЗ, то тут немає ніяких еталонів та 
норм.  

Для того, щоб об’єктивно оцінити інформаційний потенціал будь-якого ВНЗ, треба мати: 
 порівняльні діагностики інформаційного потенціалу різних ВНЗ; 
показники даного ВНЗ за минулий час. 
За результатами діагностики можна зробити такі висновки: 
який інформаційний потенціал у порівнянні з іншими вітчизняними ВНЗ має саме цей заклад; 
як змінився стан ВНЗ у порівнянні з минулими періодами.  
Діагностика проводиться в динаміці. Результати мають надаватися у вигляді статистичних таблиць або 

діаграм і дозволять визначити прогноз стану об'єкта на основі динаміки зміни даних про об'єкт у часі. 
Постановка діагнозу - необхідна умова успішного функціонування і розвитку стану інформаційного потенціалу 
ВНЗ, а у разі потреби завдяки врахуванню його результатів можна акумулювати всі можливості у будь-якій 
кризовій ситуації.  

Інформаційна діагностика як процес характеризується об'єктом, метою, завданням і методами (рис. 3). 
Якщо досліджувати ВНЗ як систему, то в процесі діагностиці можна розбити її на декілька підсистем або 

напрямів аналізу за складом інформаційного потенціалу:  
інформаційно-методична (інформаційно-навчальна, інформаційно-наукова, інформаційно-

адміністративна); 
матеріально-технічна, у складі якої особливу увагу треба приділити інформатизації; 
людська; 
інформаційна культура. 
Висновки. Однією з основних завдань національних економік усього світу є  підвищення 

конкурентоспроможності економіки за рахунок розвитку якості освітянських послуг. Освіта є окремою сферою, 
тому що від рівня людського потенціалу країни залежить рівень її економіки та рівень життя. Питання 
дослідження, аналізу, діагнозу інформаційного потенціалу ВНЗ, розробки показників його оцінювання повинно 
стати важливим для кожного окремого ВНЗ та системи освіти в цілому. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведено исследование диагностики информационного потенциала вуза как инструмента 
стратегического управления системы высшего образования, предложен алгоритм ее проведения.  Построена 
модель информационной диагностики в системе управления вуза. Рассмотрена диагностика информационного 
потенциала вуза как процесса исследования.  
Ключевые слова: информационный потенциал, стратегическое управление, информационная диагностика, 
высшее образование, высшее учебное заведение. 
РЕЗЮМЕ 
У статті проведено дослідження діагностики інформаційного потенціалу ВНЗ як інструменту стратегічного 
управління системи вищої освіти, запропонований алгоритм її проведення.  Побудована модель інформаційної 
діагностики в системі управління ВНЗ. Розглянута діагностика інформаційного потенціалу ВНЗ як процесу 
дослідження. 
Ключові слова: інформаційний потенціал, стратегічне управління, інформаційна діагностика, вища освіта,  
вищий навчальний заклад. 
SUMMARY 
In the article research diagnostics of informative potential of institute of higher is conducted as an instrument of 
strategic management of the system of higher education, the algorithm of her realization is offered.  The model of 
informative diagnostics is built in control system of institute of higher. Diagnostics of informative potential of institute 
of higher is considered as a research process.  
Keywords: informative potential, strategic management, informative diagnostics, higher education, institute of higher 
education. 
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ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНЫЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

 
Мизевич Р.С., аспирант кафедры МММЭ   

 
I. Введение. Важность логистических систем в условиях рыночной экономики обусловлена 

интенсификацией материальных и информационных потоков. Постоянные изменения обуславливают 
устаревание применяемых методов управления транспортными и распределительными системами. Так, за 
последнее полстолетие объем мирового товарного экспорта увеличился более чем в 50 раз: в 1963 г. он 
составил 157 млрд. долл. США, а в 2004 г. – 8907 млрд. долл. США [1]. Общий оборот европейского рынка 
логистических услуг составляет более 600 млрд. евро. При этом около 30% логистических функций во всех 
отраслях экономики ежегодно делегируется международным логистическим компаниям. Потенциал рынка 
логистики в странах СНГ составляет 50-60 млрд. долл. США [2]. Наибольшую долю, равную 55%, занимает 
сектор перевозок и экспедирования грузов. Доля складских услуг – 13%, а доля услуг по интеграции и 
управлению цепями поставок – 32%. Предприятия транспорта и связи играют ключевую роль в экономике 
Украины, поскольку занимают около 40% рынка услуг, производят 12% ВВП (в 2005 г.), дают 24% общей 
величины финансовых результатов всех предприятий и 15% от объема всех отчислений в государственный 
бюджет. Транспортные услуги занимают 67,1% в общем объеме экспорта услуг.  

За 11 месяцев 2010 г. финансовый результат предприятий транспортной отрасли составил 12,300 млрд. 
грн. Объем перевозок в 2010 г. достиг 755,3 млн. т, что на 8,5% больше по сравнению с 2009 г., а объем 
грузооборота – 404,6 млрд. ткм. Начало 2011 г. также характеризуется ростом объема перевозок. 

Тем не менее, деятельность логистических компанией очень сильно зависит от финансово-
экономического состояния и деловой активности предприятий промышленности, сферы торговли, сельского 
хозяйства, а также уровня жизни населения. Так, вследствие кризиса объем реализованных услуг по перевозке 
грузов сократился в 2009 г. на 9% по сравнению с 2008 г. Эффективному функционированию компаний 
препятствуют недостаточная осведомленность клиентов о выгодах комбинированных и экспресс-поставках 
грузов, низкое качество транспортной инфраструктуры, инфляция и повышение цен на топливо и запчасти. В 
отечественной экспресс-логистике наибольшую долю грузоперевозок составляют перевозки по типу "склад-
склад", тогда как в международной практике – по типу "дверь-дверь" (99%) [3]. 

На качество и эффективность логистических услуг влияют разветвленность представительской сети, 
эффективность организации функций, финансовая стабильность, материально-техническая оснащенность и ряд 
других факторов [4]. В обосновании оптимального режима управления логистическими услугами и потоками 
применяются имитационные модели. 

II. Анализ публикаций. Не смотря на большое количество работ  по моделированию процессов 
логистического аутсорсинга и управления логистическими компаниями [5-12], мало изученными остаются 
вопросы совершенствования процессов управления грузопотоками и экспресс-логистики. Многие проблемы не 
имеют достаточного теоретического и методического обоснования. К тому же механизмы и модели управления 
такими компаниями не выделены в самостоятельный объект исследования, и в большей мере являются 
производными от разработок, полученных в общей теории логистики для промышленных и торговых 
предприятий. 

III. Постановка задачи. Целью статьи является исследование методологических аспектов 
имитационного моделирования основной деятельности логистической компании и разработка дискретно-
событийных моделей процессов логистического обслуживания ее клиентов. 

IV. Результаты. Комплекс моделей объектов логистической компании и логистических процессов в 
системе поддержки принятия решений в процессе управлении ее деятельностью (рис. 1) напрямую связан с 
целями деятельности компании, проблемами и ограничениями на процессы логистического обслуживания, 
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критериев их результативности и эффективности с учетом нормативов и методов учета затрат. 
 

 
 

Рис. 1. Комплекс моделей в управлении деятельностью  
логистической компании 

 
Наибольший вклад в формирование общих логистических затрат вносят ключевые логистические 

услуги, состоящие из набора функций [13]: 
переменные – зависимые от поступления требований функции: обработка грузов, складирование, 

хранение, документация и сопровождение грузов и т.п.; 
функции, связанные с транспортировкой грузов: перевозки морским, речным, авиационным и 

железнодорожным транспортом, лизинг транспортных средств, аренда транспортных средств с и без оператора 
(водителя), обслуживание и ремонт транспортных средств, погрузочно-разгрузочные работы ручным, 
механизированным и автоматизированным способами; 

другие функции: техническое тестирование, курьерская доставка, дистрибьюторские услуги, услуги 
для розничных предприятий и т.д. 

Для имитации выполнения поставок по заявленным маршрутам с целью обнаружения наиболее 
вероятных задержек разрабатываются соответствующие сети Петри, в которых "место" отображает 
терминальный объект обслуживания сети, а переход – маршрут между этими объектами [7]. 

Имитационные модели применяются в тех случаях, когда сложные связи между элементами системы 
не поддаются прямому анализу. Динамическая природа современных транспортных сетей настолько повышает 
сложность процесса принятия решений, что, во многом, нивелирует адекватность точных математических 
расчетов или эвристических выводов [12]. 

Для анализа работы логистической компании, ее транспортной и складской систем с учетом факторов, 
имеющих случайное воздействие на них, применяются имитационные модели на основе метода статистических 
испытаний [6, 11]. В отдельный класс выделяются модели теории очередей (систем массового обслуживания) 
[5, 8]. Имитационные модели данного класса называются дискретно-событийными и отображают изменения в 
объектах исследования во времени при заданных потоках заявок (требований), которые поступают на входы 
системы и ее элементов [10]. 

Компьютерные модели в ППП "Arena" воспроизводят дискретно-событийные модели работы 
логистической системы и позволяют выполнять ряд задач: анализ потоковых процессов в цепях поставок, 
логистических системах и системах обслуживания; контроль ресурсов; прогнозирование работы указанных 
систем, учитывая динамику поступления и расходования ресурсов, изменение пропускных способностей, 
временных характеристик операций; выявление "узких мест", определение длины ожидаемых очередей и 
отклонений ресурсов; планирование кадрового, технического и материального обеспечения. Они учитывают 
алгоритмы управленческих процедур на разных этапах процесса облуживания и специфику их практической 
реализации. 

Поскольку заказ – это информационная единица логистических операций на всех стадиях процесса 
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обслуживания потребителя, то он является основным элементом в данных моделях. По мере выполнения заказ 
характеризуется сменой состояний, как показано в табл. 1. Потоковая диаграмма процесса приема заказов от 
клиентов в нотации BPMN представлена на рис. 2. 

 
Таблица 1 

Состояния потребительского заказа 
№ Состояние Сущность состояния Переход к 

состояниям 
1 Создан (сгенерирован) Заказ создан клиентом и будет направлен компании 2 
2 В ожидании Находится в очереди заказов 3 
3 К обработке Проверка возможностей выполнения заказа 4, 5, 6 
4 Обработка Реализация внутренних процессов логистической компании 7 
5 Не выполнен (отложен) Заказ не может быть выполнен в ближайшее время в силу 

нехватки ресурсов 
2 

6 Отказ Заказ не может быть выполнен вообще, отказ потребителю 9, 10 
7 Перевозка Реализация внешних логистических процессов компании 8 
8 Выполнен Заказ реализован в полной мере 9 
9 Архивный Формирование отчета о выполнении заказа      

10 Нетипичный Нетипичные состояния заказа вследствие возникновения 
неожидаемых событий 

9 

 
При постановке задач дискретно-событийного моделирования учитываются ранжированные списки и 

группы логистических объектов, дескриптивные модели процессов логистического обслуживания и методы 
анализа их эффективности. Как показано на инфологической схеме результатов анализа процессов 
транспортировки и обработки грузов (рис. 3), для разработки имитационных моделей необходимы, по крайней 
мере, сведения о потоках ожидаемых заказов, маршрутах, ресурсах и топологии коммуникаций. 

 

 
Рис. 2. Потоковая диаграмма процесса приема заказов от клиентов  

в нотации BPMN 
 

Для анализа процесса выполнения определенного вида потребительских заказов на отгрузку со склада 
компании и транспортировку товарно-материальных ценностей транспортными средства с одинаковыми 
техническими характеристиками используется модель DES.1, реализация которой осуществлена в ППП "Arena" 
(рис. 4).  

Модуль "Orders of Customers" генерирует поток заказов от потребителей на доставку продукции, 
используя время между двумя последовательными поступлениями заказов (Time Between Arrivals) и размер 
требуемого груза (Entities per Arrival). Далее вводится переменная объема партии отгрузки: Orders Group = 
Orders Group + EntitiesIn(Orders), где EntitiesIn(Orders) – размер требуемого груза в заказе. Проверка того, что 
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Orders Group больше или равно минимальному размеру VOG  отгрузки товарно-материальных ценностей, 
делается в модуле выбора решения "Group": 

True, еслиOrders Group VOG,
Group

False, иначе.


 


 

 

 
 

Рис. 3. Инфологическая схема результатов анализа процессов транспортировки и обработки грузов 
 

 
Рис. 4. Модель выполнения заказов на отгрузку со склада компании и перевозку продукции однотипными 

транспортными средствами (DES.1) 
 
Модуль назначения "Assign" с именем "To Load" обнуляет аккумулированную партию отгрузки. 

Загрузка транспортных средств на складе логистической компании задается модулем "Loading Trucks". При 
этом для осуществления загрузки необходим ресурс "Warehouse", который агрегировано выражает ресурсы, 
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необходимые для извлечения материалов из зоны хранения, их перемещения к рампе и погрузке на 
транспортные средства. Значение данного ресурса в модели DES.1 показывает, сколько одновременно может 
быть загружено транспортных средств. Вместе с тем, транспортные средства также выступают в качестве 
ресурса "Tranports", предназначенного для "Loading Trucks" и "Deliveries" – процесса транспортировки грузов 
клиентам. 
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Рис. 5. Блоки модели процесса экспресс-доставки (DES.2) 
 
Для "Loading Trucks" задается продолжительность загрузки, а для "Deliveries" – период 

транспортировки. После того, как материалы погружены на транспортное средство, в "Release Warehouse" 
освобождается ресурс "Warehouse", а транспортное средство направляется к пункту назначенияДискретно-
событийная модель процесса экспресс-доставки на одном из офисов логистической компании (DES.2) 
позволяет оценить соответствие количества используемых ресурсов (операторов и транспортных средств) и 
параметров перевозок установленному потоку заявок от клиентов (рис. 5). 

Заявки от клиентов, генерируемые модулем "Create mail", содержат требования к срокам доставки 
корреспонденции. Срок доставки для каждой заявки задается посредством определения атрибута "Term" на 
основе закона распределения случайной величины. При этом часть клиентов предпочитает, чтобы 
корреспонденция или груз были взяты курьером в месте их нахождения, что задается модулем "Decide. Need 
courier?". Сбор корреспонденции курьерами имитируется модулем "Pick Up Mail" (ресурс "Courier"), а прием 
операторами (ресурс "Operators") в офисе компании – "Accept Mail".  

Заявки клиентов на перевозку грузов генерируются модулем "Create Cargo". Доставка мелких грузов 
разделяется на срочную и стандартную. Для учета разных сроков доставки введен атрибут "Term Cargo". Также 
устанавливается атрибут "Weight" для имитации разного веса груза по заявкам. Прием грузов выделен в 
отдельную функцию (модуль "Accept Cargo"), но использующую общий ресурс "Operators". Проверка на 
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срочность доставки корреспонденции осуществляется в модуле "Decide.Urgent":  
if Term = 1 then True else False. 

 
Одним из способов снижения логистических затрат является реализация функции кросс-докинга, под 

которой понимается прибытие транспортных средств в промежуточный пункт, в котором происходит 
перемещение грузов между  транспортными средствами в соответствии с маршрутами и конечными пунктами  
движения грузов. Модель функции кросс-докинга с одним промежуточным пунктом пересечения маршрутов 
(DES.3) для случая с 2 входами и 2 выходами имеет следующую топология, схематически изображенную на 
рис. 6. 

 
Office 1

Office 2

Cross-Docking

Final 1

Final 2

 
Рис. 6. Топология маршрутов движения транспортных средств  

через пункт кросс-докинга в модели DES.3 
 
V. Выводы. Для повышения оперативности, точности и адекватности процесса принятия 

управленческих решений используются методы ранжирования и группировки логистических объектов, 
дескриптивные модели логистических процессов, результаты оценки качества и эффективности обслуживания 
клиентов, сведения о потоках ожидаемых заказов, маршрутах, ресурсах и топологии коммуникаций. К тому же 
данная информация является информационной основой для разработки имитационных моделей. 

Анализ результативности и эффективности процессов логистического обслуживания клиентов 
логистической компании с целью обоснования оперативных планов опирается на комплекс дискретно-
событийных моделей этих процессов в среде ППП "Arena". 

 
РЕЗЮМЕ 
Дискретно-подійні моделі процесів логістичного обслуговування клієнтів дозволяють проаналізувати 
надійність виконання операцій, результативність і ефективність реалізації логістичних послуг: поставки 
вантажів зі складу компанії, експрес-логістика и крос-докінг 
Ключові слова: логістичне обслуговування, імітаційне моделювання, дискретно-подійна модель, поставки, 
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SUMMARY 
The discretely-event models of processes of logistic maintenance of clients allow to analyse reliability of 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ РЕФОРМИ СЛОВАЧЧИНИ ДЛЯ 

УКРАЇНИ 
Молдован О.О., завідувач сектору грошово-фінансової стратегії  відділу економічної стратегії Національного 
інституту стратегічних досліджень   

 
Децентралізація бюджетної системи сьогодні є одним із ключових чинників раціональності розподілу 

та використання бюджетних фондів, а також високої ефективності надання суспільних благ та послуг. Даний 
процес відбувається не лише в федеральних країнах та країнах з історично впливовими позиціями місцевої 
влади, а й в нових членах ЄС, які вбачають в ньому значний конструктивний потенціал для власних економік.  

Економічну ефективність децентралізованої бюджетної системи доводить і досвід однієї з найбільш 
динамічних економік Європи – Словаччини, яка, як і Україна, менш ніж два десятиліття назад, взагалі не мала 
інститутів місцевого самоуправління, а фінансові ресурси і більшість повноважень концентрувалися в рівні 
державної влади. Централізована система мала наслідком асиметричність розподілу ресурсів між різними 
регіонами, інертність економічної політики місцевої влади, низьку ефективність використання бюджетних 
коштів, лобізм та високий рівень корупції.  

Після створення незалежної Словацької республіки, країна переглянула співвідношення розподілу 
повноважень, відповідальності та фінансів між різними рівнями влади. Завдяки комплексу реформ, місцеве 
самоврядування отримало реальну владу і достатні фінансової ресурси для своєї діяльності, що сприяло 
значному підвищенню ефективності бюджетної системи. Це дозволило відчутно мінімізувати комплекс 
вищеназваних проблем та створити умови для якісного динамічного економічного підйому країни. На 
мікрорівні децентралізація сприяла значному покращенню якості публічних послуг (не тільки в столиці, а й 
регіонах), соціально-економічного становища міст та селищ, розвитку депресивних регіонів, зростанню 
кількості робочих місць та, відповідно, уповільнення міграційних процесів, обумовлених економічними 
факторами.  

В даному контексті, досвід розбудови децентралізованої бюджетної системи Словаччини заслуговує на 
особливу увагу з боку економістів та політиків. Особливо цікавим він має стати для України, яка наразі 
стикається з такими проблемами, які були успішно подолані в даній країні. При цьому, досить перспективними 
видаються не лише принципи побудови децентралізованої бюджетної системи, а й окремі механізми її 
функціонування, на які детально буде звернуто увагу в даній роботі.  

Аналізу процесів та моделей бюджетної децентралізації в зарубіжних країнах в українській науковій 
думці приділено чимало уваги, зокрема в роботах таких вчених та практиків як І. О. Луніна [1], М. Я. Азаров, 
Ф. О. Ярошенко[2], Й. Бескид [3], О. Кириленко, А. Лучка [4], А. Нікітішин [5], Ю. В. Пасічник [5], 
І. Л. Сазонець [6] та ін. Відмічаючи їх значний внесок з дослідженнях досвіду різних країн в питання бюджетної 
децентралізації, автор вважає за доцільне доповнити його дослідженням практики Словаччини, модель 
міжбюджетних відносин якої видається однією із найбільш ефективних в країнах Центрально-Східної Європи.  

Згідно з Конституцією Словацька Республіка являється унітарною державою з однопалатним 
парламентом. Попри такий державний устрій, Словаччина розбудовує одну з найбільш децентралізованих 
                                                           
© Молдован О.О., 2011 
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систем публічного адміністрування. Визначальною рисою такої моделі є відділені від державної влади 
фінансово-потужні органи місцевого самоврядування з широким переліком повноважень та значним обсягом 
відповідальності за соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  

Як і Україна майже протягом всього ХХ століття Словаччина не мала досвіду розбудови місцевого 
самоврядування: в 1923 році місцеве самоуправління було ліквідовано і відновлено лише після демократичних 
перетворень в 1990 році. Ключовим завданням, яке стояло перед словацькою владою в даному напрямку було 
максимально «розгрузити» державну владу від тих функцій, які більш ефективно можуть реалізовувати органи 
місцевого самоврядування. Відповідно, за державою мала залишитися низка повноважень, які стосуються 
стратегічного розвитку країни.  

На першому етапі значна увага приділялася адміністративно-територіальній реформі. Ще в вересні 
1990 року Словацька Національна Рада прийняла закон «Збірник законів про організацію населених пунктів», 
яким було відновлено місцеве самоуправління на рівні населених пунктів, визначено їх повноваження та 
сформовано фінансову базу. В 1998 році уряд Словаччини затвердив Концепцію децентралізації, яка стала 
базовим документом на основі якого було здійснено і здійснюється перерозподіл повноважень, 
відповідальності та бюджетних фондів між державою, територіальними громадами та територіальними 
одиницями більш високого рівня. Концепція базується на трьох складових:  

І. Територіальна реформа. В результаті її реалізації було створено другий рівень місцевого 
самоврядування («краї»)1, завдяки якому розв'язуються спільні проблеми та реалізуються спільні інтереси 
громад;  

ІІ. Адміністративна реформа, яка полягала у вдосконаленні системи органів влади та механізмів їх 
формування; 

ІІІ. Децентралізація публічного адміністрування та бюджетної системи, яка включає передачу 
повноважень та відповідальності на рівень місцевого самоврядування, а також адекватного обсягу фінансових 
ресурсів.  

Після завершення адміністративно-територіальної реформи, в результаті якої було виникло близько 
3000 тисяч населених пунктів (міст та сіл) і було створено 8 країв, в Словаччині розпочався перерозподіл 
повноважень та бюджетних коштів. Словаччиною була обрана так звана «роздільна модель» публічного 
адміністрування, яка організована на трьох рівнях: муніципалітет – край – держава. Ключовим принципом 
побудови даної моделі є високий рівень автономії різних її ланок, їх фінансова самодостатність, відсутність 
відносин субординації між ними та максимальна децентралізація повноважень та відповідальності.  

Наразі система публічного адміністрування в Словаччині розподілена наступним чином: 
І. Державна влада. Уряд країни максимально відділений від справ місцевого самоврядування. 

Показово, що навіть на рівні країв в Словаччині відсутні консолідовані державні адміністрації (на кшталт, 
українських обласних та державних адміністрацій): на цьому рівні функціонують лише департаменти окремих 
органів виконавчої влади (міністерств, агентств, тощо), які створюються в разі необхідності. Модель 
дезінтегрованих державних адміністрацій виключає можливість адміністративного впливу держави на 
соціально-економічні процеси в краях та на нижчих щаблях місцевого самоврядування.  

До ключових функцій, які залишилися у центрального уряду, відносяться: макроекономічна політика, 
валютна політика, митниця, податкова служба, вища освіта, внутрішня безпека, оборона, пожарна безпека, 
судова система, транснаціональні магістралі (автобани та дороги першого класу), аеропорти, охорона 
навколишнього середовища.  

Перелік функцій центрального уряду є обмеженим і значно вужчим, чим в Україні. Це дозволяє уряду 
концентруватися на реалізації пріоритетних напрямів, не розпилюючи увагу та ресурси на численні локальні 
завдання, які власне були передані місцевому самоуправлінню. Відмітимо також, що державні органи влади 
здійснюють контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та органів місцевого самоврядування 
вищого рівня лише в частині реалізації останніми делегованих повноважень. Вся інші контрольні повноваження 
на місцевому рівні здійснюються самими органами місцевого самоврядування.  

ІІ. Органи місцевого самоврядування (муніципалітети). Муніципалітети являються юридичними 
особами, вони володіють майном та землею, мають власний бюджет, який робить їх фінансово незалежним від 
уряду. Вони можуть займатися підприємницькою діяльністю, справляють місцеві податки та збори, приймають 
участь в міжнародному та трансграничному співробітництві.  

Фактично саме муніципалітети здійснюють управляння соціально-економічними процесами 
відповідного населеного пункту і несуть повну відповідальність за стан справ.  

Функції органів місцевого самоврядування розподіляються на власні та ті, що делеговані їм державною 
владою. До власних функцій відносять: місцеві комунікації, міський транспорт, житло, справляння місцевих 
податків та зборів, водоканал та водовід, місцева поліція, поліклініки та окремі спеціалізовані лікарні, 
культурні заклади, дошкільні по позашкільні заклади, комунальні відходи, озеленення та догляд за чистотою 
довкілля, розвиток населеного пункту. 

Як правило, свої функції муніципалітети реалізують самостійно. Держава не втручається і не 
контролює використання коштів при їх реалізації. Державна влада може здійснювати вплив на органи 

                                                           
1 В України аналогом даних утворень є області 
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місцевого самоврядування лише через прийняття законодавчих актів, вона не має в своїй компетенції жодних 
адміністративних інструментів впливу. 

Окремі функції муніципалітети можуть здійснювати спільно. Як правило, це стосується великих 
інфраструктурних проектів, як то розвиток водного господарства, утилізація відходів, технічне обслуговування. 
Для прикладу, досить поширеним напрямом співпраці є будівництво спільних підприємств по утилізації 
відходів, в розвитку яких приймають участь декілька географічно близьких населених пунктів. Така співпраця, 
як правило, відбувається у формі створення спільних підприємств. Окрім муніципалітетів, до складу акціонерів 
часто входять також приватні інвестори. Таке співробітництво не регламентується законодавством і побудовано 
виключно на реалізації спільних інтересів громад. 

Відмітимо, що фінансування власних функцій в Словаччині відбувається за рахунок власних доходів 
бюджетів. Через це органи влади на місцевому рівні неабияк зацікавлені в зростанні доходів, а тому:  

а) мають стимул для реалізації податкового потенціалу на відповідній адміністративно-територіальній 
одиниці, що загалом підвищує фіскальну ефективність податкової політики; 

б) значну увагу приділяють стимулюванню ділової активності на власній адміністративно-
територіальній одиниці, що сприяє зростанню доходів місцевих бюджетів, а на національному рівні до 
зростанню економіки; 

в) самі активно займаються комерційною діяльністю з метою отримання додаткових коштів до 
бюджету, що також стимулює ділову активність. 

Крім власних функцій, органи місцевого самоврядування займаються реалізацією повноважень 
делегованих державою. На реалізацію цих повноважень держава надає їм цільові трансферти з державного 
бюджету, а також здійснює контроль за ефективністю використання цих коштів.  

До делегованих повноважень, що реалізують органи місцевої влади від імені держави, належать: 
реєстрація актів громадянського стану, надання дозволу на будівництво, частина повноважень в галузі 
середньої освіти. 

Процес децентралізації в Словаччині триває і перелік делегованих повноважень і далі буде 
розширюватися.  

ІІІ. Органи місцевого самоврядування вищого рівня. Органи місцевого самоврядування вищого 
рівня також є юридичними особами, мають власний бюджет, володіють майном та землею, можуть займатися 
комерційною діяльністю. Вони є незалежними в своїй діяльності від державної влади і муніципалітетів.  

Як і органи місцевого самоврядування, краї мають власні та делеговані функції. До перших відносять: 
автомобільні дороги другого та третього класу, міжміський транспорт, територіальне планування та розвиток, 
середні навчальні заклади, лікарні, окремі заклади соціальних послуг (будинки пенсіонерів, соціальні служби 
для дітей, кризові центри, дитячі будинки), заклади культури (галереї, театри, музеї), регуляторна діяльність 
(ліценції аптек для лікарів, тощо). 

Як і муніципалітети, краї для більш ефективної реалізації функцій можуть розвивати кооперативне 
співробітництво. Вони виступають засновниками бюджетних неприбуткових організацій та комерційних 
підприємств.  

До делегованих функцій належать частина функцій в сфері охорони здоров’я, частина функцій в сфері 
освіти (заклади професійної освіти), частина функцій в сфері національного дорожнього господарство; 

Органи місцевого самоуправління вищого рівня займаються загальною політикою розвитку регіону. 
Вони можуть виступати партнером окремих муніципалітетів в рамках перспективних проектів (будівництво 
технологічних парків, створення спільних підприємств, тощо).  

Таким чином, на місцевому рівні в Словаччині найбільш впливовими являються муніципалітети. Саме 
на них покладається відповідальність за соціально-економічне, культурне та екологічне становище населених 
пунктів. Це змушує їх проводити активну політику в різних сферах, виходити з різними ініціативами для 
співробітництва до державної влади, влади країв та інших структур.  

Така модель публічного адміністрування на практиці є досить ефективною. Для того, щоб отримати 
підтримку виборців місцева влада використовує бюджетні кошти таким чином, щоб задовольнити максимальну 
кількість населення, тобто використовує їх максимально ефективно. Оскільки органи місцевого самоуправління 
володіють більш повною інформацією про проблеми та можливості власних населених пунктів, вони 
виконують ці функції більш ефективно, ніж міг би уряд країни. 

Така політика відчутно контрастує з системою публічного адміністрування в Україні, де 
відповідальність за стан адміністративно-територіальних одиниць в більшій мірі лежить на центральній владі, 
яка проводить свою політику через систему місцевих державних адміністрацій. Закономірно, що не маючи 
впливу і не відчуваючи відповідальності, органи місцевого самоуправління відіграють досить пасивну роль в 
соціально-економічному розвитку свого населеного пункту.  

Вкрай важливим позитивом словацької моделі публічного адміністрування є мінімізація масштабів 
корупції та обсягів нецільового використання коштів. Словацькі експерти звертають увагу на те, що оскільки в 
населених пунктах інформація про місцевих політиків і чиновників є більш доступною, а відповідальність 
персоніфікованою, то це змушує їх діяти чесно та ефективно. При наймі, сприяє цьому.  

Одним із чинників успішної децентралізації в Словаччині стало те, що передача повноважень 
супроводжувалася симетричною бюджетною децентралізацією. З 1 січня 2005 року країна перейшла на нову 
бюджетну систему. Ключове її завдання полягає в укріпленні фінансової бази місцевого самоврядування, 
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визначенні власних доходів органів місцевого самоврядування вищого рівня та запровадженні нового 
механізму фінансування делегованих функцій.  

Оскільки уряд значно зменшив перелік свої функцій, він закономірно передав до бюджетів місцевого 
рівня певні джерела доходів.  

Наразі до державного бюджету Словаччини належать: 
 непрямі податки (ПДВ, мито, акцизний збір); 
 податок з прибутку корпорацій;  
 6,2% доходів від податку з доходів фізичних осіб; 
 плата за користування автобанами та дорогами 1 класу; 
 трансфери, що надходять з фондів ЄС.  

Відмітимо, що кошти державного бюджету уряд спрямовує не лише на фінансування реалізації своїх 
функцій, але і на фінансування делегованих функцій, переданих муніципалітетам та органам місцевого 
самоврядування вищого рівня. Крім того, уряд часто виступає як партнер органів місцевого самоврядування, 
наприклад, в створенні технопарку, беручи на себе певні фінансові зобов’язання. Також за рахунок бюджету 
уряд надає пільг інвесторам, які провадять діяльність в депресивних регіонах країни.  

В результаті бюджетної децентралізації була значно розширена фінансова база бюджетів населених 
пунктів. Завдяки цьому, було здійснено перехід від дотаційного фінансування функцій органів місцевого 
самоврядування за яким держава покривала їх видатки через трансферти до місцевого бюджету до 
формування фінансово самодостатніх адміністративно-територіальних одиниць, які фінансують свої 
функції за рахунок власних доходів.  

Особливо варто звернути увагу на ті недоліки, які були властиві системі дотаційного фінансування 
видатків місцевих бюджетів. Аналізуючи дослідження словацьких експертів виділимо наступні проблеми: 

1) непрозорість фінансових потоків. Передаючи кошти органам місцевого самоврядування, 
держава не мала змоги слідкувати, яким чином і за яких обставин вони витрачаються. Крім того, як 
було зазначено, в ході адміністративної реформи контрольні повноваження держави за бюджетами 
органів місцевого самоврядування були різко звужені;  
2) несправедливий розподіл коштів через різний рівень ефективності лобізму місцевої влади. 
Після того, як був запроваджений формульний розподіл бюджетних коштів між регіонами, 
з’ясувалося, що окремі краї отримували майже на 40% більш коштів, ніж вони об’єктивно повинні 
були отримувати, тоді як низка інших, навпаки, недоотримували 10-12% від їх реальної потреби; 
3) незацікавленість органів місцевого самоврядування в реалізації податкового потенціалу 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Оскільки видатки місцевих бюджетів 
фінансувала держава, то у органів місцевого самоврядування просто не було стимулів нарощувати 
дохідну базу бюджету.  

Більшість названих недоліків є ключовими проблемами сьогоднішньої України. Словацький досвід 
ілюструє, що їх можливо подолати завдяки проведенню реформ.  

В ході бюджетної децентралізації, окрім розширення системи місцевих податків, держава передала на 
рівень місцевого самоврядування податок на доходи фізичних осіб. Зокрема, відповідно до чинних норм 70,3% 
податку належить органам місцевого самоврядування, 23,5% залишається бюджетам вищих територіальних 
одиниць і лише 6,2%, як було відмічено, надходить до державної казни. 

Варто звернути увагу на досить ефективний механізм розподілу доходів від справляння даного податку 
між різними адміністративно-територіальними одиницями. На відміну від України, де він зараховується до 
бюджетів тих громад, де працює працівник, в Словаччині даний податок збирає центральний уряд, який згодом 
перерозподіляє його на основі формульних розрахунків. Формула, яка лежить в основі перерозподілу між 
муніципалітетами, містить чотири параметри: 

1. чисельність населення (офіційно зареєстрованого); 
2. кількість дітей дошкільного віку; 
3. відсоток жителів старших 62 років; 
4. категорія величини населеного пункту; 
Найбільш важливим параметром в даній формулі являється кількість офіційно зареєстрованих жителів. 

Такий підхід видається абсолютно обґрунтованим, оскільки обсяг товарів та послуг, що надається органами 
самоуправління, орієнтується на кількість зареєстрованих осіб, а не на аморфний показник фактичної кількості 
населення. Явище трудової міграції, через що великі економічно привабливі міста мають надавати більший 
обсяг товарів та послуг, аніж це потрібно для зареєстрованих жителів, вирішено за допомогою додаткового 
коефіцієнта (так звана категорія величини населеного пункту).  

Наявність в формулі параметрів кількості дітей дошкільного віку та відсотка жителів старших 62 років 
обумовлено тим, що, як було зазначено, утримання закладів дошкільної освіти, а також соціальний захист 
пенсіонерів відноситься до функцій місцевого самоврядування.  

Завдяки бюджетній децентралізації органи місцевого самоврядування отримали надійну фінансову 
базу, достатню для реалізації власних функцій. Якщо до 2005 року частка трансфертів в структурі дохідної 
частини бюджету сягала 60-70%, то нині близько 70% доходів та витрат муніципалітетів ґрунтуються на 
власних джерелах, решту становлять цільові дотації з держбюджету. При цьому, всі власні функції 
фінансуються місцевими бюджетами виключно за рахунок власних надходжень, а державні трансферти мають 
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цільовий характер і спрямовані на фінансування делегованих державою функцій. Це дозволило сформувати 
ефективну бюджетну систему, в якій фінансові потоки є прозорими, а ефективність використання коштів можна 
прослідкувати за системою чітких критеріїв. 

Для наочного аналізу структури дохідної частини бюджетів органів місцевого самоврядування, 
приведемо бюджет м. Прешова2. Як відмічено на рисунку, найбільшою статтею доходів бюджету є 
надходження податку з доходів фізичних осіб.  

 

 
 

Рис. Дохідна частина бюджету м. Прешов в 2009 році, млн. євро 
 
Відмітимо також, що значний вклад в наповнення місцевого бюджету вносять місцеві податки, які 

також включають податок на нерухомість. На них припадає майже 14% доходів бюджету (за виключенням 
кредиту). Для порівняння в Україні місцеві податки в середньому складають близько 3-5% доходів бюджету.  

В Словаччині місцеві податки являються факультативними. Муніципалітети самостійно приймають 
рішення про доцільність застосування тих чи інших податків, визначають ставки податку, порядок нарахування 
та сплати, податкові пільги, тощо. 

До числа місцевих податків відносять: 
1) податок на нерухомість; 
2) податок з власників собак; 
3) податок на використання громадського простору; 
4) податок за надання житла; 
5) податок з автоматів для продажу; 
6) податок з невиграшних гральних автоматів; 
7) податок за в’їзд в історичну частину міста; 
8) податок з атомної установки.  
Найбільш фіскально-ефективним серед місцевих податків є податок на нерухомість. Крім того, варто 

звернути на досить перспективний податок на використання громадського простору, який справляється за 
тимчасове використання території населених пунктів (для проведення концертів, розміщення палаток, тощо). 
На даний податок припадає майже четверта частина доходів від місцевих податків.  

Ключовими статтями неподаткових надходжень міста Прешов є доходи від комерційної діяльності, 
продажу землі, плата за ігрові місця та плата за утилізацію сміття.  

Бюджет регіону (краю) формується за рахунок 23,5% загального обсягу збору податку на доходи 
фізичних осіб. Як і на рівні органів муніципалітетів, він перерозподіляється на основі формульних розрахунків. 
Для країв ця формула містить 6 параметрів: 

1. чисельність населення (офіційно зареєстрованого); 
2. відсоток жителів у віці 15-18; 
3. відсоток жителів старших 62 років; 
4. довжина доріг ІІ та ІІІ категорій; 

                                                           
2 Крайовий центр 
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5. густота населення; 
6. площа регіону.  
Як бачимо, розподіл податку на доходи фізичних осіб здійснюється з урахуванням того, які функції 

виконують органи місцевого самоврядування вищого рівня, і яку інфраструктуру вони вже забезпечують.  
Крім частини даного податку, краї також мають власний транспортний податок. Даний податок 

сплачується за кожен автомобіль, який використовується в підприємницькій діяльності. Відмітимо, що в 
Словаччині відсутній податок на транспортні засоби для фізичних осіб, які не займаються підприємницькою 
діяльністю. Якщо до фіскальної децентралізації бюджет регіонів на 96% формувався за рахунок дотацій з 
державного бюджету, то нині 60% доходів формуються з власних джерел. 

Загалом, фінансові джерела розподілені між різними рівнями влади таким чином, що і регіони і уряд 
мають потужну фінансову базу для своєї діяльності, а держава здійснює трансферти до місцевих бюджетів не 
тому, що вони не можуть профінансувати свої мінімальні потреби (як це має місце в Україні), а на виконання 
делегованих функцій. Будучи повністю відповідальними за соціально-економічний стан відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, органи місцевого самоврядування проводять активну економічну 
політику, в тому числі в питаннях пошуку та залучення інвесторів. Це сприяє як розквіту регіонів, так і високій 
економічній динаміці Словацької республіки загалом. 

Таким чином, децентралізована система державних фінансів сприяла підвищенню ефективності 
використання бюджетних фондів, якості надання публічних послуг та зростанню економічної активності на 
регіональному рівні. В значній мірі завдяки цьому словацька економіка наразі є найбільш динамічною 
економікою Центрально-східної Європи, а добробут країни стрімко зростає. Проаналізувавши бюджетні 
системи Словаччини та Україні, відмітивши їх недоліки та позитиви, можемо зробити такі ключові висновки: 

І. Ефективна децентралізація публічного адміністрування можлива лише при проведенні 
еквівалентної передачі органам місцевого самоврядування фінансових джерел. Передача повноважень без 
адекватного розширення фінансової бази буде мати наслідком перетворення органів місцевого самоврядування 
в інститути, що займаються пасивною реалізацією державної політики. За відсутності коштів вони не мають 
власних ресурсів для розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і таким чином знімають з 
себе відповідальність за її соціально-економічне становище. В такій ситуації органи місцевого самоврядування 
не мають відчутної політичної ваги, а провідну роль в питаннях регіонального розвитку продовжує відігравати 
держава, яка апріорі в даному питанні є менш ефективним менеджером.  

ІІ. Бюджетна децентралізація сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних 
коштів. Якщо бюджетними коштами розпоряджаються органи місцевого самоврядування, які як правило, 
формуються з представників місцевої еліти, що обізнані з місцевими проблемами, це сприяє більш 
ефективному використанню публічних грошових фондів. Під тиском відповідальності і загрози втратити владу 
на виборах, правлячі політичні сили намагаються задовольнити інтереси максимально великої кількості 
населення. Крім того, словацькі експерти досить резонно відмічають, що центральний уряд, який в більшій мірі 
займається загальнонаціональними завданнями та географічно локалізований в столиці, фізично не може 
орієнтуватися в проблемах різнорідних регіонів республіки. Через це він, базуючись на неповній інформації, 
об’єктивно не здатний ефективно витрачати бюджетні ресурси по багатьом напрямкам. 

ІІІ. Політична відповідальність органів місцевого самоврядування за стан їх населених пунктів 
приводить до зменшення обсягів корупції та нецільового використання коштів. Коли органи місцевого 
самоврядування мають власні кошти і повноваження щодо їх нарощування, громадська думка більш схильна 
бачити недоліки економічної політики в низькій компетентності органів місцевої влади. Крім того, в регіонах 
інформація про місцевих політиків і чиновників є більш доступною, а відповідальність персоніфікованою. 
Названі чинники накладають на провладну політичну силу політичну відповідальність за свою діяльність, 
змушуючи її представників працювати чесно та ефективно. В іншому випадку, правляча політична сила 
втратить владу. Якщо ж органи місцевої влади не несуть політичної відповідальності за стан населеного пункту 
чи регіону, то прорахунки економічної політики на регіональному рівні можна віднести на недостатнє 
фінансування з боку державного бюджету, як це поширено в Україні. Така ситуація є сприятливою для розквіту 
корупції та нецільового використання коштів.  

На основі зроблених висновків, вважаємо доцільним сформувати наступні рекомендації для України: 
1. Потрібно переглянути та чітко структуризувати перелік власних та делегованих повноважень, 

що реалізують органи місцевого самоврядування. Наразі в Україні діє досить заплутана система розподілу 
функцій публічного адміністрування. Значна частина з них передана на місцевий рівень, але віднесена не до 
компетенції органів місцевого самоврядування, а до компетенції місцевих державних адміністрацій. Ключовою 
проблемою в Україні сьогодні являється не стільки децентралізації функцій, скільки передача їх від місцевих 
державних органів влади до органів місцевого самоврядування. Держава має зберегти лише контрольні функції 
на регіональному рівні. 

2. Необхідно розширити фінансову базу органів місцевого самоврядування з тим, щоб вони мали 
змогу самостійно фінансувати реалізацію власних функцій. Для цього має бути розширений кошик доходів 
бюджетів органів місцевого самоврядування. Це також дозволить спросити та прискорити рух грошових 
коштів. Оскільки в Україні абсолютна більшість регіонів отримують з державного бюджету трансферти 
вирівнювання, то раціональнішим бачиться закріплення за місцевими бюджетами додаткових джерел, 
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виключивши тим самим з перерозподільного процесу ланку державного бюджету, наявність якої має наслідком 
додаткові транзакційні витрати;  

Крім того, варто розглянути запровадити в системі місцевих податків податку на нерухомість. Це 
дозволить збільшити власні доходи бюджетів органів місцевого самоврядування та оптимізувати управляння 
нерухомістю. Також необхідно розглянути можливість запровадження фіскально-ефективного і економічно 
обґрунтованого податку на використання громадського простору.  

3. Державі варто відмовитися від безцільових трансфертів, перейшовши до системи цільових 
трансфертів спрямованих на компенсацію видатків органів місцевого самоврядування в результаті 
реалізації ними делегованих функцій. Обсяг делегованих повноважень має бути чітким і обмеженим, і саме 
на їх реалізацію держава має надавати цільові трансферти з державного бюджету. Така система дозволить 
підвищити ефективність реалізації делегованих функцій. Система цільових трансфертів дозволяє контролювати 
використання коштів державних фондів, що передаються до місцевих бюджетів. Прив’язка фінансування до 
конкретних завдань дозволяє чітко відслідковувати напрямки та ефективність їх використання за допомогою 
оцінки затрат та результатів.  

4. Запровадити формульний розрахунок перерозподілу національних податків, закріплених за 
місцевими бюджетами. Наразі в Україні на процес перерозподілу бюджетних коштів чиниться значний 
політичний тиск. Для того, щоб мінімізувати цей суб’єктивний та забезпечити економічну обґрунтованість 
даного процесу потрібно поширити практику формульного розрахунку розподілу загальнонаціональних 
податків. Для прикладу, нинішній механізм перерозподілу податку з доходів фізичних осіб, згідно якого він 
спрямовується за місцем реєстрації платника податків, який виступає податковим агентом з нарахування та 
сплати податку, призводить до того, що більшу частину даного податку акумулюють ділові центри України. 
Навіть якщо окремі філіали компаній функціонують в регіоні, і влада фінансує надання публічних товарів та 
послуг під відповідну кількість працівників, податок сплачується по місцю реєстрації компанії,а не місцю 
роботи відповідного філіалу. Таким чином, регіони, передусім слабо розвинуті, отримують менше коштів від 
даного податку попри те що вони, навпаки, потребують більше коштів для стимулювання ділової активності. 
Враховуючи, що серед завдань податкової реформи часто називається перехід до консолідованої звітності, 
існує ризик що даний податок взагалі буде сплачуватися лише в обласних центрах та Києві. В даному контексті, 
більш доцільним бачиться формування єдиного фонду надходжень податку з доходів фізичних осіб і 
перерозподіл його через застосування формульного підходу, який має спиратися на кількість офійно 
зареєстрованих жителів на відповідній території.  

5. Необхідно запровадити максимальний рівень прозорості використання бюджетних коштів 
органами місцевого самоврядування. Прозорість фінансових потоків є найбільш дієвим інструментом 
подолання корупції. На офіційних сайтах органів місцевого самоврядування Словаччини можна знайти не лише 
детальний перелік всіх проектів і адреса об’єктів, які фінансуються з бюджету, а і обсяг фінансування і статті 
видатків. Це дозволяє наочно моніторити ефективність використання бюджетних коштів. В таких умовах 
зловживання та корупція в Словаччині зведені до мінімуму, хоча ще в 90-х роках ця проблема здавалася 
неподоланною. Подібна практика була б вельми корисною для України, для якої корупція, неефективне 
витрачанням бюджетних коштів є, мабуть, головними ризиками для ефективності економічної політики.  

 
РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено аналізу досвіду децентралізації бюджетної системи Словацької республіки. Дана країна, яка 
мала проблеми в бюджетний системі подібні до тих, які зараз має Україна (асиметричність розподілу 
фінансових ресурсів між різними регіонами, інертність економічної політики місцевої влади, низьку 
ефективність використання бюджетних коштів, лобізм та високий рівень корупції), в ході реформи провела 
перерозподіл фінансових джерел, повноважень та відповідальності між різними регіонами влади. Завдяки 
цьому, вдалося підвищити ефективність витрачання бюджетних коштів та якість наданих публічних послуг та 
благ. 
Ключові слова: Словацька республіка, бюджетна реформа, бюджетна децентралізація, бюджетний федералізм, 
міжбюджетні відносини.  
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена анализу опыта децентрализации бюджетной системы Словацкой республика. Данная страна 
имела проблемы в бюджетной системе подобные тем, с которыми сейчас сталкивается Украина 
(асимметричность распределения финансовых ресурсов между различными регионами, инертность 
экономической политики местных властей, низкая эффективность использования бюджетных средств, лоббизм 
и высокий уровень коррупции). Словакия провела перераспределение средств, полномочий и ответственности 
между различными регионами власти. Благодаря этому, удалось существенно повысить эффективность 
расходования бюджетных средств и качество предоставляемых публичных услуг и благ.  
Ключевые слова: Словацкая республика, бюджетная реформа, бюджетная децентрализация, бюджетный 
федерализм, межбюджетные отношения.  
SUMMARY 
This article analyzes the experience of decentralization of the budgetary system of the Slovak Republic. This country 
has had problems in the budgetary system similar to the ones now facing Ukraine (asymmetric distribution of resources 
among different regions, the inertia of economic policies of local authorities, the low efficiency of budgetary funds, 
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lobbying and high level corruption). Slovakia held a reallocation of budgetary funds, powers and responsibilities among 
the various regions of power. Because of this, it managed to increase effectiveness costs of budgetary funds and quality 
of public services and benefits.  
Key words: Slovak Republic, fiscal reform, fiscal decentralization, fiscal federalism, intergovernmental fiscal relations. 
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Постановка проблеми.  Завдяки активній законотворчій діяльності упродовж перших років нового 

тисячоліття міграційна політика України була значно конкретизована, її законодавча база суттєво розширена. 
Але суттєві корективи в управлінні міграційної політикою в Україні було внесено негативним тенденціям 
світової економічної кризи 2008 року. Це було спричинено і також і тим, що Україна й досі не визначилася ні зі 
стратегією власного розвитку в цілому, ні зі стратегічною метою міграційної політики зокрема. 

Аналіз останніх досліджень. Еволюція досліджень в області руху населення й трудових ресурсів привела 
до виникнення об'єктивної необхідності комплексного підходу  щодо регулювання процесів руху працівників. 
Ці проблеми знайшли відображення в роботах Н.О.Аітова, О.Амоші, С. Бандура, І.С. Безрукова, Б.Д. Бреєва, 
Л.М. Данилова, О.Зайцева, Т.І.Заславської, А.Золотарьова, В. Канюк, А.Колота, І. Крижко, В.Г.Костакова, 
А.Є.Котляра, В.П. Крюкова, І.С.Маслової, В.С.Немченко, Л.Л.Рибаковського, О.В.Староверова, Л.С.Чижової, 
Н.Лук’янченко та інших авторів. Питанням вивчення проблем розвитку ринку праці приділяли увагу багато 
вчених, однак, не було визначено, яким чином негативні процеси, які відбуваються на ринку праці  впливають 
на характер руху трудових потоків. 

Метою статті є розробка рекомендацій щодо формування міграційної політики на принципах 
ефективного регулювання  зовнішніх трудових потоків за умов оцінки і попередження негативного впливу на 
них факторів структурного дисбалансу національного ринку праці. 

Результати дослідження. Слід зазначити, що формування міграційної політики  в Україні відбувалося 
переважно ситуативно. На момент проголошення Україною незалежності  відповідної  нормативної бази  для 
здійснення міграційної політики  та регулюючих адміністративних органів не існувало. У квітні 1993р. було 
створено Міністерство України у справах національностей та міграції,  який був першим спеціалізованим 
органом виконавчої влади, до компетенції якого було віднесено розроблення та реалізацію міграційної 
політики. Лібералізація режиму кордонів, що поширювалася не лише на власних громадян, а й на іноземців,  
юридично неоформлені кордони між колишніми республіками СРСР спричинили неконтрольований приплив у 
країну іноземців, що вимагало розроблення законодавства для регулювання їхнього правового статусу та 
порядку імміграції. З метою запобігання нелегальній міграції було запроваджено програмний підхід: 1996 р. 
затверджено першу Державну програму боротьби з нелегальною міграцією, що передбачала вдосконалення 
законодавства, створення спеціальних підрозділів в органах внутрішніх справ, механізмів координації 
діяльності центральних і місцевих органів влади, серію профілактичних заходів тощо. Практика розроблення 
таких програм існувала і в подальшому. Формування міграційної політики України відбувалося паралельно з 
розвитком міжнародного співробітництва в цій галузі.  

                                                           
© Муромець Н.Є., 2011 
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Таким чином, до середини 1990-х років були сформовані провідні напрями здійснення міграційної 
політики України. В Наказі  Президента України «Про основні напрями соціальної політики 1997– 2000 рр.», 
присвяченому основам соціальної політики, було здійснено спробу їх концептуального оформлення. Відповідно 
до Наказу, базовими для міграційної політики стали три принципи: вільний виїзд і в’їзд громадян України; 
рівність перед законом іноземців та громадян України; диференційований підхід до різних категорій 
іммігрантів залежно від національних інтересів країни. Отже, впродовж першого етапу формування міграційної 
політики України який завершився в кінці 1990-х років, було визначено її складові та принципи, розроблено 
основи законодавства, створено відповідні виконавчі органи, закладено основи міжнародного співробітництва 
[1].  

Загальну зміну динаміки зовнішнього трудового потоку в Україні протягом 2001-2010 рр. можна 
дослідити на рис.1. На протязі 2001-2004 року негативне сальдо скоротилося у 6,1 рази, за рахунок скорочення 
вихідних потоків. Починаючи з 2004 року сальдо  зовнішнього трудового потоку отримало позитивне значення, 
тобто вхідні потоки переважили за чисельністю вихідний потік.  
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Рис.1  Сальдо зовнішнього трудового потоку України протягом 2000-2010 рр. 

 
Протягом 2002 - 2007 рр. Україна пережила стрімке, але нестійке зростання ВВП, в середньому близько 

7,5%, а реальна заробітна плата, пенсії та соціальні допомоги  помітно зросли.  В той же час позитивна 
динаміка зростання вхідних потоків різко змінилася починаючи з 2008 року, що було обумовлено негативним 
впливом світової економічної кризи, коли почала зростати чисельність емігрантів з країни.  

 Проте, стійке зростання інфляції, яка досягла 26% в березні 2008 р., нестійка політична ситуація в країні, 
яка обумовила відповідну кризу в управлінні державою та до згортання економічних реформ  та інш. 
обумовили поступове зростання інтенсивності вихідних трудових потоків за межі України. Так зване 
заробітчанство за кордоном продовжує бути важливою сферою діяльності і засобом виживання для значної 
частини українських домогосподарств.  Протягом 2008-2010 рр. ситуація продовжувалася загостюватися, тобто 
відбувалося зростання інтенсивності вихідних трудових потоків,  а позитивне сальдо трудових потоків за 2008-
2010 роки  скоротилося у 2,3 рази. 

За результатами обстеження трудової міграції,  що  було здійснено Держкомстатом України у червні 
2008 р., яке було першим повномасштабним обстеженням в Україні, було отримано всебічну інформацію про 
стан та динаміку зовнішніх трудових потоків з урахуванням регіональних особливостей 

Згідно з даними обстеження, з початку 2005 р. до 1 червня 2008 р. за кордоном працювали 1,5 млн. 
мешканців України, з яких майже 1,3 млн. перебували за межами України з метою трудової діяльності з 
початку 2007 р. до 1 червня 2008 р. Загалом трудові мігранти становили 5,1% населення України працездатного 
віку, у тому рахунку мігруючі потоки за останні 1,5 року – 4,4%. [2]  

Виникнення глобальної кризи примусило державні органи України уважніше оцінити можливості 
внутрішнього ринку праці, оскільки перспектива повернення з-за кордону українських працівників-мігрантів 
обумовить загострення питання про їх працевлаштування на батьківщині. Таким чином, довело переглянути  
традиційні погляди  щодо регулювання міграційними процесами в Україні, якщо раніше акцент було зроблено 
на оцінку витрат для країни, які пов'язані з відтоком трудових ресурсів за кордон, тому треба заохочувати їх 
залишитися на батьківщині. Тепер же, коли виникла перспектива того, що «заробітчани» повернуться через 
скорочення обсягу ринків праці в країнах призначення, то актуальними постали питання, як повернення 
мігрантів позначиться на стані українського ринку праці, як вони зможуть реінтегруватися на батьківщині, чи 
не посиляться в результаті протесні настрої в суспільстві. 

В той же час активізація руху трудових потоків, пов’язаних з негативним впливом світової економічної 
кризи торкнулася не тільки  стану національно ринку праці, але й безпосередньо вплинула на стан злочинності 
в країні. МВС України неофіційно готувалася до повернення на батьківщину до 3 млн. трудових мігрантів  (що 
саме по собі ставить під сумнів приведену вище оцінку числа працюючих за рубежем українських громадян) і 
вже повідомляє про те, що показники вуличної злочинності в жовтні-листопаді 2008 р. збільшилися на 20%.  [3]  
Оскільки загальна сума грошових переказів мігрантів до України оцінюється в 5-8 млрд. євро на рік , то 
державні установи очікували посилення проявів агресії в суспільстві у зв'язку з втратою багатьма 

Осіб 

Рік 
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домогосподарствами джерел доходу, пов'язаного з роботою за кордоном, загальним зниженням рівня доходів і 
водночас зі зростанням безробіття.  

Як і в багатьох країнах СНД, суттєве зростання безробіття під час кризи відбулося переважно в 
невеликих українських містах, де розташоване одне містоутворювальне підприємство. В той же час українські 
експерти припускають, що повернення мігрантів слід найменш всього очікувати з країн ЄС, де криза швидше 
викличе інтенсифікацію переміщень трудових мігрантів  в межах Євросоюзу у пошуках нових заробітків.[3] 

Основними країнами призначення українських заробітчан є Російська Федерація, Італія, Чеська 
Республіка, Польща, Угорщина, Іспанія та Португалія.  

Якщо дослідити географічну спрямованість зовнішних трудових потоків, то слід зазначити, що вони 
мають доволі чітку географічну спрямованість – переважно вони здійснюються до найближчих країн  або більш 
віддалених країн, але з привабливішими умовами (рис.2). 

Серед трудових мігрантів близько половини (48,1%) працювали у Російській  Федерації та майже стільки 
ж – у країнах Європейського Союзу, переважно в Італії (13,4%), Чеській Республіці (11,9%), Польщі (8,0%), 
Угорщині (3,2%), Іспанії (2,7%) та Португалії (2,6%).%.  [2]. 
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Рис.2. Питома вага трудових мігрантів за країнами перебування протягом 2005-2008 рр., % 
Загалом майже всі трудові міграції здійснюються до країн СНД та ЄС. За майже два останні десятиліття 

пострадянського розвитку держави колишнього СРСР перетворилися на тісно взаємозв'язаний міграційними 
потоками простір. Близько 80% міжнародних трудових потоків  в країнах СНД відбувається в межах регіону. 
[4]  

Оцінки числа українських громадян, що працюють за кордоном, різняться від 1,5 до 7-8 млн. чіл. 
Більшість українських працівників-мігрантів їдуть до Росії; значна кількість їх також шукає роботу в країнах 
ЄС, Сполучених Штатах, Ізраїлі і Казахстані. Хоча економічна нерівність між Росією і Україною не так явно 
виражена, як між Росією та іншими країнами регіону,  оскільки ВВП на душу населення в 2007 р. в Росії був в 
два рази вище, ніж в Україні. Географічна близькість разом з культурними і лінгвістичними зв'язками 
полегшують трудову міграцію до Росії. Для багатьох жителів  України, особливо її східній частині, російська 
мова є рідною. Між Росією і Україною також сильні сімейні і соціальні зв'язки. 

Росія є основною приймаючою країною не тільки для України, але й для більшості країн в СНД. За 
оцінкою ООН, Росія займає друге місце у світі за чисельністю іммігрантів після США і загальна чисельність 
іммігрантів в країні складає 12 млн. осіб, а переважна частина яких в'їхали до Росії з країн Східної Європи і 
Центральної Азії, що були раніше республіками СРСР (табл.1). На початку 2000-х рр. Казахстан також став 
країною в'їзду, що привертає мігрантів з пострадянських держав Центральної Азії. Основними країнами 
походження в межах СНД є Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Азербайджан, Вірменія, Україна, Молдова. 
Домінуючим видом міжнародної міграції на пострадянському просторі в теперішній час є тимчасова трудова 
міграція, в яку залучено не менш ніж  6 млн. осіб, причому переважно в  нереєстрованій формі тобто у формі 
незаконного працевлаштування. 

 
Таблиця 1  

Динаміка притоку і відтоку грошових переказів мігрантів по країнах СНД,  
2000-2007рр., млн. долл. [5] 

Напрям руху 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Приток:           
Азербайджан 57 104 181 171 227 693 , 812 1287 
Вірменія 87 94 131 686 813 940 1175 12/3 
Білорусь 139 149 141 222 256 370 334 363 
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Грузія 274 181 231 235 303 346 485 705 
Казахстан 122 171 205 147 165 178 188 223 
Киргизстан g 1 1 37 78 189 322 739 715 
Молдова  243 324 437 705 920 1182 1493 
Росія 1275 1403 1359 1453 2495 2918 3091 4100 
Таджикистан - - 79 146 252 466 1019 1250 
Туркменістан -  - - - - - - 
Узбекистан - - - - -  - 1400 
Україна 33 141 209 330 411 595 829 1170 
Відтік:         
Росії 1409 1101 1823 2226 3233 5188 6989 11438 
Казахстану 356 440 487 594 802 1354 2000 3037 

 
Виникає необхідність визначення провідних факторів формування в межах СНД єдиного міграційного 

простору, що обумовить відповідне регулювання руху трудових потоків в межах регіону. По-перше, всі вище 
згадані держави пов'язані між собою угодами про безвізовий порядок перетину кордонів. Безвізовий перетин 
кордонів створює сприятливі умови для пересування громадян країн СНД усередині пострадянського простору. 
Окрім цього, певний ряд чинників – історичних, економічних, демографічних, політичних, психологічних, 
географічних – сприяють формуванню єдиного міграційного простору в цьому регіоні, які класифіковані в 
таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Чинники формування внутрішніх регіональних міжнародних трудових потоків в  межах СНД 
Фактори Зміст 

Історичні   Історичні зв'язки між країнами, 
колишні міжреспубліканські міграції, 
спільна російська мова  

Економічні  Різниця в рівнях заробітної плати між країнами, 
 різниця в обсягах національних ринків праці, 
 схожі системи професійного навчання, 
 визнання дипломів і кваліфікаційних сертифікатів  

Демографічні  Відмінності в моделях відтворення населення, 
 старіння населення і дефіцит трудових ресурсів в Росії, 
демографічна взаємодоповнюваність країн  

Політичні Безвізовий режим в'їзду, 
преференції для громадян країн СНД під час легалізації і 
працевлаштуванні в Росії, 
 двосторонні угоди про трудову міграцію, 
наявність регіональних організацій  

Психологічні Існування множинних споріднених емоційних,  
професійних та ін. зв'язків, 
ментальна схожість, що розвинулася унаслідок тривалого 
мешкання в єдиній країні  

Соціально-етнічні Діаспора, 
міграційні соціальні мережі  

Географічні Територіальна близькість країн, 
єдина транспортна інфраструктура  

 
Всі вказані чинники мають довготривалий характер, що дозволяє припустити, що в довгостроковій 

перспективі існуюча модель міграційної взаємодії країн СНД, яка характеризується високою інтенсивністю 
внутрішніх регіональних трудових потоків з домінуванням міграційного вектора в напрям Росії, збереже свою 
актуальність.  

Основними чинниками, що визначають інтенсивність та спрямованість зовнішніх трудових потоків 
України, є такі: близькість до державних кордонів України з іншими країнами, особливості менталітету 
населення, історичні та ментально-етнічні зв’язки між регіонами України та іноземними країнами, загальний 
рівень розвитку регіону та наявність у регіоні або у безпосередній близькості від нього великих 
поліфункціональних міст. 

Серед основних переваг зростання інтенсивності зовнішніх трудових потоків є, по-перше, послаблення 
кризового тиску на стан ринку праці в Україні, так за деякими розрахунками, якщо б рівень зайнятості  
мігрантів за кордоном значно скоротився, то рівень безробіття в Україні у першій половині 2008 р. був би в 1,5 
рази більшим від фактично зафіксованого. По-друге, за рахунок інтенсивності трудових потоків відбувається 
покращення рівня доходів мігрантів: у середньому трудовий мігрант заробляв у 2007 році 817 доларів США на 
місяць, що майже втричі вище від середньомісячної заробітної плати в Україні. Значна частина зароблених 
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коштів мігрантів потрапляє на батьківщину неформальними каналами – передаються через знайомих, водіїв 
транспортних засобів або привозяться власноручно. Заробітки мігрантів мають велике, інколи вирішальне 
значення для добробуту їхніх домогосподарств. 

Слід зазначити на тому, що за останнє десятиліття міжнародна трудова міграція і для приймаючих країн 
СНД, і для країн виїзду перетворилася на структурний елемент їх розвитку. З боку приймаючих країн, перш за 
все Росії, це означає, що російський ринок праці має стійкий сегмент, закріплений за мігрантами, що найбільш 
ваговим є у великих містах. Не дивлячись на те, що в цілому в Росії іноземна робоча сила складає менше 3% від 
загальної чисельності зайнятих в російській економіці, але в деяких  галузях і регіонах на трудових мігрантів 
приходиться набагато вагоміша частка ринку праці. Перш за все, йдеться про будівництво, торгівлю, 
комунальне господарство, транспорт, ремонтні роботи, сферу домашнього обслуговування, надання послуг 
літнім особам. Присутність мігрантів на російському ринку праці підвищує конкурентоспроможність багатьох 
великих і малих підприємств, сприяє розвитку нових видів бізнесу, забезпечує реалізацію інвестиційних 
проектів. З боку країн виїзду працевлаштування їх громадян за кордоном не тільки скорочує безробіття на 
національних ринках праці, але й підвищує доходи мігрантських домогосподарств, а також покращує фінансові 
макропоказники держав завдяки тому, що перекази мігрантів виступають як  певний інвестиційний ресурс 
розвитку бізнесу (таблиця 3). 

Таблиця 3 
Порівняння розмірів грошових переказів з провідними джерелами грошових надходжень в деяких 

країнах СНД [6] 
Країна Перекази за даними 

платіжного балансу 
Прямі іноземні 
інвестиції  

Офіційна іноземна 
допомога 

Експорт 
товарів та 
послуг 

млн. дол. США  
Азербайджан 812 -584 206 13862 
Вірменія 1175 543 213 1408 
Грузія 485 1060 361 2554 
Киргизстан 739 182 311 1099 
Молдова 1182 242 228 1546 
Таджикистан 1019 339 240 646 
Узбекистан  164 149 6528 

у % до ВВП 
Азербайджан 6.0 -2 9 1,1 70 
Вірменія 18.3 8.5 3,3 22 
Грузія 6,4 13,8 4,7 33 
Киргизстан 27.8 6 5 11,1 39 
Молдова 36,2 73 6,9 46 
Таджикистан 36,2 12,0 8,6 23 
Узбекистан - 1,0 0.9 38 

 
Крім того, за результатами дослідження в країнах походження  трудових мігрантів доведено, що 

позитивна дія трудової міграції на ринки праці країн її походження не вичерпується скорочення тиску на ринок 
праці унаслідок відтоку працездатного населення, але також обумовлюється подальшим зростанням кількості 
робочих місць завдяки організації підприємницької діяльності мігрантів, які повернулися, отримавши 
необхідний стартовий капітал для власної справи або набувши необхідного досвіду роботи, розширення 
ділового кругозору. Таким чином, за умов інтенсивності процесів трудової міграції в країнах  її походження 
поступово формується підприємницький клас, який створює робочі місця як для інших мігрантів, що 
повернулися, так і для тих співгромадян, які в міграції не беруть участь. 

За відповідними результатами дослідження, проведеного Всесвітнім банком в регіоні Східної Європи і 
Центральної Азії отримані такі висновки: 

- зростання питомої ваги мігрантів в структурі населення на 10% зменшує бідність на 2%; 
- 26% мігрантів після повернення на батьківщину вирішують відкрити власний бізнес; 
- 70% мігрантів вважають, що після повернення на батьківщину їх шанси одержати кращу роботу 

зростають; 
- після міграції більшість мігрантів одержує на батьківщині більший дохід, ніж перед виїздом з країни. 

[6]  
Висновки. 
Таким чином, потоки зовнішні трудові потоки в регіоні СНД мають стійкий характер і сприяють 

згладжуванню демографічних і економічних дисбалансів між країнами, сприяючи тим самим соціальній 
стабільності і розвитку інтеграційних процесів в регіоні в цілому. 

Поступово в країнах СНД сформувалися національні стратегії управління міграційними процесами, а 
міжнародна співпраця, отримала спрямування на впорядкування процесів трудової міграції, і стала важливою 
складовою діяльності таких регіональних структур, як СНД 
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 Найважливішим кроком в розширенні легальних каналів трудової міграції стала реформа російського 
міграційного законодавства в 2006-2007 рр., яка визначила преференції для громадян країн СНД в доступі на 
російський ринок праці 

До недавнього часу Україна була для Росії основним міграційним партнером, звідки прибувало 
найбільша чисельність легально працюючих тимчасових трудових мігрантів. У 2007-2008 рр. Україна 
поступилася  своїм місцем у переліку країн-донорів Узбекистану, Таджикистану і Китаю, але і в ці роки 
щорічно більше ніж  200 тис. мігрантів з України одержували дозвіл на роботу в Росії. 

У той же час питома вага працівників з України, наприклад, зменшується, на відміну від поступового 
зростання абсолютних показників чисельності трудових мігрантів. Це пояснюється, перш за все більшою мірою 
диверсифікацією українських зовнішніх трудових потоків: крім Росії, яка залишається основною країною 
призначення українських мігрантів, трудові потоки спрямовані також  в країни ЄС, Ізраїль та інші держави. 

Хоча Україна є експортером робочої сили, проблемам її регулювання не приділяється належна увага на 
державному рівні. Трудова міграція повинна враховуватися при стратегічному економічному плануванні, при 
формуванні політики зайнятості, освітньої політики, розробці інвестиційних програм і на центральному, і на 
регіональному рівнях. Дії держави у відповідній сфері мають бути спрямовані передусім на створення умов для 
скорочення виїзду на заробітки за кордон, захист прав громадян, які працюють за кордоном, забезпечення 
більш сприятливих можливостей їхнього працевлаштування у зарубіжних країнах та заохочення повернення 
мігрантів на батьківщину шляхом максимального використання результатів трудової міграції в інтересах 
розвитку. Результати обстеження трудової міграції дозволяють сформувати надійну аналітичну базу, необхідну 
для прийняття виважених рішень щодо регулювання трудової міграції 

Сучасна міжнародна трудова міграція є процесом, в якому переплітаються інтереси різних її учасників – 
країн виїзду, країн прийому, самих мігрантів, членів їх родин, працедавців, що наймають іноземних 
працівників, приймаючих суспільств і т.п. В управлінні міграційними процесами в тій або іншій формі беруть 
участь різні суб'єкти, кожному з яких властиві свої цілі і методи управління. Але, тільки координація і 
взаємодія всіх суб'єктів міграційної політики здатні забезпечити ефективне функціонування системи 
управління міграцією. На насправді часто виходить, що часто їх позиції суперечать один одному. У такому разі 
пошук консенсусу є важливою умовою послідовності міграційної політики і забезпечення її реалізації 
відповідно до встановлених правил, як це реалізовано у досвіді Росії.  

Таким чином, міграційна політика в Україні повинна реалізуватися за умов тісної співпраці певних 
суб'єктів міграційної політики. Тобто окрім держави, яка представлена законодавчими і виконавськими 
органами, які розробляють стратегію і механізми державної міграційної політики, активну участь у 
регулюванні міграційної політики повинні брати профспілки, бізнес в особі асоціацій працедавців, приватні 
агентств зайнятості і провайдери різного роду послуг для мігрантів, неурядові організації, діючі, як правило, у 
сфері інтеграції і захисту прав мігрантів, експертне співтовариство. Певною мірою суб'єктом міграційної 
політики виступають навіть засоби масової інформації, які формують громадську думку і тим самим створюють 
певний «міграційний клімат» в країні. 

В умовах кризи склад суб'єктів міграційної політики може трансформуватися відповідно до економічної 
кон'юнктури, і безперечно важливим є проведення конструктивного діалогу державних і недержавних структур, 
залучених в вирішенні міграційних питань і посилення їх координації в розробці сумісних дій в надзвичайних 
обставинах. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті надано оцінку формування міграційної політики  в Україні, що відбувалося переважно ситуативно. 
Зроблено висновок, що більшість зовнішніх трудових потоків українських працівників-мігрантів спрямовано до 
Росії, тому виникає необхідність визначення провідних факторів формування в межах СНД єдиного 
міграційного простору. Надано пропозиції щодо формування міграційної політики в Україні  на засадах тісної 
співпраці всіх суб'єктів міграційної політики. 
Ключові слова: міграційна політика, трудові потоки, міграційний простір, фактори міграційної політики. 
РЕЗЮМЕ 
В статье дана оценка формированию миграционной политики  в Украине, которое происходило 
преимущественно ситуативно. Сделан вывод, что большинство  внешних трудовых потоков украинских 
работников-мигрантов направлены в Россию, поэтому возникает необходимость определения ведущие факторы 
формирования в пределах СНГ единого миграционного пространства. Разработаны рекомендации по 
формированию миграционной политики в Украине  на основе тесного сотрудничества всех субъектов 
миграционной политики. 
Ключевые слова: миграционная политика, трудовые потоки, миграционное пространство, факторы 
миграционной политики. 
SUMMARY 
In the article description is given to the basic defects of modern labour-market in Ukraine, on In the article estimation is 
given to forming of migratory policy  in Ukraine, which took place mainly situation. A conclusion is done, that most  
external trudovykh streams of the Ukrainian workers are directed to Russia, therefore there is the necessity of 
determination leading factors of forming within the limits of CIS of single migratory space. Recommendations on 
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forming of migratory policy in Ukraine  on the basis of close collaboration of all subjects of migratory policy are 
developed. 
Keywords: migratory policy, labour streams, migratory space, factors of migratory policy.. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  
 

Нечай О. О., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин Запорізького національного технічного 
університету 

 
Вступ.  Головною тенденцією розвитку логістики в сучасному промисловому виробництві стає 

знаходження нових факторів її ефективності та утворення якісно нової стратегічної інноваційної системи – 
інтегрованої логістики. 

Найбільш яскраво це проявляється не тільки в міжфункціональній координації усередині фірми, але й 
подоланням міжфірмових, міжгалузевих меж в ефективних інтегрованих логістичних ланцюгах. Передумовами 
для інтегрованого логістичного підходу є: 

1. Нове розуміння механізмів ринку і логістики як стратегічного елемента в реалізації і розвитку 
конкурентних можливостей підприємства.  

2. Реальні перспективи і тенденції з інтеграції учасників логістичних ланцюжків між собою, 
розвитку нових організаційних форм – логістичних мереж.  

3. Технологічні можливості в сфері новітніх інформаційних технологій, що відкривають принципово 
нові можливості для управління всіма сферами виробничо-комерційної діяльності [5].  

Інтегрована логістика має наступні особливості, які впливають на ефективність: 
- формування й використання ключових компетенцій які припускають особливо ефективне сполучення 

ресурсів, якими конкуренти не розташовують;  
- збереження стабільних ключових компетенцій у довгостроковій стратегічній перспективі.  
У науковій  літературі, у працях Б.Анікіна, П. Дракера, А.  Кальченко, Є.  Крикавського, В. Кузнєцова,  

В. Николайчука, М. Окландера, О. Тридіда  багато йшлося про можливості інтеграції логістики та маркетингу, 
логістики та фінансів, разом з тім майже недослідженою залишається проблема інтеграції логістики та 
інформатики, хоча  класики інтегрованої логістики  Д. Бауерсокс і Д. Клосс справедливо підкреслюють: «Фірми 
з передовими логістичними системами вважають, що дешевше за допомогою інформації шукати оптимальні 
рішення, чим здійснювати неоптимальні переміщення запасів» [1, с. 572].   

Таким чином, в умовах формування інформаційного суспільства особливо важливим стає створення 
інтегрованих інформаційних систем, стосовно до яких інформація трактується як найважливіший ресурс, що 
забезпечує досягнення цільових показників промислового підприємства. У цьому зв'язку метою статті є 
розробка теоретичних і практичних рекомендацій з управління інформаційними ресурсами, створення єдиного 
інформаційного простору  на промислових підприємствах.  

Основній матеріал. При розгляді питання про логістичне управління підприємством більшість авторів 
виділяють інформаційні потоки як окремий вид потоку. Так, під інформаційним потоком розуміється: потік 
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повідомлень в усній, письмовій (паперова, електронна) та іншій формі, генерований початковим матеріальним 
потоком у цій логістичній системі між ланкою логістичної системи або логістичною системою і зовнішнім 
середовищем і призначений для реалізації управлінських функцій [7].  

Інші автори визначають його як сукупність повідомлень, що циркулюють у логістичній системі, між 
логістичною системою і зовнішнім середовищем та необхідні для управління і контролю за логістичними 
операціями [7]. Окремі з них його визначають як сукупність неподільних квантів інформації, що виникають і 
циркулюють усередині логістичної системи або між логістичною системою і зовнішнім середовищем та 
необхідних для проведення логістичних операцій і для контролю за їх ходом [6].  

При цьому під логістичною інформацією розуміють інформацію, що існує і циркулює в різних об’єктах 
економічної (виробничо-збутової) діяльності у процесі виробництва, розподілу та споживання товарів і послуг, 
які мають істотне значення для управління цією діяльністю [8].  

Як визначення ролі інформаційних потоків (інформації, інформаційного обміну) в логістичній системі 
та функціонального призначення інформаційного потоку висуваються такі положення: інформаційний потік є 
вторинним, продукуючим матеріальним потоком. Він зменшує невизначеність при прийнятті рішень, 
забезпечує інтеграцію всіх видів логістичної діяльності і рівнів логістичного управління та координацію 
матеріальних потоків [7]. Інформаційні потоки є тими «нитками» на які «нанизуються» всі елементи 
логістичної системи. При цьому інформація є частиною логістичного сервісу та збільшує гнучкість при 
прийнятті рішень про використання матеріальних ресурсів. Інформаційний обмін найбільше впливає на дві 
сфери логістики: прогнозування й управління замовленнями. 

1. До основних характеристик (атрибутів) інформаційного потоку зараховують: джерело, адресат, 
напрям руху, спосіб кодування, отримання, швидкість передачі, загальний обсяг переданої інформації, 
номенклатуру переданих повідомлень, тип даних, інтенсивність і швидкість передачі інформації, закритої від 
несанкціонованого доступу, вимогами до каналу передачі інформації. 

2. Запропоновані класифікаційні ознакі інформаційних потоків [4, с. 102], наведені на рис. 1. 
3. Єдиний термін який визначає підсистему логістичної системи, що управляє рухом потоків 

логістичної інформації, авторами не вироблений. Це і «логістична інформаційна система» (далі – ЛІС) [1] і 
«інформаційна система логістичного управління» (далі – ІСЛУ) [2], і «інформаційна логістична система» (далі – 
ІЛС) [5].  

4. При цьому ЛІС визначається як інтерактивна структура, що складається з персоналу, 
устаткування і процедур (технологій), об’єднаних зв’язаною інформацією, використовуваною логістичним 
менеджментом для планування, регулювання, контролю й аналізу функціонування логістичної системи [1]. 

 
Рис. 1. Класифікація інформаційних потоків у логістичній системі 

ІСЛУ є підсистемою логістичної системи, що є сукупністю певним чином організованих, перетворюваних 
і взаємопов’язаних потоків інформації, необхідною для адекватного виконання логістичних функцій [2, 5]. 

Всі автори звертаються у своїх працях до питання методики побудови інформаційних логістичних систем 
[3, 5]. Наведені в літературі дані не дають змогу виділити окремі методичні підходи, тому можна лише 
узагальнити теоретичні положення, викладені в окремих літературних джерелах. 

Для створення ІЛС на рівні промислових підприємств необхідно сформувати модель такої системи із 
застосуванням логістичного підходу. Для цього необхідно провести аналіз системи управління виробництвом і 
побудувати структурну модель підприємства. При цьому структурна модель повинна містити два основні 
елементи: виробничі потужності та засоби організації матеріального потоку. 

Потім у структурі підприємства виділяються буферні (де предмет праці перебуває в стаціонарному 
стані) і технологічні частини (де предмет праці перебуває в русі). При цьому охоплюється весь життєвий цикл. 
Далі визначається, які конкретно дані мають бути зібрані, опрацьовані й передані для забезпечення 
оптимального управління матеріалопотоком. Дані збираються на кожен об’єкт і на межах буферних і 
технологічних зон встановлюються пункти узагальнення і передавання інформації. Групи даних повинні 
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включати такі дев’ять інформаційних елементів для кожного предмета праці: тип предмета постачання; 
кількість (обсяг); походження предмета постачання; його місце розташування; час прибуття в пункт 
розміщення; час відправки з пункту розміщення; система транспортування; час транспортування; резервування. 

Далі отримані дані розподіляються за двома комп’ютерними системами. Перша система веде контроль за 
потоком матеріалів і здійснює управління. Друга система управляє безпосередньо виробництвом і стежить за заділами 
матеріалів, рівень яких визначається вимогами процесу виробництва. 

Наявність розвиненої інформаційної структури виробництва забезпечує дві сторони загального 
логістичного процесу. По-перше, ця система дає змогу обслуговувати виробничі процеси, що складаються з 
субпроцесів. Горизонтальна інтеграція інформаційного обслуговування субсистем дає можливість пов’язати 
воєдино інформацію і забезпечити нею матеріальний потік в ланцюзі надходжень товарів і сировини, 
попередньої їх обробки, монтажу, перевірки та збуту. Горизонтальна інтеграція також дає змогу органічно 
пов’язати матеріальні і товарні потоки із загальною системою планування й управління на рівні виробництва і 
фірми. 

 
 Рис. 2. Організація інформаційно-логістичної системи на промисловому підприємстві  
В ідеальному випадку це забезпечує можливість того, що жодне відповідне рішення про виробничий 

процес не може бути прийняте і реалізоване без співвідношення його із загальною стратегією фірми та цілями 
виробництва. 

Для інформаційної підтримки збутової діяльності підприємства необхідна така інформація: історія 
ринку збуту; прогнози динаміки ринку й обсягу збуту; конкуренція (історія, аналіз); частка на ринку (історія й 
аналіз); ціни та ціноутворення; витрати; моделі ринку; контроль за діяльністю персоналу; джерела запитів 
переходу на новий продукт; реєстр покупців; аналіз рекламної діяльності; розрахунки, пов’язані із збутовою 
діяльністю; шлях замовлення: рух рахунків та інших документів. 

Виходячи з вищенаведеного, ми запропонували типову схему організації ІЛС на промисловому 
підприємстві (рис. 2). 

Виділені такі особливості поданої системи: всепроникність (її каналами і датчиками пронизані всі рівні 
і по горизонталі і по вертикалі); жорстка ієрархічність (рівні управління чітко окреслені і несуть 
відповідальність за покладені на них функції); функції зовнішніх зв’язків надані лише певному рівню ієрархії. 
Зовнішніми агентами системи є ринок постачання і ринок збуту. 

Негативною рисою викладених авторами сучасних методичних підходів є відсутність чіткого уявлення 
про механізм узгодження логістичних інформаційних функціональних підсистем, створених для кожної з 
функціональних сфер логістики. Також у працях не тільки не розглядається питання критеріїв ефективності 
функціонування ІЛС, але й немає чіткого визначення ІЛС, не визначена мета її створення [3]. 

Виходячи з цього, ми пропонуємо елементи методики побудови інформаційної системи логістичного 
управління (ІСЛУ). ІСЛУ забезпечує функціонування інформаційних потоків у процесі логістичного управління 
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промисловим підприємством. Ми відзначаємо необхідність використання інформації для прийняття рішень. При 
цьому слід запропонувати два принципи адекватного формування інформаційних потоків: дані повинні збиратися 
максимально близько до тієї ділянки виробничо-збутової діяльності, де відбуваються події, що є їх джерелом; дані 
мають подаватися у вигляді, придатному для їх перетворення й зіставлення. 

З цією метою ми запропонували систему ієрархії інформації в логістиці (рис. 3). ІСЛУ повинна 
забезпечувати горизонтальну (між функціональними підсистемами) і вертикальну (між рівнями ієрархії) 
інтеграцію логістичної системи. Ключовим питанням логістичного управління є організація потоку, що 
забезпечує отримання своєчасної й адекватної інформації про ситуацію на ринку. 

Вищий рівень управління виробничо-
збутовою діяльністю 
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Рис. 3. Ієрархія використання інформації в логістиці 
 
Інформаційні потоки потрібно формувати таким чином, щоб відповідати на такі запитання: чим 

викликана необхідність даної інформації? На яку внутрішню інформацію можна розраховувати, наскільки вона 
повна й достовірна? Які реальні дані зовнішньої інформації можна фактично отримати, яким чином і яку 
вторинну інформацію можна достовірно використовувати? Яку техніку, кадри і ресурси можна застосувати при 
створенні та використанні інформаційних потоків? Які вимоги до рівня оперативності отримуваної інформації і 
до її достовірності? 

Інформаційні потоки в ІСЛУ мають: взаємодіяти один з одним; бути взаємопов’язані (у тому числі й 
причинно-наслідковим зв’язком); бути впорядковані (визначена ієрархія підпорядкованості і систематизовані 
взаємозв’язки); у сукупності володіти властивістю інтегрувати. 

Виходячи з цього, нами запропонована типова структурна декомпозиція ІСЛУ (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема декомпозиції структури ІСЛУ 
Всі інформаційні процеси пропонуємо розділяти на три різновиди: цілепокладання (вибір і 

формулювання цілей); планування (процес розробки розгорненої в часі послідовності майбутніх дій); 
регулювання (процес, що забезпечує фактичне проходження в реальному масштабі часу виробничо-збутової 
діяльності відповідно до складених планів). 

Таким чином, аналізуючи існуючі думки, виділяючи в них несуперечливі загальні судження та 
висловлюючи власний погляд, автор дотримується наступних висновків: 

1. Інформаційні потоки є основним елементом інформаційно-логістичної системи підприємства.  
2. На основі запропонованих теоретико-методичних положень: базової структури ІЛСП, класифікації 

інформаційних потоків, критеріїв функціонування ІЛСП в наступному можлива розробка набору положень і 
рекомендацій, виконання яких необхідне для організації ІЛСП на промисловому підприємстві. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены сущность и классификация информационных потоков предприятия. Предложены 
теоретико-методические основы построения информационных логистических систем. Приведена типовая 
структурная декомпозиция информационной системы логистического управления на предприятии. 
Ключевые слова: информационная логистическая система, информационный поток, интегрированная 
логистика, промышленное предприятие. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто сутність та класифікація інформаційних потоків підприємств. Запропоновано  теоретико-
методичні основи побудови інформаційних логістичних систем. Наведено  типову структурну декомпозицію 
інформаційної системи логістичного управління на підприємстві.   
Ключові слова: інформаційна логістична система, інформаційний потік,  інтегрована логістика, промислове 
підприємство. 
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Парсяк В.Н., д.е.н., професор, Національний університет кораблебудування, 
Кочетова І.Ю., здобувач, Національний університет кораблебудування  
 

Постановка проблеми. Економічні реформи, започатковані в Україні – довгоочікувані та актуальні, 
насправді – пригальмовують тільки-но розпочавшись. Лише ледачий не долучився до визначення причин з яких 
відбувається саме так і вже усі висловлені пропозиції заслуговують на узагальнення та систематизацію. Певні, 
що багатьох проблем можна було запобігти, якщо б с самого почату домовились про ключові дефініції. Але, 
вважаємо, що і тепер зробити це не пізно. 

Докорінна зміна соціально-економічного устрою, що відбулася в Україні на перетині ХХ-ХХІ сторіч, 
ознаменувалася безпрецедентними за потужністю і наслідками тектонічними зрушеннями, які стрімко 
поширилися більш ніж половиною території Європи та Азії, зайнятої свого часу колишнім Радянським Союзом 
та його сателітами. Їх зовнішні ознаки – різноманітні. Один з прикладів, – незрівнянна з минулим кількість 
невеликих підприємств, частка яких, за останніми відомостями Державної служби статистики, складає 99,4 % 
від загального числа. На них зайнято 4580,9 тис. працівників ( або 58,1 %). Серед інших: створення інститутів 
ринкової економіки, матеріалізація дії закону попиту та пропозиції (складно навіть уявити потребу, яку не 
можливо було б задовольнити при достатній платоспроможності покупця), поляризаційне розшарування 
мешканців за рівнем добробуту, тотальна комерціалізація нашого життя (радикальні прояви якого, без 
сумніву, – корупція й хабарництво).Схожі посування, між тим, не припиняються й дотепер, спалахуючи то 
політичними катаклізмами на кшталт так званих «кольорових» чи «SMS-революцій», то вибухами 
невдоволення внутрішньою політикою урядів, як це було з руйнівниками парканів у центрі Києва, або з 
учасниками руху «Захопи Уолл-стріт», що набирає оберти у США.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Свого часу, експерти Світового банку та Європейського 
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) ідентифікували економіку двадцяти дев’яти країн Центральної та 
Східної Європи, Балтії та Середньої Азії, такою, що перебувала, на той період, у процесі переходу від минулого 
до майбутнього. Дослідження рівня перетворень в Україні, виконані за методикою ЄБРР станом на 2010 р, 
знайшли відбиток на діаграми (рис. 1).  

                                                           
© Парсяк В.Н., Кочетова І.Ю., 2011 
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Як бачимо, економіка Україна, у порівнянні з іншим державами, що опинилися у колі транзитивних, 
набула схвальних результатів щодо приватизації великих та малих підприємств; лібералізації цін, зовнішньої 
торгівлі та валютного регулювання.  

Виділення невирішеної проблеми. Проте, суттєві прогалини усе ще залишаються у сфері 
реструктуризації підприємств, формування антимонопольної політики та модернізації виробничої й соціальної 
інфраструктур. Щодо останніх, то, зважаючи на докладені зусилля з нагоди підготовки до «Євро-2012», стан 
справ, без сумніву, поліпшився3, але, в цілому, усе ще залишає бажати кращого, особливу на периферійних 
територіях. Не буде зайвим додати до цього далекий від належного комфорту інвестиційний клімат, що має 
наслідком приголомшуюче зменшення в останні роки зацікавленості закордонних власників вільних грошових 
коштів у реалізації інвестиційних проектів на теренах нашої країни. Якщо у 2008 р. їх загальний обсяг складав 
10911,0 млн. дол. США то рік потому – 5634,6 млн. дол. США [2] або 51,64 % від попереднього.  
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Пояснення: ПВП – приватизація великих підприємств, ПМП – приватизація малих підприємств, РП –
 реструктуризація підприємств, ЛЦ – лібералізація цін, ЗТВР – зовнішня торгівля та валютний режим, АП –
 антимонопольна політика, БР – банківська реформа, НБФО – небанківські фінансові операції, РІ –
 реформування інфраструктури.  
 

Рис. 1. Стан транзитивних перетворень в Україні [1] 
 

Мета статті. Отже, отримуємо підстави вважати: невикористані можливості складають могутній 
потенціал, завдання мобілізувати який постало перед вітчизняною наукою та господарською практикою. Між 
тим, будь яка справа – від професійної дискусії до плану реструктуризації промислового підприємства – має 
гарні перспективи, якщо усі суб’єкти, залучені до справи, солідарно розуміють базові категорії, якими вони 
оперують, прагнучи дістатися істини або отримати економічний (соціальний) ефект. Бажання авторів 
поділитися з колегами баченням тієї з них, яка має безпосереднє відношення до започаткованих в країні 
реформ, – визначило мету цієї публікації. 

Результати дослідження. Маємо визначити: у наукових колах теза про доцільність існування двох ознак 
рухомих станів економічних систем – транзитивного та трансформаційного – склала предмет гострих дискусій, 
які не припиняються й у наш час. Думки з цього приводу принципово розділилися на користь: ототожнення 
згаданих понять [ 3, c. 5; 4, c. 589; 5, c. 402 тощо] та, навпаки, їх діаметрального протиставлення [6, c. 178; 7; 8, 
c. 4 та інші]. Етимологічно слово «трансформація» походить від латинського transformatio, що буквально 
означає – перетворення, зміна. Між тим, серед наших попередників не поодинокі спроби тлумачення цього 
терміну на власний розсуд.  

Одна з перших була зроблена Поланьї К., який досліджував процес становлення та подальшого розвитку 
капіталізму в Англії у XIX ст., зазначивши з цього приводу, що «будь-які значні зрушення за необхідністю 
впливають на різноманітні частини суспільства неоднаково – з причин географічних розбіжностей, 
економічних можливостей або культурного надбання» [9, c. 170]. Тобто, трансформація ще у ті далекі часи 
майже відразу (і цілком природно) асоціювалася з системними перетвореннями в усіх ключових сферах 
життєдіяльності. 

Бузгалін А.В. вважає, що трансформаційним можливо назвати той соціально-економічний уклад, «в 
якому відбуваються якісні (революційні) перетворення однієї основи («старої») в іншу («нову»)» [10, c. 100]. 
Ідея виглядає такою, що заслуговує на увагу, якщо абстрагуватися від констатації: далеко не кожна революція 
несе у собі конструктивне, утворювальне начало. Достатньо пригадати хвилю нещодавніх «антидиктаторських» 
                                                           
3 Відкрито нові або капітально реконструйовано відразу декілька спортивних арен (Донецьк, Київ, Львів, 
Одеса); удосконалено летовища міст, які будуть приймати європейський чемпіонат; покращені умови 
проживання у готелях, де очікують на гостей з-за кордону; завершено будівництво деяких транспортних 
розв’язок, мостів тощо 
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повстань, які відбулися у арабському світі та супроводжувалися – попре очікування західних демократій –
 чисельними актами неприхованого вандалізму, грубого нехтування правами людини, руйнуванням 
господарських зв’язків, дестабілізацією роботи підприємств, діяльність яких має значення майже для усього 
світу (йдеться, безумовно, про видобувачів природних ресурсів).  

Наполягаючи на доленосній ролі процесу, про який йдеться, Мартинов А. наголошує: «по відношенню до 
мікросоціальної системи або її частини трансформаційне зрушення передбачає зміну «несучої конструкції», яка 
відображає сукупність взаємозв’язків між вагомими структурними компонентами» [11, c. 6]. З огляду на 
трансформації економічних систем, Бодров В.Г. [12, c. 407] окреслює її як перехід від одного типу організації 
господарського життя суспільства до іншого, зміну форм економічної системи відповідно до модернізації або 
радикального перетворення елементів, з яких вона складається. 

Дещо іншої думки притримується Івлєва Г. [13, c. 16], яка концентрується на тому, що термін 
«трансформація» з однаковим успіхом використовується для характеристики будь-яких станів: від елементарної 
зміни аж до складного процесу реформ, які усвідомлено імплементуються. В продовження цього міркування, 
Школа І.М. [14, c. 17] розглядає трансформацію як особливий процес розвитку суспільної територіальної 
системи на певному етапі її життєвого циклу, характеристика якого полягає у переході від однієї крайності до 
іншої. Як на нас, запропонований погляд є слушним, якщо оцінювати його з позицій діалектики. Інакше маємо 
визнати, що середина амплітуди соціально-економічних коливань має визнаватися найбажанішою і чим 
потужніше «розгойдується історичний маятник», тим з більшими, тривалішими і непередбачуванішими 
негараздами стикаються безпосередні учасники подій.  

З позиції, яку займає Вечканов Г.С., трансформацію потрібно розглядати, як сукупність економічних, 
соціальних та політичних процесів, що призводять у кінцевому підсумку до нової якості соціальної системи 
[15]. Досягнення «пункту призначення» трансформаційних змін, – уточнюють Клебанова Т.С., і Раєвнева О.В, –
 визначається певним інтервалом часу, обумовленим нерівномірністю формування засад нового суспільства [16, 
c. 28]. А Квасницкий В., кількісно виміряв тривалість заміни економічної та політичної систем, в умовах 
світової цивілізації (від 30 до 100 рр.), економічної системи (30-60 рр.) та наукової чи технологічної системи (5-
10 рр.) [17]. Залишається лише уточнити, що вона, як на нас, залежить не лише від складності задач, які 
постають перед «перебудівниками», але й від їхньої здатності до креативу, інтенсивності запровадження 
інновацій; спадковості хоча б засадничих принципів, на яких конструюють власні стратегії політичні еліти 
впродовж свого перебування у владі.  

Нарешті Савчук В.С. визначає критерії, який, на думку автора, засвідчують досягнення омріяної мети: 
трансформація – процес заміни констатуючих ознак одного господарського порядку подібними ознаками 
іншого порядку, наслідком чого є докорінне перетворення економічної системи в цілому [18, c. 47]. Як на нас, 
головною вадою наведеного визначенні є перебільшення в ньому формального над змістовним. Підтвердження 
знаходимо у вітчизняній практиці: більше двадцяти років відбуваються «реформи», проголошені кожного разу 
черговим керманичем держави і втілювані його командою, а якість життя більшості громадян добре якщо не 
погіршується. 

Спробу наблизити протилежні за змістом позиції робить Гражевська Н.І. [6, c. 163], яка пропонує 
розглядати трансформацію у широкому та вузькому значеннях: по-перше, як загальну форму розвитку 
економічних систем, пов’язану з еволюційними та революційними змінами, постійними переходами 
економічних систем зі стійкого в нестійкий стан; по-друге, як складову еволюційного процесу, –
 короткострокове оновлення системи в процесі стрибкоподібних якісних перетворень.  

Результатом аналітичного огляду цих та цілої низки інших висловлювань, стало формулювання 
авторської пропозиції визначення: трансформація – сукупність змін всередині об’єкту, в наслідок яких 
перетворення його істотних властивостей набувають обсягів, що призводять до кардинальної зміни якості усієї 
системи або окремих складових, які вирішальним чином впливають на її життєдіяльність.  

Як бачимо, його характерною особливістю є зосередження уваги на наслідках, що тягнуть за собою ті чи 
інші реформи, запропоновані суспільству. До певної межі вони удосконалюють «будівлю», у якій воно 
перебуває, і це сприймається із більшим чи меншим розумінням. Підтвердженням слугує соціальний діалог між 
владою та людьми (уособлених лідерами партій, керівниками громадських організацій), впродовж якого 
сторони шукають прийнятні для них компроміси щодо вирішення тих чи інших проблем. Але якщо «виконроби 
перебудов» зазіхають на несучі опори конструкції, виникає відчуття небезпеки, невпевненості, страху4, які 
штовхають соціум до спротиву. 

Динаміка трансформаційних зрушень на різних щаблях суспільно-економічної системи, цілком логічно 
призводить до виникнення ефекту «ланцюгової реакції», наслідком якої стає поширення її дії з макрорівня на 
первинних суб’єктів господарювання (рис. 2). Воно й не дивно, оскільки з них складається увесь організм 
реального сектору економіки країни, де створюється споживна вартість – матеріальна основа товарно-
грошового обміну. І приклади не доведеться шукати довго: запровадження 2011 р. нового Податкового кодексу 
України майже автоматично призвело до стрімкого згортання бізнесу або тінізації десятків тисяч суб’єктів 
господарювання (за деякими оцінками – до 30 % від їх загальної кількості). 

                                                           
4 За даними Інституту соціології НАН України, з 1992 р. по 2010 р. зросла кількість українців, що відчували 
загрозу безробіття (з 60 % до 80 %), зупинки підприємств (з 13 % до 43 %), зростання цін (з 66 % до 84 %), 
невиплати зарплат, пенсій (від 65 % у 2002 р. до 74 % у 2010). 
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Рис. 2. Діалектика трансформаційних змін [11] 
 

Зрозуміло, що це «шокова» реакція і є усі підстави вважати, що частина підприємців, осмисливши 
ситуацію, яка склалася, повернеться до легальної справи, бо самозайнятість – чи не єдиний спосіб забезпечення 
їхньої власної життєздатності. Але природним виглядає питання про моральність проведення експериментів 
такого роду над власним («мудрим, працьовитим, терплячим») народом. Це ж заради нього та в його ім’я 
започатковуються «зміни на краще». 

До 70-х років минулого сторіччя трансформаційні рухи у організаціях розглядалися як такі, що 
перебувають під контролем топ-менеджменту. Відомо, що основними чинниками запланованих перетворень 
виступають цілі; задачі, які з них випливають; специфічний інструментарій розв’язання цих задач; плани та 
програми дій. Як наслідок їхнього запровадження, – очікуваний економічний результат. З позицій такого 
ставлення до перебігу подій опрацьовуються різноманітні рекомендації щодо протидії спротиву персоналу під 
час проведення реформ. Скажімо, у якості запобіжного засобу попередження конфліктів у майбутньому 
використовується буферізація трансформаційних процесів. Вона полягає в закладенні в плани часових, 
матеріальних або фінансових резервів, в межах яких допускаються коливання термінів виконання завдань тощо.  

Однак, практика надає приклади й несподіваних перетворень, що набувають хаотичного характеру, 
являються позасистемними, раптовими у своїх наслідках. Реакцією на них стала поява різноманітних моделей, 
які у той чи інший спосіб програмують послідовність дій менеджменту у кризових ситуаціях. Автори однієї з 
них пропонують, аби процес трансформацій відбувався у чотири етапи: рефреймінгу (зрушення у свідомості 
персоналу компанії); реструктуризації (підготовчий етап); ревіталізації (встановлення зв’язків з зовнішнім 
середовищем) та, власне, оновлення [19, с. 2-23]. Натомість Коттер Дж. пропонує збільшити їх кількість вдвічі: 
1) залучення людей до осмислення необхідності змін; 2) створення команди реформаторів; 3) окреслення 
перспектив та визначення стратегії; 4) пропаганда нової концепції майбутнього; 5) створення умов для 
залучення до здійснення реформ усіх співробітників; 6) отримання якомога більш швидких результатів; 
7) закріплення досягнень та подальше поглиблення змін; 8) прискорення метаморфоз у корпоративній культурі 
[20].  

Пропозиції з цього приводу можна продовжувати, але проблема не у тому, скільки саме етапів 
трансформаційних процесів має запланувати топ-менеджмент, чи яку назву запропонувати для кожної з них. 
Найважливіше, що певна послідовність дій передбачується, узгоджується, контролюється, координується. І це є 
абсолютною вимогою для будь-якого рівня, де відбуваються перетворення: чи-то окреме підприємство, чи-то 
ціла країна. Дивно, що ці очевидні речі не спадають на думку тим, хто опинився біля керма нашої держави. 
Якщо тільки саме трансформаційні перетворення заради піднесення України є метою їхнього перебування у 
владі. 

Висновки. 1. Зміни, які проектуються та запроваджуються у організаційних системах, не залежно від 
їхніх розмірів та внутрішньої побудови, мають наслідки (часом – неочікувані), за оцінкою яких можливо 
зробити висновок щодо сутнісного змісту цих змін. Інколи вони набувають ознак трансформацій. 2. Ті, які 
відбуваються на наших очах, за недоброю традицією відрізняються безсистемністю, суперечливістю та 
неузгодженістю. Навіть тоді, коли йдеться про перетворення, що є об’єктивно невідкладними. Не в останню 
чергу це пояснюється елементарною необізнаністю щодо змісту наріжних категорій, які визначають внутрішню 
природу подій та, відповідно, технології управління ними. 3. Аби запобігти соціальним потрясінням, треба 
концентруватися не на вишколі особового складу підрозділів спеціального призначення, а звернутися до теорії 
й практики державного менеджменту в умовах кризи (дякувати Богові, – не про протистояння зовнішній 
військовій агресії йдеться) та усвідомити власну місію на період між виборами: «Створити рівні та справедливі 
умови, за яких люди самі покращать якість власного життя». І робити усе необхідне для її здійснення. 

 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті обґрунтовані теоретичні засади здійснення перетворень; визначені їх характерні особливості на рівні 
держави та підприємства.  
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РЕЗЮМЕ 
 В статье обоснованы теоретические основы осуществления преобразований; определены их характерные 
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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Подлужна Н.О., канд. екон. наук, доцент, Донецький національний технічний університет   

 
Актуальність дослідження. Необхідність підвищення ефективності процесу управління персоналом 

в системі загального менеджменту організацій обумовлює доцільність створення ефективного механізму 
забезпечення кадрової безпеки, що можливо при мінімізації та ліквідації дій соціальних та економічних загроз в 
їх виробничо-комерційної діяльності. Для того, щоб своєчасно запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам 
кадровій безпеці організації, доцільно створити систему показників, що характеризують її стан. Дослідження 
підтверджують, що потрібно не тільки створення переліку показників, що характеризують кадрову безпеку, а й 
розробки методики розрахунку кожного з них та визначення для них порогових значень. Таким чином, 
визначення загроз на основі кількісної оцінки кадрової безпеки дає можливість зменшити ризики в діяльності 
організацій, що обумовлює актуальність дослідження.  

Метою дослідження є визначення основ кількісної оцінки кадрової безпеки. 
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети було використано методи спостереження, 

економічного та системного аналізу, синтезу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел підтверджує відсутність єдиної 

думки про кількісну оцінку кадрової безпеки організації. У роботі [1] запропоновано систему індикаторів, яка 
не дає можливості оцінити загальний рівень кадрової безпеки і порівняти різні підприємства по її 
забезпеченню. Також важко обгрунтувати правомірність застосування саме цих показників-індикаторів та їх 
порогових значень для кожного конкретного підприємства. Це є наслідком відсутності методичної бази 
визначення необхідних показників. 

Найчастіше оцінка кадрової безпеки здійснюється в розрізі економічної безпеки організації [2, 3, 4, 5]. 
Розрахунок сукупного критерію економічної безпеки підприємства засновано на визначенні понесених і 
відвернених збитків по кожній з функціональних складових (фінансова складова, технологічна, ресурсна, 
інформаційна, кримінальна, правова, кадрова, інтелектуальна, соціальна, екологічна).  

Критерій оцінки кадрової безпеки може бути виражено у вигляді цільової функції [2, 3, 4]:  

max,
УЗ

У

по

пр 


      (1) 

де З – сумарні витрати на реалізацію заходів щодо запобігання збитків з кадрової безпеки;  
Упр – сукупний відвернений збиток з кадрової безпеки;  
Упо – загальний понесений збиток.  

У рівнянні (1) не завжди можливо розрахувати витрати по запобіганню збитків. На підприємствах 
відсутній облік відверенних та понесених збитків по кожній функціональній складовій економічної безпеки. 
Оцінки З, Упр, Упо можуть бути досить обчислено приблизно.  

Таким чином, дискусійними залишаються питання кількісної оцінки та аналізу кадрової безпеки 
організацій.  

Виклад основного матеріалу. 
У роботі запропоновано, що кількісна оцінка кадрової безпеки повинна базуватися на комплексної 

системі показників, які повинні відображати найбільш загальні і істотні зв'язки, що реалізуються в 
господарському механізмі. У показниках кадрової безпеки повинні знайти відображення найбільш стійкі, 
закономірні, а не випадкові зв'язки; причому, ці зв'язки повинні бути динамічними, відображати результат 
прийнятих управлінських рішень. Повинні бути виділені наскрізні показники, що проходять через всі ланки 
діяльності та забезпечують порівнянність кінцевих результатів діяльності різних підрозділів підприємства.  

Для оцінки кадрової складової економічної безпеки визначається забезпеченість підприємства 
трудовими ресурсами, відповідність професійних здібностей, придбаним навичкам, спеціальностей займаним 
посадам працівників і забезпеченість працівників одержуваної заробітної плати, пільг. З цією метою 
використовуються коефіцієнти чисельного складу персоналу підприємства, показники ефективності 
використання персоналу, показники мотиваційної системи підприємства (співвідношення мінімальної до 
середньої заробітної плати, співвідношення середньої заробітної плати по підприємству до середньої заробітної 
плати по галузі, частка зарплати в ціні продукції тощо), показники забезпеченості підприємства трудовими 
ресурсами, показники ефективності використання фонду оплати праці. Свідченням розвитку трудових 
відносин, яке дає можливість утримувати вартість робочої сили на належному рівні, є відношення мінімальної і 
середньої заробітної плати.  

Для кадрової безпеки  значення мають не тільки самі показники, скільки їх порогові значення. Порогові 
значення - граничні величини, недотримання яких перешкоджає нормальному ходу розвитку різних елементів 
відтворення, призводить до формування негативних, руйнівних тенденцій в області кадрової безпеки. При 
цьому встановлення порогових значень показників є складним завданням у зв'язку з тим, що для підприємств 
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кожної галузі прийнятні свої еталони і значення. У дослідженні для регулювання та управління виробничих 
систем застосовувався метод за відхиленнями, тобто вже створені порогові значення в практиці українських і 
російських підприємств.  

Найвищий ступінь кадрової безпеки досягається за умови, що весь комплекс показників перебуває в 
межах допустимих меж своїх порогових значень, а порогові значення одного показника досягаються не на 
шкоду іншим [6]. Це положення є дискусійним, тому що кадрова безпека може досягатися навіть у тому 
випадку, якщо значення деяких показників не відповідає пороговим значенням. Однак виникає наступне 
питання – при недотриманні порогових значень якої кількості індикаторів буде зберігатися кадрова безпека. 
Також і підприємство може встановлювати низькі оплати праці своїм працівникам, може витрачати мінімальні 
суми на НДДКР, але при цьому залишатися в зоні економічної безпеки, втративши висококваліфікованих 
працівників і відповідний рівень інновацій і технологічних розробок. Воно, можливо, буде існувати довгий час 
по напрацьованого механізму, виживати за рахунок інерційних сил і накопиченому енергетичного потенціалу. 
Однак, цей процес викличе негативні тенденції в діяльності всього підприємства, гальмуючий ефект у його 
розвитку. У підсумку буде витрачена вся енергія і ресурси, що накопичено раніше. Відбудеться зниження 
активності і підприємство опиниться в зоні, яка небезпечна для його існування. Це диктує важливість створення 
системи моніторингу економічних показників. Це дозволить виявити, чи намітилися негативні зміни в 
діяльності підприємства, запобігти діям загроз кадрової безпеки. Дана система моніторингу стане 
інформаційною основою прогнозування ряду показників кадрової безпеки. Моніторинг являє собою процес 
забезпечення збору інформації про господарюючого суб'єкта, що враховує його особливості розрахунку 
показників, визначення їх складу. 
 Тому запропоновано при оцінці кадрової безпеки враховувати існуючі загрози в діяльності організації 
на основі їх аналізу та систематизації [7]. Перелік показників оцінки кадрової безпеки для кожної організації 
повинен враховуваватити особливості ії діяльності.  
 У дослідженні зроблено оцінку кадрової безпеки Управління Державного казначейства у м. Донецьку 
Головного управління Державного казначейства України (УДК у м. Донецьку ГУДКУ) при врахуванні загроз в 
її діяльності, які визначено в [8]. Особливо прийняти до уваги, що ця організація належить до державного 
сектору та є неприбутковою. Основний напрямок діяльності УДК у м. Донецьку – обслуговування виконання 
бюджету України в м. Донецьк. Характер основної діяльності працівників в організації не надає спроможності 
вимірювати продуктивність праці, тому звітність за продуктивністю праці відсутня. УДК у м. Донецьку 
підпорядковується Управлінню Державного казначейства у Донецькій області (а також Головному управлінню 
Державного казначейства України), тому деякі види адміністративного управління організацією УДК у 
м. Донецьку ГУДКУ розташовані в адміністративному апараті Управління Державного казначейства у 
Донецькій області. Система оплати праці в УДК у м. Донецьку ГУДКУ – за посадовими окладами, розмір яких 
закріплено в штатному розкладі (плюс премії та надбавки). Всі накази та розпорядження, що стосуються 
суттєвих змін в УДК у м. Донецьку ГУДКУ мають отримувати підтвердження від Головного управління 
Державного казначейства України.  

Встановлено, що середньомісячна заробітна плата в організації в 2005-2009 рр. менша, ніж 
середньомісячна оплата праці в галузі державного управління як в Донецькій області, так і по Україні (табл. 1). 
Це є показником того, що оплата висококваліфікованої праці в організації є порівняно малою. Визначено, що це 
один з тих факторів, що вимушують працівників звільнятися з організації за власним бажанням і шукати більш 
гідну оплату за свою працю. Середній розмір посадового окладу в організації приблизно дорівнює розміру 
мінімальної заробітної плати, що встановлено законодавством. Це демонструє гнучкість, а поряд з тим і 
нестабільність виплат по оплаті праці в організації – навіть при тому, що у 2009 р. у порівнянні з попереднім 
роком розмір середнього посадового окладу декілька збільшився, середньомісячна заробітна плата зменшилась. 

 
Таблиця 1 – Динаміка показників оплати праці в УДК у м. Донецьку ГУДКУ та по регіону і Україні в 2005-2009 
рр., грн. [9,10,11] 

Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Середньомісячна заробітна плата в організації, 
грн. 

940,38 1310,85 1546,82 2259,94 1970,76 

Середній посадовий оклад, грн. 262,66 467,61 498,03 700,58 707,65 
Мінімальна заробітна плата, грн. 332,00 400,00 460,00 605,00 744,00 
Середньомісячна заробітна плата по регіону в 
галузі державного управління, грн.  1046,00 1463,00 1758,00 2456,00 2372,00 
Середньомісячна заробітна плата по Україні в 
галузі державного управління, грн. 

1087,00 1578,00 1852,00 2581,00 2419,00 

 
Досліджено, що відношення мінімальної заробітної плати до середньої в УДК у м. Донецьку ГУДКУ в 

2005-2009 рр. коливається в межах 53-71% (рис. 1). Це свідчить про низьку диференціацію розмірів заробітної 
плати. Таким чином, виникає загроза демотивації персоналу до покращення рівня своєї кваліфікації, виконання 
більш складних видів завдань, що в свою чергу відбивається на успіху функціонування всієї організації. 
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Рисунок 1 – Динаміка відношення мінімальної до середньої заробітної плати УДК у м. Донецьку ГУДКУ в 

2005-2009 рр. 
 

Встановлено, що в організації середній розмір заробітної плати за всі роки менший середнього розміру 
заробітної плати в аналогічній галузі по регіону (в середньому на 88,5%) і по Україні (в середньому на 84,4%) 
(рис. 2). Ця динаміка свідчить про низький рівень матеріальної винагороди працівників, що виконують 
висококваліфіковану працю. І водночас з тим це є ще одним доказом того, що низька оплата праці часто 
виступає чинником для звільнення працівників «за власним бажанням». 

Досліджено, що до складу заробітної плати працівників входять основна заробітна плата, додаткова і 
заохочувальні та компенсаційні виплати. При цьому додаткова заробітна плата складає більшу частину 
загального розміру оплати праці. Посадовий оклад, тобто основна заробітна плата, складає в середньому 30-
35% від загальної суми оплати праці. Це породжує нестабільність розміру заробітної плати працівників, а також 
їх демотивацію до праці через невпевненість в отриманні гідної винагороди за нею. 

Визначено, що в організації є невисока диференціація розміру доходів працівників, що виконують різні 
функції. Тобто головні виконавці функцій організації отримують заробітну плату, що за розміром не дуже 
відрізняється від заробітної плати працівників непромислового персоналу (прибиральників приміщень, водіїв 
та ін.). При цьому більшу частку всього персоналу організації (в середньому 71%) має категорія спеціалістів. Це 
підкреслює важливість фактору впливу диференціації заробітної плати в організації на стан кадрової безпеки з 
причини того, що основні виконувачі функцій організації займають домінуючу частину кількості всього 
персоналу. 
 

 
Рисунок 2 – Відношення середньомісячної заробітної плати в організації до аналогічних показників по регіону і 
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До основних показників кадрової безпеки належать показники руху робочої сили в організації (табл. 2). 
У 2007 – 2009 р. спостерігається поступове зменшення значень цих коефіцієнтів. За всі вказані періоди часу, 
окрім 2006 р. коефіцієнти обороту по прийому більші за коефіцієнти по вибуттю, що свідчить про те, що на 
підприємство влаштовувалось більше нових працівників, ніж звільнялось. Але за період 2005-2007 рр. ці 
коефіцієнти мають досить великі значення, що свідчить про те, що персонал на підприємстві був нестабільним. 
Коефіцієнт загального обороту також показує, що в організації рух персоналу був досить активним, особливо в 
період 2005-2007 рр. 

Встановлено, що коефіцієнти плинності кадрів мають високі, а в 2005-2007 рр. навіть критичні 
значення. Оптимальний показник має дорівнювати 3-4% в рік, але в організації в 2005-2009 рр. його значення 
коливається в діапазоні від 8% (2009 р.) до 25% (2006 р.). Це свідчить про деякі неприйнятні умови праці, які 
вимушують працівників звільнятися «за власним бажанням». У високій плинності кадрів полягає одна з 
найбільш гострих проблем організації. 

Коефіцієнт необхідного обороту за всі роки не перевищує 3%, тому що скорочення кадрів в організації 
відбувається рідко. Також рідко виступають інші чинники для звільнення працівників, окрім «за власним 
бажанням». 
Таблиця 2 – Аналіз показників руху персоналу в організації 

Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

Коефіцієнт обороту по прийому, % 19,2 18,9 20,0 14,0 18,0 
Коефіцієнт обороту по вибуттю, % 17,3 26,4 14,5 12,3 8,2 
Коефіцієнт загального обороту, % 36,5 49,1 34,5 26,3 26,2 
Коефіцієнт плинності кадрів, % 17,3 24,5 14,5 10,5 4,9 
Коефіцієнт необхідного обороту, % 0 1,9 0 1,8 3,3 

 
Визначено, що незважаючи на активний рух у складі персоналу в 2005-2009 рр., доля постійних кадрів 

не була нижчою за 95%, отже різкої недостачі працівників не виникало. 
Досліджено, що в структурі звільнених працівників більшу частину займають звільнені за власним 

бажанням, (в середньому 87,7%) – це є негативним показником для підприємства, тому що свідчить про 
незадоволеність працівників умовами праці. Але з 2006 р. по 2009 р. цей показник зменшився зі 100% до 60%. 
Це свідчить про покращення умов праці.  

Для оцінки кадрової безпеки доцільно визначити долю працівників в організації, що відбувають у 
передпенсійному віці (старше за 50 років). На підприємстві невеликий відсоток працівників (8-9%), що 
відбувають у передпенсійному віці, тому загроза старіння і вибуття кадрів на пенсію за віком негостра. Тобто 
для ефективного функціонування організації поступове вибуття персоналу на пенсію за віком не створить 
великої кількості проблем щодо пошуку нових працівників, їх навчання і передачі необхідних навичок. 

Таким чином, проведене дослідження дозволило одержати наступні висновки:  
1. Запропоновано при оцінці кадрової безпеки враховувати існуючі загрози в діяльності організації на 

основі їх аналізу та систематизації. Перелік показників оцінки кадрової безпеки для кожної організації повинен 
враховувати особливості її діяльності. 

2. Зроблено оцінку кадрової безпеки Управління Державного казначейства у м. Донецьку Головного 
управління Державного казначейства України (УДК у м. Донецьку ГУДКУ) при врахуванні загроз в її 
діяльності. Визначено, що загальний стан кадрової безпеки УДК у м. Донецьку ГУДКУ є задовільним, але 
найбільшу загрозу кадровій безпеці організації державній служби складають висока плинність кадрів, кращі 
умови праці у конкурентів та неефективна система мотивації.  

3. Встановлено, що низька оплата праці є основною причиною, що вимушують працівників звільнятися 
з організації за власним бажанням і шукати більш гідну оплату за свою працю. Визначено, що середній розмір 
посадового окладу в організації приблизно дорівнює розміру мінімальної заробітної плати, що встановлено 
законодавством України. При цьому, середньомісячна заробітна плата в організації за весь період менша, ніж 
середньомісячна оплата праці в галузі державного управління в області і в Україні. 

4. Встановлено, що коефіцієнт плинності кадрів в 2005-2009 рр. дорівнює 8% - 25%. Це свідчить про 
неприйнятні умови праці, які вимушують працівників звільнятися за власним бажанням. При цьому додаткова 
заробітна плата складає більшу частину загального розміру оплати праці службовців. Посадовий оклад, тобто 
основна заробітна плата, складає в середньому 30-35% від загальної суми оплати праці. Це породжує 
нестабільність розміру заробітної плати працівників, а також їх демотивацію до праці через невпевненість в 
отриманні гідної винагороди за нею. 

5. Встановлено, що в організації низька диференціація розміру доходів працівників, що виконують різні 
функції (державні службовці та непромисловий персонал). 
 
РЕЗЮМЕ 
Запропоновано процедуру кількісної оцінки кадрової безпеки організації. Досліджено основні підходи щодо 
кількісної оцінки кадрової безпеки та запропоновано її процедуру для організації. Визначено основні показники 
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кадрової безпеки та зроблено оцінку її стану в Управлінні Державного казначейства у м. Донецьку Головного 
управління Державного казначейства України при врахуванні загроз в його діяльності.  
Ключові слова: кадрова безпека, загрози, кількісна оцінка, державна організація, показники, рух персоналу, 
плинність кадрів 
РЕЗЮМЕ 
Предложена процедура количественной оценки кадровой безопасности организации. Исследованы основные 
подходы к количественной оценке кадровой безопасности и предложена ее процедура для организации. 
Определены основные показатели кадровой безопасности и произведена оценка ее состояния в Управлении 
Государственного казначейства в г. Донецке Главного управления Государственного казначейства Украины 
при учете угроз в его деятельности. 
Ключевые слова: кадровая безопасность, угрозы, количественная оценка, государственная организация, 
показатели, движение персонала, текучесть кадров 
SUMMARY 
A procedure for quantitative assessment of personnel security organization is proposed. The main approaches to 
quantitative evaluation of personnel security are researched and its organization prodecure is suggested. The main 
indicators of personnel security are defined and an assessment of its condition at the Office of the State Treasury in 
Donetsk Main Directorate of the State Treasury of Ukraine taking into account the threats to its activities is made. 
Keywords: Personnel Security, Threats, evaluation, budget organization, indicators, personnel movement, personnel 
turnover 
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Постановка проблеми. Сучасний період розвитку світового господарства характеризується зростанням 

ролі акціонерних товариств в економіці багатьох високо розвинутих країн як найбільш ефективної 
організаційної форми, яка дозволяє суттєво розширити фінансові можливості бізнесу.  

Незважаючи на те, що акціонерні товариства не є переважаючою формою організації юридичних осіб ні в 
західних країнах, ні в США, ні в Росії, ні в Україні, уступаючи це місце індивідуальним приватним 
підприємцям та товариствам з обмеженою відповідальністю, тим не менше, як підкреслює Галієв І.І. [1, с.13], ці 
підприємства займають лідируюче положення серед інших організаційно-правових форм за обсягом 
мобілізованих та інвестованих фінансових ресурсів, а розмір сукупного обсягу продаж перевищує 80 %. 

В Україні розвиток акціонерної форми господарювання відбувається в умовах зміни законодавчої бази та 
нормативно-правового регулювання діяльності акціонерних товариств, нестабільності зовнішнього та 
внутрішнього середовища їх функціонування, високого рівня фінансових ризиків. Саме акціонерні товариства 
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сьогодні найбільше потерпають від корпоративних конфліктів та різного роду загроз їх фінансовій стабільності. 
Тому особливої актуальності набувають питання захисту фінансових інтересів акціонерів та самих товариств 
від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Проте, однією з основних перешкод на шляху 
формування ефективної системи фінансової безпеки акціонерних товариств є багатоманітність підходів до 
розуміння сутності і змісту самого поняття «фінансова безпека». Це, у свою чергу, негативно відображається на 
ефективності її забезпечення. У зв’язку з цим необхідно приділити окрему увагу теоретико-методологічним 
аспектам визначення цієї категорії та конкретизувати зміст поняття «фінансова безпека акціонерних 
товариств». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішеної проблеми.  
Поняття «фінансова безпека» введене у науковий обіг порівняно недавно. Воно комплексно і достатньо 

детально розглядається сучасними дослідниками на макрорівні в системі більш загальних категорій – 
«національній безпеці» або «економічній безпеці країни», та мезорівні – «економічна безпека регіону». 
Останнім часом активізувалися також дослідження проблем забезпечення фінансової безпеки підприємств.  

У теоретико-прикладному аспекті значний внесок у дослідження проблематики фінансової безпеки на рівні 
держави зробили праці таких науковців, як О.І.Барановський [2], М.М.Єрмошенко [3], А.І.Сухоруков, О.Д.Ладюк 
[4-5], Б. Губський [6], Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, С.М. Макуха [7], Я.А.Жаліло [8], Г.А.Пастернак-Тарану-
шенко [9] та інших. Серед останніх досліджень проблем забезпечення фінансової безпеки на мікрорівні – на 
рівні підприємства – можна назвати праці таких вітчизняних науковців, як І.А.Бланк [10] К.С. Горячова [11], 
Т.Ю.Загорельска [12], О.Л.Пластун [13], В.В.Орлова [14], Ю.Г.Кім [15], О.В.Приказюк [16], М.Ю.Погосова 
[17], В.В.Каркавчук [18]. Окремо дослідженням безпеки акціонерних товариств (корпоративної та економічної) 
присвячені праці В.І.Франчука [19-21] та І.П.Шульги [22-24]. 

Високо оцінюючи їх вклад у вирішення теоретичних і практичних аспектів щодо забезпечення фінансової 
безпеки суб’єктів підприємництва, мусимо вказати на необхідність подальшого розвитку теоретичної бази з 
даної тематики, зокрема в частині діяльності акціонерних товариств. У вітчизняній економічній літературі 
відсутні комплексні теоретико-методологічні дослідження фінансової безпеки акціонерних товариств як 
суб’єктів підприємництва. Це пов’язано з тим, що проблеми забезпечення безпеки приватного бізнесу, в тому 
числі акціонерних товариств, стали актуальні тільки з розвитком в Україні приватного підприємництва у 1990-х 
роках. Спочатку більшість підприємців розуміли економічну безпеку фірми як фізичну безпеку керівників та їх 
сімей і вирішували дану проблему по принципу: чим більше охоронців-силовиків, тим вища безпека. 

Пізніше безпека фірми стала розглядатися через призму створення умов збереження комерційної 
таємниці та інших секретів підприємницьких структур. У публікаціях 90-х років минулого століття [25-27] це 
було не випадково, тому що на перших етапах ринкових перетворень в економіці України питання збереження 
комерційної таємниці набуло особливої ваги. Деякі підприємства, особливо середні і великі, намагалися 
захистити свої комерційні таємниці, інтелектуальну власність і свою інформацію як цінний товар. Власне тому 
забезпечення економічної безпеки підприємства розглядалося передусім як захист інформації. Однак вирішення 
цієї проблеми тільки шляхом захисту комерційної таємниці насправді є спрощеним варіантом, оскільки не 
враховує всього спектра негативного впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств.  

Сучасні умови розвитку корпоративного управління та ризик-орієнтованого регулювання і контролю 
зумовлюють посилення уваги до проблем забезпечення фінансової безпеки на рівні діяльності суб’єктів 
підприємництва, а саме підприємств і корпорацій. Враховуючи, що акціонерні товариства є найбільш 
розповсюдженим видом корпорацій, то ці проблеми потребують більш глибокого вивчення, особливо, якщо 
взяти до уваги, що цей рівень безпеки методологічно найменше вивчений. 

Мета наукової статті. У зв’язку з відсутністю наукових розробок в даному напрямку, метою статті є 
дослідження сутності і змісту фінансової безпеки акціонерних товариств.  

Результати дослідження. Теоретичні підвалини вивчення поняття безпеки, як елемента економічних 
систем, в Україні закладені на початку 90-х років ХХ століття, що певною мірою пов’язано із здобуттям 
Україною незалежності, формуванням державності, усвідомленням національних економічних інтересів. 
Теоретичні дослідження поняття безпеки характеризувалися на той час залученням і адаптацією розробок 
переважно західних спеціалістів. Тоді і був вироблений теоретико-методологічний підхід, який, з одного боку, 
визначив парадигму майбутніх наукових досліджень, а з іншого – був реалізований у законодавстві. Відповідно 
до нього економічна і фінансова безпека трактується як стан захищеності відповідної системи чи інтересів того 
чи іншого суб’єкта (особи, суспільства, держави), який характеризується відсутністю загроз або стійкістю до їх 
впливу, здатністю до розвитку та самовідтворення.  

Оскільки фінансові відносини є частиною економічних, цілком об’єктивним слід вважати, що 
фінансова безпека акціонерних товариств є базовою складовою їх економічної безпеки. Для розуміння суті 
фінансової безпеки та її місця в системі економічної безпеки необхідно спочатку визначити, що розуміється 
під поняттям «економічна безпека». 

Стосовно підприємства деякі учені-економісти розуміють під поняттям «економічна безпека» 
інтегральну оцінку ресурсного потенціалу і ступеня захищеності підприємства від негативної дії зовнішнього 
середовища [28, с.49]. У ній знаходять віддзеркалення як елементи діагностики поточного стану, так і прогноз 
майбутніх ризиків і загроз. 

Інші науковці [29-31] розглядають економічну безпеку підприємства як такий стан корпоративних 
ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки, прав) і підприємницьких можливостей, при 
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якому гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування і динамічного 
науково-технічного і соціального розвитку, здатність швидко усунути і запобігти різноваріантні внутрішні й 
зовнішні негативні впливи (наслідки). Схоже визначення економічної безпеки дається автором Груніним О.А.: 
«Економічна безпека підприємства - це такий стан господарюючого суб’єкта, у якому він при найбільш 
ефективному використанні корпоративних ресурсів досягає запобігання, послаблення або захисту від існуючих 
небезпек та загроз або непередбачених обставин і в основному забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах 
конкуренції та господарського ризику» [32, с.37-38]. 

Визначення, які базуються на забезпеченні ефективного використання корпоративних ресурсів, стали 
основою для вироблення так званого ресурсного підходу до трактування сутності безпеки підприємництва та 
запровадження у науковий обіг поняття «корпоративна безпека». Проте, єдності думок щодо сутності 
нововведеного терміну серед науковців немає. Одні (О.Я.Кравчук [33,с.23], О.В.Скорук [34, с.297]) 
розглядають корпоративну безпеку як стан захищеності життєво важливих інтересів (чи господарських 
відносин) підприємства від різноманітних внутрішніх та зовнішніх загроз (чи негативних впливів), який 
гарантує найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства для забезпечення 
стабільного функціонування та динамічного розвитку з метою досягнення стратегічних цілей бізнесу. 
Фактично, таке трактування майже повторює зміст визначень поняття економічної безпеки підприємства, 
наведених вище. 

Інші автори [35-36] сутність корпоративної безпеки обмежують наявністю корпоративних відносин в 
акціонерному товаристві (тобто відносин, які виникають між особами та групами осіб, інтереси яких пов'язані з 
діяльністю корпорації та які зацікавлені у її результатах) та необхідністю  урегулювання корпоративних 
конфліктів. Так, І.А. Дмитрієв, А.О. Близнюк [35] пояснюють необхідність дослідження зазначеної категорії 
наявністю та поширенням таких негативних процесів, як недружні злиття та поглинання, процеси рейдерських 
захоплень підприємств, процеси перерозподілу пакетів акцій між засновниками, які можуть мати негативні 
наслідки для підприємства, а тому повинні бути контрольованими з боку його власників та менеджменту. 

Більш глибоко підійшов до вивчення зазначеного терміну В.І.Франчук [19], який розкриває сутність і 
зміст корпоративної безпеки через системне дослідження корпорації як форми організації підприємництва. 
Корпоративна безпека розглядається ним як стан системи в межах граничних значень і здатність  протидіяти 
загрозам та забезпечувати реалізацію власних інтересів [19, с.165]. При цьому автор наголошує, що 
корпоративна безпека є ширшим поняттям від категорії «економічна безпека» за рахунок збільшення видів 
об'єктів безпеки, до яких він відносить корпоративні відносини (економічні відносини та правовідносини) й 
корпоративні інтереси (власників, менеджерів і найманих працівників). 

На підставі теоретичних узагальнень існуючих тлумачень поняття «економічна безпека підприємства» 
(ЕБП) нами був проведений компонентний аналіз цих визначень, який дозволив виділити шість підходів, з 
позицій яких розглядається сутність терміну: 

1) ЕБП як стан (системи, відносин і ресурсів, розвитку і діяльності підприємства); 
2) ЕБП як сукупність властивостей, умов, характеристик; 
3) ЕБП як захищеність; 
4) ЕБП як комплекс заходів, методів; 
5) ЕБП як процес; 
6) ЕБП як спроможність реалізації стратегії підприємства. 
Таким чином, узагальнюючи проведений аналіз сутності досліджуваного поняття, доцільно відзначити, 

що економічна безпека має розглядатися не тільки як стан, що характеризується певними умовами 
функціонування, або як система заходів протидії загрозам, а й як спроможність цієї системи забезпечити такий 
стан або дії, що дозволять реалізовувати власні інтереси суб’єкту кожного економічного рівня окремо та 
національні інтереси держави у цілому. 

В економічній літературі окремо питанням фінансової безпеки суб’єктів підприємництва не 
приділялося достатньо уваги, оскільки вважалося, що багато цих питань знаходять своє відображення при 
розробці фінансової політики підприємства та управлінні фінансами підприємства. Однак, як справедливо 
відмічає Пластун О.Л. [37], фінансові відносини та методи управління фінансовими потоками підприємства 
набувають все більшого значення. Якщо раніше їх фактично не виділяли окремо, а розглядали як складову 
економічної діяльності підприємства, то на сьогодні навіть з’являються окремі наукові дисципліни суто 
фінансового характеру. Тому, підкреслюючи наявність логічного взаємозв’язку між економічною та 
фінансовою складовою діяльності господарських суб’єктів, автор акцентує увагу на розгляді саме фінансової 
безпеки як самостійної та необхідної складової їх діяльності. Ця взаємозалежність полягає зокрема в тому, що 
частина категорій є, з одного боку, економічними за своєю суттю, а з іншого - фінансовими. Одним з 
прикладів він наводить категорію прибутку, який є прямим результатом економічної діяльності підприємства 
і спрямовується на задоволення його поточних та перспективних економічних потреб (інвестиції, соціальні та 
інші потреби). В той же час прибуток є фінансовим результатом, власним фінансовим ресурсом підприємства. 

Аналіз існуючих визначень поняття «фінансова безпека підприємств» (ФБП) показав,  що в них 
знаходять своє відображення підходи, закладені у визначенні поняття «економічна безпека підприємства». 
Так, зокрема, узагальнення існуючих визначень дало можливість виділити сім ознак, через які висвітлюється 
сутність досліджуваної категорії:  

1) ФБП як рівень фінансового стану [10,11,38,39], 
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2) ФБП як захищеність фінансових інтересів [2,10]; 
3) ФБП як стан ефективності використання ресурсів [12, 40]; 
4) ФБП як здатність підприємства самостійно реалізовувати фінансову стратегію [41-43]; 
5) ФБП як стан фінансових ресурсів [15]; 
6) ФБП як складова безпеки вищого рівня [13, 44]; 
7) ФБП як комплексна характеристика підприємства [17].  
Активізація досліджень з проблем фінансової безпеки підприємств зумовила виокремлення множини 

підходів. Зокрема, П.А.Колпаков [45] виокремлює в якості базових нормативно-правовий, системний, 
функціональний та синергетичний підходи. Інші науковці виділяють: О.Нагірна [46] - інформаційний підхід, 
Ю.Б.Кракос, Р.О.Разгон [44] – ресурсний та програмно-цільовий підходи, О.Колісник [47] - стаціонарний, 
динамічний та інституційний підходи. Узагальнення та типологію існуючих підходів роблять 
Т.Ю.Загорельська [48], І.В.Журавльова [49], М.В.Кирилів [50], Ю.В.Квятківський [51]. Але в основі 
дослідження фінансової безпеки суб’єктів підприємництва можна виділити теоретичні концепції, які 
випливають із сутності поняття «безпека» та «економічна безпека підприємства». Зокрема, всі сутнісні 
ознаки, виділені нами вище, можна укрупнити, і в такому разі отримаємо: 

1) ФБП як стан (фінансових ресурсів, ефективності використання ресурсів); 
2)  ФБП як сукупність властивостей, умов, характеристик (як рівень фінансового стану, комплексна 

характеристика підприємства); 
3) ФБП як захищеність (фінансових інтересів); 
4) ФБП як спроможність реалізувати стратегію (у нашому випадку - фінансову стратегію). 
Якщо порівняти ці ознаки сутності терміну із виділеними підходами у дослідженні сутності ЕБП, то 

вони відповідають 1-му, 2-му, 3-му і 6-му підходам. Це означає, що ФБП як комплекс заходів та як процес не 
знайшли відображення у визначеннях науковців. У більшості визначеннях фінансова безпека підприємства 
розглядається як стан захищеності фінансових інтересів, при цьому кінцевою метою є забезпечення стійкості 
до загроз та протистояння ризикам. 

Фінансова безпека, як справедливо відмічає О.І.Барановський, не є статичною категорією [2, с.35]. Вона 
може коливатися між фінансовим процвітанням і тяжкою фінансовою кризою, тобто може мати різні рівні 
залежно від стану фінансової рівноваги підприємства та граничних значень вибраних показників. Тому 
забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання є, в першу чергу, багаторівневим процесом, який 
повинен здійснюватися на різних рівнях управління підприємством. 

Фінансова безпека суб’єктів підприємництва як економічна категорія часто розглядається паралельно з 
такими категоріями, як фінансова стійкість, рівновага, гнучкість [42, 45, 52]; стабільність [53]; фінансовий 
потенціал [10]; сталий (стабільний) розвиток [45, 54]. 

Так, з точки зору синергетичного підходу, як підкреслює П.А.Колпаков [45], безпеку господарюючого 
суб’єкту можна визначити як динамічно стійкий стан по відношенню до несприятливих впливів і діяльність по 
захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, по забезпеченню таких внутрішніх і зовнішніх умов його існування, 
які гарантують можливість стабільного розвитку. Тобто стійкість підприємств як економічна категорія, на думку 
автора, тісно пов’язана з поняттям фінансової безпеки. 

Цю думку підтверджує Костирко Л.А., який вважає, що економічні категорії «фінансова стійкість» і 
«фінансова рівновага» взаємозалежні [52, с.54]. До елементів, що характеризують стан фінансової рівноваги, 
автор відносить ліквідність, фінансову стійкість, ефективність використання власного капіталу і ризик. При 
цьому залежно від ситуацій фінансової рівноваги та умов їх реалізації науковцем виділено типи стану 
фінансової безпеки підприємства (ідеальний, стан статистичної рівноваги, стан назрівання фінансової кризи, 
фінансова криза першого, другого і третього ступеня) та сформовано зони фінансової безпеки (оптимальна, 
можлива, допустима, передкризова, неприпустима (кризова)). Результати дослідження, викладені у праці [52], 
підтверджують наявність взаємозв’язку і взаємовпливу таких категорій, як фінансова стійкість, фінансова 
рівновага та фінансова безпека. 

Однак, на думку Погосової М.Ю. [17], сутність поняття «фінансова безпека» є більш широким, ніж 
поняття «фінансова стійкість», оскільки остання не передбачає визначення причин виникнення загроз реалізації 
фінансових інтересів, розроблення заходів щодо нейтралізації або попередження впливу загроз, а тільки 
відбиває через відповідність певним нормативам стійкість фінансової системи (стабільність та несхильність до 
ризику втрат) суб’єкта господарювання. Ця теза відображена і в дослідженнях Папехіна Р.С., який вважає, що 
фінансова стійкість – необхідна, але не достатня умова фінансової безпеки підприємства. Підприємство може 
мати абсолютну фінансову стійкість, але мати низьку фінансову безпеку. І якщо твердження, що підприємство, 
яке має фінансову безпеку, має і фінансову стійкість, є правильним, то зворотне твердження не буде 
справедливим [55, с.41]. Це пов’язано з тим, що фінансова безпека залежить від більш широкого кола факторів, 
ніж стійкість підприємства.  

Межевов А.Д. [53] взагалі розглядає безпеку, стійкість і рівновагу як окремі функції управління 
організацією та складові більш широкої категорії «стабільність». При цьому зазначає, що «категорія 
«стабільність» є більш широкою і включає в себе безпеку, стійкість і рівновагу системи, тому їх слід 
розглядати як способи досягнення стабільності» [53, с.13].   

На нашу думку, при обґрунтуванні змісту категорії «фінансова безпека суб’єкта підприємництва» 
необхідно використати поняття «фінансовий потенціал». Це пов’язано з тим, що в основі фінансової безпеки та 
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фінансового потенціалу лежить поняття «фінансові ресурси». Так, зокрема, ряд науковців (Барановський О.І., 
Кім Ю.Г., Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Крутов В.В. та ін.) розглядають фінансову безпеку як стан 
фінансових ресурсів або стан забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами. На нашу думку, 
недоцільно обмежувати тлумачення фінансової безпеки тільки наявними фінансовими ресурсами, необхідно 
враховувати також і фінансові можливості для розвитку. Це вже передбачає розгляд поняття «потенціал». 

В більшості джерел потенціал трактується як сукупність наявних можливостей, ресурсів, запасів, 
засобів, що можуть бути використані для досягнення певної мети. Виходячи з такого тлумачення, фінансовий 
потенціал – це сукупність фінансових ресурсів та можливостей, які можуть бути використані для забезпечення 
розвитку суб’єкта підприємництва.  

Самі собою ресурси як основа потенціалу не можуть реалізувати певну мету. Для цього необхідні 
ефективні механізми формування, оптимального розподілу та раціонального використання таких ресурсів. Усе 
це означає наявність управлінської складової. А реалізація кінцевої мети залежить від дієвості її 
функціонування. У зв’язку з цим, можна погодитися з визначенням Свірського В., що «фінансовий потенціал – 
це сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів, що можуть бути мобілізовані та реалізовані 
фінансовою системою за певних умов для забезпечення сталих темпів економічного зростання у визначений 
період часу» [56, с.49]. При цьому формування фінансового потенціалу не є самоціллю, а спрямоване на 
забезпечення у майбутньому економічного зростання чи досягнення конкретних фінансових цілей 
(максимізація вартості капіталу, інвестиційна привабливість, висока кредитоспроможність підприємства 
тощо). 

Дослідження праць вітчизняних та зарубіжних науковців дало можливість зробити висновок про 
наявність тісного взаємозв’язку категорій фінансової безпеки, фінансової стійкості, рівноваги та фінансового 
потенціалу, який представлений на рис.1. 

 
Рис.1. Взаємозв’язок категорій фінансової безпеки, фінансової стійкості, фінансової рівноваги та 

фінансового потенціалу суб’єкту підприємництва (складено автором). 
Отже, виходячи із сформульованого вище визначення терміну  «безпека» та наведених аргументів 

можемо дати наступне визначення категорії «фінансова безпека суб'єкта підприємництва» - це комплексна 
характеристика системи, яка відображає рівень захищеності фінансових інтересів суб’єкта підприємництва у 
динамічному середовищі від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх фінансових загроз та здатність його 
зберігати фінансову стійкість і рівновагу за рахунок ефективного використання фінансового потенціалу з 
метою забезпечення стабільного  зростання у майбутньому. 

Звужуючи поняття фінансової безпеки суб’єкта підприємництва до поняття «фінансова безпека 
акціонерного товариства», можна охарактеризувати його таким чином: це складова економічної безпеки 
корпоративної системи, яка відображає рівень захищеності фінансових інтересів відповідних учасників 
корпоративних відносин в акціонерному товаристві від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх фінансових 
загроз та здатність його зберігати фінансову стійкість, рівновагу і стабільне зростання у стратегічній 
перспективі. 

Забезпечення фінансової безпеки акціонерного товариства у свою чергу представляє собою складний 
багаторівневий процес, який включає комплекс заходів по забезпеченню захищеності збалансованих 
фінансових інтересів акціонерного товариства від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх фінансових 
загроз. Об’єктивною основою забезпечення фінансової безпеки виступають процеси, що відбуваються в 
економічному базисі. Сукупність таких процесів є результатом дії механізму забезпечення фінансово-
економічної безпеки. 

Висновки та пропозиції. Отже, проведене дослідження показало, що сутність фінансової безпеки 
акціонерних товариств необхідно розглядати, з одного боку, як категорію, яка має право на самостійне 
існування, а з другого боку, як інтегральне поєднання сутнісних характеристик понять «безпека», «економічна 
безпека підприємства», «фінансова безпека підприємства» та «корпоративна безпека». Забезпечення фінансової 
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безпеки акціонерних товариств як суб’єктів підприємництва є складним процесом, який доцільно здійснювати 
на основі системного підходу. Побудова ефективної системи фінансової безпеки дозволить не лише підвищити 
захищеність підприємства від внутрішніх і зовнішніх ризиків, а і підвищить ефективність його діяльності в 
цілому. 

Перспектива подальших досліджень у цьому напрямку пов’язана з необхідністю виявлення внутрішніх і 
зовнішніх загроз, а також індикаторів і критеріїв фінансової безпеки акціонерних товариств та формуванні 
загалом системи забезпечення  фінансової безпеки. Потребує також більш чіткої конкретизації перелік 
структурних компонентів механізму забезпечення фінансової безпеки акціонерного товариства. 
 
РЕЗЮМЕ 
На основі представлених результатів компонентного аналізу існуючих визначень понять «економічна безпека 
підприємства», «фінансова безпека підприємства» виділено сутнісні ознаки цих дефініцій. Досліджено 
взаємозв’язок категорій фінансової безпеки, фінансової стійкості, фінансової рівноваги та фінансового 
потенціалу суб’єкту підприємництва та на цій основі уточнено зміст категорії «фінансова безпека суб’єктів 
підприємництва». Обґрунтовано необхідність введення в науковий обіг поняття «фінансова безпека 
акціонерного товариства» й дано авторське визначення цієї категорії.  
Ключові слова: акціонерне товариство, економічна безпека, фінансова безпека, фінансова рівновага, фінансова 
стійкість, фінансовий потенціал. 
РЕЗЮМЕ 
На основе представленных результатов компонентного анализа существующих определений понятий 
«экономическая безопасность предприятия», «финансовая безопасность предприятия» выделено сущностные 
признаки этих дефиниций. Исследована взаимосвязь категорий финансовой безопасности, финансовой 
устойчивости, финансового равновесия и финансового потенциала субъекта предпринимательства и на этой 
основе уточнено содержание категории «финансовая безопасность субъектов предпринимательства». 
Обоснована необходимость введения в научный оборот понятия «финансовая безопасность акционерного 
общества» и дано авторское определение этой категории.  
Ключевые слова: акционерное общество, экономическая безопасность, финансовая безопасность, финансовое 
равновесие, финансовая устойчивость, финансовый потенциал.  
SUMMARY 
In the article on the basis of the results of component analysis of existing definitions the essential features of "economic 
security", "financial security of an enterprise" are highlighted. The relationships between categories of financial 
security, financial stability, fiscal balance and financial potential of a business entity are investigated and on this basis 
the essence of the category "financial security of business entities" is defined. The author is proving the necessity of 
putting into scientific circulation the concept of "financial security of a joint stock company" and gives his own 
interpretation of that category. 
Key words: a joint stock company, economic security, financial security, financial stability, fiscal balance, financial 
potential. 
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В силу изменений произошедших в региональных экономиках с 2008 года, стало ясно, что 
диверсификация рисков, изыскание новых подходов и создания новых продуктов и услуг – это существенные 
факторы устойчивого состояния региона, а в иных случаях – и выхода из кризисных ситуаций. 

Якутия – это субъект, зарекомендовавший себя как инвестиционно привлекательный регион в 
основном в силу богатства природно-ресурсного потенциала. Чаще всего инвесторы знакомы с Якутией как с 
регионом, который ориентирован на добычу и переработку сырья, добываемого в регионе. Однако, 
современная экономическая обстановка требует переориентации производства, а также разработки и создания 
новых проектов, которые предусматривают принципиально новые товары и услуги.  

Якутия на данный момент придерживается политики диверсификации производства в рамках 
привлечения инвестиции. 

Опираясь на традиционные виды производства, регион стремится развивать сферу услуг, а также 
проекты, базирующиеся на уникальном природном комплексе региона. Поскольку существует устойчивая доля 
туристов, которые заинтересованы в экстремальном туризме. Такие туры, в рамках которых предусмотрено 
участие в таких автопробегах как «Кэмел-трофи» и «Париж-Даккар», ежегодно привлекают туристов из разных 
стран. Якутия намерена создать подобное в рамках испытательного автоцентра «Полюс Холода», который в 
перспективе должен стать особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Предполагается, что 
автопробег по маршруту «Якутск-Верхоянск-Оймякон» будет привлекать как туристов из-за рубежа, так и 
России. Параллельно с привлечением туристов должна осуществляться деятельность по исследованию и 
разработке поведения техники и комплектующих при экстремально низких температурах. Предполагается, что 
заинтересованными в этом проекте смогут выступить как представители других регионов, так и представители 
других стран, которые тоже сталкиваются с проблемами эксплуатации техники в условиях низких температур. 
Окупаемость проекта обусловлена его многозадачностью – через призму использования туристско-
рекреацинной составляющей проекта. Якутия, которая сталкивается с проблемой эксплуатации техники, 
возведения зданий и сооружений в условиях резкоконтинентального климата, также во многом заинтересована 
в создании инвестиционных проектов, которые решали бы проблемы подобного характера. 

В силу того, что Якутия обладает, как известно, развитой сферой добычи и переработки большого 
количества полезных ископаемых.   После добычи и переработки минерального сырья существует 
определенная доля отдохов, колторые также было бы целесообразно задействовать в производстве. Близость к 
источникам сырья предполагает, что создание новых смесей и материалов может быть положительным 
фактором, поскольку снизится себестоимость конечного продукта.  Среди таких проектов, которые 
предполагают использование, в том числе, и отходов горнодобывающей промышленности, выступает проект по 
созданию и апробации сварочных элкетродов, пригодных для использования при низкотемпературных 
режимах.   

Также следует упомянуть проект по разработке и внедрению технологии зимнего бетонирования, а также 
возведения зданий с использованием энергоэффективных блоков. 

Если рассматривать инвестиционные проекты, которые опираются на уникальный природный потенциал 
региона, следует выделить следующие проекты.  

Биологически активные добавки представляют определенный интерес с нескольких сторон. С одной 
стороны, это товар, который ориентирован и на внутренний и на внешний рынки, предполагающий серию 
научных разработок и их апробацию.  С другой стороны, эти добавки могут стать товаром, сопутствующим 
деятельности туристического комплекса региона, наравне с товарами по инвестиционному проекту, 
предполагающему производство эфирных масел на основе природного потенциала республики. 

В силу того, что мох ягель, произрастающий на территории Якутии, обладает детоксикационным 
эффектом, предполагается создание инвестиционного проекта по разработке биологически активной добавки 
противотоксического и противонаркологического действия «Ягель».  Также хотелось бы упомянуть проект по 
созданию БАДов на основе полиненасыщенных жирных кислот молодняка якутской лошади. Считается, что 
произведенные таким образом БАДы будут интересны для людей, желающих поправить свое здоровье, а также 
для туристов в качестве сувенира. (Подобные биологически активные добавки давно стали сувенирами для 
туристов, посещающих страны Азии, в частности Китай).  

Вышеописанные инвестиционные проекты описывают только  незначительную часть деятельности 
региона. Как видно, Якутия стремится изыскивать технологии, значимые для региона, способные решать 
экономические и социально ориентированные задачи. Решающую роль в этом вопросе играет географическое 
положение региона и климатические условия. В свете глобализационных изменений, Якутия может найти 
партнеров и инвесторов среди частных лиц и компаний из стран со сходным климатом. 
 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена обзору инвестиционных проектов, функционирующих на современном этапе развития 
региона, которые опираются на инновационную составляющую. Дан обзор ряда проектов, которые 
предполагают создание специфических продуктов и услуг, которые обусловлены природно-климатическими 
особенностями региона. 
Ключевые слова: инвестиции, республика Саха (Якутия), инновационный подход. 
SUMMARY 
The article is devoted to the review of the investment projects functioning at the present stage of region development 
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which lean against the innovative component. The review of some projects which assume creation of specific products 
and services which are caused by natural and climatic features of region is given. 
Keywords: investments, republic Sakha (Yakutia), the innovative approach. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО КЛАСТЕРУ  
 
Ращупкіна В.М., д.е.н., проф.  Донбаська національна академія будівництва і архітектури 
Іванова В.В. к.е.н., доц. Макіївський економіко-гуманітарний інститут   

 
Постановка проблеми. Останнім часом трансформаційні процеси в економіці України, активізують 

проблеми пошуку нових форм організації виробництва і виробничих відносин, які мають створювати 
конкурентні переваги. Механізм господарювання, що склався, а також необхідність зростання економічного 
потенціалу держави, визначають вимоги до створення організаційних структур управління - виробничих 
кластерів. Функціонування яких неможливе без побудови науково-обґрунтованої методології оцінки 
ефективності функціонування кластеру. Під оцінкою ефективності кластеру, в широкому сенсі, слід розуміти 
систему показників, що дозволяють вимірювати результати його економічної діяльності. У проведеному 
дослідженні методологія оцінки кластеру розглядається з двох позицій: впливу кластеру на макроекономічні 
показники і впливу кластеру на ефективність підприємств – учасників будівельного кластеру. 

Аналіз останніх досліджень. Серед вітчизняних та зарубіжних учених, які досліджували методологію 
оцінки ефективності економічних систем, у тому числі й кластерів, можна виділити наступних: Л.Б. 
Вардомського, А.В. Глотко, К.В. Гончарова, Ю.Г. Лаврикова, В.В.Малахова, В.А. Матвєєва, В.А. Наумова, І.В. 
Пилипенко, О.А. Романова, С.І.Соколенко, О.С. Федоренко, Т.А. Шиндіна та ін. Зокрема, недостатньо вивчені 
тенденції формування організаційної структури, економічний механізм, що ілюструє взаємозв’язок у 
виробничому процесі суб’єктів господарювання, внутрішню динаміку виробництва кластерних об’єднань.  

Мета статті. Обґрунтування методології функціонування економічної бізнес-моделі, побудованої на 
новому економічному механізмі взаємозв’язків суб'єктів господарювання які мають стратегічну направленість.  

Результати дослідження. Необхідно відзначити, що будівельний комплекс є складною міжгалузевою 
системою, питома вага якої у ВВП України досить значна, становить 8%, охоплює майже 10% усіх зайнятих у 
народному господарстві, з них 6% – у будівництві. Базовою ланкою є промисловість будівельних матеріалів. В 
Україні виробництво будівельних матеріалів отримало високий розвиток завдяки значній сировинній базі та 
давньому господарському освоєнню території. Тож з методологічної точки зору для розвитку інвестиційно-
будівельної стратегії необхідне обґрунтування методології його функціонування в національній економіці — 
економічної моделі, побудованої на новому, економічному механізмі взаємозв’язків суб'єктів господарювання 
які мають стратегічну направленість. Тільки на основі такої моделі, оцінки потенціалу інвестиційно-
будівельного комплексу можна виявити основні чинники, макроекономічні взаємозв'язки і тенденції, 
залежність інвестиційно-будівельної активності від економічних циклів, процесів в областях і регіонах, 
здійснювати науково обґрунтоване прогнозування і регулювання розвитку будівельного комплексу.  

Формування кластерної бізнес - моделі з внутрішніми бізнес процесами є інтеграційною взаємодією 
юридичних суб’єктів, пов'язаних між собою координаційними відносинами великого бізнесу. Організаційна 
структура кластерної бізнес - моделі представлена на рис.1.1. В результаті спільної інтеграційної діяльності усі 
учасники будівельного кластера досягнуть основоположної мети: розвиток внутрішнього ринку, а на цій основі 
залучення інвестицій в регіони і державу в цілому; 

підвищення конкурентоспроможності учасників кластера за рахунок упровадження нових технологій; 
зниження витрат і підвищення якості відповідних наукоємних послуг за рахунок ефекту синергії і 

уніфікації підходів в якості, логістиці, інжинірингу, інформаційних технологіях і т.д.; 
забезпечення зайнятості, підвищення продуктивності праці в умовах реформування крупних підприємств 

і аутсорсингу; 
консолідоване лобіювання інтересів учасників кластера в різних органах влади; 
підвищення ефективності бізнесу – за рахунок ряду чинників, основними з яких є: 
поліпшення фінансово-господарської діяльності на основі гарантованого портфеля замовлень для 

внутрішнього ринка збуту продукції і стабілізації взаємних поставок сировини, матеріалів, послуг і інше;  
збільшення прибутку кожного учасника в результаті зростання об'ємів виробництва і оптимізації 

внутрішніх цін на проміжну продукцію з урахуванням конкурентноздатних оптових цін на кінцеву продукцію; 
зменшення суми необхідних оборотних коштів за рахунок прискорення їх оборотності і впорядкування 

взаєморозрахунків;  
фінансове забезпечення інвестиційної діяльності на більш вигідних умовах в результаті участі в 

будівельному кластері «внутрішнього комерційного і банківського капіталу» і ін.  
 

                                                           
© Ращупкіна В.М., Іванова В.В., 2011 
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Сприяючи рішенню найважливішої державної політики в своїй господарській діяльності учасники 
повинні розраховувати на відповідну державну програму розвитку, що забезпечувала б ефективне управління й 
розвиток будівельного кластера. В організаційну структуру управління необхідно включати інвестиційно-
фінансову інфраструктуру, а саме: Перший Український міжнародний банк, Донгорбанк, ВТБ, Приватбанк, а 
також страхові компанії і ін. Для забезпечення ризикових інвестицій щодо проектів металобудівництва 
необхідно створювати венчурні фонди і пайові інвестиційні фонди . Внутрішні бізнес-одиниці яких складають 
групи (власників,  виробничі, комерційні фінансові, сервісні, наукові блоки).  

При цьому є дуже важливим вибір організаційно-правової форми функціонування кластерних об'єднань, 
регулювання виробничих взаємозв’язків, це впливає як на інтеграцію виробничих бізнес - процесів, так і на 
користь її учасників.  

По-перше, на відміну від договору про спільну діяльність, координація в управлінні досягається за 
рахунок інтеграції капіталу у стратегічному альянсі. Який приймає реорганізаційне рішення про створення 
нової компанії у організаційно-правовій формі – корпорація для реалізації бізнес – цілі. Таке надасть 
можливість за рахунок її доходів направляти фінансові джерела на  використання у виробничій сфері та у 
напрямку техніко-економічного розвитку, вдосконалення виробництва продукції відповідно до перспективної 
стратегії і інвестиційної політики стратегічного альянсу. Наявність центральної компанії посилює ступінь 
організаційних процесів у виробництві, дозволяє перейти від скоординованої співпраці до більш тісних 
керованих взаємозв’язків, що гарантує велику міцність інтеграції. 

По-друге, не дивлячись на деякі обмеження, підприємства, що входять в корпорацію, залишаються 
юридично і економічно самостійними. Корпорація не відповідає за зобов'язаннями його учасників, а учасники 
не відповідають за зобов'язаннями корпорації. 

Головною передумовою ефективного функціонування кластерних об’єднань є довгострокове планування, 
координаційна політика, закріплююча довіру до партнерів, прагнення до співпраці вищого і середнього 
менеджменту компаній союзників.  

Припускаючи, відповідно до українського законодавства спільно і на основі договору учасників для 
споріднених промислових підприємств металургійної галузі, а саме: «Метінвест Холдингу» і ВАТ «ММК ім. 
Ілліча», є економічно доцільним розвиток будівельного кластеру з його бізнес-процесами, що надає можливість 
розширення сегменту споживання металевих конструкцій у будівництві, освоєння додаткових обсягів 
металургійного виробництва. Та як координуючого внутрішнього структурного підрозділу заснування 
Всеукраїнський Центр використовування металу в будівництві (ВЦВМБ), якому делегувати повноваження: 

в централізованому управлінні виробничими обсягами споживання металопродукції в інфраструктурі 
держави в межах загальної бізнес – цілі; 

в отриманні додаткового портфеля замовлень на оновлення металофонду інфраструктури Україні для 
споріднених галузей як металургійна, машинобудівна та ін.; 

створенні інвестиційно-будівельного фонду «Інвестиційно-будівельні перспективи Донбасу»; 
створенні інформаційного центру та аналітичної групи щодо аналізу стратегії розвитку та виробничих 

обсягів будівельно-монтажних робіт; 
координації портфелем замовлень на металеву продукцію, згідно будівельних стандартів споживання.  
 створенні «Науково-виробничого Центру енергетичного метало будівництва і енергозбереження» 

функції якого полягатимуть у координації обсягів споживання металевих конструкцій у енергетичній галузі. Та 
як внутрішньої організаційної структури: аналітичного координаційного центру; центру економічного аналізу 
стратегії розвитку; центру економічного аналізу впровадження обсягів будівельно-монтажних робіт у 
енергетичній галузі; аналізу обсягів оновлення інфраструктури держави (у т.ч. транспортної). 

Для досягнення мети ВЦВМБ повинен забезпечити взаємодію з Міністерством регіонального розвитку і 
будівництва, економіки, промислової політики і Кабінетом Міністрів України, з Верховною Радою України, з 
Адміністрацією Президента, а також з УКРНІЇ Проектстальконструкція ім. В.Н. Шимановського, інститутом 
електрозварювання ім. Патона, міжнародними організаціями. ВЦВМБ повинен досягти національного рівня 
визнання з розвинутою організаційною структурою на регіональних рівнях та Україні. 

Методологію формування кластерних об’єднань наведено на рис. 2. 
Висновки. У процесі дослідження доведено, що створення будівельного кластеру в рамках регіонального 

інвестиційно-будівельного комплексу Донецької області приведе до зростання інвестицій, розвитку малого й 
середнього підприємництва, підвищення гнучкості й мобільності будівельних компаній та інших позитивних 
напрямків розвитку регіональної економіки.  
РЕЗЮМЕ 
Розглядається науково-методологічний підхід, щодо проблем управління регіонально-інвестиційним розвитком 
будівельного комплексу. Обґрунтовано економічну доцільність створення  кластерної бізнес-моделі, 
організаційну структуру управління, методологію формування виробничих взаємовідносин. 
РЕЗЮМЕ 
Рассматривается научно-методологический поход к проблеме управления регионально-инвестиционным 
развитием строительного комплекса. Обоснована экономическая целесообразность создания кластерной бізнес-
модели, организационной структуры управления, методологию формирования производственных 
взаимоотношений. 
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SUMMARY 
Scientific-methodological approach is considered, in relation to the problems of management by regional-investment 
development of build complex. Obgruntuvano financial viability of creation  of cluster business-model, organizational 
structure of management, methodology of forming of production intercommunications. 
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НАПРЯМИ РЕАЗЛІЗАЦІЇЇ ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ 
ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Рябчин О.М., к.е.н., доцент кафедри міжнародна економіка, Донецький національний університет   

 
Проблема зміни клімату є одним з елементів  проблеми сталого розвитку. У результаті цього політика в 

області клімату може бути більш ефективною, якщо вона буде включатись в послідовному порядку до більш 
широких стратегій, спрямованих на додання національним і регіональним схемам розвитку сталого характеру.   

Історичний розвиток економічної думки (навчання Сміта, Рікардо, Мальтуса, Міля та інших) призвів до 
домінування в ХХ столітті неокласичної економічної науки. В останні десятиріччя в паацях традиційних 
економістів основна увага приділяється турботам про довкілля, де головне місце посіла тема “інтерналізації 
екстерналій (зовнішніх факторів)” Альфреда Пігу. Під екстерналіями розуміють чинники та явища, які є 
зовнішніми стосовно ринкового механізму, і тому вони не впливають на роботу ринку та процес ринкового 
ціноутворення. Такими екстерналіями можуть бути соціальні та екологічні наслідки економічної діяльності 
людей, які не відображаються ринковими механізмами і не впливають на визначення рівноважних цін. 

Відповідно до логіки Пігу, екосистеми належним чином не охороняються в процесі економічної 
діяльності через те, що їх вартість не включається до ціноутворення, а отже в ринкові сигнали, які визначають 
економічні рішення індивідульних виробників і споживачів, та економічної системи в цілому. Інтерналізація 
екологічних і соціальних екстерналій – це трансформація додаткових витрат, спричинених зовнішніми щодо 
вільного ринку екологічними і соціальними факторами, у внутрішні витрати виробництва, тобто їх інтеграція в 
ринкове ціноутворення. [1] 

Економіка довкілля базується на неокласичній економічній теорії, зосереджується на цінах, і головне 
питання полягає в тому, як інтерналізувати зовнішні екологічні витрати, щоб досягти цін, які віддзеркалюють 
повні соціальні гранично можливі витрати.   

Як деяке наближення до реальності неокласична модель була прийнятною в часи, коли фізичні масштаби 
людської економіки, і зокрема зумовленого нею ресурсопотоку, були незначними порівняно з відповідними 
параметрами глобальної екосистеми.  

Однак неокласична економіка дедалі частіше постає перед наростаючою і дедалі складнішою проблемою 
інтерналізації екологічних і соціальних екстерналій – трансформації додаткових витрат, спричинених 
зовнішніми щодо вільного ринку екологічними і соціальними факторами у внутрішні витрати виробництва, 
тобто їх інтеграції в ринкове ціноутворення.  

 Екологічна економіка, яка виникла наприкінці XX ст. як інтегральна (синтезуюча) наука, поєднує 
підходи і досягнення різних наукових шкіл і дисциплін, та пропонує інший, більш комплексний погляд на 
економічну діяльність людей в контексті її взаємозв’язків з природним середовищем та людськими 
спільнотами. 

На основі дослідження еволюції екологічних поглядів на розвиток економіки, враховуючи посилення 
екологічної складової в розвитку глобалізаційних процесів, а також в результаті виділення еколого-
енергетичних загроз як найнебезпечніших подальшому існуванню людської цивілізації, запропоновано 
виділення  категорії «глобальна екологічна економіка», яку слід визначити як тип міжнародного сталого 
економічного розвитку світового господарства в умовах зміни клімату, що забезпечує глобальну 
еколого-енергетичну безпеку, через зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення 
енергоефективності, розвиток відновлювальної енергетики та ринкових механізмів скорочення викидів 
парникових газів (ПГ) (рис 1). 

                                                           
© Рябчин О.М., 2011 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 178 

 
Рис.1. Розвиток екологізації економічної думки і глобальна екологічна економіка 

 
Перехід та функціонування глобальної екологічної економіки здійснюється за рахунок ряду еколого-

економічних, політичних та технологічних факторів, таких як скорочення емісії ПГ, зменшення споживання 
паливно-енергетичних ресурсів і розвиток ринку торгівлі квотами на забруднення. На основі дослідження 
виділено 3 етапи розвитку глобальної екологічної економіки – економіка  зміни  клімату,  низьковуглецева  
економіка  і  економіка  нульових викидів. 

 Економіка зміни клімату  має на меті перехід постіндустріальної світової економіки до використання 
енергоефективних технологій, що знижують споживання викопного палива і скорочують викиди ПГ в 
атмосферу, шляхом більш ефективного перетворення енергії для запобігання катастрофічних наслідків зміни 
клімату і обмеженості природних ресурсів. 
Низьковуглецева економіка - це виробництво, торгівля, споживання, які не призводять до значних викидів 
вуглекислого та інших ПГ і не загрожують стабільності клімату. Вона є попередницею економіки нульових 
викидів 

Економіка нульових викидів (посткарбонова економіка) - це кінцева мета глобальної екологічної 
економіки, що спрямована на повну відмову від використання викопного палива і заміщення його 
поновлюваними альтернативними джерелами.  

Якщо й надалі відкладати вживання конкретних заходів з подолання негативних екологічних наслідків 
глобалізації, концентрація в атмосфері ПГ буде збільшуватись і надалі, що ускладнить дотримання стабільної 
концентрації CO2 в атмосфері, що може призвести до ймовірності  небезпечної зміни клімату. 

Як показали результати дослідження, пом'якшення наслідків кліматичних змін слід очікувати після 2030 
р., а світові температури досягнуть свого максимуму приблизно в 2050 р., що підтверджує існування лагу між 
вжитими заходами щодо вирішення проблем зміни клімату і їх результатів.   

Необхідними є термінові і радикальні реформи в галузі екологічної і енергетичної політики. З часу 
промислової революції економічне зротсання і добробут суспільства базувались на енергетичних системах, 
заснованих на вуглецевмістному паливі. Протягом наступних декількох десятиліть у світі очікується 
енергетична революція, що дозволить всім країнам адаптуватись до низьковуглецевої економіки. Ця адаптація 
має розпочатись в розвинених країнах і передбачає скорочення ними викидів ПГ, щонайменше, на 80% до 2050 
р., причому на 30% скорочення має бути здійснене до 2020 р. Для досягнення поставлених цілей крива 
сукупних викидів повинна досягти максимуму в період між 2012 і 2015 р. Країни, що розвиваються, також 
повинні будуть визначити траєкторію переходу на низьковуглецеве споживання, хоча темп переходу буде 
відображати їх більш обмежені ресурси, необхідність підтримки економічного зростання 

Визначимо напрями подолання негативних екологічних наслідків глобалізації, які необхідні для розвитку 
системи міжнародної еколого-енергетичної безпеки з метою здійснення швидкого переходу до глобальної 
екологічної економіки. 

Успіх ґрунтується на трьох стратегіях.  
1.Встановлення ринкових механізмів відшкодування викидів ПГ.  
Ринкові інструменти відіграють важливу роль у створенні стимулів, що сигналізують підприємствам і 

споживачам, що скорочення викидів призводить до створення додаткової вартості – і що спроможність Землі до 
поглинання вуглекислого газу є обмеженою. Два основних способи встановлення ціни – це оподатковування і 
торгівля квотами на викиди. 
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2. Забезпечення державного регулювання задля пом'якшення і адаптації до наслідків кліматичних змін. 
Успішна стратегія, в остаточному підсумку, вимагає, щоб споживачі і інвестори переходили на джерела 

енергії з низьким змістом вуглецю. Цінові механізми можуть ініціювати зміну поведінки, але одних цін мало 
для досягнення скорочень у тому масштабі або тими темпами, які потрібні. Держава повинна зіграти 
вирішальну роль у стимулюванні зміни поведінки з метою полегшення переходу до низьковуглецевої 
економіки. Встановлення стандартів, надання інформації, стимулювання досліджень, обмеження у випадку 
необхідності кількості альтернатив, які можуть бути перешкодою на шляху вирішення проблеми зміни клімату, 
субсидії на електроенергію, є ключовими елементами системи регулювання. 
3. Активізація міжнародного співробітництва між розвинутими та країнами, що розвиваються.  

За умовами РКЗК ООН міжнародне співробітництво було визначено як основний фактор 
пом'якшення зміни клімату.  Розвинені країни повинні очолити боротьбу із кліматичними змінами. Але 
щоб уникнути небезпечних змін клімату, необхідно домогтись переходу країн що розвиваються, до 
низьковуглецевого споживання. Міжнародне співробітництво сприяє полегшенню цього переходу, 
стежачи за тим, щоб траєкторії викидів не перешкоджали розвитку людини і економічному зростанню.  

Запропоновані напрямки подолання негативних екологічних наслідків глобалізації потребують 
фундаментальних змін в енергетичній політиці і у сфері міжнародного співробітництва. Підтримка сталого вуглецевого 
балансу вимагає «керування недостатністю» - мається на увазі недостатня здатність Землі поглинати ПГ.  

Без фундаментальної реформи ринкових відносин світ не уникне небезпечної зміни клімату. Переговори щодо 
виконання умов Кіотського протоколу після 2012 р. дають можливість поліпшити картину. Однією з невідкладних 
вимог є включення положень про передачу фінансових коштів і технологій країнам, що розвиваються. Інша вимога - 
міжнародне співробітництво, покликане сформувати механізми енергоефективного розвитку країн в системі сталого 
розвитку світового господарства. 
Як свідчать результати проведеного аналізу,  енергоефективність зміцнює свої позиції в усьому світі. Уряди 
країн все більшою мірою усвідомлюють необхідність застосування комплексного підходу до вирішення питань 
енергоефективності в рамках політики, що проводиться в сфері як енергетики, так і боротьби зі зміною клімату.  
Енергоефективність - це інструмент, який одночасно сприяє досягненню трьох основних цілей енергетичної 
політики: 

1) підвищення енергетичної безпеки; 
2) зниження шкідливого екологічного впливу внаслідок зниження використання енергоресурсів; 
3) підвищення конкурентоспроможності промисловості. 

Проекти, що приводять до зростання енергоефективності, залежать від передачі технологій, що 
допомагає в їх здійсненні. Більш того, потенціал стратегії в області енергоефективності існує в країнах як з 
монополізованим, так і з лібералізованим енергетичним ринком, хоча масштаб і ефективність політики в галузі 
енергоефективності можуть зростати по мірі здійснення ринкових перетворень. Завдання полягає в досягненні 
на практиці фактичних, відчутних результатів у сфері підвищення енергоефективності. 

 З метою підвищення енергоефективності використовується цілий ряд економічних заходів. Такі заходи 
варіюють від інформаційної підтримки/консультацій до фінансових інструментів і заходів в сфері регулювання 
(як обов'язкових, так і добровільних). За останні роки як найбільш ефективний підхід зарекомендувало себе 
поєднання заходів. Заходи, здійснювані ізольовано, виявляються менш ефективними. 

 
Рис. 2 Енергоефективність - різні можливості і напрями політики для поліпшення показників [2] 

При цьому необхідно удосконалити  інституціональну інфраструктуру для формування і проведення політики в 
сфері енергоефективності і забезпечення належної координації дій організацій, що займаються питаннями 
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енергоефективності, поліпшення стану навколишнього середовища і зміни клімату, а також відповідальних за 
розробку економічної політики. 

Таким чином, збільшення рівня еколого-енергетичних загроз глобалізації зумовило необхідність 
формування системи еколого-енергетичної безпеки, яка включає створення широкої мережі установ, 
організацій та об’єднань охорони навколишнього середовища, збільшення фінансової і технологічної 
підтримки, управління природокористуванням, стимулювання раціонального споживання енергії тощо. 
Ефективність забезпечення глобальної безпеки повинна здійснюватися через розвиток економіки, а не 
через її захист, завдяки впровадженню положень теорії сталого розвитку в існуючі концепції 
забезпечення безпеки, прикладом чого є реалізація положень Кіотського протоколу як системних заходів 
мінімізації наслідків глобальних загроз. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті розкриваються теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації стратегії  подолання 
негативних екологічних наслідків глобалізації, що необхідно для розвитку системи міжнародної еколого-
енергетичної безпеки з метою здійснення швидкого переходу до глобальної екологічної економіки. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье раскрываются теоретические и практические аспекты формирования и реализации стратегии 
преодоления негативных экологических последствий глобализации, что необходимо для развития системы 
международной эколого-энергетической безопасности с целью осуществления быстрого перехода к глобальной 
экологической экономики. 
Ключевые слова:экономика изменения климата, энергетическая политика, энергосбережение, глобализация, 
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SUMMARY 
The article covers theoretical and practical aspects of forming and implementing strategy to overcome the negative 
environmental consequences of globalization to develop the international environmental and energy security for the 
purpose of rapid transition to global environmental economics. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД 
ПІСЛЯКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

 
Снігова О.Ю., к.е.н., доц., с.н.с.,  с.н.с. відділу економічного зростання та структурних змін в економіці ДУ 
„Інститут економіки та прогнозування НАН України” м. Київ   
 

Постановка проблеми. Економіка старопромислових регіонів у 2010 р. характеризується повільними 
темпами післякризового відновлення. Зростаючи потреби світового ринку сприяли збільшенню обсягів 
промислового виробництва та нарощуванню обсягів експорту товарів в старопромислових регіонах, що 
обумовило їх вихід з кризи більш швидкими темпами, ніж інших регіонів країни. Проте існує низка проблем, 
які ускладнюють вихід старопромислових регіонів з кризи та не сприяють їх продуктивному розвитку у 
перспективі. Результативність формування та реалізації заходів антикризової політики, державної та 
регіональної політики щодо забезпечення ефективного розвитку старопромислових регіонів потребує чіткого 
осмислення тенденцій соціально-економічного розвитку цих регіонів в період післякризового відновлення, 
визначення та встановлення проблем, а також ризиків і загроз розвитку, що витікають з їх невирішеності. 

Вирішенням проблем старопромислових регіонів займається значна кількість провідних вчених. 
Вагомими є наукові результати вітчизняних науковців О. Амоші, К. Горожанкіної, Л. Костіної, Є. Крихтіна, 
В. Ляшенка та інших. Важливі напрацювання стосовно подолання проблем та забезпечення Н. Гальцева, 
О. Косінцев, В. Княгінін, З. Муллагаєва, О. Татаркін, І. Тургель та інші. Переважна кількість наукових розробок 
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стосується формування перспектив і встановлення обмежень соціально-економічної модернізації і структурних 
змін економіки, питань інноваційної трансформації виробничих комплексів старопромислових регіонів, оцінки 
їх трансформаційного потенціалу та визначення стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку тощо. 
Незважаючи на зростаючий інтерес до наукової тематики забезпечення ефективного розвитку 
старопромислових регіонів, залишаються недостатньо розробленими питання встановлення ризиків та загроз, 
що формуються внаслідок інерційного розвитку старопромислових регіонів. 

Метою статті є визначення ризиків та загроз ефективному розвитку старопромислових регіонів України, 
що формуються внаслідок інерційного розвитку старопромислових регіонів у післякризовий період, та 
формування рекомендацій щодо їх подолання або зменшення негативного впливу на розвиток 
старопромислових регіонів в реальному часі та в перспективі. 

Виклад основного матеріалу. У рейтингу регіонів з соціально-економічного розвитку в 2009 р. три з 
чотирьох старопромислових регіонів України (Дніпропетровська, Запорізька та Луганська області) відносилися 
до групи аутсайдерів та практично не покращували власних позицій протягом року. Незадовільними були 
рейтингові позиції й Донецької області. Позитивні зрушення у світовій економіці, що відбувалися протягом 
2009-2010 рр., значно покращили позиції всіх старопромислових регіонів у загальному рейтингу регіонів 
України. За результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України для 
старопромислових регіонів 2010 р. характеризується покращенням соціально-економічного становища 
практично за всіма напрямами, за якими здійснюється оцінювання: інвестиційна та зовнішньоекономічна 
діяльність; державні фінанси та фінансові результати діяльності підприємств; соціальний сектор; споживчий 
ринок. Виключення становить лише сфера реального сектору, де разом із значним покращенням ситуації в 
Дніпропетровській та Запорізькій областях, відбулося значне погіршення становища в Донецькій та Луганській 
областях, які зайняли позиції аутсайдерів. 

В цілому, протягом 2010 р., кардинальних змін у реальному секторі старопромислових регіонів не 
відбулося. Хоча за 9 міс. 2010 р. індекс промислової продукції та темпи зростання валової продукції сільського 
господарства до відповідного період попереднього року у старопромислових регіонах є задовільним і ці регіони 
показують одні з найкращих результатів серед інших регіонів України, загальний стан у реальному секторі 
старопромислових регіонів залишається незадовільною. Така ситуація сформувалася переважно за рахунок 
незадовільної інноваційної активності підприємств, розташованих на території старопромислових регіонів. 
Низькими залишаються й рівні сплати в старопромислових регонах за спожиті електроенергію та природний 
газ. 

Протягом 2010 р. у всіх старопромислових регіонах обсяги промислового виробництва зросли, проте 
післякризове відновлення відбувалося різними темпами. Найбільш відчутно – у Дніпропетровській (більш ніж 
16%) та Донецькій (близько 15%) областях. Зростання обсягів промислового виробництва в цих областях 
практично в 1,5 рази вище середньоукраїнського значення. Саме старопромислові регіони зробили основний 
внесок у приріст промислового виробництва по країні у січні – вересні 2010 р. порівняно з попереднім періодом 
2009 р. за рахунок забезпечення виробництва продукції металургії ( майже на 13%), машинобудування 
(практично на 33%), хімічної та нафтохімічної промисловості (більш ніж на 20%). Позитивні тенденції щодо 
приросту промислової продукції збереглися й у січні 2011 р.: приріст промислового виробництва мав місце у 
Луганській (практично 22%), Донецькій (близько 21%) та Запорізькій (більше 16,5%) областях. Виключення 
становить лише Дніпропетровська область, де у січні 2011 р. зниження промислового виробництва становило 
0,6% до відповідного періоду попереднього року. 

У 2010 р. відстежується значне покращення становища старопромислових регіонів у сфері інвестиційної 
та зовнішньоекономічної діяльності. На відміну від 2009 р., коли, за виключенням Донецької області, 
старопромислові регіони мали незадовільні позиції у рейтингу у цим напрямом, за результатами 9 міс. 2010 р. 
всі старопромислові регіони України займають високі позиції, наближаючись до групи лідерів. 

Одночасно у старопромислових регіонах відчувається брак інвестиційних ресурсів. Про зниження 
зацікавленості закордонних інвесторів у розвитку економіки старопромислових регіонів свідчать зменшення 
обсягів прямих іноземних інвестицій. Це зменшення за 9 міс. 2010 р. найбільш відчутним було у Запорізькій (на 
16,3 млн. дол. США) та Луганській (близько на 14 млн. дол. США). Виключення становила лише 
Дніпропетровська область, де приріст прямих іноземних інвестицій за цей період становив 117,0 млн. дол. 
США, що дозволило області посісти другу позицію після м. Київ у рейтингу за цим показником. Незважаючи 
на незадовільні темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку старопромислових регіонів, 
серед старопромислових галузей для іноземних інвесторів у 2010 р. залишаються привабливими хімічна та 
нафтохімічна промисловість, металургійне виробництво та машинобудування. Інвестування виробництва коксу 
та продуктів нафтоперероблення для іноземних інвесторів є менш цікавим. 

Неоднозначною є динаміка інвестицій в основний капітал старопромислових галузей України. Так, 
частка інвестицій в оновлення основного капіталу добувної промисловості за 9 міс. 2010 р. є найбільшою 
протягом останніх 5 років та становить близько 30%. З них потреба в оновленні основних фондів підприємств з 
видобутку паливно-енергетичних корисних копалин також найбільшою мірою була задоволена за цей період та 
досягла майже 20% від загального обсягу інвестицій в основний капітал промисловості. Серед галузей 
переробної промисловості як протягом 2004-2009 рр., так і за 9 міс. 2010 р. значно відрізняється позитивною 
динамікою інвестицій в основний капітал хімічна та нафтохімічна промисловість. У порівнянні з аналогічним 
періодом 2009 р. за січень – вересень 2010 р. інвестиції в основний капітал цих старопромислових галузей 
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зросли більше, ніж у 2 рази та досягли межі у 15% від загального обсягу інвестицій в основний капітал 
промисловості. 

Незадовільною є динаміка інвестицій в основний капітал металургійного виробництва та виробництва 
готових металевих виробів, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, машинобудування. Протягом 
тривалого періоду, включаючи 2010 р., у 2009 р. частка інвестицій в оновлення основних фондів металургійної 
галузі є найменшою. Зменшуються й обсяги інвестицій в основний капітал підприємств з виробництва коксу та 
продуктів нафтоперероблення та машинобудування. Проте одночасно необхідно зазначити про стабільно високі 
інвестиції в основний капітал старопромислових галузей України у порівнянні з іншими галузями 
промисловості протягом всього періоду 2004-2010 рр. [3]. 

Пожвавлення світових ринків сприяло зростанню обсягів експорту товарів практично по всіх регіонах 
України, а старопромислові регіони є загальноукраїнськими лідерами за цим показником. За результатами 
9 міс. 2010 р. найбільш значними темпи зростання обсягів експорту товарів в Луганській та Дніпропетровській 
областях і ці регіони відповідно посіли 1 та 3 місця у рейтингу регіонів України за цим показником. Трохи з 
відставанням процес зростання обсягів експорту товарів відбувався у Донецькій області. Сформовані 
наприкінці 2010 р. тенденції у сфері зовнішньоекономічної діяльності мають місце й на початку 2011 р. 
Найбільше зростання обсягів зовнішньої торгівлі за січень 2011 р. спостерігається в Луганській області (у 
1,76 разів), а найбільш значний коефіцієнт покриття експортом імпорту – у Донецькій області (4,28). 

За період 9 міс. 2010 р. в старопромислових регіонах значними є також темпи зростання обсягу імпорту 
товарів. Проте тенденції зростання імпорту в цих регіонах не погіршили ситуації щодо покриття експорту 
імпортом. Саме старопромислові регіони входять до лідируючої групи регіонів за коефіцієнтом покриття 
експортом імпорту. 

Для старопромислових регіонів 2010 р. відзначається значним покращенням у сфері державних фінансів 
та фінансових результатів діяльності підприємств. За результатами 9 міс. 2010 р. Луганська та Донецька 
області є загальноукраїнськими лідерами за рівнем виконання доходів місцевих бюджетів, що враховуються 
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Трохи гіршою є ситуація у Дніпропетровській та 
Запорізькій областях, які посідають відповідно восьме та дев'яте місця у рейтингу регіонів України. Рівень 
виконання доходів місцевих бюджетів в цих областях трохи перевищує 70% від запланованого. Одночасно про 
невисокі темпи виходу з кризи старопромислових регіонів свідчать незадовільні темпи зростання доходів 
місцевих бюджетів та значна частка податкового боргу цих регіонів в загальному обсязі податкового боргу. 

Як і для більшості регіонів, для старопромислових регіонів України 2010 р. характеризуються зростанням 
прибутків підприємств до оподаткування. За результатами 9 міс. 2010 р. Дніпропетровська, Донецька та 
Луганська області входять до лідуючих за темпами зростання прибутків прибуткових підприємств від 
звичайної діяльності до оподаткування. Трохи гіршою є ситуація в Запорізькій області. 

Про позитивну динаміку виходу старопромислових регіонів з кризи свідчить й зменшення у 2010 р. 
частки збиткових підприємств у загальній кількості підприємств області. Це зменшення є незначним по всіх 
старопромислових регіонах України, проте підтверджує формування тенденцій поступового відновлення 
економіки та повільного виходу старопромислових регіонів України з кризи. Рівень рентабельності операційної 
діяльності підприємств, розташованих в старопромислових регіонах, за 9 міс. 2010 р. значно зріс порівняно з 
аналогічним періодом 2009 р. В 2010 р. Дніпропетровська (5,9%) та Запорізька (6,1%) області мають одні з 
найкращих позицій у рейтингу за показником рентабельності операційної діяльності підприємств по країні. 
Одночасно Донецька (1,2%) та Луганська (-2,8%) – входять до групи аутсайдерів. Залишається значною (більше 
40%) й питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств, розташованих в 
старопромислових регіонах Укрїани. 

В цілому позитивні тенденції у старопромислових регіонах в сфері державних фінансів та фінансових 
результатів діяльності підприємств почали формуватися з 2009 р.: старопромислові регіони покращували власні 
позиції у рейтингу протягом року. Ці ж тенденції збереглися й у 2010 р. 

У 2010 р. залишається актуальною проблема незадовільного рівня конкурентоспроможності економіки 
старопромислових регіонів. Ця проблема обумовлена значним чином технологічною відсталістю базових 
галузей старопромислових регіонів, їх невідповідністю світовому технічному рівню при значній орієнтації 
базових галузей старопромислових регіонів на зовнішній ринок; незадовільними темпами технічного та 
технологічного оновлення основних фондів підприємств, низьким рівнем впровадження на промислових 
підприємствах старопромислових регіонів інновацій. 

Хоча за рівнем інноваційної активності в країні переважають підприємства старопромислових галузей - 
машинобудування, хімічної, нафтохімічної промисловості, металургії та виробництва готової металевої 
продукції, по результатам 9 міс. 2010 р. рівень впровадження інновацій на промислових підприємствах 
старопромислових регіонів залишається вкрай низьким. Особливо це стосується підприємств вугільної галузі, 
де рівень впровадження інновацій не перевищує 5%. Найбільша частка інновацій, що впроваджено на 
підприємствах старопромислових регіонів – це технологічні інновації. Одночасно спостерігається незначна 
позитивна динаміка збільшення кількості найменувань освоєння виробництв інноваційної продукції. Найбільша 
кількість найменувань інноваційної продукції серед підприємств старопромислових галузей виробляється в 
машинобудуванні, хімічної та нафтохімічної промисловості. 

У 2010 р. продовжується відбуватися скорочення населення по всіх старопромислових регіонах України. 
Проблеми щодо збереження населення в цих регіонах є одними з найгостріших по Україні, а ситуація - в 1,5 -
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2,5 рази гіршою, ніж в середньому по країні. Особливо гострими ці питання залишаються в Луганській та 
Донецькій областях, де за 9 міс. 2010 р. зменшення населення відповідно становить 0,81 та 0,70% до початку 
року. Рейтингові позиції цих областей за проблемою скорочення населення є одними з найгірших по країні. 

Рівень безробіття населення по всіх старопромислових регіонах України за 9 міс. 2010 р. скоротився, що 
відповідає загальноукраїнським тенденціям вирішення проблем зайнятості. Найбільш інтенсивно серед 
старопромислових регіонів цей процес відбувався в Дніпропетровській та Донецькій областях. Як наслідок - 
Луганська, Дніпропетровська та Запорізька займають лідуючи позиції у сфері вирішення проблем зайнятості, 
або наближаються до них. В той же час в Донецькій області ситуація щодо вирішення проблем безробіття 
залишається найбільш гостро серед старопромислових регіонів [1]. 

Враховуючи незначні структурні зміни, що відбуваються у старопромислових регіонах, рівень створення 
нових робочих місць в цих регіонах за 9 міс. 2010 р. є незначним та коливається від 1,5% до чисельності 
економічно активного населення у Дніпропетровській області до 1,9% - у Донецькій. Це не забезпечує високих 
рейтингових позицій старопромислових регіонів за рівнем створення нових робочих місць. 

Старопромислові регіони займають лідуючи позиції по розміру середньомісячної номінальної заробітної 
плати та за темпами зростання реальної заробітної плати. За показником номінальної заробітної плати у грудні 
2010 р. Донецька, Дніпропетровська та Луганська входять до групи областей з найвищим рівнем середньої 
номінальної заробітної плати по країні. Темпи зростання реальної заробітної плати в старопромислових 
регіонах України у 2010 р. є вищими, ніж в середньому по країні, проте поступаються темпам зростання 
реальної заробітної плати у Волинській, Полтавській та Черкаській областях. 

Станом на 1 січня 2011 р. у всіх старопромислових регіонах України значно зменшилась сума 
невиплаченої заробітної плати. Ці тенденції відповідають загальноукраїнським, що сформувалися протягом 
2009 р. Диференціація темпів зменшення заборгованості із виплат заробітної плати по старопромислових 
регіонах є значною. Найбільш значущим зменшення заборгованості із виплат заробітної плати було у 
Дніпропетровській області (більше 70%). Цей показник є кращим по країні. Одночасно зменшення суми 
заборгованості із виплати заробітної плати в більшості старопромислових регіонів - Луганській, Донецькій та 
Запорізькій областях - є гіршими, ніж в середньому по країні [2]. 

Висновки та рекомендації. Таким чином, у 2010 р. економіка старопромислових регіонів 
характеризується повільними темпами післякризового відновлення. Хоча вихід старопромислових регіонів з 
кризи відбувався більш швидкими темпами, ніж інших регіонів країни, старопромислові регіони не є 
загальноукраїнськими лідерами цього процесу, а сам процес має нестабільний та диференційований характер. 
Ситуація, що склалась визначається значною кількістю ризиків та загроз, які не лише ускладнюють вихід 
старопромислових регіонів з кризи та знижують їх спроможність до швидкого післякризового відновлення, але 
й заважають їх ефективному розвитку у перспективі. 

Серед основних перешкод виходу з кризи, швидкому післякризовому відновленню та ефективному 
розвитку старопромислових регіонів в перспективі слід визначити та прийняти до уваги при розробленні 
стратегій розвитку старопромислових регіонів наступні ризики та загрози. 

Ризики та загрози ефективному розвитку старопромислових регіонів, обумовлені внутрішніми 
дисбалансами: 

консервація неефективної економічної структури старопромислових регіонів: застаріла та стереотипна 
структура економіки старопромислових регіонів; низька диверсифікованість економіки; нерозвиненість 
інноваційних видів економічної діяльності та незначне розширення традиційних видів економічної діяльності; 
інерційний розвиток старопромислових регіонів; відсутність будь-яких суттєвих змін у структурі економіки та 
поновлення експлуатації сформованої диспропорційної структури економіки старопромислових регіонів в 
умовах втрати головуючої ролі чинників індустріального розвитку; орієнтація на експортоорієнтовану модель 
економічного зростання; 

недоліки використання потенціалу старопромислових регіонів: нераціональне та неефективне 
використання природно-ресурсної бази, соціально-економічного, виробничого, інвестиційного та науково-
технологічного потенціалу старопромислових регіонів; сировинна спеціалізація старопромислових регіонів або 
незначна додана вартість товарів, що виробляється в цих регіонах; переважання експортоорієнтованих 
виробництв при одночасному недостатньому використанні потенціалу внутрішнього ринку; нерозвиненість 
внутрішніх ринків споживання продукції, що виробляється в старопромислових регіонах; незадовільний стан 
екології та невирішеність екологічний проблем; диспропорції у співвідношенні заробітної плати та обсягів 
промислового виробництва у період післякризового відновлення; 

інституційні проблеми: відсутність балансу національних та регіональних інтересів при здійсненні 
структурної перебудови економіки старопромислових регіонів; відсутність регіональної зацікавленості у 
розвитку в регіонах інноваційних та поступовому згортанні старопромислових галузей; нерозвиненість 
законодавчої бази щодо стимулювання структурних змін в національній економіці та в економіці 
старопромислових регіонів зокрема; 

недостатня концептуальна та нормативно-правова розробленість проблем диверсифікації національної 
економіки в цілому та старопромислових регіонів зокрема; недоліки національного законодавства в сфері 
стимулювання регіонального розвитку, захисту економічної конкуренції, впровадження антимонопольної 
політики; акцент державної регіональної політики щодо старопромислових регіонів та власної регіональної 
політики цих регіонів на подальшому розвитку базових домінуючих старопромислових галузей на засадах 
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модернізації, недостатня орієнтованість державної та регіональної політики на розширення видів економічної 
діяльності старопромислових регіонів; 

недосконалість державної інноваційно-інвестиційної політики щодо старопромислових галузей в умовах 
зростаючої потреби оновлення основних виробничих фондів підприємств; нерозвиненість системи підтримки та 
заохочення запровадження інновацій в регіонах, зокрема в старопромислових; нерозвиненість фінансових 
інститутів, що спеціалізуються на венчурному фінансуванні та інвестуванні в промисловість; недостатній 
рівень фінансування наукових розробок галузевого значення; 

проблеми інвестиційного забезпечення розвитку старопромислових регіонів: уповільнення інвестиційних 
процесів; повільне відновлення кредитування економіки; зниження рівня державного фінансування 
виробництва; недостатній обсяг прямих іноземних інвестицій, втрата зацікавленості закордонних інвесторів у 
розвитку базових галузей економіки старопромислових регіонів; недостатній обсяг інвестицій для модернізації 
економіки старопромислових регіонів; незадовільні обсяги інвестицій та темпи інвестиційного процесу 
відновлення основного капіталу підприємств старопромислових галузей; 

інноваційні проблеми: незадовільні темпи впровадження інновацій на підприємствах, переважання 
технологічних інновацій та їх відставання від світового рівня; недосконала інноваційна-інвестиційна політика 
держави; недосконалість політики регулювання питань інтелектуальної власності; недоліки правового 
регулювання у сфері ноу-хау, комерційної таємниці тощо; 

проблеми конкурентоспроможності: незадовільний рівень та подальше зниження рівня 
конкурентоспроможності економіки старопромислових регіонів; технологічна відсталість базових галузей 
економіки старопромислових регіонів; високий рівень зношеності основних фондів; низькі темпи технічного та 
технологічного оновлення; невідповідність технічного та технологічного рівня підприємств старопромислових 
галузей світовому при значній орієнтації старопромислових регіонів на зовнішній ринок; зростання 
матеріалоємності та енергоємності продукції; низька наукоємність продукції, що виробляється в 
старопромислових регіонах; низький науково-технологічний потенціал базових галузей старопромислових 
регіонів; дефіцит коштів на придбання новітніх технологій; застаріле обладнання, яке не дає можливості 
впроваджувати інновації та запроваджувати нові види інноваційної продукції; 

соціально-трудові проблеми: дефіцит кваліфікованої робочої сили; недостатність висококваліфікованих 
кадрів, яки б мали досвід та навички впровадження інновацій на підприємствах; низька мотивація працівників 
базових галузей старопромислових регіонів до перекваліфікації та перенавчання згідно з потребами 
структурної перебудови економіки цих регіонів. 

Загрози та ризики ефективному розвитку старопромислових регіонів, обумовлені 
зовнішньоекономічними чинниками: 

надмірна орієнтованість старопромислових регіонів на зовнішні ринки; підвищення чутливість економіки 
старопромислових регіонів до змін балансу попиту та пропозиції на світових ринках; 

скорочення або постійні коливання зовнішнього попиту та формування несприятливої кон’юнктури цін 
на основну експортну продукцію старопромислових регіонів; 

загострення конкуренції на світових ринках сировини; 
поглиблення дисбалансів на світових товарних та фінансових ринках; 
незадовільні обсяги інвестицій в основний капітал старопромислових галузей. 
Перелік проблем, ризиків та загроз ефективному розвитку старопромислових регіонів свідчить про 

необхідність формування та реалізації державної та регіональної політики щодо заохочення до структурної 
модернізації економіки старопромислових регіонів. Ефективним засобом зниження або обмеження впливу 
ризиків та загроз розвитку старопромислового регіону в умовах його значної залежності від кон’юнктури 
світових ринків є диверсифікація експортного потенціалу, ринків збуту, розширення видів економічної 
діяльності, спрямованих на забезпечення зростання доданої вартості товару, що виробляється в нових або 
модернізованих секторах диверсифікованої економіки старопромислового регіону. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті здійснено оцінку тенденцій соціально-економічного розвитку старопромислових регіонів України в 
період післякризового відновлення; встановлено ризики та загрози ефективного розвитку старопромислових 
регіонів України; розроблено рекомендації щодо подолання (зменшення) негативного впливу ризиків та загроз 
на розвиток старопромислових регіонів України. 
Ключові слова: старопромислові регіони; післякризове відновлення економіки; ризики та загрози розвитку. 
РЕЗЮМЕ 
В статье осуществлена оценка тенденций социально-экономического развития старопромышленных регионов 
Украины в период послекризисного восстановления; определены риски и угрозы эффективному развитию 
старопромышленных регионов Украины; разработаны рекомендации по преодолению (снижению) негативного 
влияния рисков и угроз на развитие старопромышленных регионов Украины. 
Ключевые слова: старопромышленные регионы; послекризисное возобновление экономики; риски и угрозы 
развитию. 
SUMMARY 
In the article the estimate of old-industrial regions’ of Ukraine socio-economic development in post-crisis recovery 
period has been done. The risks and threats for old-industrial regions of Ukraine efficient development have been 
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determined; the recommendations, aimed to reduce the negative influence of risks and threats on old-industrial regions’ 
of Ukraine development have been elaborated. 
Keywords: old-industrial regions, post-crisis economic recovery, risks and threats for development. 

 
СПИСОК   ДЖЕРЕЛ: 
1. Комплексна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів України за січень – вересень 2010 року 
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 833) // 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? 
2. Комплексна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів України за 2009 рік (відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів від 30 липня 2008 р. № 683) // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id 
3. Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення / О.В. Собкевич, 
А.І. Сухоруков, В.Г. Савенко [та ін.]; за ред.. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2010. – 48 с. 
 
 

УДК 336.8 
 

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Стахно Н.Д., соискатель,  преподаватель  Симферопольский  колледж  Государственного высшего учебного 
заведения   «Киевский национальный экономический  университет им. В. Гетьмана»   

 
Постановка проблемы. Актуальность выбора стратегии функционирования финансового потенциала 

экономической безопасности предприятий рекреационного комплекса, обусловлена необходимостью перехода 
на принципиально новый уровень управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими гарантированную 
надежность функционирования рекреационного комплекса [1, с.46–49]. В связи с этим необходимы 
целенаправленные действия по выявлению потенциальных угроз и индикаторов, оценке возможных 
последствий реализации угроз (рисков) и разработки мер по их предупреждению или нивелированию. 

Анализ литературы. Финансовый потенциал и проблемы экономической безопасности предприятий 
рекреационного комплекса, определение стратегии эффективного функционирования финансового потенциала 
экономической безопасности предприятий   исследованы в научных работах   Давыдовой Л.В., Соколовой Н.Н.,   
Бережной О.О.,   Биркович В.И., Макарова А.С., Нитецкого В.В., Писарева В.А., Друзина Р.В., Ермошенко 
М.М., Хрущ Н.А., Гуменюка В.В., Власюка Н. И. 

Так, Давыдова Л.В. и   Соколова Н.Н.  определяют финансовый потенциал, как максимально возможный 
объём финансовых ресурсов, который рационально сформирован и эффективно используется для получения 
доходов и обеспечения его успешного развития. Бережная О.О. определяет механизмы инвестиционной 
деятельности предприятий рекреационного комплекса. Власюк Н.И. рассматривает  темпы  стратегического 
развития предприятия, его финансовой устойчивости в зависимости от того, насколько различные виды 
потоков денежных средств синхронизированы между собой по объемам и во времени. Нитецкий В.В. 
акцентирует внимание на том, что политика формирования собственных финансовых ресурсов представляет 
собой часть общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в обеспечении необходимого уровня 
самофинансирования его производственного развития. Друзин Р.В. характеризует особенности финансового 
анализа предприятий для оценки количественных и качественных изменений его финансового состояния, 
определение отдачи от вложенных в предприятие средств, прибыльность и рентабельность предприятия, а 
также уровень экономического риска и возможность потери своих капиталов. Ермошенко М. М. исследует  
понятие финансовой безопасности, как части общей системы национальной безопасности страны, 
анализируются существующие внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности, а также 
эффективность предпринимаемых государством для их нивелирования мер. Макаров А.С. характеризует 
финансовую политику организации как совокупность мероприятий по организации и использованию финансов 
для осуществления своих функций и задач, качественно определенного направления развития, касающегося 
сфер, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиций 
организации во внешней среде. Хрущ Н.А. определяет процесс стратегического управления инвестиционной 
деятельностью компании, т.е. разработку ее инвестиционной стратегии, что получает свою дальнейшую 
конкретизацию в процессе тактического управления этой деятельностью путем формирования 
инвестиционного портфеля компании. Гуменюк В.В. определил сущность, особенности, стадии развития 
финансовых систем с условием сезонности, проанализировал процессы их функционирования и необходимость 
адаптации к условиям трансформации экономики, с учетом разработки эффективных механизмов управления 
процессом предоставления туристических услуг. Биркович В.И. акцентировал внимание на необходимости 
формирования рекреационной отрасли как высокоприбыльного сектора экономики и фактора социального 
развития и культурного подъема страны, сохранения ее самобытности и национальной сути, гармоничной 
интеграции Украины в европейские и мировые глобализационные и гуманизационные процессы. 
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Цель исследования. Формирование стратегии эффективного функционирования финансового 
потенциала экономической безопасности предприятий рекреационного комплекса направленной на 
оптимизацию финансовой устойчивости предприятий, с целью уменьшения вероятности сезонных колебаний, 
управления безубыточной деятельности.  

Основные результаты исследования. Стратегия эффективного функционирования экономической 
безопасности взаимосвязана с финансовой стратегией, которая, по мнению многих как отечественных, так и 
зарубежных ученых [2, с.58] является базой по отношению к общей стратегии развития. Данные стратегии 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, это позволяет нам говорить о системе функционирования финансового 
потенциала в контексте экономической безопасности. Влияние на формирование финансовой стратегии будет 
оказывать выбор стратегий развития, и в то же время, особенности функционирования предприятий 
рекреационного комплекса не всегда позволяют реализовать все запланированные мероприятия в системе 
экономической безопасности. При выборе оптимальной стратегии необходимо учитывать особенности их 
функционирования. При всем разнообразии существующих стратегий в своей практической деятельности 
предприятиям часто недостаточно следовать какой-то одной эталонной стратегии ввиду постоянного 
усложнения системы рыночных отношений и повышения требований к качественным характеристикам 
финансового потенциала предприятий.  

По мнению авторов [3, с.23, 4, с.34-36] стратегическая задача функционирования предприятий в новых 
рыночных условиях заключается в эффективном финансовом обеспечении производственно-хозяйственной 
деятельности, которое позволяет выполнять миссию предприятий, т.е. обеспечивать их функционирование, 
которое в условиях нормального воспроизводства сводится к достижению экономической безопасности. Очень 
важно в менеджменте предприятий рекреационного комплекса своевременное определение (идентификация) 
стратегических событий, которые могут существенным образом повлиять на способность достигать 
экономическую безопасность. Таким образом, основная цель стратегии эффективного функционирования 
финансового потенциала экономической безопасности – формирование финансового потенциала в системе 
функционирования предприятий, необходимого для обеспечения экономической безопасности, т.е. создание 
финансовых предпосылок для адаптации деятельности предприятий рекреационного комплекса к постоянно – 
меняющейся бизнес-среде [5,  с.49]. 

 
Рис. 1. Состав и взаимосвязи элементов финансово – экономических процессов деятельности предприятий 

рекреационного комплекса. 
Стратегию эффективного функционирования финансового потенциала экономической безопасности 

следует рассматривать в следующих аспектах: 
–  как систему, регулирующую достаточный уровень финансового потенциала, необходимого для 

обеспечения экономической безопасности в условиях сбалансированной системы; 
–  как систему, обеспечивающую эквивалентность финансовой потенциалоемкости в условиях 

экономической безопасности предприятий; 
–  как систему, учитывающую сезонные колебания поступления финансовых потоков;  
–  как систему взаимодействия зон потенциального воздействия и зон потенциальной отдачи. 
Реализация предприятием любых стратегий тактического и оперативного решения неразрывно связаны с 

действующей системой управления финансовым потенциалом в условиях экономической безопасности, 
поскольку в системе рыночных отношений любое экономическое действие обусловлено формированием 
системы предупреждений безопасности жизнедеятельности предприятий [6, c.81]. Поэтому в данной ситуации 
целесообразно построить архитектонику финансовой политики на перспективу, с учетом особенностей 
функционирования предприятий рекреационного комплекса. В составе финансовой политики предприятий 
рекреационного комплекса выделяют кредитную, инвестиционную и другие виды политик.  
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Некоторые ученые [7, c.54] инвестиционную, дивидендную политику рассматривают наряду с 
финансовой политикой в качестве основных элементов. В нашей ситуации мы исследуем долгосрочную 
перспективу функционирования финансового потенциала в системе экономической безопасности и поэтому 
оценка структур элементов данной системы будет основной для построения финансовой политики и в 
дальнейшем стратегии. Для систематизации видов финансовой политики данной системы целесообразно 
исходить из структуры финансово-экономических процессов, состава их элементов, являющихся объектами 
финансового потенциала. К объектам управления финансовым потенциалом относятся финансовые ресурсы, 
источники финансовых ресурсов и финансовые отношения. Причем в качестве объектов финансовой политики 
рассматриваются как финансовые ресурсы, так и сама система взаимоотношений, которая предполагает 
функционирование зон потенциального воздействия и зон потенциальной отдачи.  

В структурно–логической схеме рисунка 1 представлена последовательность трансформации 
финансовых ресурсов в финансовый потенциал. Финансовая политика соответственно должна охватывать такие 
ее виды как: политика управления финансовыми ресурсами (активами, пассивами), финансовыми результатами 
в виде финансового потенциала и его трансформацию в показатель качественной оценки, потенциалоемкость, и 
затем приобретение значимой характеристики – эквивалентность и конвертируемость в условиях 
экономической безопасности.  

Представленный выше подход к систематизации разновидностей финансовой политики предприятий 
позволяет обосновать целесообразность выделения структурных блоков финансовой стратегии. Для этого 
необходимо представить совокупность финансовых инструментов перераспределения ресурсов в системе 
экономической безопасности. 

 
Рис. 2. Состав и взаимосвязи финансовых инструментов системы функционирования финансового потенциала 
экономической безопасности. 

 
Система обозначенных инструментов и рычагов предполагает формирование механизма стратегии 

финансового обеспечения финансового потенциала. Эффективное функционирование данного механизма 
сопряжено с целевой установкой функционирования самой системы и поэтому слаженность его действий 
должна определять стратегический приоритет системы. 

Формируемая конкурентная среда в виде зон потенциального воздействия и зоны потенциальной отдачи 
обуславливает главное приоритетное направление развития – сохранение и упрочнение лидирующих позиций в 
ключевых сферах деятельности. Обеспечивает устойчивую положительную динамику основных финансово-
экономических показателей и технологических индикаторов. Рекреационная сфера бизнеса получила 
возможность ставить стратегические цели, направленные на обеспечение экономической безопасности и 
оказалась перед необходимостью преодоления угроз ликвидности. Системное решение данной стратегической 
задачи состоит в переходе от инерционного развития отрасли к инновационному типу развития, который 
позволит совершенствовать финансовую систему. Такой подход требует реализации целей одновременно в 
двух направлениях – наращивание финансового потенциала, достижение экономической безопасности. 
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Рис. 3. Механизм функционирования системы экономической безопасности предприятий рекреационного 

комплекса 
Оценка степени достижения стратегических задач предприятий рекреационного комплекса, 

осуществляется через сводные интегрирующие показатели. Для расчета этих показателей применяется система 
частных показателей из различных подсистем управления, при этом основным оценочным индикатором 
является финансовый потенциал. 

Таблица 1 
Стратегические задачи предприятий рекреационного комплекса в контексте существующих тенденций 

развития 

Тенденции развития Текущие задачи Стратегические задачи 
Направление финансовой 

политики 
Нормальная тенденции 

воспроизводства 
финансовых ресурсов 

Сохранение устойчивости 
развития 

Сохранение устойчивости 
развития 

Стабилизация финансовой 
системы 

Относительная 
сбалансированность 
финансовых ресурсов 

Иммобилизация и отток 
средств из 

нераспределенной 
прибыли, имеющей 

отрицательное значение 

Формирование 
сбалансированности за 
счет удовлетворительной 
структуры финансового 

потенциала 

Сбалансированная 
финансовая система 

Использование скрытых 
резервов обеспечения 

финансовой устойчивости 

Иммобилизация и отток 
средств из 

нераспределенной 
прибыли, имеющей 

отрицательное значение 

Формирование 
сбалансированности за 
счет удовлетворительной 
структуры финансового 

потенциала 

Сбалансированная 
финансовая система 

Наличие дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

Мобилизация оборотных 
средств для пополнения 
оборотного капитала 

Повышение активности 
функционирования 

финансового потенциала 

Повышение адаптации 
предприятия при 

вхождении в финансовый 
рынок 

Устойчивая ликвидность Поддержка устойчивой 
ликвидности за счет 

аккумуляции денежных 
средств на счетах 

Повышение активности 
функционирования 

финансового потенциала 

Страхование риска 
сезонности 

Детерминированность 
жизненного цикла 

Пролонгация 
операционного и 
финансового цикла 

Сокращение 
десинхронизации 

финансовых потоков 

Страхование риска 
сезонности 

Источник: разработано автором. 
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Так как исследование проводится в рамках системы стратегических задач, тогда целесообразно сформировать 
блоки аналитических ключевых показателей, в соответствии с определенными тенденциями развития 
предприятий рекреационного комплекса. 

 
Рис. 4. Блок аналитических показателей по управлению тенденцией воспроизводства финансовых ресурсов 

 
Нормальная тенденция воспроизводства финансовых ресурсов предполагает аккумулирование потока 

превышения средств от реализации санаторных услуг над инвестируемыми средствами. 
Данная тенденция является определяющей в системе стратегических задач. Условие воспроизводства 

финансовых ресурсов необходимо для успешного развития бизнеса и поддержания финансовой устойчивости в 
перспективе. Особенно это важно для такой стратегической отрасли как рекреационный комплекс. 

Тенденция относительной сбалансированности финансовых ресурсов предполагает наличие 
удовлетворительной структуры финансового потенциала и его качественного состава при условии 
относительной сбалансированности входящих и исходящих финансовых потоков (средства от реализации, 
инвестируемые средства в производство). Если сравнить стратегические задачи, связанные с предыдущей 
тенденцией, то здесь возникает дилемма превышения или сбалансированность, тогда необходимо определять 
оптимальный лаг сбалансированных средств и величину превышения средств от реализации и инвестируемых 
средств. Это и будет являться основным критерием решения стратегических задач по управлению 
сбалансированностью финансовых ресурсов. 

 
Рис.5. Блок аналитических показателей по управлению тенденцией относительной сбалансированностью 

финансовых ресурсов 
Тенденция скрытых резервов обеспечения финансовой устойчивости, так же направлена на решение 

такой стратегической задачи, как сбалансированность финансовой системы. Только в отличие от предыдущей 
имеет критерий управления данным процессом с помощью нераспределенной прибыли. В данной ситуации 
будет иметь положительное значение минимизация нераспределенной прибыли с отрицательным значением, 
это и будет основным критерием локализации данной проблемы. 

 
Рис. 6. Блок аналитических показателей по управлению тенденцией использования скрытых резервов 

обеспечения финансовой устойчивости 
Таким образом, решение данной стратегической задачи предполагает привлечение дополнительных 

средств, необходимых для покрытия отрицательного значения нераспределенной прибыли. 
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Тенденция наличия дебиторской и кредиторской задолженности является   общепринятой, и 
необходимым условием функционирования предприятий всех отраслей народно-хозяйственного комплекса. В 
данной ситуации необходимо динамическая мобилизация средств, находящихся в дебиторской и кредиторской 
задолженности, ее постоянное обновление и как следствие пополнение оборотного капитала, поэтому 
основным критерием в данном аспекте будет увеличение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженностей. 

 
Рис. 7. Блок аналитических показателей по управлению дебиторской и кредиторской задолженностей 

 
Тенденция устойчивой ликвидности предполагает страхование риска сезонности, так как рекреационный 

комплекс подвержен влиянию фактора сезонности поступления средств, поэтому для поддержания 
ликвидности необходимо аккумуляция денежных средств на счетах предприятий. Это является шагом к 
возможной модернизации и переоснащению данных предприятий [8, с. 45-51]. Поэтому основным критерием в 
данной ситуации будет повышение коэффициента текущей ликвидности и оборачиваемости капитала.  

 
Рис. 8. Блок аналитических показателей по управлению тенденцией устойчивой ликвидности. 

 
Тенденция детерминированности жизненного цикла задает комплекс задач, которые требуют решения в 

контексте управления дисхронизацией финансовых потоков, задаваемых продолжительностью операционного 
и финансового циклов. Особенность функционирования предприятий рекреационного комплекса Крыма - 
сезонность, определяет короткий период как операционного, так и финансовых циклов, которые практически в 
20-30 раз менее продолжительности календарного года [9, с. 74-81, 10, с. 80]. Это негативно влияет на 
финансовое состояние предприятий. 

 
Рис. 9. Блок аналитических показателей по управлению тенденцией детерминированности жизненного цикла 

 
Выводы. Существенные изменения социально-экономических отношений в Украине требуют 

эффективной деятельности субъектов хозяйствования при эффективном поиске путей оптимизации финансово-
экономического потенциала. При этом основополагающим инструментом финансовой позиции является 
финансовый потенциал. Реализация любых стратегических, тактических и оперативных решений неразрывно 
связана с финансовой стратегией экономической безопасности в контексте финансового потенциала 
предприятий.  

Очерченный круг проблем, аккумулируемых тенденцией, задан сферой взаимного функционирования 
зоны потенциального взаимодействия и зоны потенциальной отдачи. Зона потенциального взаимодействия 
охватывает круг проблем, связанных с тенденцией воспроизводства финансовых ресурсов, сбалансированности 
финансовых ресурсов, наличия дебиторской и кредиторской задолженности; зона потенциальной отдачи – 
использование скрытых резервов обеспечения финансовой устойчивости, устойчивой ликвидности, 
детерминированности жизненного цикла. Конечным продуктом стратегической политики предприятия является 
модель финансовой позиции, основанная на всесторонней оценке отдельных доминант экономической 
безопасности. 
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РЕЗЮМЕ 
Рекреационный комплекс является стратегической отраслью и от его эффективности зависит эффективность 
экономики в целом, что подчеркивает значимость существующей проработки долгосрочных планов развития. С 
целью повышения управления финансовой потенциалоемкостью рекреационного комплекса политика 
финансового менеджмента должна изменяться в зависимости от функционирования жизненного цикла 
предприятий и предусматривать применение адекватного инструментария оптимизации финансового 
потенциала с позиции циклических и сезонных колебаний. 
Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовая стратегия, экономическая безопасность, финансовая 
потенциалоемкость, финансовая политика, финансовые ресурсы. 
РЕЗЮМЕ 
Рекреаційний комплекс є стратегічною галуззю й від його ефективності залежить ефективність економіки в 
цілому, що підкреслює значимість існуючого пророблення довгострокових планів розвитку. З метою 
підвищення керування фінансової потенциалоемкостью рекреаційного комплексу політика фінансового 
менеджменту повинна змінюватися залежно від функціонування життєвого циклу підприємств і передбачати 
застосування адекватного інструментарію оптимізації фінансового потенціалу з позиції циклічних і сезонних 
коливань. 
 Ключові слова: фінансовий потенціал, фінансова стратегія, економічна безпека, потенциалоемкість, фінансова 
політика, фінансові ресурси. 
SUMMARY 
The recreational complex is strategic branch and efficiency of economy depends on its efficiency as a whole that 
underlines the importance of existing study of long-term plans for development. The purpose of increase of 
management financial potential capacity a recreational complex of the politician of financial management should 
change depending on functioning of life cycle of the enterprises and provide application of adequate toolkit of 
optimization of financial potential from a position of cyclic and seasonal fluctuations. 
Keywords: financial potential, financial strategy, economic safety, potential capacity, financial policy, financial 
resources. 
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Постановка проблеми. Не дивлячись на те, що дослідженню інформації присвячено багато праць 

різних вчених, проблеми, пов’язані з методологією дослідження інформаційної економіки, подоланням 
технологічного відставання, забезпеченням економічної безпеки, вимагають подальших досліджень в цій сфері. 

Новизна даного дослідження полягає в обґрунтуванні закономірностей становлення постіндустріальних 
економічних систем, методології дослідження тенденцій інформаційного сектору та його впливу на специфіку 
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формування нового типу економічної системи.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз економічної думки свідчить про неоднорідність 

формулювання основних проблем інформаційного сектору в процесі економічних перетворень. Це пов’язано із 
поступовим проникненням інформаційної діяльності в усі сфери людської взаємодії, що вже на даному етапі 
розвитку суспільства робить досить умовним виокремлення інформаційного сектора економіки. В своїх роботах 
С. Вовканич, О. Вершинська, Е.  Тоффлер доводять теоретичну умовність категорії інформаційний сектор і 
наголошують на необхідності цілісного дослідження інформаційної діяльності з виробництва, обробки та 
поширення інформації. Теоретики постіндустріального розвитку К. Прохалад, С. Перік, П. Дракер 
обґрунтовують використання терміну інформаційний сектор методологічною необхідністю, яка пов’язана із 
виокремленням рушійних сил постіндустріальної трансформації. Розробці концепцій і моделей інформаційного 
суспільства присвячено багато фундаментальних досліджень таких видатних учених, як: Д. Белл, Д. Блюменау, 
Р. Баран, В. Базилевич, В. Бугорський, Н. Вінер, К. Вальтух, С. Вовканич, О. Вершинська, Л. Вінарик, В. Геєць, 
П. Дракер, С. Дятлов, А. Демін, В. Дубницький, К. Ерроу, Г. Живоронкова, Ю. Зайцев, Т. Затонацька, 
В. Іноземцев, М. Ковалев, М. Кастельс, К. Келлі, К. Кларк, А. Колодюк, Дж. Лодон і К. Лодон, Й. Масуда, 
Л. Мельник, Ф. Махлуп, В.  Мунтіян, М. Макарова, Р.  Нельсон, Р. Ніжегородцев, Р. Нолан, М. Порат, 
К. Прохалад, С. Перік, В. Плескач, І. Пеньков, В. Савчук, О. Ступницький, Д.  Стіглер, К. Сохней, М. Портер, 
Е.  Тоффлер, Ф.  Уебстер, А.  Чухно, К. Шеннон, Й. Шумпетер та інші. Основоположники і продовжувачі 
концепції постіндустріального розвитку й інформаційної економіки в своїх працях досліджували роль 
інформації і знань у суспільному розвитку, аналізували соціально-економічні наслідки технологічної революції, 
способи інформаційного виробництва. Однак в теоретичному аспекті більшість питань залишаються 
невирішеними і відсутні загальноприйнята методологія оцінки розвитку інформаційної економіки, методи й 
інструменти регулювання процесів постіндустріальної трансформації, недостатньо уваги приділяється 
дослідженню процесів становлення та розвитку інформаційного сектору як фактора постіндустріальної 
трансформації. 

Мета і задачі дослідження. Основною метою роботи є обґрунтування концептуальних засад 
становлення інформаційного сектору в трансформаційній економіці України. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
• визначити сукупність методологічних принципів і теоретичних підходів, за допомогою яких аналіз 

інформаційного сектору буде найбільш релевантним до реальних процесів трансформації економіки України; 
• обумовити сутність, роль і місце інформаційного сектору в економічній системі суспільства; 
• сформулювати систему ціннісних параметрів процесів відтворення інформаційного сектору 

економіки; 
• виявити найбільш загальні та значимі детермінанти, які зумовлюють сучасні тенденції 

інформаційного сектору в національних економічних системах, і з’ясувати їх вплив на розвиток 
інформаційного сектору в трансформаційній економіці України. 

Об’єктом дослідження є економічні процеси, пов’язані зі становленням і розвитком інформації в 
трансформаційній економіці. 

Предметом дослідження є закономірності впливу інформації як системи упорядкованих знань та 
трансформацію економічних відносин виробництва, обміну, розподілу і споживання. 

Виклад основного матеріалу. Важливою умовою наукової обґрунтованості є правильне розуміння 
закономірностей соціально-економічного розвитку. Відбувається перехід розвинених країн, на нову, вищу 
стадію цивілізаційного прогресу, яка докорінно відрізняється від індустріальної. Якщо раніше панувало 
матеріальне виробництво, то нині – сфера послуг, тобто нематеріальне виробництво. Проте, це не означає, що 
матеріальне виробництво зникло. Воно продовжує існувати, але завдяки високому науково-технічному рівню 
виробництва і продуктивності праці функціонування такого потужного промислового потенціалу, як, 
наприклад, американський, забезпечують лише 10 % зайнятих. У сільському господарстві зайнято 2, 5 % 
працюючих, саме це призвело до того, що майже 80 % зайнятих припадає на сферу послуг, тобто науку, освіту, 
охорону здоров’я, культуру – галузі, які забезпечують всебічний розвиток людини.  

Віками люди використовували такі фактори виробництва: землю, капітал, працю. У новому суспільстві 
на перше місце виходить якісно новий виробничий ресурс – інформація і знання. Якщо земля, капітал і праця 
мають, хоч і різною мірою, обмежений характер, то інформація і знання необмежені. Матеріальні блага у 
процесі споживання, хоча теж по-різному, але зникають, припиняють існування. В інформація і знання в цьому 
процесі ще більше поширюються.  

На сучасному етапі постала нагальна потреба у дослідженні інформаційного сектору як 
фундаментальної рушійної сили трансформації економічної системи. Інформаційний сектор як частина 
економічної системи включає інформаційну діяльність з виробництва, обробки і поширення інформації та може 
розглядатись як першооснова формування нового типу суспільних зв’язків. Таким чином, піднесення ролі і 
розкриття місця інформаційного сектору обумовлює можливість трансформації економічної системи у 
постіндустріальному періоді на інформаційну економіку. На теперішній час не досягнуто єдності в питаннях 
обґрунтування основних напрямів розвитку інформаційного сектору в трансформаційній економіці України у 
зв’язку з обмеженістю окремих теорій ринкового господарства у розв'язанні проблем перехідної економіки і 
через складність визначення достовірних методів аналізу трансформаційної кризи. 
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 Еволюція теорії інформаційної економіки проходила під впливом теоретичних досліджень проблем 
індустріального зростання, в структурі яких було сформульовано задачі теоретичного пошуку шляхів 
постіндустріального (суперіндустріального) розвитку. Сформовані в економічній теорії методологічні підходи 
дослідження постіндустріальної економіки дозволили обґрунтувати прогнози щодо трансформації 
індустріальних економічних систем у напрямі формування інформаційної економіки, в якій інформація 
виступатиме головним фактором виробництва. Сучасна методологія дослідження проблем інформаційної 
економіки передбачає використання разом з нормативним аналізом проблем виробництва, розподілу і 
споживання інформації, позитивних досліджень становлення і розвитку інформаційного сектору. 
 Кожному етапу економічного розвитку суспільства характерна власна структура продуктивних сил і 
економічних відносин, зміни в яких є рушійною силою трансформаційних процесів в економічній системі 
суспільства. В доіндустріальному суспільстві факторіальна структура виробництва представлена так: земля, 
праця, капітал; в індустріальному суспільстві – земля, праця, капітал, підприємництво; в постіндустріальному 
суспільстві – земля, праця, капітал, підприємництво та інформація. Отже, формування інформаційної економіки 
– це результат об’єктивної необхідності переходу до нової постіндустріальної організації соціально-
економічної системи, яка ґрунтується на використанні потенціалу розвитку інформаційного сектору. 
 Визначення місця і ролі інформації в економічній системі суспільства залежить від обраної 
концептуальної позиції стосовно природи інформації, інтелектуальних можливостей її систематизації та 
обробки, а отже, і симетричності розподілу в суспільстві системи упорядкованих знань. В основі теорії 
інформації лежить концептуальне бачення природних і набутих у процесі виробництва властивостей такого 
специфічного блага, як інформація. Характер інформації залежить від способу її включення до економічних 
процесів і варіюється в достатньо широких межах – від блага суспільного до приватного і від блага проміжного 
споживання до кінцевого блага. Теоретичні обґрунтування характерних рис інформації (повнота, достовірність, 
адекватність, якість тощо) дозволили висунути концептуальну гіпотезу про вартість інформації як складову 
економічної ренти, яку необхідно сплатити власникам факторів виробництва для збереження способу 
поєднання цих факторів. Такий підхід дозволив сформулювати структуру ціннісних параметрів процесів 
відтворення інформаційного сектору в економічній системі суспільства, визначити принципові підходи до 
ціноутворення на ринку інформації. 
 Підвищення ролі і значення інформації в суспільному житті сприяло формуванню особливого виду 
діяльності, що пов’язаний з виробництвом, обміном та розподілом інформаційних товарів і послуг. 
Інформаційний сектор економіки характеризує сукупність суб’єктів господарювання, діяльність яких 
спрямована на збирання, систематизацію та обробку інформації, виробництво та розподіл інформаційного 
продукту. Інформація домінує і серед факторів виробництва, які формують передумови соціально-
технологічної трансформації індустріального суспільства. Процеси виробництва, обробки, споживання 
інформації змінюють уявлення не тільки про потенціал продуктивних сил, а й формують власний ринок, 
спрямований на задоволення інформаційних потреб суспільства. 
 Висновки. Природні властивості інформації як системи упорядкованих знань входять у суперечність із 
набутими під час виробництва властивостями, що обумовлює внутрішню суперечність інформації як 
специфічного товару, який має ознаки суспільного і приватного блага. З огляду на теорію прав власності, 
визначені суперечності інформації безпосередньо впливають на процеси відтворення інформаційного сектору.  
 Перехід до постіндустріального суспільства розпочався лише у найбільш розвинених країнах, а більшість 
країн світового співтовариства перебуває лише на етапі становлення індустріального виробництва, що 
унеможливлює зростання інформаційного сектору. Цим пояснюються регіональна нерівномірність у 
формуванні інформаційного сектору в Україні. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій відбувається 
у великих містах. Україна суттєво поступається західним країнам у сфері інформатизації суспільства, 
поглиблюється її залежність від країн-лідерів за розвитком інформаційного сектору. Формалізація основних 
напрямів політики забезпечення розвитку інформаційного сектору перетворила загальну інформатизацію 
України на показники комп’ютеризації окремих установ. 
 Можливості ринкового саморегулювання процесів становлення і розвитку інформаційного сектору значно 
обмежені, що обумовлює необхідність посилення ролі держави. Зважена економічна політика розвитку 
інформаційного сектору за одночасного зростання індустріальної складової дозволить національній економіці 
посісти належне місце у світових господарських зв’язках. Серед найбільш значимих напрямів такої політики 
слід визначити розширення державної підтримки фундаментальної і прикладної науки, інноваційних 
досліджень і розробок, створення умов для їх комерційної реалізації (з державною підтримкою розподілу 
інноваційних ризиків). 
 Розвиток і регулювання інформаційного ринку підпорядковуються загальним тенденціям, однак 
інформація – це специфічний товар і вимагає нових підходів до оцінки ефективності її виробництва і 
регулювання інформаційного ринку з боку держави. Головною умовою прогресу інформаційного сектору в 
Україні має стати стратегічна програма розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Держава 
зобов'язана створити умови, за яких могли б співпрацювати державні і комерційні установи в напрямі 
забезпечення розвитку інформаційних технологій. Держава може впливати на соціальний рівень: підвищувати 
кваліфікацію спеціалістів в інформаційно-комунікаційному секторі, забезпечувати рівний доступ громадян до 
інформаційних ресурсів, усунути інформаційну асиметрію, підвищувати інформаційну культуру. 
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 На українському ринку швидкими темпами розвивається електронна торгівля та електронне 
обслуговування банківського сектору. Можна стверджувати, що в найближчі два-три роки можливість 
обслуговуватись через мережу Інтернет стане невід’ємною складовою класичних банківських послуг. Шляхами 
розв’язання проблем на державному рівні може стати: розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з 
метою забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційних банківських технологій в Україні; необхідність 
системного і послідовного впровадження функціональних принципів управління інформаційно-комунікаційною 
банківською діяльністю; створення високоефективної системи інформаційно-комунікаційних технологій, 
впровадження новітніх методів передачі та обробки інформації в усіх сферах людської діяльності, забезпечення 
якнайшвидшої інтеграції України до світового інформаційного простору. 
 Активізація інформаційної діяльності уряду та підвищення його ефективності нерозривно пов’язані з 
наданням послуг у трьох напрямах: «уряд для уряду», «уряд для бізнесу» та «уряд для громадянина». Україна 
потребує поліпшення якості життя громадян способом впровадження інформаційних технологій у сферу 
надання електронних послуг врядування на місцевому рівні, що є передумовою формування в Україні 
«електронного уряду». Для підвищення ефективності функціонування апарату електронного державного 
управління необхідно напрацювати стратегію комп’ютеризації України, створити надійну мережу доступу до 
інтернет-ресурсів для широкого надання інформації громадянам, запровадити взаємодію між посадовцями і 
громадянами через урядовий портал, що б уможливило згуртування людей, уніфікацію прикладних систем, 
пришвидшення процесів з поліпшення надання послуг і співпрацю з виборцями. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто методологічні основи формування інформаційної економіки та проблеми її становлення. 
Ключові слова: інформаційний сектор економіки, економічна система, методологія дослідження. 
РЕЗЮМЕ 
В статье речь идет о методологических основах формирования информационной экономики и проблемы ее 
становления. 
Ключевые слова: информационный сектор экономики, экономическая система, методология исследования. 
SUMMARY 
The article deals with methodological guidelines for the development of the information economy and the problems of 
its formation. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ   

МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Чижикова О.Н., аспирантка  ДонНУ   
 

Постановка проблемы.  Глобализация мировой экономики, являющаяся одним из главных  штрихов 
современного  цивилизационного развития, которая отображается в возникновении и расширении сферы 
влияния новых форм международного бизнеса. Особенностями этого процесса, является, то, что он охватывает 
главные направления 

функционирования международных торговых отношений, движение и рациональное использование 
финансовых и трудовых ресурсов в  пределах мирового экономического пространства. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием формирования международного 
бизнеса посвящено значительное   количество научных работ как среди зарубежных авторов: Charles W.L. Hill, 
John D. Daniels, Lee  H.Radebaugh, Griffin R.W., Pustay M.W., так и среди отечественных: Амоша А.И., Дякин 
Б.Г., Козак Ю.Г., Макогон Ю.В., Поляков В.В., Черенков В.И., Щенин Р.К., а также многих других известных 
ученых - экономистов. 

Целью данного исследования  является исследование теоретических аспектов 
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формирования международного бизнеса, а также условия и особенности развития международного 
бизнеса в Украине. 

Результаты  исследования. Современная предпринимательская деятельность, распространяющаяся на 
международную экономическую сферу, использующая преимущества повышенной деловой активности в целях 
получения прибыли, получила название международного бизнеса (МБ). Международный бизнес как  феномен 
развития мирового хозяйства прошел длительный путь эволюции. В современных условиях международный 
бизнес сформировался в эпоху глобализации – в последней четверти ХХ в. Однако его историческое развитие 
связано со временем Великих географических открытий, которые расширили границы и дали возможность 
развитию торговли между странами и народами, в результате этого сложилась международная торговая 
система. Международная торговля оказала огромное влияние на политическую  и экономическую 
составляющую стран мира. 

В 1600 г. Британская Ост-Индская компания – специализированная внешнеторговая фирма – открывает 
зарубежные филиалы в Азии, также ее примеру следуют другие европейские компании. В 1602 г. Голландская 
Ост-Индская компания, которую представляют как первую интернациональную корпорацию, начала 
осуществлять экономическую колонизацию в Азии, открыла океанские торговые пути на Восток. К концу XVII 
в. суда, регулярно курсировали в Азию через Атлантический, Тихий и Индийский океаны по защищаемым 
правительствами торговым путям. Они доставляли товары для продажи и перепродажи на азиатских рынках и 
возвращались в Европу с ценными и редкими товарами (шелк, чай, специи и др.) для Европы, это приносило 
значительную прибыль инвесторам. В XVIII в. по идентичной схеме начала развиваться колониальная торговля 
в Америке. Примерами ранних прямых зарубежных инвестиций из Америки, стали вложения в английские 
оружейные предприятия Кольта и производство вулканизированной резины. В XIX в. торговые системы 
Атлантического и Индийского океанов стали связываться воедино благодаря интенсификации товарных и 
денежных потоков. Во второй половине XIX в. наступает новый виток аккумулирования капиталов и 
расширения зарубежной экспансии американских и европейских компаний. 

На рубеже XIX – XX вв. происходит развитие массового промышленного производства, которое 
положило начало систематическому экспорту предпринимательского капитала,  а также интернационализации 
финансового капитала.      В начале XX в. в Европе активно расширяется международный бизнес,  наблюдается 
формирование будущей «триады» - трех центров международного бизнеса, который осуществлялся в форме 
международной торговли, движения финансового капитала, прямых инвестиций.  Во второй  половине XIX в. 
стали появляться первые многонациональные компании. Одной из первых компаний, которая получила 
международную известность, была компания «Зингер» (Singer Sewing Machine). Страны с переходной 
экономикой, стали полем деятельности международного бизнеса , иностранный капитал составлял ¼  (в 1890г.), 
и 40% - в 1900 г., в нем преобладали французские, бельгийские, германские капиталы. 

С 1970 – х г. стали происходить значительные революционные, технологические изменения, связанные с 
экономической, политической, социальной сферой. Это стало переходным периодом международного бизнеса, 
и стало витком развития 

глобализационных процессов. 
В условиях глобализации, международный бизнес представляет собой предпринимательскую 

деятельность, преимущественной сферой действия которой, являются международные экономические 
отношения в мировой экономике. В качестве сегментов международного бизнеса выделяют: глобальный 
бизнес, совместное предпринимательство, бизнес за рубежом, иностранный бизнес. 

К родовым признакам международного бизнеса можно отнести: 
 обмен деятельностью, между субъектами международных экономических отношений; 
 способность, готовность, умение проводить различные приемы делового общения для достижения 

наибольшей выгоды; 
 способность дифференцировать вероятные и действительные результаты сделок, определять 

приоритеты деятельности и т.д. 
Развитие международного бизнеса – объективный необратимый процесс, охватывающий производительные 
силы и производственные отношения стран. 
Главной целью международного бизнеса, как прогрессивного направления предпринимательской деятельности 
– является получение прибыли, создание условий для решения стратегически важных экономических заданий. 
Целями международного бизнеса  являются: - приобретение нових источников ресурсов; 
- расширение рынка сбыта продукции, услуг, капитала, рабочей силы; 
- осуществление диверсификации производства. 
Стратегической целью международного бизнеса, является максимизация выгоды в процессе осуществления 
различных международных сделок. 
Тактической целью международного бизнеса – реализация этой стратегической установки, в отношениях с 
каждым конкретным контрагентом, по каждому поводу, в конкретных условиях осуществления сроков и 
предмета сделки. 
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Таблица 1 
Способы достижения целей международного бизнеса 
Операционные Функциональные 
- экспортные и импортные операции - производство 
- лицензирование - бухгалтерский учет 
- франчайзинг - маркетинг 
- прямые и портфельные инвестиции - финансовые операции в МБ 
- управленческий контракт и др. - осуществление кадровой политики 
 
Факторы, которые воздействуют на реализацию целей МБ, можно выделить несколько: 

1. Общие: 
 экономический: основные экономические показатели развития страны – партнера; население страны в 

целом, по регионам, динамика изменений; система коммуникаций; общая оценка развития; элементы 
валютного регулирования; экономические проблемы и др. 

 политический: политический режим в стране и характер взаимоотношений с Украиной;  участие в 
политических блоках и международных экономических союзах; общая оценка политической 
стабильности в стране; роль и влияние региональных органов власти на бизнес; выдающиеся 
политические лидеры и др. 

 правовой: стабильность правовой системы; регулирование трудовых отношений; 
регулирование процесса создания и трансформации бизнеса; оценка, отвечающая правовой системе 
страны, основным положениям международного права; коммерческое право и др. 

 социально – культурный: ценности, ценностные ориентации народа; формы поведения, субкультура; 
анализ национальных стереотипов поведения нации и ее представителей и др. 

Также к общим факторам можно отнести такие, как: 
- экологический: экобезопасность окружающей среды; 
экологичность производства. 
-    демографический: численность населения; 
территориальное разделение населения и др. 
2. Конкурентные: скорость изменения параметров продукции; оптимальный размер производства; 

количество покупателей; объем закупок каждым покупателем; 
        однородность покупателей; соотношение местных и международных конкурентов; 
       затраты на перемещение продукции. 
Объектом международной предпринимательской деятельности являются активы, действия с активами 
различных классов и видов, деятельность по приращению стоимости активов, улучшению структуры активов 
каждого из субъектов международного бизнеса. 
Субъектом международного бизнеса выступают все элементы производственных отношений, т.е. 
непосредственные производители  и их промышленные, коммерческие группировки. Субъектами 
международного бизнеса являются коммерческие организации,  имеющие право осуществления коммерческой 
деятельности; а также  союзы предпринимателей и госорганизации имеющие право выхода на внешние рынки. 
Одним из основных субъектов международного бизнеса  является ТНК, т.е. международные фирмы, которые 
имеют  свои подразделения в двух и более странах и руководство этими подразделениями осуществляется с 
одного или нескольких центров, на основе такого механизма принятия решений, который позволяет провести 
политику и общую стратегию, распределяя ресурсы, технологии и ответственность,  для  достижения 
результата – получения прибыли. 

Ведущими центрами международного бизнеса, в настоящее время являются: США, Юго – Восточная 
Азия, Западная Европа. 

Международный бизнес, охватывает главные направления функционирования международных, торговых 
отношений, движение и рациональное использование финансовых и трудовых ресурсов, в рамках мирового 
экономического пространства.  Происходят изменения в политическом, экономическом, научно – техническом 
плане, могущественных государств мира, что создает хорошие предпосылки для интенсификации мирового 
производства. В мирохозяйственные процессы все активнее включаются новые субъекты, в первую очередь это 
касается стран с переходной экономикой, в частности Украины, которые стремятся наверстать отставание от 
высокоразвитых стран мира, в частности, путем использования преимуществ международного бизнеса, как 
одной из форм концентрации совокупного хозяйственного потенциала мирового содружества. 

Рыночная экономика Украины объективно трансформируется на применении принципов, инструментов 
и рычагов развития товарно – денежных отношений, которые действуют на национальном и международном 
уровнях. Важнейшим в этом направлении является использование мирового опыта функционирования разных 
форм международного бизнеса, которые занимают ведущие позиции в основных сферах хозяйственной 
деятельности. Не менее важным является формирование нормативно – правового поля функционирования 
международного бизнеса, в условиях существования острых возражений в политической, экономической и 
социальной жизни нашей страны, экономическое, организационное, финансовое, технологическое обеспечение 
ее развития. 
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В период мирового финансового кризиса,  существенно ухудшилось экономическое положение, 
динамика развития. Кризис  существенно затронул геоэкономические, конкурентные позиции целого ряда 
стран. Для Украины, а также для ряда стран с переходной экономикой, это означало радикальное ухудшение 
условий международного кредитования. 

Развитие международного бизнеса в Украине, на современном этапе, прежде всего зависит от 
возможностей, а также радикальной перестройки управления экономикой. Несмотря на значительные потери 
ресурсов, времени, научно – технического потенциала, Украина может реализовывать собственные стратегии 
становления функционирующей  открытой экономики,  при условии международной  конкурентоспособности. 
Главной проблемой развития ВЭД в Украине, является низкий уровень конкурентоспособности, на внешних 
рынках продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, невысокая  технологичность, наукоемкость 
экспортируемых товаров. Украина, все больше становится страной, которая экспортирует полуфабрикаты, 
изготовляемые отраслями с повышенным уровнем трудоемкости, энергоемкости, материалоемкости, а также 
низким уровнем экологичности. 

Выводы: Таким образом, в условиях формирования  новых подходов к привлечению международного 
бизнеса в Украину, важно оценить результативность, потенциальные возможности иностранной 
инвестиционной деятельности, а также на их основе решения приоритетных задач: 

 производство товаров широкого употребления, способствующих повышению качества жизни, 
культуры потребления; 

 преодоление зависимости Украины от импорта; 
 структурная перестройка экономики, создание современной отраслевой структуры на основе 

технологического обновления производства. 
 
РЕЗЮМЕ 
У данній статті виявлені теоретичні аспекти формування міжнародного бізнесу, та його становлення в країнах з 
перехідною економікою в умовах глобалізації. 
Ключові слова: міжнародний бізнес, глобалізація, перехідна економіка. 
РЕЗЮМЕ 
В данной статье выявлены теоретические аспекты формирования международного бизнеса, а также его 
становление в странах с переходной экономикой в условиях глобализации.  
Ключевые слова: международный бизнес, глобализация, переходная экономика. 
SUMMARY 
The purpose of given clause is research of theoretical aspects of formation of the international business, and its 
becoming in the countries with transitive economy in conditions of globalization. 
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Шелест Є. О., аспірант кафедри економіки та менеджменту промислових підприємств Хмельницького 
національного університету   
 

Одним з пріоритетних напрямів зростання національної економіки України є активізація 
зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств, що пояснюється стратегічною 
роллю галузі, підсиленою тенденціями післякризового розвитку міжнародної торгівлі. З огляду на сучасні 
світові глобалізаційні процеси, важливою передумовою випереджувального розвитку суб’єкта господарювання 
машинобудівної галузі є нарощення його конкурентоспроможного експортного потенціалу. Відтак особливої 
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актуальності набуло питання проведення комплексного аналізу експортних можливостей машинобудівних 
підприємств, оскільки саме на його основі можливо сформувати найоптимальніші стратегії виходу цих 
підприємств на закордонні ринки та розробити ефективні методи їх реалізації. 

Не зважаючи на це, вимірювання експортного потенціалу вітчизняного машинобудівного підприємства з 
використанням поєднання досвіду українських та закордонних дослідників не було здійснено. Окремі 
напрацювання представлені у працях таких українських науковців: Коровайченко Н.Ю., Байрак В.М., Пирець 
Н.М., Скорнякова І.В., Петренко Л.А. та інших. 

Відтак метою нашого дослідження є оцінка експортного потенціалу машинобудівного підприємства на 
основі наукових розробок вітчизняних та закордонних представників економічної науки. 

Для того щоб будь-який процес був керованим необхідно розуміти, чим саме ти управляєш. 
Спрямований розвиток експортного потенціалу підприємства також потребує постійного контролю, зокрема 
щодо його розміру, динаміки розвитку, структури, що, своєю чергою, забезпечується проведенням всебічного 
оцінювання експортних можливостей суб’єкта господарювання. Пропонуємо здійснити таке дослідження 
стосовно окремих підприємств машинобудівної галузі Хмельницької області.  

Вважаємо доцільним проведення експрес-дослідження на основі застосування показників, які зазвичай 
використовуються фахівцями різноманітних міжнародних організацій, про що йдеться в попередніх наших 
працях [1, 2], і є прийнятними для використання на рівні підприємства. Застосування саме цих показників, хоча 
беремо до уваги й досвід українських науковців, викликане необхідністю продемонструвати рівень 
ефективності формування та реалізації експортного потенціалу машинобудівних підприємств Хмельницької 
області за міжнародними «мірками», важливістю «побачити» рівень експортних можливостей підприємств 
«очима» іноземних інвесторів, що нині особливо актуально. 

Дослідження показників здійснюватимемо, застосовуючи кластерно-спектральний аналіз. Цей вид 
аналізу унаочнює та полегшує роботу дослідника, сприяє детальнішому вивченню різноманітних тенденцій 
щодо показників ефективності використання експортних можливостей машинобудівних підприємств регіону. 
Відповідні показники розміщуються у спектральних картах. Схожі за значенням  - об’єднуються у кластер, що 
виділяє групи подібних за величиною значення показників. Чим темніший і контрастніший колір клітинки, тим 
краще значення показника та більша відмінність груп. Спектральна карта дослідження експортного потенціалу 
окремих машинобудівних підприємств Хмельницької області має такий вигляд (рис.1): 

Розпочнемо аналіз показників оцінки експортного потенціалу окремих машинобудівних підприємств 
регіону з величини обсягів експорту продукції цих підприємств. Лідерами за значенням цього показника є ВАТ 
«Укрелектроапарат», ДП «Новатор» та ДП «Красилівський агрегатний завод». До 2010 року їм значно 
поступалося ВАТ «Темп», однак цього року обсяги реалізації експортної продукції підприємства різко 
збільшилися, що свідчить про наявність у підприємства прихованих, зарезервованих ресурсів, які воно 
спроможне за потреби реалізувати. Обсяги експорту ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод» та ЗАТ 
«Нива» значно скромніші відповідних значень вищеперелічених підприємств. Реалізація експортної продукції 
ВАТ «Красилівський машинобудівний завод» протягом 2006-2009 років постійно скорочувалася, а в 2010 році 
підприємство взагалі відмовилося від експортної діяльності. 

Рекордними показниками темпів росту обсягів експорту серед машинобудівних підприємств 
Хмельницької області за окремі роки періоду з 2006 по 2010 рік відзначилися ВАТ «Темп», ВАТ «Славутський 
ремонтно-механічний завод», ЗАТ «Нива» та ДП «Новатор». Найгірше ситуація склалася на ВАТ 
«Красилівський машинобудівний завод». 

Абсолютними лідерами за часткою експорту в загальному обсязі реалізації продукції підприємства стали 
ВАТ «Укрелектроапарат» та ВАТ «Темп». За значенням цього ж показника їх наздоганяють  ЗАТ «Нива», ДП 
«Новатор», ДП «Красилівський агрегатний завод», ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод». Частка 
експортної продукції в загальному обсязі реалізації ВАТ «Красилівський машинобудівний завод» є найнижчою. 

Що стосується показника частки підприємства у загальному обсязі експорту продукції машинобудування 
Хмельницької області, то найбільший вплив на структуру експорту регіону має ВАТ «Укрелектроапарат», 
значно менший, однак також досить вагомий внесок у регіональний обсяг експорту машинобудівної продукції 
здійснюють ДП «Новатор», ДП «Красилівський агрегатний завод» та ВАТ «Темп». Найменше значення 
показника характерне ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод», ЗАТ «Нива» та ВАТ «Красилівський 
машинобудівний завод».  

Широко застосовуються за кордоном і активно пропагуються когортою вітчизняних науковців такі якісні 
показники ефективності здійснення експортної діяльності як рівень продуктової диверсифікації експорту [3-10], 
індекс Херфіндаля [9-14], показник рентабельності експортної продукції [17-19] та продуктивності експортної 
діяльності підприємства [20-23]. 

Варто зазначити, що, як правило, у своїй виробничій політиці потужніші підприємства орієнтуються на 
випуск кількох різних видів продукції (стратегія диверсифікованості). Це зумовлено нестабільністю 
внутрішнього ринку та підвищеним ризиком. У таких умовах підприємство прагне зменшити свою залежність 
від поточного попиту на якийсь окремий вид продукції. Крім того, застосування стратегії диверсифікації 
дозволяє компаніям активніше використовувати нові технології, сучасні методи маркетингу тощо. 
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Показник 

Роки 
Підприємство 

2006 2007 2008 2009 2010 
Обсяги експорту продукції, грн. 

ВАТ "Укрелектроапарат" 156882443,46 241708437,51260181070,87124614739,12164491455,64
ДП "Новатор" 21061650,00 41170950,00 57314270,00 57981416,00 76294957,00
ДП "Красилівський агрегатний завод" 11582186,19 15802857,70 22698441,47 29976536,46 31815955,00
ВАТ "Темп" 5893550,00 6044320,00 4885780,00 3891690,00 28817113,76
ВАТ "Славутський ремонтно-механічний завод" 227493,85 538177,50 2794412,56 4154513,50 4620000,44 
ЗАТ "Нива" 562907,61 462749,20 1193821,79 1120544,90 1165007,33 
ВАТ "Красилівський машинобудівний завод" 876680,00 522525,60 483425,60 65318,00 0 

Темпи росту обсягів експорту продукції, % 
ВАТ "Укрелектроапарат" 129,51 154,07 107,64 47,90 132,00 
ДП "Новатор" 107,64 195,48 139,21 101,16 131,59 
ДП "Красилівський агрегатний завод" 125,50 136,44 143,64 132,06 106,14 
ВАТ "Темп" 108,06 102,56 80,83 79,65 740,48 
ВАТ "Славутський ремонтно-механічний завод" - 236,57 519,24 148,67 111,20 
ЗАТ "Нива" 70,80 82,21 257,98 93,86 103,97 
ВАТ "Красилівський машинобудівний завод" 77,35 59,60 92,52 13,51 - 

Частка експорту в загальному обсязі реалізації, % 
ВАТ "Укрелектроапарат" 62,46 70,13 62,12 66,31 63,98 
ДП "Новатор" 21,39 34,87 42,86 41,80 46,54 
ДП "Красилівський агрегатний завод" 24,64 34,98 36,91 37,48 46,99 
ВАТ "Темп" 61,57 67,92 26,38 27,19 85,31 
ВАТ "Славутський ремонтно-механічний завод" 4,16 6,08 21,85 32,84 35,49 
ЗАТ "Нива" 29,51 23,85 43,05 60,33 42,45 
ВАТ "Красилівський машинобудівний завод" 0,81 0,72 0,68 0,20 - 

Частка підприємства у загальному обсязі експорту продукції машинобудування Хмельницької області, % 
ВАТ "Укрелектроапарат" 50,88 42,03 33,49 21,36 25,09 
ДП "Новатор" 6,83 7,16 7,38 9,94 11,64 
ДП "Красилівський агрегатний завод" 3,76 2,75 2,92 5,14 4,85 
ВАТ "Темп" 1,91 1,05 0,63 0,67 4,40 
ВАТ "Славутський ремонтно-механічний завод" 0,07 0,09 0,36 0,71 0,70 
ЗАТ "Нива" 0,18 0,08 0,15 0,19 0,18 
ВАТ "Красилівський машинобудівний завод" 0,28 0,09 0,06 0,01 - 

Рівень продуктової диверсифікації експорту підприємств 
ВАТ "Укрелектроапарат" 0,91 0,93 0,9 0,89 0,9 
ДП "Новатор" 0,56 0,59 0,53 0,56 0,44 
ДП "Красилівський агрегатний завод" 0,59 0,49 0,39 0,39 0,45 
ВАТ "Темп" 0,72 0,78 0,83 0,9 0,79 
ВАТ "Славутський ремонтно-механічний завод" 0,53 0,56 0,3 0,45 0,38 
ЗАТ "Нива" 0,7 0,67 0,67 0,7 0,8 
ВАТ "Красилівський машинобудівний завод" 0,87 0,89 0,9 0,95 - 

Індекс Херфіндаля (рівень географічної концентрації експорту) 
ВАТ "Укрелектроапарат" 6033,22 6977,16 6945,55 6413,35 4000,58 
ДП "Новатор" 3409,78 3759,53 3104,66 3401,32 2559,68 
ДП "Красилівський агрегатний завод" 4162,00 3728,00 2845,00 3180,00 2831,00 
ВАТ "Темп" 5983,43 6314,76 7000,78 8278,17 8141,16 
ВАТ "Славутський ремонтно-механічний завод" 9415,92 10000,00 3406,00 5968,00 4217,00 
ЗАТ "Нива" 2270,00 1577,00 1666,00 3042,00 1828,00 
ВАТ "Красилівський машинобудівний завод" 8956,00 9567,00 9675,00 10000,00 - 

Рентабельність експортної діяльності (співвідношення прибутку за експортовану продукцію та витрат на виробництво експортної 
продукції)  

ВАТ "Укрелектроапарат" 0,007 0,04 0,05 0,07 0,08 
ДП "Новатор" 0,008 0,05 0,09 0,07 0,08 
ДП "Красилівський агрегатний завод" 0,09 0,1 0,15 0,2 0,05 
ВАТ "Темп" 0,1 0,02 0,15 0,2 0,25 
ВАТ "Славутський ремонтно-механічний завод" 0,001 0,02 0,04 0,03 0,001 
ЗАТ "Нива" 0,04 0,1 0,15 0,08 0,2 
ВАТ "Красилівський машинобудівний завод" 0,007 0,009 0,007 0,003 0,001 

Продуктивність (виручка від реалізації експортної продукції на працівника), грн. 
ВАТ "Укрелектроапарат" 102270,17 144389,75 146087,07 79626,03 135161,43 
ДП "Новатор" 9197,23 19420,26 29835,64 33037,84 47535,80 
ДП "Красилівський агрегатний завод" 11041,17 17896,78 30224,29 45695,94 48499,93 
ВАТ "Темп" 26547,52 34938,27 25988,19 20482,58 159210,57 
ВАТ "Славутський ремонтно-механічний завод" 1777,30 3611,93 18754,45 30105,17 33970,59 
ЗАТ "Нива" 14813,36 12177,61 32265,45 35017,03 37580,88 
ВАТ "Красилівський машинобудівний завод" 822,40 735,95 887,02 242,82 - 

Рис. 1. Спектральна карта показників експортного потенціалу окремих машинобудівних підприємств 
Хмельниччини 

 
Використовуючи метод розрахунку, що базується на діленні обсягів реалізації основного виду 

експортної продукції до решти експорту, нами був розрахований рівень продуктової диверсифікації експорту 
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окремих машинобудівних підприємств Хмельницької області. Керуючись розробками японського вченого Т. 
Коно, ці підприємства за рівнем та характером диверсифікації можна класифікувати таким чином: ВАТ 
«Красилівський машинобудівний завод» - компанія з домінуючим продуктом (на частку однієї продукції 
припадає менше 95%, але більше 70% загального обсягу продажів), тобто диверсифікація на підприємстві 
практично відсутня;  протягом 2006-2009 років такої ж стратегії дотримувалися на ВАТ «Темп», однак з 2010 
року компанія обрала стратегію випуску продукції, пов’язаної технологічно (на частку одного виду продукції 
припадає менше 70% загального обсягу продажів, на частку продукції, пов’язаної технологічно, – більше 70%), 
таким самим курсом прямують ВАТ «Укрелектроапарат» та ЗАТ «Нива»; найпрогресивнішими слід вважати 
ДП «Новатор», ДП «Красилівський агрегатний завод» та ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод», адже 
вони відносяться до диверсифікованих компаній з непов’язаною продукцією (частка продукції, пов’язаної 
збутом і технологічно, – менше 70% загального обсягу продажів). 

Критичний стан з рівнем географічної концентрації експорту, що розраховується за допомогою індексу 
Херфіндаля, стосується практично всіх досліджуваних нами підприємств. Помірна концентрація експорту, у 
межах значення показника від 1000 до 1800, була властива лише в окремі роки для ЗАТ «Нива». Відтак можна 
зробити висновок про підвищену залежність підприємств від їх найбільших клієнтів, а отже про зростаючу 
вразливість суб’єктів підприємництва до змін зовнішнього середовища.   

Одними з найважливіших показників ефективності використання підприємством його експортних 
можливостей є рентабельність експортної продукції та продуктивність експортної діяльності. За рівнем 
рентабельності, що розраховується через співвідношення прибутку за експортовану продукцію та витрат на 
виробництво експортної продукції, до кластеру підприємств з найвищим значенням показника потрапили ДП 
«Красилівський агрегатний завод», ВАТ «Темп» та ЗАТ «Нива». До кластера підприємств з дещо нижчим 
рівнем рентабельності відносяться ВАТ «Укрелектроапарат», ДП «Новатор» та ВАТ «Славутський ремонтно-
механічний завод». Найнижче значення показника, традиційно, має ВАТ «Красилівський машинобудівний 
завод». 

Підприємствами з найконтрастнішим та найтемнішим спектром величини обсягу виручки від реалізації 
експортної продукції на працівника виявилися ВАТ «Укрелектроапарат» та у 2010 році - ВАТ «Темп». Менш 
яскравий спектр показника продуктивності експортної діяльності властивий ДП «Новатор», ДП «Красилівський 
агрегатний завод», ВАТ «Темп» (протягом 2006-2009 років), ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод» 
та ЗАТ «Нива». У найсвітлішому спектрі знаходяться значення показника продуктивності ВАТ «Красилівський 
машинобудівний завод», ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод» (за 2006-2008 роки) та ЗАТ «Нива» 
(протягом 2006-2007 років). 

Узагальнюючи результати проведеного нами кластерно-спектрального аналізу, можна виділити три 
відокремлені кластери підприємств. До першої групи входять підприємства, що характеризуються найбільшими 
експортними можливостями та відрізняються найвищою ефективністю їх використання. Мова йде про ВАТ 
«Укрелектроапарат», ДП «Новатор» та ДП «Красилівський агрегатний завод». Що стосується ВАТ «Темп», то 
значення відповідних показників підприємства протягом 2006-2009 років вказують на його приналежність до 
кластеру підприємств з дещо меншими успіхами. Однак різке покращення практично всіх ключових показників 
експортної діяльності суб’єкта у 2010 році, що засвідчує значну перспективність підприємства, дозволяє 
віднести його до першого кластеру. Учасниками другого кластеру слід вважати ВАТ «Славутський ремонтно-
механічний завод» та ЗАТ «Нива». До найпроблематичніших підприємств відноситься ВАТ «Красилівський 
машинобудівний завод», експортна діяльність якого у 2010 році була взагалі припинена, тому підприємство 
потрапило до третього кластеру, найменш результативних підприємств. 

Варто зазначити, що будь-яке спеціалізоване дослідження, проведене фахівцями Світового банку, 
Світової організації торгівлі, Європейського Центрального Банку, ЮНКТАД тощо, обов’язково підкріплюється 
графоаналітичним аналізом. Відмінністю графоаналітичного методу від попереднього підходу є високий 
ступінь використання засобів унаочнення. Перевагою методу є можливість спрощеного відслідковування 
трансформації експортного потенціалу підприємства, змін, а також взаємозв’язку між ключовими показниками 
здійснення експортної діяльності, просторових закономірностей розвитку експортного потенціалу різних 
підприємств. Тому з метою ідентифікації підприємства, що має найбільший експортний потенціал, зобразимо 
профіль експортної діяльності досліджуваних нами машинобудівних підприємств Хмельницької області за 
станом на 2010 рік (рис. 2). Керуватимемося методикою, запропонованою фахівцями Міжнародного Центру 
Торгівлі. По вертикалі відкладаємо середнє арифметичне значення величини продуктивності експортної 
діяльності підприємства протягом 2006-2010 років, по горизонталі – середнє значення приросту обсягів 
експорту продукції підприємства за аналогічний період. Крім того, рисунок доповнюється даними щодо 
світового середнього значення відповідного показника, завдяки цьому демонструючи не тільки положення 
компанії стосовно інших підприємств, а й вказуючи на рівень ефективності формування та реалізації 
експортного потенціалу підприємства, порівняно з середньосвітовим значенням. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 201

 
 
Рис. 2. Графоаналітична оцінка експортного потенціалу окремих машинобудівних підприємств 

Хмельницької області 
Результати, проведеного нами графоаналітичного дослідження, дещо відрізняються від результатів 

застосування попереднього підходу. На жаль, змушені констатувати той факт, що жодне підприємство 
протягом 2006-2010 років не змогло досягнути середньосвітового значення продуктивності, разом з тим 
середньорічні обсяги експорту продукції підприємств регіону зростають випереджувальними темпами. 
Відповідно до зображеного на рисунку співвідношення показників експортної діяльності підприємства, на яких 
акцентують особливу увагу фахівці міжнародних організацій, лідерами є ВАТ «Укрелектроапарат» та ВАТ 
«Темп». Решта підприємств, крім ВАТ «Красилівський машинобудівний завод», яке порівняно з іншими 
об’єктами дослідження є аутсайдером, відносяться до групи компаній з дещо меншими досягненнями. 

 
Рис. 3. Графоаналітичний аналіз експортного потенціалу окремих машинобудівних підприємств 

Хмельниччини на основі зонування 
 
Дещо інша схема проведення графоаналітичного дослідження з виділенням зон низького, середнього та 

високого рівня експортного потенціалу, була застосована спеціалістами Міжнародного Центру Торгівлі для 
оцінки експортних можливостей підприємств різних галузей в США та Німеччині. Для побудови відповідного 
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графіку фахівцями застосовується показник середньорічного темпу приросту обсягів експорту підприємства, 
що відкладається по осі ординат, та показник середньої частки експортованої продукції в загальному обсязі 
реалізації, розташований на осі абсцис. Вважається, що значення середньорічного темпу приросту протягом 
п’яти років діяльності підприємства менше 20% та величини середньорічної частки експортованої продукції в 
загальному обсязі реалізації підприємства за цей же період меншої 50%, властиве підприємству з низьким 
рівнем експортного потенціалу. Середній рівень експортного потенціалу характерний підприємству, значення 
показників якого лежать в межах 20-100% та 50-100% відповідно. Всі значення показників, що знаходяться 
вище окреслених обмежень засвідчують високий рівень експортного потенціалу. 

Відповідно до цього виду графоаналітичного дослідження найвищим рівнем експортного потенціалу 
характеризуються ВАТ «Темп» та ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод» (рис. 3). Середній рівень 
експортного потенціалу властивий ВАТ «Укрелектроапарат», ДП «Новатор», ДП «Красилівський агрегатний 
завод» та ЗАТ «Нива». Низький рівень експортних можливостей має ВАТ «Красилівський машинобудівний 
завод». 

Дослідження оцінки експортного потенціалу підприємств машинобудівної галузі Хмельницької області 
із застосуванням різних методик та підходів дають схожі, однак не ідентичні результати. Все залежить від того, 
на який показник ставиться акцент розробниками методу, що, переконані, диктується метою проведення 
дослідження. 

Спільним для всіх методів здійсненого нами дослідження є висновок про те, що переважна більшість 
машинобудівних підприємств Хмельниччини, маючи більший чи менший рівень формування та реалізації 
експортного потенціалу, на практиці використовує його не на повну потужність. 

Активізація використання експортних можливостей підприємствами машинобудівної галузі регіону 
потребує вжиття конкретних, систематичних і системних заходів. Для того, щоб зрозуміти у якому напрямку 
рухатись та обрати найефективніший в певному випадку інструментарій, слід, на нашу думку, розробити 
ефективний механізм формування та реалізації експортного потенціалу машинобудівного підприємства, і саме 
цьому будуть присвячені наші подальші дослідження. 
 
РЕЗЮМЕ 
Здійснено дослідження експортного потенціалу окремих машинобудівних підприємств Хмельницької області. З 
метою забезпечення всебічності та повноти аналізу запропонована власна узагальнена методика оцінки 
експортних можливостей підприємств галузі.  
Ключові слова: експортний потенціал, чистий експорт, індекс Херфіндаля, ринкова диверсифікація, індекс 
Лафая, відносна вартість одиниці експорту, товарна диверсифікація, індекс Грубела-Ллойда 
РЕЗЮМЕ 
Осуществлено исследование экспортного потенциала отдельных машиностроительных предприятий 
Хмельницкой области. С целью обеспечения всесторонности и полноты анализа предложена собственная 
обобщенная методика оценки экспортных возможностей предприятий отрасли. 
Ключевые слова: экспортный потенциал, чистый экспорт, индекс Херфиндаля, рыночная диверсификация, 
индекс Лафая, относительная стоимость единицы экспорта, товарная диверсификация, индекс Грубела-Ллойда 
SUMMARY 
Research of export potential of separate machine-building enterprises of Khmel’nyts’kyy region is carried out. With the 
purpose of providing of comprehensiveness and plenitude of analysis the own generalized method of estimation of 
export capacities of enterprise of industry is offered. 
Keywords: export potential, clean export, index of Kherfindalya, market diversification, index of Lafaya, relative value 
of unit of export, commodity diversification, index of Grubela-Lloyda 
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Яворська К.Ю., аспірант Національний технічний університет України «КПІ»   
 

Постановка проблеми. Одним з найпершочерговіших завдань для більшості підприємств в після-
кризових умовах є пошук оптимальних шляхів пристосування та адаптації до нового ринкового середовища.   В 
залежності від типу та загальної характеристики ринку, специфіки товару, етапу його життєвого циклу, цілей та 
ресурсів компанії а також інших факторів, що визначають поточний її стан, залежить комплекс стратегічних 
управлінських заходів, які слід розробити, затвердити та послідовно виконувати на протязі встановленого 
горизонту планування. 

Проте сучасне бізнес-середовище часто густо характеризується тим, що в більшості випадків 
керівництву компанії важко пролонгувати зазначений горизонт планування, оскільки оточення є надто 
мінливим та нестабільним. Процес управління ускладнюється ще й тим, що виробничий арсенал підприємств, 
як правило, складається не з одного, а декількох бізнес-напрямів. Вони відносно незалежні один від одного, 
обслуговують, переважно, різні ринкові сегменти, знаходиться на різних етапах життєвого циклу, мають різну 
прибутковість, сезонність тощо, а отже потребують різних стратегічних заходів з управління. Слід також 
зазначити, що більшість підприємств малого та середнього бізнесу активно проводять пошукові дослідження з 
метою виявлення нових можливих напрямів ведення бізнесу, незайнятих сегментів, ніш тощо. На сьогоднішній 
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день це досить виправданий стратегічний хід, оскільки на ряді ринків відбувся структурний перерозподіл серед 
гравців: деякі компанії, в наслідок дії кризи, були змушені піти з ринку, частково згорнути свою діяльність або 
перепрофілювати її.  

Тому для вирішення зазначених актуальних завдань бізнесу доцільно застосувати маркетинговий підхід в 
управлінні бізнес-процесами організації. В рамках даного дослідження автором пропонується звузити зазначене 
формулювання до більш конкретного, що розкрите не в повному обсязі – до стратегічного маркетингового 
управління саме портфелем бізнесів підприємства. Це надасть можливість врахувати сильні та слабкі сторони 
бізнесу, загрози, можливості та ризики запропонованих управлінських заходів.  

Дійсно, з одного боку, для  працівників підприємства на кожному управлінському рівні важливо знати, 
розуміти та впевнено користуватись повним інструментарієм стратегічного маркетингового управління 
портфелем бізнесів на кожному етапі його розвитку. Тому доцільно визначити складові маркетингового 
забезпечення портфелем бізнесів підприємства як на рівнях управління, так і на етапах розвитку відповідного 
бізнес-напрямку компанії.  

Зазначимо, що визначення категорії «портфель бізнесів підприємства» буде запропоновано автором в 
основному тілі статі в процесі  поступового викладення матеріалу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми стратегічного управління розглядають у своїх 
працях такі науковці, як І. Ансофф, Ф. Котлер, Д.Аакер, Д.Дей, Дж.Еткінсон, Ж.Ламбен, М.Мак-Дональд, 
Й.Уілсон, О.С. Віханський, О.І. Ковтун,  М.І. Круглов та інші.  

Дослідження Балабанової Л. В., Стрия Л. А., Митрохіна Ю. П., Мажинського Р. В., Н.В. Куденко, 
Єрохіна С. А. та інших видатних вчених, звертають увагу на стратегічне маркетингове управління. Так Стрий 
Л. А. розглядає сутність маркетингового управління в цілому та особливості даного процесу. Куденко Н. В. 
досліджує стратегічне маркетингове управління, розглядаючи його інструментарій та особливості на кожному 
управлінському рівні: корпоративному, бізнес-рівні та функціональному.  

Слід зазначити, що теорія і методологія маркетингового управління диверсифікованими підприємствами 
знайшли відображення у роботах В.А. Винокурoва, М.В.Володькина, В.Г. Герасимчука, Л. Є. Довганя, Г.А. 
Дмитренка, П.В. Забєліна, Старостіна А. В., А.В. Завгородня, Ю. В. Каракая, , Н.В. Куденко,  В.Д.Маркової, І.Л. 
Решетникової, З.І.  Шершньової, В. І. Нємцова та інших. Науковці звертають значну увагу на особливості 
процесу стратегічного маркетингового управління, його етапи, задачі, інструментарій тощо. 

Деякі автори розглядають певні складові маркетингової стратегії управління портфелем бізнесів. Так 
роботах Балабанової [3] значна увага приділяється стратегічному маркетинговому управлінню збутом на 
підприємствах. Питаннями  стратегічного маркетингового управління просуванням займаються такі вчені, яг 
Діброва Т. Г., Примак Т. О, Гусева О.В., Ромат Е.В. тощо,  товарним асортиментом – Кардаш В. Я., Кубишина 
Н. С., Жданов А. А., Павленко А. Ф., Войчак А. В., В. В. Садовский, Л. В. Целикова та інші. Зазначені роботи 
зробили вагомий внесок у розвиток методології маркетингового управління підприємством.  

Проте, на наш погляд, недостатньо уваги було приділено комплексному стратегічному управлінню 
портфелем бізнесів підприємства з врахуванням усіх його маркетингових складових. Тому в даній статті 
розглянемо що собою являє маркетингове управління портфелем бізнесів та дослідимо особливості його 
маркетингового забезпечення. 

Постановка задачі. Метою дослідження є надати визначення економічним категоріям «портфель 
бізнесів» та «стратегічне маркетингове управління портфелем бізнесів»,  визначити місце стратегічного 
маркетингового управління портфелем бізнесів в системі стратегічного маркетингового управління 
підприємством та запропонувати складові маркетингового забезпечення управління портфелем на кожному 
його етапі.   

Методологія. Методологічною основою даного дослідження є такі емпіричні та теоретичні наукові 
методи, як порівняння, методи аналізу та синтезу, а також індукції та дедукції.  

Результати дослідження. Забезпечення економічного й соціального прогресу в суспільстві з будь-яким 
типом економіки неможливе без управління процесами, що відбуваються в ньому. Так. під управлінням 
звичайно розуміють систему свідомих, доцільних, планомірних впливів суб’єктів управління на його об’єкти 
для того, щоб забезпечити збереження їхньої якісної специфіки, нормальне функціонування, пристосування до 
умов зовнішнього середовища, що змінюється. При функціонуванні в сучасних умовах господарювання з 
невизначеністю зовнішнього середовища дії організації або підприємств не можуть зводитись до простого 
реагування на зміни, що відбуваються. Тому виникає проблема розробки такої господарської політики й 
стратегії, які дозволяють організації  підтримувати конкурентоспроможність у доступній для огляду 
перспективі. В даному випадку, мова йде про стратегічне управління.  

Визначаючи поняття стратегічного управління, ми схильні приєднатися до концептуального підходу, 
якого також дотримуються Куденко Н.В., Пастухова В. В., оскільки він найбільш широко розкриває сутність 
даного поняття під впливом сучасних економічних процесів [3, 9, 10]. Так спираючись на їх трактування даної 
економічної категорії під стратегічним управлінням розуміємо системну, циклічну діяльність організації, що 
спрямована на забезпечення довгострокового та успішного її розвитку, постійного формування та управління 
конкурентними перевагами, своєчасного та професійного реагування на зміни зовнішнього середовища, 
ефективності вкладених інвестицій.  
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Стратегічне управління складається з ряду етапів. Оскільки далі в статті мова йтиме про стратегічне 
маркетингове управління, вважаємо доцільним виділити маркетингову складову на кожному етапі 
стратегічного управління.  

 
Рис. 1 Маркетингова складова на відповідному етапі стратегічного управління. 

Джерело: власне опрацювання [1, c.30] 
 
 
 
Так, на першому етапі, який пов'язаний з визначенням поточної ситуації на підприємстві та 

окресленням його стратегічної мети роль маркетингу полягає в оцінюванні прибуткових та перспективних, з 
ринкової точки зору, напрямів бізнесу, визначенні основних груп поточних, потенційних, лояльних тощо 
споживачів, умов співпраці з постачальниками тощо. Тобто на даному етапі в ході маркетингового управління 
«фіксується» поточне ринкове положення компанії та визначається перелік бажаних цілей підприємства. На 
етапі аналізу та діагностики роль маркетингу полягає у глибокому аналізуванні сильних та слабких сторін як 
бізнес-напрямку, так і компанії в цілому. На даному етапі важливим є врахувати всі сильні та слабкі сторони 
підприємства, щоб не пропустити жодної. Такий детальний аналіз себе виправдовує, оскільки бізнес-
середовище змінюється надто швидко. Тому постійний та глибокий моніторинг внутрішньої та зовнішньої 
ринкової інформації є запорукою успішної бізнес-діяльності – утримання сильних сторін в конкурентних 
перевагах і поліпшення слабких, своєчасне використання ринкових можливостей та уникнення ринкових 
загроз. Знаючи сильні та слабкі сторони підприємства, а також рикові можливості, загрози та можливі ризики, 
компанії доцільно розглянути набір стратегічних альтернатив, що являють собою сценарії її розвитку. Для 
цього доцільно використовувати матрицю І. Ансоффа: більш глибоке проникнення, розвиток товару/ринку чи 
повна диверсифікація. На етапі остаточного затвердження цілей маркетингове управління полягає у виборі 
оптимальної стратегічної альтернативи, серед запропонованих, яка б задовольняла ряду вимог, а саме: мала 
високу ймовірність реалізації, можливість оперативного переходу на іншу стратегію, ймовірність зміни цілі, 
достатній обсяг ресурсів, задовільній час досягнення цілі тощо. Завершальним етапом маркетингового 
стратегічного управління на підприємстві є розроблення поетапного плану реалізації обраної стратегічної 
альтернативи. В даному випадку мається на увазі присвоєння кількісного значення часовим (за який час 
планується досягти результатів), ресурсним (скільки необхідно фінансових коштів, чисельності персоналу, 
технологічної особливості обладнання тощо) та фінансовим (прибутковість діяльності, грошові потоки, обсяги 
продажів продукції та їх динаміка тощо ) показників, які будуть свідчити про ефективність проведених 
стратегічних дій. Заключний етап – етап контролю, що полягає в співставленні отриманих результатів з 
плановими (які були зазначені на попередньому етапі).  

Таким чином на схемі представлені не тільки етапи стратегічного управління підприємством, але й етапи 
стратегічного маркетингового управління. Звісно, окрім маркетингового управління, для кожного стратегічного 

1.Визначення поточної ситуації та 
бажаних цілей підприємства 

2. Стратегічний аналіз та 
діагностика 

3. Формування поля стратегічних 
дій 

4. Стратегічний вибір та 
остаточне затвердження цілей 
підприємства виходячи з 
поточної ситуації та 
можливостей

5. Стратегічне планування 

6. Реалізація стратегії 

7. Стратегічний контроль 

- Визначення ринкового положення компанії, її прибуткових напрямів бізнесу, 
основних сегментів та клієнтів, умов співпраці з контрагентами 

- Визначення сильних та слабких сторін компанії; її можливостей та загроз з боку 
ринкового середовища 

- Генерація стратегічних альтернатив розвитку підприємства за матрицею Ансофа 
«товар – ринок».

- Вибір оптимальної стратегічної альтернативи, яка б задовольняла наступним 
вимогам:висока ймовірність досягнення, можливість оперативного переходу на 
іншу стратегію, ймовірність зміни цілі, достатній обсяг ресурсів, задовільній час 
досягнення цілі, виправдані цілі. 

- Розроблення поетапного плану реалізації обраної стратегічної альтернативи з 
чіткими часовими, ресурсними та фінансовими результуючими показниками 

- Розроблення поетапного плану реалізації обраної стратегічної альтернативи з 
чіткими часовими, ресурсними та фінансовими результуючими показниками 

- Співставлення отриманих результатів з плановими; аналіз відхилень та виявлення 
їх причин; оптимізація стратегічного плану. 
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етапу характерні й інші складові -  виробничі, фінансові, логістичні тощо. Проте в рамках даного дослідження 
вони не розглядаються. 

Як ми бачимо з рис. 1, стратегічні маркетингові заходи займають значне місце на кожному 
управлінському етапі. Спираючись на думку ряду науковців [куденко, балабанова] стратегічне маркетингове 
управління – це циклічний, системний та цілісний комплекс організаційно-економічних, інформаційних і 
виробничих заходів (програм), спрямованих на досягнення довгострокових та поточних ринкових цілей 
підприємства, поставлених шляхом застосування маркетингових принципів на кожному рівні управління для 
забезпечення своїм клієнтам максимальної споживчої задоволеності, краще, ніж це роблять конкуренти; 
інвесторам – довгострокового та постійного прибутку на вкладені кошти; працівникам -  ефективної, 
продуктивної та цікавої роботи. 

В ході стратегічного маркетингового управління вирішуються наступні задачі підприємства [9, c. 29]: 
 Управління портфелем бізнесу підприємства; 
 Ефективне розміщення ресурсів  за основними сферами і різновидами діяльності підприємства, створення 

інвестиційних пріоритетів та розміщення основних ресурсів в найбільш перспективні сфери діяльності. 
 Пошук шляхів досягнення синергії серед стратегічних господарських підрозділів підприємства і 

перетворення синергії в конкурентну перевагу підприємства: чим сильніший синергічний зв’язок між 
стратегічними господарськими підрозділами підприємства, тим більше можливостей щодо досягнення 
конкурентних переваг. 
Зупинимось більш детально на першій задачі. Вона пов’язана з управлінням портфелем бізнесів і від її 

вирішення залежатиме успішність виконання двох наступних.  
Спершу слід дати відповідь на запитання: «Що таке портфель бізнесів?». Розглядаючи сутність цього 

поняття, дійшли висновку, що більшість авторів розглядають «портфель бізнесів» як сукупність різних 
стратегічних бізнес-одиниць, що представлені в компанії (Прудка Н. В., Ревенко Е. В.. Ілляшенко С. І. та інші). 
Погоджуючись з цією думкою, ми пропонуємо розглядати портфель бізнесів підприємства як сукупність 
відносно незалежних бізнес-напрямків, що розраховані на задоволення різних споживчих потреб, перебувають 
на різних стадіях життєвого циклу тощо, і кожен з яких, в свою чергу, може включати в себе ряд стратегічних 
бізнес-одиниць. Зазначимо, що синонімічними категоріями до зазначеної вважають «бізнес-портфель» та 
«бізнес-напрямки» підприємства. 

Виходячи з результатів аналізу вищезгаданих понять можна зазначити, що стратегічне маркетингове 
управління портфелем бізнесів – це багатоаспектний управлінський процес, який базується на концепції 
маркетингу і спрямований на забезпечення ефективного функціонування  існуючих стратегічних бізнес-
одиниць, пошуку, вибору і розвитку привабливих, з ринкової точки зору, нових стратегічних бізнес-одиниць, 
скорочення не прибуткових сьогодні і не перспективних у майбутньому. Даний процес має довгострокових 
характер і спрямовується на задоволення потреб споживачів, власників бізнесу та суспільства в цілому.   

Говорячи про управління певним бізнес напрямком підприємства, зазначимо, що даний процес, в 
залежності від функціонального наповнення, відрізняться на кожному рівні управління: корпоративному, бізнес 
та функціональному. На корпоративному рівні, маркетингове управління портфелем бізнесів зводиться до 
вибору перспективних, з ринкової точки зору, напрямів діяльності для підприємства. Або керівництво робить 
ставку на інтенсивний ріст – існуючі товари на існуючому ринку, або обирає стратегію диверсифікації, згідно 
якої  вихід зі старим асортиментом на нові ринки (географічні або ринкові сегменти); вихід на існуючі ринки з 
принципово новим продуктом та освоєння  нових ринків з новими продуктами – диверсифікація. На вибір того 
чи іншого варіанту розвитку впливатиме зовнішнє макро- та мікросередовище компанії, а також сукупність 
внутрішніх факторів. На другому – бізнес-ріні,  для обраного на попередньому етапі бізнес-напрямку, 
відбувається аналіз цільових споживачів та проводиться сегментація потенційних ринкових клієнтів. На даному 
рівні для визначеного бізнес-портфелю та для його споживачів прописується маркетингова мета та стартері 
розвиту даної бізнес – одиниці. Третій управлінський рівень управління – функціональний. Для кожного 
підрозділу встановлюються цільові показники по складовим комплексу маркетингу – товарній політиці, 
ціновій, просуванню та збуту.  

Будь-який управлінський процес складається з таких відомих етапів, як планування, організація, аналіз 
та контроль. Не виключенням є й управління бізнес-портфелем підприємства.  Розглянувши на попередній 
схемі місце маркетингового управління портфелем бізнесів на корпоративному, бізнес та функціональному 
рівні, виділимо більш детально складові його маркетингового забезпечення на кожному етапі розвитку.  

Таким чином, методика стратегічного маркетингового управління портфелем бізнесів  включає чотири 
основні елементи: планування, організацію, аналіз та контроль. На першому етапі головним завданням є 
сформувати набір профільних активів підприємства (виходячи з ресурсів). Тому стратегічний функціональний 
набір в даному випадку включає аналіз та оцінку перспективних напрямків діяльності компанії, виявлення 
сильних і слабких сторін різновидів бізнесів підприємства, вибір  нових перспективних напрямків діяльності 
компанії. Оцінка ризиків тощо. На другому етапі відбувається безпосередньо організація портфелю бізнесів, 
починаючи з виробничого процесу та закінчуючи встановленням стратегічних цілей. На етапі аналізу портфеля 
бізнесів здійснюється оцінка його ринкових позицій, відбувається пошук резервів для зміцнення позицій 
підприємства, розглядається доцільність питання диверсифікації та шляхи її здійснення тощо. На 
завершальному етапі, етапі контролю, компанії співставлює отримані результати з плановими, в’являє причини 
відхилень та корегує наступні дії стосовно управління портфелем бізнесів.  
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Таблиця 1 

Маркетингове забезпечення управління портфелем бізнесів на відповідному етапі управління 
Етап управління Стратегічний функціональний набір 
Стратегічне маркетингове 
планування портфеля 
бізнесів 

‐ аналіз та оцінка перспективних напрямків діяльності компанії; 
‐ виявлення сильних і слабких сторін різновидів бізнесу підприємства; 
‐ вибір  нових перспективних напрямків діяльності компанії; 
‐ оцінка ризиків ведення бізнесу; 
‐ ефективний розподіл ресурсів компанії між бізнес-напрямками; 
‐ пошук можливостей адаптування внутрішніх ресурсів підприємства до умов 

зовнішнього середовища. 
Стратегічна маркетингова 
організація портфеля 
бізнесів 

‐ організація виробничого процесу для бізнес-напрямку; 
‐ формування робочої групи (менеджерів проекту) для бізнес-напрямку; 
‐ розробка портфельних, ринкових та продуктових стратегій; 
‐ пошук конкурентних переваг бізнесу;  
‐ встановлення стратегічних цілей по чотирьом складовим системи 

збалансованих показників: фінансової, клієнстьскої, бізнес-процесної та 
потенційної. 

Стратегічний 
маркетинговій аналіз 
портфеля бізнесів 

‐ оцінка ринкових позицій бізнес-портфеля компанії; 
‐ пошук резервів зміцнення ринкових позицій підприємства; 
‐ диверсифікація діяльності; 
‐ інтенсифікація розвитку перспективних стратегічних 

господарських підрозділів; 
‐ підтримка і розвиток низькоприбуткових, але перспективних 

стратегічних господарських розділів 
‐ усунення непривабливих, неперспективних і неприбуткових 

стратегічних господарських підрозділів, які не відповідають стратегічним 
цілям підприємства 

Стратегічний 
маркетинговій контроль 
портфеля бізнесів 

‐ співставлення цілей та результатів по кожному бізнес-напрямку с контексті 
розробленої системи показників 

‐ розробка практичних та методичних рекомендацій по управлінню 
портфелем бізнесів 

‐ корегування системи управління портфелем бізнесів 
Джерело: авторська розробка 

 
Висновки. У статті дістало подальшого розвитку визначення категорії «портфель бізнесів». Так 

пропонуємо розглядати зазначену категорію як сукупність відносно незалежних бізнес-напрямків, що 
розраховані на задоволення різних споживчих потреб, перебувають на різних стадіях життєвого циклу тощо, і 
кожен з яких, в свою чергу, може включати в себе ряд стратегічних бізнес-одиниць.  

Запропоноване нами визначення категорії «стратегічне маркетингове управління портфелем бізнесів» 
являє собою удосконалення існуючих в рамках концептуального підходу. Так це багатоаспектний 
управлінський процес, який базується на концепції маркетингу і спрямований на забезпечення ефективного 
функціонування  існуючих стратегічних бізнес-одиниць, пошуку, вибору і розвитку привабливих, з ринкової 
точки зору, нових стратегічних бізнес-одиниць, скорочення не прибуткових сьогодні і не перспективних у 
майбутньому. Даний процес має довгострокових характер і спрямовується на задоволення потреб споживачів, 
власників бізнесу та суспільства в цілому.   

Також зазначимо удосконалення організаційного механізму стратегічного маркетингового управління 
портфелем бізнесів. Це було досягнуто за рахунок виділення маркетингової складової на кожному етапі 
стратегічного управління підприємством та узгодження функціональних маркетингових завдань на трьох 
управлінських рівнях. Так зазначено, що на корпоративному рівні управління головною метою є пошук 
оптимальних напрямків для розширення бізнесу; на бізнес-рівні – формування цілей маркетингу та оцінювання 
перспективності ринків збуту; на функціональному – формування тактичних маркетингових заходів. 

Зазначенні вище результати логічно привели до удосконалення маркетингового механізму управління 
портфелем бізнесів. Таким чином, для кожного управлінського етапу було запропонована низка маркетингових 
заходів, які необхідно вжити для успішного управління портфелем бізнесів.  
 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуто сутність процесу стратегічного управління диверсифікованим підприємством. На кожному 
етапі стратегічного управління виділено маркетингову складову, зобразивши таким чином послідовність 
процесу стратегічного маркетингового управління та дослідивши його задачі. Розглянуто визначення категорії 
«портфель бізнесів» та наведено власне. Надано визначення категорії «стратегічне маркетингове управління 
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портфелем бізнесів». Проаналізовано процес стратегічного маркетингового управління портфелем бізнесів.  
Запропоновано складові маркетингового механізму на кожному етапі розвитку бізнес-напрямку підприємства.  
Ключові слова: портфель бізнесів, бізнес-напрямок, маркетингове управління, стратегічне маркетингове 
управління портфелем бізнесів, рівень управління, стратегічна бізнес-одиниця. 
РЕЗЮМЕ  
В статье рассматривается сущность процесса стратегического управления диверсифицированным 
предприятием. На каждом этапе стратегического управления выделено маркетинговую составляющую, 
изобразив таким образом последовательность процесса стратегического маркетингового управления и 
исследовав его задачи и функции. Рассмотрены определения категорий «портфель бизнесов» и предложено 
собственное. Дано определение категории «стратегическое маркетинговое управление портфелем бизнесов». 
Проанализирован процесс стратегического маркетингового управления портфелем бизнесов. Предложены 
составляющие маркетингового механизма на каждом этапе развития бизнес-направления предприятия. 
Ключевые слова: портфель бизнесов, бизнес-направление, маркетинговое управление, стратегическое 
маркетинговое управление портфелем бизнесов, уровень управления, стратегическая бизнес-единица. 
SUMMARY 
The nature of the strategic management of a diversified enterprise in this paper was observed. At each stage of the 
strategic management marketing component was selected, thus the sequence of the process of strategic marketing 
management was depicting and studied. Considered The definition of "business portfolio" was analyzed and purposed 
author’s one. The definition of "strategic marketing portfolio management business" was purposed. The process of 
strategic marketing business portfolio management was analyzed. A marketing mechanism component at each stage of 
business-line development was suggested.  
Keywords: businesses portfolio, business direction, marketing management, strategic marketing business portfolio 
management, the level of management, strategic business unit. 
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Акаєв Т.Ш., асистент кафедри правознавства Макіївського економіко–гуманітарного інституту (МЕГІ), 
здобувач ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)     

 
Актуальність обраного наразі напряму дослідження зумовлена передусім тим, що існуюча 

правозастосовна практика [1–3], стан наукової доктрини [4–5] незаперечно свідчать, що одним з актуальних 
питань сьогодення є рівень дотримання трудових прав працівників при зміні суттєвих умов їхньої праці, 
зокрема, внаслідок переведення на іншу роботу. Особливого значення ці питання набули в сфері службово–
трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ України (надалі також — ОВС), позаяк у деяких 
випадках, ґрунтуючись на спеціальних нормах, судами виносяться рішення, які порушують навіть 
конституційні права цієї категорії найманих працівників [6, с. 8]. Такий стан справ є категорично 
неприпустимим для нашої країни, яка проголосила себе, за статтею 1 Конституції України, демократичною, 
соціальною й правовою державою. 

Дослідженню тих чи інших проблемних аспектів трудового законодавства про організаційно–правові 
способи (форми) зміни трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України, а також можливих 
напрямів удосконалення законодавства про переведення й ротацію по службі приділялась певна увага в 
галузевій науці, зокрема, у працях М. І. Ануфрієва, О. М. Бандурки, В. С. Венедіктова, З. С. Голован, В. Я. 
Гоца, М. І. Іншина, Л. М. Князькової, О. М. Обушенка, С. В. Попова, П. Д. Проскурякова, А. О. Савченка, А. А. 
Снєгура та В. І. Щербини. Значну увагу цим питання на сучасному етапі було приділено вітчизняним 
правником О. В. Лавріненком [7–12] — представником донецької наукової школи.  

Віддаючи належне здобуткам як щойно перелічених, так і численних інших учених, слід наголосити, що 
отримані ними результати, зроблені висновки не втратили своєї актуальності й теоретичної значущості, а тому 
й були свідомо покладені в основу нашого дослідження. Разом із тим, завершення процесу розробки нового 
Трудового кодексу України, системне оновлення вітчизняної доктрини трудового права та, відповідно, 
інтенсифікація процесів удосконалення положень спеціального трудового законодавства України про службу 
працівників ОВС, а також низка інших чинників цілком закономірно обумовлюють необхідність продовження 
розробки цього напряму з урахуванням появи новітніх практичних і теоретичних проблем у цій царині, 
виникнення колізій між загальними та спеціальними нормами трудового законодавства тощо. Ураховуючи 
щойно викладене, автором даної статті було поставлене основне завдання — дослідити такий організаційно–
правовий спосіб зміни умов договору про службу в органах внутрішніх справ як ротація, а також з’ясувати її 
співвідношення з переведенням на іншу роботу, про яке йдеться в ч. 2 ст. 32 Кодексу законів про працю 
України (надалі — КЗпП України), та, яке широко використовується в спеціальному трудовому законодавстві 
про службу в органах внутрішніх справ. На підставі відповідних теоретичних узагальнень і висновків автором 
будуть обґрунтовані конкретні пропозиції з удосконалення спеціального трудового законодавства про службу 
працівників ОВС. 

Слід відразу зазначити, що таке поняття, як «переведення по службі», можна виявити, зокрема, у редакції 
(змісті) пп. 24, 30, 31, 54, 85 Положення про службу; пп. 4, 7 Інструкції про порядок застосування нормативно–
правових актів з питань грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх 
справ та умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, 
затвердженій наказом МВС України від 01.11.2003 № 1236; пп. 3.4, 4.11, 5.3 Інструкції про порядок проведення 
атестування особового складу органів внутрішніх справ, затвердженій наказом МВС України від 22.03.2005 
№ 181; пп. 2.2, 2.3, 2.7 та інших Тимчасової інструкції про шляхове забезпечення осіб рядового і 
начальницького складу та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України при призначеннях і 
переміщеннях, затвердженої наказом МВС України від 28.11.1996 № 815; п. 6.6 Методичних рекомендацій з 
організації діяльності рад зборів середнього та старшого начальницького складу і рядового та молодшого 
начальницького складу органів внутрішніх справ України, оголошених листом МВС України від 05.08.2000 
№ 4067/Д; п. 4 Інструкції про порядок формування в органах внутрішніх справ України резерву кадрів на 
висунення та організацію роботи з ними, затвердженій наказом МВС від 27.04.2001 № 335; п. 3 Правил 
оформлення і ведення особових справ осіб начальницького (офіцерського) і рядового складу органів і військ 
МВС України, затверджених наказом МВС України від 31.05.1985 № 345. Зустрічається поняття «переведення 
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по службі» також і в інших атах законодавства. 
Як відомо, службово–трудові відносини працівників органів внутрішніх справ мають складну структуру 

й специфічний суб’єктний склад [13]. Відносини влади–підпорядкування, що виникають на підставі контракту 
про службу [14] — різновиду трудового договору [15], і не виходять за межі координації спільної трудової 
діяльності атестованого персоналу, будуються по лінії організації й управління спільною працею, реалізуються 
в межах трудового колективу органу (підрозділу), а тому носять характер трудового [16], а не державного, 
адміністративного управління. Ці обставини обумовили місце зазначених відносин у якості організаційного 
елемента (складника) службово–трудових правовідносин [17] та приналежність останніх до змісту предмета 
трудового права [13; 18–19], а не адміністративного, конституційного чи інших галузей права. Відносини ж, що 
виникають із приводу здійснення працівником органів внутрішніх справ державно–управлінської, юридично–
владної функції й реалізуються за межами трудового колективу, у якому він працює, є відношеннями з 
«зовнішнім середовищем». Останні відносини є комплексним (полігалузевим) правовим інститутом, а тому 
регламентуються вже нормами різних галузей права, як–от: адміністративного, кримінально–процесуального, 
конституційного тощо [20–21]. Переведення по службі, оскільки річ у даному випадку йде про зміну істотних 
умов трудового договору (договору (контракту) про службу в органах внутрішніх справ), за будь–яких 
обставин означає зміну службово–трудового правовідношення працівника органу (підрозділу) внутрішніх справ 
із роботодавцем [22, с. 189–190]. Це правило стосується, на наш погляд, і випадків ротації по службі, 
принаймні — з огляду на зміст приписів, що закріпленні в п. 4.11 Інструкції про порядок проведення 
атестування особового складу органів внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС України від 22.03.2005 
№ 181, де вказаний термін вживається у аспекті характеристики змін умов служби під час здійснення 
фактичних переведень працівників органів внутрішніх справ на «рівнозначні посади». Слід звернути увагу 
наразі, що термін «ротація», щоправда, без будь–якого тлумачення його змісту, уживається й в інших актах 
відомчого законодавства: наприклад, коли йдеться про право вищого закладу освіти МВС України проводити 
необхідну ротацію науково–педагогічних та наукових кадрів (п. 2.2 Положення про вищий заклад освіти 
Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України за № 231 від 01.04.1998). 

На сучасному етапі розвитку правової держави доволі гостро постало й питання щодо необхідності 
створення науково–обґрунтованої системи (механізму) ротації кадрів як «фактору набуття необхідного 
практичного досвіду професійної діяльності та елементу планування кар’єри, її нормативно–правового 
регулювання» [23, с. 31]. Поняття «ротація» походить від лат. rotatio — обертання, обертальний рух [24, с. 448; 
25, с. 734]. Попри наявність, здавалося б, однозначного етимологічного значення, сутності, стосовно 
характеристики сутнісних ознак поняття «ротація кадрів», її мети в науковій доктрині існують різні 
концептуальні підходи. Скажімо, російський дослідник О. П. Ноздрачов під ротацією на державній службі 
розуміє різного роду «переходи (направлення)» службовців на інші державні посади чи в інші органи. Останній 
автор також уважає, що інститут ротації добре відомий законодавству про працю, позаяк характеризується 
(«виражається») таким поняттям, як термін «переведення на іншу роботу». І тому О. П. Ноздрачов пропонує 
наразі керуватися саме загальними нормами трудового кодексу [26, с. 392]. Вітчизняний дослідник А. Юшко, 
своєю чергою, характеризує ротацію кадрів як «особливий вид переведення на іншу роботу, який здійснюється 
тільки у випадках, передбачених законом, і не потребує згоди працівника» та наголошує при цьому, що ротація 
є «ефективним антикорупційним заходом». На думку цього дослідника, «...оскільки ротація пов’язана з 
переміщенням на іншу роботу, то підстави, порядок проведення та наслідки даного правового явища повинні 
встановлюватися нормами трудового права» [27, с. 74, 76]. Натомість інша сучасна вітчизняна дослідниця 
Н.М. Неумивайченко наголошує, що «перш чим зайняти певну позицію в... дискусіях, треба виявити цілі та 
мету ротації. З одного боку, як випливає із законодавства, ротація сприяє запобіганню корупції й така ротація 
застосовується в межах посади. Із другого боку, ротація — це просування працівника на інші посади», а далі, 
після аналізу цього явища в царині держслужби на рівні дисертаційного дослідження, Н.М. Неумивайченко 
доходить висновку, що Закон України «Про державну службу» слід «...доповнити статтею, що ротація кадрів — 
це переведення на іншу посаду чи в інший державний орган на визначений строк державних службовців, які 
працюють на окремих посадах у випадках, передбачених законами України» [28, с. 126, 128]. Існують у 
сучасній доктрині трудового права й інші підходи із цього питання. 

Ротація працівників органів внутрішніх справ України, котрі, за Законом України «Про міліцію», 
проходить державну службу в озброєному органі виконавчої влади, — річ не лише можлива, допустима, а й 
життєво необхідна, гостро витребувана практикою. Але, тут слід наголосити, що законодавець має не лише 
суто формально закріпити це у відповідних нормативних приписах, а й чітко визначити спеціальний механізм 
здійснення ротації працівників органів внутрішніх справ, з обов’язковим урахуванням системи загальних 
гарантій, установлених трудовим законодавством для працівників під час переведеннях їх на іншу роботу [29, с. 
38; 30, с. 303–304]. Зважаючи на відсутність дотепер у законодавстві про службу спеціального правового 
механізму здійснення ротацій працівників ОВС України, уважаємо за необхідне обґрунтувати низку висновків, 
котрі, на наш погляд, доцільно врахувати під час розробки означеного механізму та подальшого вдосконалення 
законодавства в цій сфері правового регулювання соціально–трудових відносин. 

По–перше, під час просування по драбині службової кар’єри перевага повинна надаватися особам, які 
мають значний позитивний професійний досвід роботи на аналогічних або попередніх щаблях [31, с. 12], але 
водночас повинен бути відкритим і «канал ротації» кадрів для здійснення «бокового входу» талановитих людей 
із позаапаратних сфер (наука, військова служба тощо) на достатньо високі посадові рівні, поза поступовим 
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(поетапним) проходженням усіх щаблів адміністративної драбини [32, с. 8]. 
По–друге, не можна визнати належно обґрунтованою, а тому й переконливою, позицію тих дослідників, 

які вважають, що ротація як організаційно–правовий спосіб (форма) зміни трудових відносин не потребує згоди 
працівника. На наш погляд, такий підхід суперечить положенням ч. 3 ст. 43 Конституції України, яка забороняє 
примусову працю. При проведенні ротації всі категорії державних службовців, у тому числі й ті, що проходять 
службу в органах внутрішніх справ, повинні попередньо надавати свою згоду на таке в письмовій формі. Сама 
ж процедура надання такої згоди працівником, як власне й можливість здійснення ротації на деяких посадах у 
системі органів внутрішніх справ, повинні бути детально виписані в спеціальному трудовому законодавстві. На 
сьогодні це доцільно й цілком логічно було б зробити на рівні відповідних норм Закону України «Про міліцію». 

Наступне, по–третє, окремої уваги в цьому контексті потребують питання щодо розуміння змісту й 
характеру співвідношення між собою цілей і завдань проведення ротації на державній службі. Гадаємо, що 
пріоритетним у механізмі ротації по службі працівників ОВС слід визнати не власне боротьбу з корупцією — 
це, скоріше, завдання кримінального чи адміністративного законодавства, а насамперед підвищення 
ефективності функціонування служб і підрозділів органів внутрішніх справ, раціональний підхід до 
використання кадрів, адже саме такий вид просування по службі (ротація) розширює професійний світогляд, 
підвищує управлінську кваліфікацію працівників, запобігає явищу «кадрового застою» та консерватизму, 
дозволяє краще вивчати кадри та, зрештою, підготувати їх до займання більш високих, в тому числі і керівних, 
посад. Зважаючи на означені обставини, слід було б змінити чинну редакцію п. 4.11 Інструкції про порядок 
проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ, затвердженій наказом МВС України від 
22.03.2005 № 181, і поширити механізм ротації на всі випадки переведень по службі в ОВС, а не лише на ті, 
коли йдеться про переведення на «рівнозначні посади» [33, с. 304; 34, с. 55–56], як воно є на сьогодні. 

Крім означеного, по–четверте, уважаємо за вкрай необхідне внести відповідні зміни й доповнення як до 
загального, так і спеціального трудового законодавства України, що регламентує порядок та умови 
проходження служби в органах внутрішніх справ, задля забезпечення сталої зайнятості професійних державних 
службовців, у тому числі й осіб рядового й начальницького складу міліції (відповідно до ст.ст. 1, 16 Закону 
України «Про міліцію» останні вважаються такими, що проходять державну службу в озброєному органі 
державної виконавчої влади), забезпечення належного рівня їхньої правової захищеності, у тому числі «при 
зміні керівництва та незалежно від політичної динаміки» [35, с. 150]. Постійні кадрові перестановки в останні 
роки й відсутність упевненості працівників в «завтрашньому дні» своєї професійної діяльності на користь 
держави й суспільства є, на наше глибоке переконання, далеко не кращими запобіжниками в справі організації 
боротьби з корупцією, хабарництвом та іншими злочинними проявами на службі, а також очевидно не 
сприяють формуванню й збереженню в системі ОВС «кадрового ядра» — професіоналів зі значним стажем 
практичної роботи, найбільш досвідчених працівників–наставників. 

У підсумку зазначимо, що права й свободи громадян, які виникають та реалізуються в процесі трудової 
діяльності в сфері правоохоронної діяльності держави, є важливою частиною системи прав людини, а 
ефективність їхнього захисту, передусім судового, є реальним показником існуючого в суспільстві рівня 
соціально–правової захищеності особи найманої праці, невід’ємною складовою нагальної проблеми 
забезпечення й захисту прав людини в державі.  

Реалізація викладених вище висновків і пропозицій під час удосконалення спеціального законодавства 
України про службу та його системної гармонізації з відповідними положеннями загального трудового 
законодавства, на наше переконання, призведе до посилення рівня соціально–правового захисту працівників 
органів внутрішніх справ України як особливої категорії найманих працівників, які проходять державну службу 
в озброєному органі державної виконавчої влади. Без належного вирішення означених проблемних питань 
досягти реальних зрушень у боротьбі зі злочинністю буде вкрай важко, а в деяких випадках, де роль і значення 
«людського чинника» є головною, вирішальною — по суті неможливо. 
 
РЕЗЮМЕ 
Автором статті, на прикладі аналізу сутності понять «переведення на іншу роботу», «переведення по службі» та 
«ротація», обґрунтовано низку пропозицій щодо шляхів удосконалення спеціального трудового законодавства, 
що регулює організаційно–правові способи (форми) зміни трудових відносин працівників органів внутрішніх 
справ України. 
Ключові слова: способи (форми) зміни трудових відносин, працівники органів внутрішніх справ, 
удосконалення законодавства, переведення по службі, ротація кадрів. 
РЕЗЮМЕ 
Автором статьи, на примере анализа сущности понятий «перевод на другую работу», «перевод по службе» и 
«ротация», обоснован ряд предложений относительно путей усовершенствования специального трудового 
законодательства, регулирующего организационно–правовые способы (формы) изменения трудовых 
отношений работников органов внутренних дел Украины. 
Ключевые слова: способы (формы) изменения трудовых отношений, работники органов внутренних дел, 
усовершенствование законодательства, перевод по службе, ротация кадров. 
SUMMARY 
The author of article, on an example of the analysis of essence of concepts «transfer into other work», «transfer on 
service» and «rotation», is proved a number of offers concerning ways of improvement of the special labour legislation 
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regulating organizational–legal ways (forms) of change of labour relations of workers of law–enforcement bodies of 
Ukraine. 
Key words: ways (forms) of change of labour relations, workers of law–enforcement bodies, legislation improvement, 
transfer on service, rotation of shots. 
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Антошкіна В.К., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та державного права Бердянського 
університету менеджменту і бізнесу     

 
Кодифікація цивільного законодавства в Україні, важливою складовою частиною якої є реформа 

спадкового права, зумовлює активізацію наукових досліджень правових правил, пов'язаних з відповідною 
галуззю суспільних відносин, які традиційно вважалися одним з найбільш стабільних інститутів цивільного 
права. 

Особливе місце серед норм цивільного права, які регулюють відносини спадкування, посідають ті норми, 
що стосуються спадкового договору, який є абсолютною новелою нового Цивільного кодексу України 2003 p., 
оскільки він не був передбачений ні Цивільним кодексом Української РСР 1922 p., ні Цивільним кодексом 
Української РСР 1963 p., ні іншими законодавчими актами в галузі регулювання спадкових відносин. 

Запровадження цього договору, відомого законодавству багатьох європейських країн, можна визнати 
таким, що зумовлене потребами практики і, отже, є обгрунтованим з практичної точки зору. 

Оскільки спадковий договір належить до числа новел цивільного законодавства України, природно, 
виникли певні труднощі при з'ясуванні його сутності, значення, правової природи та місця у системі договорів 
цивільного права в Україні. З'ясування цих питань має не лише теоретичне, але і неабияке практичне значення, 
оскільки від розуміння характеру спадкового договору залежить формування нотаріальної та судової практики 
з цих питань. 

Актуальність теми підвищується у зв'язку з тим, що Цивільний кодекс України набув чинності досить 
давно, але на практиці виникає чимало питань, пов'язаних з  укладенням спадкового договору, його змістом та 
виконанням, які досі потребують теоретичного та законодавчого уточнення.  

Під час написання наукової роботи були використані праці відомих вчених юристів, які приділяли увагу 
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аналізу питань сутності спадкового договору, та проблемам його правового регулювання а саме, В. 
Васильченко, С. Мазуренко, М. Панченко, О. Підопригора, Н. Саніахметова, Є. Харитонов, Ю. Червоний, Н. 
Шама, В. Вітрянський, В. Луць, Ю. Романець, С. Фурса, Є. Фурса та інші. Ці провідні вчені приділяли увагу 
аналізу сутності та особливостям укладення спадкового договору. Було досліджено важливі проблемні питання, 
але деякі аспекти  розглянуто не було. 

Основною метою дослідження є аналіз правового регулювання спадкового договору в цивільному праві, 
а також надання  пропозицій, спрямованих на підвищення  ефективності правового регулювання спадкового 
договору у сучасному законодавстві. 

Конституція України передбачає право спадкування власності громадян і надає можливість кожному 
громадянинові розпоряджатися своїм майном на випадок смерті. Це конституційне право відображено і в 
Цивільному кодексі України, який передбачає можливість фізичної особи розпорядитися своїм майном на 
випадок смерті шляхом укладення спадкового договору [1, с. 546]. 

В Цивільному кодексі України (далі — ЦК) з'явився новий інститут спадкових правовідносин — 
спадковий договір. Але з прийняттям законодавчої новели постають питання: що ж являє собою спадковий 
договір, який його зміст, які права і обов'язки виникають у сторін, за яких умов може здійснюватися укладання, 
зміна та розірвання цього договору. 

Особливо важливо, коли в практиці нотаріальних органів трапляються випадки посвідчення правочинів, 
нових для цивільного права України (одним з таких правочинів саме і є спадковий договір), які потребують 
глибокого знання законодавства, слід забезпечити законність і достовірність його змісту, ясність і визначеність 
щодо факту вчинення угоди, яким є письмова нотаріальна форма спадкового договору. 

Разом з тим, у зв'язку з відсутністю відповідного інституту в раніше чинному цивільному законодавстві, 
питання теорії спадкового договору на момент прийняття нового ЦК України не були предметом дослідження, 
що зумовило спірність низки положень, присвячених йому норм. Виняток складають кілька наукових статей, 
коментарі до ЦК України, а також навчальна література, поміж них привертає увагу стаття В.В.Васильченко, 
присвячена з'ясуванню юридичної сутності спадкового договору [2, с. 111]. Дана проблема науковцем 
піднімалася вже досить давно, але законодавець так і не звернув уваги на його зауваження та пропозиції.  

Поняття спадкового договору закріплене у ст. 1302 ЦК. Сутність його полягає у тому, що за спадковим 
договором одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в 
разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача [3].  Отже, зазначимо, що наведене  у статті 
1302 нового ЦК України поняття спадкового договору із самого початку запрограмоване на певні труднощі в 
його юридичній кваліфікації, оскільки має багато спільних рис із суміжними правовими інститутами 
(договором довічного утримання, ренти та окремими заповідальними розпорядженнями), що безумовно 
ускладнюватиме правильне вирішення багатьох питань, які виникатимуть на практиці. На нашу думку, навряд 
чи можна визнати вдалим законодавче закріплення в новому ЦК України погляду на спадковий договір як на 
зобов’язання особливого виду, яким встановлюється речове право набувача на майно відчужувача у разі смерті 
останнього. Подібний підхід можна пояснити лише як нічим не обґрунтоване та незрозуміле небажання 
вітчизняного  законодавця відобразити істинну природу цього правового інституту як одного з самостійних 
видів спадкового наступництва. 

Дійсною юридичною сутністю (в широкому розумінні) класичного спадкового договору є не що інше , як 
встановлення права спадкування на користь певної особи, яке за своїм змістом займає місце поряд з іншими 
видами спадкування: за заповітом і за законом. Саме ця особливість класичного спадкового договору і повинна 
бути взята як головний аргумент на користь перспективної розбудови нової досконалішої вітчизняної моделі 
цього інституту [4, с. 34-35]. 

Проаналізувавши вищевказану статтю ЦК (1302), випливає, що у визначенні спадкового договору лише 
згадується про те, що набувач зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача), а у разі 
його смерті набуває право власності на майно відчужувача. При цьому не вказується ні на те, про які 
розпорядження йдеться, ні на те, у якому обсязі (повністю чи частково) майно відчужувача переходить до 
набувача. Отже, і одну, й іншу умови сторони можуть визначити на свій розсуд, що на нашу думку являється 
неабиякою прогалиною і може викликати багато проблем на практиці. 

Слід звернути увагу й на те, що ні в ст. 1302 ЦК, ні в інших нормах не конкретизовано, яке майно може 
бути предметом договору, тому вважається, що будь-яке коштовне (яке має значну цінність) майно (як рухоме, 
так і нерухоме) може бути предметом договору. 

Зазначимо, що ст. ст. 1302, 1303 здавалось би  вичерпно визначають суб‘єктів спадкового догоговору 
(далі - Договір), до яких відносять набувача та відчужувача. Набувачем може бути фізична або юридична особа, 
відчужувачем – подружжя, один з подружжя або інша особа. Вочевидь, поняття «інша особа», що вживається в 
ч. 1 ст. 1303 стосовно відчужувача, стосується фізичної особи, що не перебуває в шлюбі, що випливає хоча б з 
того, що в ст. 1302 чітко передбачений юридичний факт, з яким пов’язується виникнення права власності у 
набувача, а саме – смерть відчужувача. Зрозуміло, що термін «смерть» вживається в ЦК стосовно фізичної 
особи. Проте, на ншу думку, набагато коректніше було б прямо зазначити в тексті ст. 1302 чи ст. 1303 ЦК, що 
відчужувачем є саме фізична особа, що б значно спростило застосування відповідних положень ЦК. 

Особлива правова конструкція спадкового договору концентрує нашу увагу на дуалістичності правової 
природи цього інституту, яка виражена, з одного боку, в його договірно – зобов’язальному характері, а з 
другого – в особливому характері спадкового наступництва. Відповідно до цього слід підходити  і до 
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визначення істотних умов спадкового договору, а саме тих, що стосуються сторін, форми, змісту і 
волевиявлення правочину. Внаслідок цього на нього, як і на будь – який інший правочин, поширюються 
загальні вимоги щодо їх дійсності, додержання яких і є необхідною умовою його чинності. 

Спадковий договір, як і заповіт, містить в собі призначення спадкоємця, тобто слугує актом виразу волі 
спадкодавця. З огляду на те, що волевиявлення в ньому можна зробити лише особисто, вчинення спадкового 
договору через представника неможливе. Спадковий договір, як і заповіт, не надає спадкоємцю якогось певного 
права, а лише встановлює для нього можливість набуття в майбутньому спадщини чи визначене його умовами 
майнове або немайнове надання (у разі відмови від спадщини). 

Як цілком слушно зазначає Є. Рябоконь, вивчення питання про підстави виникнення спадкових 
правовідносин свідчить про те, що підставою їх завжди виступає не один юридичний склад [5, с.11]. Для 
закликання до спадкування за заповітом необхідна наявність принаймні таких юридичних фактів, як смерть 
спадкодавця, призначення  спадкоємцем у заповіті  до моменту відкриття спадщини, прийняття спадщини, і 
крім того, необхідно, щоб спадкодавець його не скасував. Для спадкового договору останній факт не 
характерний, оскільки в договорі до факту прийняття спадщини або відмови від неї приєднується факт відмови 
спадкодавця від права виконати таке (за договором) або подібне (за заповітом) розпорядження стосовно однієї і 
тієї самої спадкової маси. Завдяки цьому спадкоємець за договором набуває більше підстав  сподіватись, що він 
в майбутньому стане правонаступником спадкодавця, аніж це має місце при призначенні у заповіті. 

Згідно з вищенаведеним, слід вважати, що запровадження інституту спадкового договору у вітчизняному 
законодавстві буде ще одним кроком уперед у напрямі забезпечення охорони прав та інтересів учасників 
цивільного обігу. Звичайно захист інтересів спадкоємців можливий лише за умови збереження ними права  
спадкування за договором у період від укладення договору до відкриття спадщини. З огляду на це, вважаємо, 
що спадкоємці за договором, так само, як і спадкоємці за заповітом та за законом, можуть втратити це право на 
підставі положень ст. 1224 ЦК України в силу усунення від нього за ознакою «недостойності» [4, с. 36]. 

З’ясування змісту інституту спадкового договору неможливе без чіткого визначення прав та обов’язків 
сторін у ньому. На жаль, у новому ЦК України цьому аспекту не приділено достатньої уваги. Між тим, 
принаймні, бажано було б визначитись хоча б з тими, які найповніше відображають специфіку договірних 
відносин з приводу спадкування   [4, с. 37]. 

Питання про підстави розірвання спадкового договору також є проблемним. Законодавець у статті 1308 
ЦК зазначив, що спадковий договір може бути розірваний судом за вимогою відчужувача у разі невиконання 
набувачем його розпоряджень, а також за вимогою набувача за неможливості виконання розпоряджень 
відчужувача. Водночас С. Мазуренко зазначає, що «спадковий договір може бути розірваний за вимогою 
відчужувача або набувача лише у судовому порядку. Законодавець не передбачив іншої можливості розірвання 
договору. Неможливо розірвати спадковий договір за згодою сторін або припинити виконання внаслідок 
односторонньої відмови від зобов'язань. Відчужувач має право звернутися до суду з позовом про розірвання 
спадкового договору у випадку неналежного виконання його умов набувачем. У такому разі суд повинен 
керуватися загальними положеннями виконання договірних зобов'язань. Відчужувач має право вимагати 
повернення права власності на майно, що було ним передано за спадковим договором. Якщо ж після смерті 
відчужувача набувач не виконав умови договору, «виконавець» спадкового договору або нотаріус, покликані 
здійснювати контроль за виконанням спадкового договору, можуть звернутися до суду з позовом про 
розірвання договору» [6].  

Здається, що, розглядаючи питання про розірвання спадкового договору, необхідно враховувати не лише 
підстави, зазначені спеціальними нормами, а й загальні (ст. 651, ст. 652 ЦК), оскільки у статті 1308 ЦК, що 
встановлює підстави розірвання спадкового договору, немає заборони на його розірвання на загальних 
підставах. 

З огляду на це В. Васильченко вважає, що, крім передбаченої статтею 1308 ЦК України можливості 
розірвання договору лише в судовому порядку, варто розширити коло таких підстав. Автор зазначає, що, по-
перше, немає жодних сумнівів стосовно того, що сторони за досягнення обопільної згоди можуть розірвати 
договір у будь-який час за взаємною домовленістю. По-друге, сторони можуть його скасувати, уклавши в 
нотаріуса новий спадковий договір. Логічним є і припинення спадкового договору у разі визнання спадкоємця 
винним у вчиненні дій, які є підставою для усунення його від спадкування. Якщо договір укладено з участю 
подружжя, то також немає жодних заперечень щодо можливості його припинення шляхом складання в 
майбутньому спільного заповіту подружжя. Спадковий договір може бути припинено за позовом зацікавленої 
сторони у разі припинення або визнання шлюбу недійсним, а також за недотримання сторонами під час його 
виконання вимог закону, передбачених главою 16 ЦК України [7, с. 37].  

Враховуючи вищевикладений матеріал та детально проаналізувавши Книгу шосту ЦК «Спадкове право» 
ми можемо зробити наступний висновок. 

По – перше, необхідне проведення подальших перспективних розвідок з досліджуваної проблеми у 
напрямі вдосконалення понятійного апарату інституту спадкового договору, чіткого визначення кола прав та 
обов’язків сторін, зазначення конкретного предмету даного договору. 

По – друге, вважаємо за доцільне визнати спадковий договір як окремий самостійний вид спадкування і 
внести відповідні зміни до ст. 1217 ЦК України, яку слід викласти у такій редакції: «Спадкування здійснюється 
за заповітом, за спадковим договором або за законом» 

По – третє, на нашу думку доречним вбачається розташування норм гл. 90 одразу після гл. 86, що 
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регулює відносини зі спадкування за заповітом. Передування даних норм положенням про спадкування за 
законом, логічно випливає з принципу автономії волі учасників цивільних правовідносин, який знайшов своє 
відображення в новому цивільному законодавстві.  

На нашу думку, таке вдосконалення  правових норм  призведе до зменшення прогалин у Цивільному 
законодавстві та розв'яже низку проблем правозастосовчого характеру. 

 
РЕЗЮМЕ 
В даній роботі аналізуються основні  положення  щодо  законодавчого  поняття  спадкового  договору та його 
правової природи, а також обґрунтовано та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення  правового  
регулювання  спадкового договору. 
Ключові слова: спадковий договір,зміст спадкового договору, набувач, відчужувач. 
РЕЗЮМЕ 
В данной работе анализируются основные положения относительно законодательного понятия наследственного 
договора и его правовой сути, а также обоснованы и сформулированы предложения по совершенствованию 
правового регулирования наследственного договора. 
Ключевые слова: наследственный договор, содержание наследственного договора, приобретатель, 
отчуждатель. 
SUMMARY 
This article analyzes the main provisions of the legislative term of hereditary agreement and its legal nature  and 
formulates proposals to improve legal regulation of the hereditary agreement.  
Keywords: hereditary agreement, the content of the ancestral contract, purchaser, alienator. 
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Становлення та розвиток ринкових відносин у змішаній економіці України, створення інфраструктури 

ринку, поява нових організаційно-правових форм господарювання, включення економіки України у світовий 
комерційний оборот вимагають переосмислення основ діяльності суб’єктів господарювання. 

Тому, в теорії господарського права розглядаються питання доцільності існування у законодавстві, а 
також застосування у практичній діяльності права господарського відання як правового режиму майна юридич-
них осіб, заснованих державою. Основні позиції полягають у тому, що зазначену правову конструкцію слід 
зберегти у законодавстві, або відмовитись від неї і визнати всіх юридичних осіб, заснованих державою, 
власниками майна, або право господарського відання треба замінити іншим правом (правами). 

Зокрема, майно юридичних осіб державної форми власності належить таким особам не на праві власності 
– воно закріплене за ними на праві господарського відання або праві оперативного управління. З огляду на це, 
форми участі цього майна в господарському обігу мають певні особливості. У деяких випадках на практиці 
виникають проблеми, пов’язані зі здійсненням управлінських функцій щодо майна державних підприємств 
(організацій, установ), а також використанням майна державної власності суб’єктами, за якими воно 
закріплено: ці проблеми стосуються питань обліку, утримання, списання, відчуження майна та інших сфер, що 
стосуються майнових інтересів держави як власника.  

Зазначені обставини обумовлюють необхідність дослідження засад правового регулювання процедур 
закріплення майна, зокрема, на праві власності. В українській правовій науці окремі питання правового режиму 
майна суб'єктів господарювання висвітлювалися у роботах О.Кібенко, О.Вінник, О.Щербини, В.Мамутова, 
Н.Саніахметової, Г.Пронської С.М.Братуся, С.Б.Булеци, А.В.Венедиктова, В.Н.Гаврилова, А.В.Дягілева, 
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А.М.Запорожця, Ю.М.Козлова, К.П.Кряжевських, І.М.Кучеренко та ін. 
Незважаючи на це, сучасний стан правового регулювання процедур закріплення майна за юридичними 

особами державної власності в Україні характеризується серйозними проблемами теоретичного та практичного 
характеру, що підкреслює необхідність вироблення науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення їх 
правового забезпечення. 

Метою дослідження є встановлення співвідношення правового режиму майна, закріпленого за суб’єктами 
господарювання на праві власності та праві господарського відання.  

Методологічну основу дослідження складають наступні методи: діалектичний, історичний, системний, 
аналізу та синтезу, індукції та дедукції, логічний, а також  порівняльно-правовий, формально-юридичний. 

Для досягнення вказаної мети у роботі поставлені наступні задачі: проаналізувати правовідносини, що 
виникають в процесі формування та використання майна суб'єктів господарювання; визначити сучасний стан 
господарсько-правового регулювання таких правових режимів майна суб’єктів господарювання, як право 
власності та право господарського відання; визначити спільні та відмінні риси права власності та права 
господарського відання.  

Поняття права господарського відання залишилося колишнім республікам Радянського Союзу у спадок 
від радянських часів і є невідомим правопорядкам інших країн світу. Воно є похідним від права оперативного 
управління, яке було винайдене у середині минулого століття, закріплене законодавчо у Цивільному кодексі 
УРСР 1963 року, яке за часів «перебудови» зазнало поділу на два різновиди – поняття права повного 
господарського відання та права оперативного управління (ст.ст. 24, 26 Закону СРСР «Про власність в СРСР»). 

Цивільний кодекс України відмовився від поняття права (повного) господарського відання. Можливо, 
мотивами такої відмови була вказана вище відсутність такого поняття в інших країнах за межами колишнього 
Радянського Союзу та бажання виконати вимогу ч. 1 ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між 
Європейськими співтовариствами і Україною [1], згідно якої Україна зобов’язалась вжити заходів для 
забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства 
європейських Співтовариств. Разом з тим, новий ЦК України, в тому числі розділ «Прикінцеві та перехідні 
положення» не дає відповіді на питання про долю великої кількості державних підприємств, яким майно 
належить на праві господарського відання згідно їхніх статутів. Не вносились зміни і до численних законів 
України, що оперують поняттям «право (повного) господарського відання». Що ж до Господарського кодексу 
України, то він визначає право господарського відання як речове право. 

Право господарського відання (ст. 136 ГК України) порівняно з правом власності є більш обмеженим і 
передбачає можливість володіння, користування і розпорядження закріпленим на цьому правовому титулі 
майном на розсуд суб'єкта цього права (підприємства), але в межах закону і затвердженого власником майна 
статуту підприємства. Суб'єкт права господарського відання за своїми зобов'язаннями відповідає усім майном, 
що закріплене за ним на цьому правовому титулі, і може бути суб'єктом банкрутства. На такій правовій основі 
майно закріплюється за державними (ч. 3 ст. 73, ч. 2 ст. 74 ГК України) та комунальними (ч. 3 ст. 78 ГК 
України) унітарними підприємствами, що діють з метою отримання прибутку; унітарними комерційними 
підприємствами, що створюються господарськими товариствами, кооперативами, громадськими та релігійними 
організаціями, громадянами. 

Право господарського відання є першим похідним від права власності  режимом цілісного майнового 
комплексу суб’єкта господарювання. Тільки власник майна може передати його суб’єкту господарювання – 
юридичній особі на праві господарського відання, отримуючи натомість права засновника. 

Як правило, право господарського відання виникає у суб’єктів господарювання, які ведуть комерційну 
(підприємницьку) діяльність (ст. 136 ГК України). Таке право прямо не передбачено ЦК, однак ч. 2 ст. 395 ЦК 
України вказує, що «законом можуть бути передбачені інші речові права на чуже майно». 

Слід мати на увазі, що суб'єкт підприємництва, який здійснює господарську діяльність на праві 
господарського відання, володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником 
(уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів цього майна 
за згодою власника у випадках, передбачених ГК України та іншими законами (ч. 1 ст. 135 ГК України). 

Дослідники зазначають, що тільки для права власності і похідних режимів майна суб’єктів 
господарювання притаманна функція оформлення майнової самостійності організації, «тільки вони можуть 
служити правовим механізмом відокремлення майна організації як юридичної особи» [2, с. 118]. 

Маючи майно на праві господарського відання – юридична особа може володіти, користуватися, 
розпоряджатися майном у своїх інтересах і з власної волі у межах, встановлених законом і  установчими 
документами суб’єкта господарювання (ст. ст. 74, 75, 136 ГК України). 

Так, на практиці непоодинокими є випадки, коли юридичні особи, за якими  майно закріплено на праві 
господарського відання, реалізують права, характерні для власника майна. Прикладом такої ситуації може 
слугувати  Постанова Вищого господарського суду України від 08.07.2009 р. № 16/513-08 за касаційною 
скаргою Державного регіонального проектно-дослідного інституту «Дніпродіпроводгосп» на постанову 
Харківського апеляційного господарського суду від 03.02.2009 у справі господарського суду Сумської області 
за позовом Державного регіонального проектно-дослідного інституту «Дніпродіпроводгосп» до Виконавчого 
комітету Сумської міської ради,  Сумської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору на стороні відповідача, - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській 
області, про визнання права власності [3]. Рішенням господарського суду Сумської області від 27.11.2008 
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позовні вимоги задоволено, визнано право власності за державою в особі Державного комітету України по вод-
ному господарству на нежитлові приміщення. Постановою від 03.02.2009 Харківського апеляційного 
господарського суду рішення господарського суду Сумської області   від 27.11.2008 скасовано з прийняттям 
нового рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено. Постанова мотивована тим, що Державний 
регіональний проектно-дослідний інститут «Дніпродіпроводгосп» не є належним позивачем у даній справі, 
оскільки не наділений правом представляти інтереси держави в суді, зокрема, щодо визнання за державою 
права власності на спірне майно. 

Не погоджуючись з постановою суду апеляційної інстанції, Державний регіональний проектно-дослідний 
інститут «Дніпродіпроводгосп» звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою і 
просив постанову суду апеляційної інстанції скасувати, а рішення господарського суду Сумської області 
залишити без змін, посилаючись на те, що судом апеляційної інстанції постанова прийнята з порушенням норм 
матеріального та процесуального права. 

Однак, у задоволенні касаційної скарги було відмовлено з огляду на наступне. 
Статтями 3, 4 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» передбачено, що 

об'єктами управління державної власності є, зокрема, майно, яке передане державним комерційним підприєм-
ствам, установам та організаціям. 

Суб'єктами управління об'єктами державної власності є, зокрема, Кабінет Міністрів України, 
міністерства та інші органи виконавчої влади. 

Відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» управління об'єктами 
державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими 
суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, 
пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, 
з метою задоволення державних та суспільних потреб. 

Державний комітет України по водному господарству здійснює державне управління її  галузі  
підприємствами та організаціями, що належать до сфери його управління, виконує відповідно до вимог чинного 
законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його 
управління.  

Зі змісту позовної заяви вбачається, що Державний регіональний проектно-дослідний   інститут  
«Дніпродіпроводгосп»   є   бюджетною установою, яка підвідомча Державному комітету України по водному 
господарству. 

Так, власником майна є держава в особі Державного комітету України по водному господарству, а 
Державний регіональний проектно-дослідний інститут «Дніпродіпроводгосп» є суб'єктом господарювання, 
якому належить майно на праві господарського відання. 

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, 
інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без ство-
рення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають 
право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом 
своїх, порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених 
цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. 

Суб'єкт господарювання, який вважає, що певне майно належить йому на праві господарського відання, і 
це право оспорюється (або втрачено документ, що підтверджує це право), може подати до суду позов лише про 
визнання його права господарського відання на майно. 

Отже, виходячи з положень ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 136 
Господарського кодексу України, ст. 392 Цивільного кодексу України позивач мав право звернутися до суду з 
позовом за захистом саме своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів (в даному 
випадку — права господарського відання), але право державної власності на майно, що є предметом спору, 
позивачу не належить, а тому підлягає захисту лише в межах інституту представництва. 

Основу правого режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, 
становлять право власності та інші речові права - право господарського відання, право оперативного управлін-
ня (ч. 1 ст. 133 ГК). 

Таким чином, ГК поряд із правом власності, закріплює інститут права господарського відання, на відміну 
від ЦК, який виділяє лише право власності та інші речові права на чужі речі. 

Як вже зазначалося у вищезазначеній постанові ВГСУ, у ст. 136 ГК пояснюється сутність права 
господарського відання, згідно з її ч. 1 право господарського відання є речовим правом суб'єкта 
підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником 
(уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за 
згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами. 

Таким чином, можна дійти висновку, що законодавець закріпив за суб'єктом підприємництва з правом 
господарського відання права характерні для права власника майна (ч. 1 ст. 134 ГК), тобто речові права. 
Можливо, саме таке розуміння законодавства дало підстави Державному регіональному проектно-дослідному 
інституту «Дніпродіпроводгосп» звернутися до ВГСУ з касаційною скаргою щодо визнання права власності. 

Дійсно, право господарського відання є похідним від права власності, але не є рівнозначним праву 
власності - має певні обмеження. Щодо обмеженості речового права для суб'єкта підприємництва, наділеного 
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правом господарського відання, можна дійти висновку, виходячи, по-перше, з ч. 1 ст. 136 ГК, де прямо 
встановлене обмеження правомочності розпорядження стосовно окремих видів майна за згодою власника у 
випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами, а по-друге, із ст. 75 ГК, де конкретизується перелік 
обмежень щодо розпорядження майном, яке належить суб'єкту підприємництва (державному унітарному 
підприємству). Так, державне комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому 
майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім як у випадках, передбачених законом. Відчужувати 
майнові об'єкти, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише за 
попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо 
інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, 
державне комерційне підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, передбачені ГК та 
іншими законами. 

Право господарського відання відрізняється від права власності також тим, що підприємство може бути 
ліквідовано або реорганізовано за рішенням власника (власників) майна. У випадку з державним підпри-
ємством право приймати рішення про його ліквідацію чи реорганізацію належить органу, уповноваженому 
створювати такі підприємства, тобто власник має таке право, а у суб'єкта, що володіє майном на праві госпо-
дарського відання, воно відсутнє. 

Венгеров А.Б. зазначає, що право власності у правовідносинах розкривається через правомочності - 
суб'єкт має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном. Правомочності - це більш конкретні 
правила поведінки суб'єктів правовідносин, які встановлюються і обмежуються законом; суб'єктивне право у дії 
[4, с. 246-247]. 

У нашому випадку правомочності суб'єкта права господарського відання також мають певні обмеження. 
Так, власник не може здійснювати стосовно майна, переданого державному комерційному підприємству на 
праві господарського відання, правомочності володіння і користування (а певною мірою - і правомочності 
розпорядження), оскільки зазначене майно зараховується на баланс підприємства і вибуває з фактичного 
володіння власника.  Спасибо-Фатєєва  І. зазначає, що права засновників юридичних осіб-невласників також не 
ґрунтуються на праві власності, оскільки вони самі не є власниками. Наприклад, засновник державного 
підприємства - міністерство - не є власником державного майна, а виступає уповноваженим державою органом. 
І незважаючи на те, що міністерство покликане реалізовувати права держави як власника, у нього не виникає 
повноважень з володіння, користування і розпорядження майном державного підприємства. Зазначені 
повноваження, на думку зазначеної авторки, належать самому підприємству і становлять сутність його права 
господарського відання, міністерство ж як засновник має право управління стосовно державного підприємства 
[5, с. 3]. 

Щодо переданого підприємству майна власник зберігає лише деякі правомочності, визначені законом. 
Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 136 ГК власник майна, закріпленого на праві господарського відання за 
суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна 
безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність 
підприємства. 

Варто враховувати, що державне комерційне підприємство несе відповідальність за наслідки своєї 
діяльності всім належним йому на праві господарського відання майном (ч. 1 ст. 74 ГК) і не відповідає за 
зобов'язаннями власника і органу влади, до сфери управління якого воно входить (ч. 5 ст. 73 ГК). 

З огляду на вищезазначене можна дійти висновку, що законодавець не урівнює у речових правах суб'єкта 
підприємництва щодо майна, закріпленого за ним на праві господарського відання, з власником зазначеного 
майна. Обмеженість речового права господарського відання в основному дістає вияв у позбавленні 
самостійності у праві розпорядження майном (лише окремими видами), що є одним з головних критеріїв права 
власності. 

Однак, право господарського відання, як і право власності, захищається законом. При цьому особа, яка 
володіє майном на праві господарського відання, має право захищати свої права і законні інтереси від дій не 
лише третіх осіб, але й самого власника. 

Для всебічного розуміння природи права господарського відання необхідно визначити об'єкт такого 
права. 

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 21 вересня 
2006 р. серед об'єктів управління державної власності виділяється майно, передане державним комерційним 
підприємствам. Отже, можна дійти висновку, що об'єктом права господарського відання чинне законодавство 
визначає майно, що перебуває у державній власності. 

Сутність права господарського відання не буде повною мірою розкрита без розгляду суб'єктів такого 
права. Законодавець зазначає, що використовувати майно на праві господарського відання може суб'єкт 
підприємництва. 

Таш'ян Р. наголошує, що ГК оперує поняттям «суб'єкт підприємництва», зміст якого є дискусійним. 
Відповідно, невизначеність поняття суб'єкта права господарського відання є однією з найбільших вад 
вітчизняного законодавства [6, с. 37]. Дійсно, господарське законодавство не визначає поняття суб'єкта 
підприємництва, але вживає зазначений термін, коли регламентує господарську комерційну діяльність 
(підприємництво). Суб'єктів господарювання, що здійснюють таку діяльність, ГК називає підприємцями (ст. 
42). Більше того, згідно з ч. 2 ст. 45 ГК порядок створення, державної реєстрації, діяльності реорганізації та 
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ліквідації суб'єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається ГК та іншими законами. 
Очевидно, що законодавець ототожнює поняття «підприємець», «суб'єкт підприємництва» та «суб'єкт 
господарювання, що здійснює господарську комерційну діяльність». На основі визначення суб'єктів 
господарювання, яке міститься у ч. 1 ст. 55 ГК, можна сформулювати визначення суб'єкта підприємництва 
тільки із застереженням, що це є учасник господарських відносин, який здійснює господарську комерційну 
діяльність. 

Частина 2 ст. 136 ГК містить вказівку на те, що суб'єкт підприємництва, який здійснює господарювання 
на основі права господарського відання, є підприємством. Статус юридичної особи, яким наділене 
підприємство, дозволяє останньому не лише закріпити за собою майно засобами бухгалтерського обліку і тим 
самим відокремити його від майна інших суб'єктів господарювання, власника тощо, а й звертатися до суду за 
захистом порушених майнових прав і в тому випадку, коли таке порушення мало місце з боку власника. 

Отже, у справі, що розглядається, суб'єктом господарювання, за яким майно (нежитлові приміщення) 
закріплюється на праві господарського відання, є Державний регіональний проектно-дослідний інститут 
«Дніпродіпроводгосп». Згідно з ч. 2 ст. 73 ГК Державний комітет України по водному господарству є 
представником власника (тобто держави) і виконує відповідно до вимог чинного законодавства України 
функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління. При цьому, як за-
значається у листі Міністерства юстиції України від 11 січня 2007 р. № 19-32/2, де роз'яснюється порядок 
реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна залежно від форми власності, власником майна 
державних комерційних підприємств залишається держава в особі органу влади, до сфери управління якого 
входить дане підприємство [7]. 

Таким чином, на нашу думку, ВГСУ правильно відмовив у задоволенні касаційної скарги Державного 
регіонального проектно-дослідного інституту «Дніпродіпроводгосп» про визнання права власності, оскільки 
суб'єкт господарювання, використовуючи майно, що перебуває у державній власності, на праві господарського 
відання, може звернутися до суду з позовом за захистом саме своїх порушених або оспорюваних прав і за-
конних інтересів, зокрема, права господарського відання. 

Суханов Є.А., коментуючи ст. 295 Цивільного кодексу Російської Федерації, яка називається «Права 
власника по відношенню до майна, що знаходиться у господарському віданні», відзначає [8], що по 
відношенню до переданого підприємству майна власник-засновник зберігає лише окремі повноваження, 
передбачені законом:  

по-перше, створити підприємство-невласника (включаючи визначення предмету і цілей його діяльності, 
тобто обсягу правоздатності, затвердження статуту та призначення директора);  

по-друге, реорганізувати і ліквідувати його (тільки в цій ситуації допускається вилучення і перерозподіл 
переданого власником підприємству майна без згоди останнього, але, звісно, з дотриманням прав і інтересів 
його кредиторів); 

по-третє, здійснювати контроль за використанням, призначенням і збереженням належного підприємству 
майна (зокрема, проведення періодичних перевірок його діяльності); 

по-четверте, одержувати частину прибутку від використання переданого підприємству майна. Аналогічні 
висновки можна зробити і виходячи з норм ГК України (ст. 135, ч. 2 ст. 137). 

Легко бачити, однак, що жодне з перелічених прав «власника-засновника» насправді не є правом 
власника, а всі права є правами засновника (учасника) та повноваженнями органів юридичної особи - вищого 
органу та контролюючого органу.  

ЦК України відмовився від конструкції права господарського відання. Це дає хибні підстави думати, що 
самі державні підприємства стають власниками належного їм майна. На наш погляд, відмова від цих інститутів 
є передчасною. Адже одержання державними підприємствами права власності на закріплене за ними майно 
може призвести до того, що держава повністю втратить контроль над ефективністю використання власного 
майна. Держава також буде позбавлена можливості приймати рішення про реорганізацію, ліквідацію 
підприємства у разі, коли це буде потрібно. Позиція укладачів ЦК України обґрунтовується тим, що 
конструкція права господарського відання суб'єктами підприємницької діяльності у країнах з ринковою 
економікою взагалі не використовується. Правовим режимом є лише право власності, покликане забезпечувати 
основні принципи і напрями здійснення підприємницької діяльності. Поряд з цим, варто звернути увагу на те, 
що обсяг правомочностей державного підприємства у країнах Заходу на закріплене за ним майно, порядок його 
реалізації істотно відрізняється від режиму звичайної приватної власності. Державні підприємства не можуть 
змінити характер використання відповідного майна і вправі розпоряджатися лише готовою продукцією та 
оборотним капіталом. Держава не тільки визначає особливий статус цього майна в нормативних документах і 
статутах, а й нерідко дає конкретні вказівки з приводу найбільш цінного майна [9]. ЦК Російської Федерації 
також підтверджує життєздатність інституту права господарського відання у сфері публічної (державної і 
муніципальної) власності. З огляду на це, право господарського відання, передбачене ГК України, є цілком 
обґрунтованою і самодостатньою категорією, як з юридичної, так і з економічної точок зору. Даний інститут 
оптимальний для правового режиму не тільки державного, а й майна іншого підприємства - з одним 
засновником. 

На відміну від РФ, в Україні право господарського відання не обмежується державним і комунальним 
секторами економіки. Навпаки, законодавство України дозволяє зробити висновок, що будь-який власник має 
право закріпити майно за створеним ним суб'єктом господарювання на праві господарського відання (ст. 136, 
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137 ГК). Проте, в законодавстві відсутні вказівки на те, який правовий режим майна суб'єкта господарювання, 
якщо його засновники не вказали це у засновницьких і правовстановлюючих документах. Існує точка зору, що 
суб'єкт комерційної діяльності, як правило, отримує майно на праві господарського відання, а суб'єкт 
некомерційної діяльності – на праві оперативного управління, якщо інше спеціально не передбачено законом чи 
локальними документами. 

Отже, право господарського відання є речовим правом, максимально наближеним до права власності. 
Проте, відмінності між правом власності і правом господарського відання полягають у тому, що право 
власності є первинним, самостійним і незалежним правом, яке обмежується лише законом, а право 
господарського відання - похідне, залежне від права власності право, яке обмежується не тільки законом, а й 
метою діяльності підприємства, яку встановлює власник і закріплює в статуті. 

Проведені дослідження на  конструктивній  основі  дозволили надати  характеристику правового 
режиму майна суб’єктів господарювання – права господарського відання та оперативного управління, а також 
засвідчують необхідність вдосконалення норм ГК України, що встановлюють правовий режим майна різних 
видів, закріпленого за різними суб’єктами. 

Результати дослідження свідчать про доцільність існування у ГК України конструкції «права 
господарського відання», а також про необхідність вдосконалення правових норм, що регламентують вказаний  
правовий режим майна.  
 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано правовідносини, що виникають у процесі формування та використання майна суб'єктів 
господарювання; визначено сучасний стан господарсько-правового регулювання таких правових режимів майна 
суб'єктів господарювання, як право власності та право господарського відання; визначено спільні та відмінні 
риси права власності та права господарського відання. 
Ключові слова: правовий режим майна, право власності, право господарського відання. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы правоотношения, возникающие в процессе формирования и использования 
имущества субъектов хозяйствования; определены современное состояние хозяйственно-правового 
регулирования таких правовых режимов имущества субъектов хозяйствования, как право собственности и 
право хозяйственного ведения; определены общие и отличительные черты права собственности и права 
хозяйственного ведения. 
Ключевые слова: правовой режим имущества, право собственности, право хозяйственного ведения. 
SUMMARY 
The article analyzes the legal relations arising in the process of formation and use of property businesses, defined the 
current state of economic and legal regulation of the legal regimes of property businesses, as ownership and the right of 
economic management, and identified common features of ownership and right of economic management. 
Keywords: legal regime of property, ownership, right of economic management 
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Справи про ДТП належать до категорії особливо складних для розслідування. Більшість питань, що 

виникають під час слідства, можуть бути правильно вирішені тільки в результаті комплексного дослідження із 
залученням спеціалістів. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що огляд місця дорожньо-транспортної пригоди, як 
первинна стадія розслідування ДТП, має дуже важливе значення для встановлення істини в справі та 
відмежування винних. 

Дослідженнями в контексті розгляд уваної проблематики займалися такі вчені як Є. Г. Коваленко, Е. С. 
Белкин, П.Д. Біленчук, А.П. Гель, В. М. Тертишник.  

Мета даної наукової статті полягає в напрацюванні напрямків вдосконалення практики огляду місця 
ДТП. 

  Якість розслідування обставин ДТП залежить передусім від своєчасного виїзду слідчо-оперативної 
групи або працівників ДАІ (у випадку ДТП лише з матеріальним збитком) на місце пригоди, ретельності його 
огляду. Несвоєчасне проведення початкових дій на місці ДТП, як правило, призводить до втрати слідів та 
інших важливих доказів. На жаль, більшість слідчих та співробітників ДАІ недостатньо володіють навичками 
кваліфікованого огляду місця ДТП. Вони нечітко описують та фіксують результати огляду. Часто 
спостерігаються розбіжності даних, зафіксованих у протоколах огляду та схемах, що додаються до них. 
Недостатньо широко застосовуються науково-технічні засоби. Наприклад, рідко використовуються можливості 
судової фотографії, зокрема детальна фотозйомка слідів та пошкоджень, вузлів та агрегатів транспортних 
засобів. Не завжди у ході огляду слідчі та працівники ДАІ фіксують обставини, що мають важливе значення для 
проведення експертного аналізу механізму ДТП, або роблять це неточно (неправильно вимірюються сліди 
транспортних засобів, не визначаються видимість та оглядовість з робочого місця водія у випадках, коли 
пригода відбулася в темну пору доби або в умовах обмеженої видимості). Зазначені недоліки у проведенні 
слідчих дій, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, часто зумовлені тим, що працівники органів 
слідства та ДАІ не враховують їхньої специфіки, не володіють методикою дій у типових для цієї категорії справ 
ситуаціях [4, с.4]. Огляд місця дорожньо-транспортної пригоди — це початкова та невідкладна слідча дія, 
спрямована на дослідження території, де відбулася подія, що має ознаки злочину, або настав її результат, зміст 
якої утворює комплекс пізнавально-посвідчувальних операцій, що включають пошук, виявлення, закріплення, 
вилучення, дослідження, перевірку та оцінку слідів злочину та інших речових доказів [4, с.4]. Вивчення 
обстановки на місці пригоди дає змогу виявити чимало її причин та значно полегшує завдання реконструкції 
всієї події. Розташування транспортних засобів, сліди їхнього руху, гальмування, а також волочіння; траєкторія 
та характер цих слідів; предмети, що знаходяться на ділянці пригоди, деталі автомобілів, осколки скла, плями 
мастила, води, електроліту, гальмової рідини, частки ґрунту, що обсипався, сліди ніг людини, пошкодження та 
різноманітні сліди на машинах — усе повинно бути ретельно зафіксовано, тому на підставі цих даних можна 
відтворити багато обставин дорожньої обстановки [4,с.5]. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 191) 
визначає порядок огляду, і його вимоги мають беззастережно виконуватися особами, що оглядають місце 
дорожньо-транспортної пригоди та складають важливий процесуальний документ — протокол огляду. 
Відповідно до ст. 85, 195 КПК України, у цьому протоколі фіксуються лише ті дані, які його укладач 
безпосередньо спостерігав. Відновлення обстановки за свідченнями водія та очевидців, за аналізом слідів та 
інших предметів речової обстановки, шляхом зіставлення фактів — неприпустиме. Реконструкція дорожньої 
обстановки: 1) що безпосередньо передувала ДТП; 2) у той момент, коли вона відбулася; 3) після пригоди, 
тобто після припинення руху, — завдання подальшої роботи, в якій використовуються дані огляду [4, с.15].  

Дії слідчого при проведенні огляду місця пригоди регламентуються положеннями ст. 190, 191 КПК 
України. В основі огляду місця ДТП — метод спостереження, що виконує як пошукову, так і дослідницьку 
функції. Слідчий особисто проводить огляд місця ДТП та несе повну відповідальність за його якісний рівень. 
Спеціалісти та оперативні працівники ОВС, що беруть участь в огляді, діють під керівництвом слідчого 
відповідно до його вказівок у межах своєї компетенції. 

Як речові джерела доказової інформації можуть виступати об’єкти, котрі неможливо вилучити і 
зберегти (обстановка місця пригоди, розташування трупа, ТЗ, сліди на дорожньому покритті від коліс ТЗ тощо). 
Спосіб фіксації таких об’єктів та фактичних даних — занесення їх до протоколу огляду місця ДТП (схеми, що 
додається), а також фотографування. 

Тактика огляду полягає у кількох послідовно виконуваних стадіях: оглядовій, статичній та динамічній. 
Оглядова стадія — слідчий визначає межі огляду, його оптимальний метод стосовно конкретної 

ситуації, проводить орієнтуючу та оглядову фотозйомку (або залучає для цього спеціаліста). 

                                                           
© Бугрім О.В., Богданов Д.В., 2011 
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Статична стадія — передбачає огляд без зміни обстановки окремих слідів та речових доказів. Слідчий, 
обходячи відмежоване місце пригоди, звертає увагу на розташування окремих об’єктів та предметів з метою 
визначення їхньої належності до певної пригоди. 

Динамічна стадія — найвідповідальніша. Слідчий детально вивчає сліди та речові докази, аналізує 
ймовірність їх причетності до певної ДТП, отримує інформацію, що уточнює механізм пригоди. На цій стадії 
активно використовуються науково-технічні засоби, серед яких першочергове значення має такий спосіб 
фіксації, як вузлова та детальна фотозйомка[4,с.7] Фіксація обстановки на місці пригоди повинна проводитися 
якнайшвидше. Будь-яке припинення руху порушує його порядок, сприяє утворенню заторів та затримок.  На 
основі практичної роботи було визначено порядок огляду місця дорожньо-транспортної пригоди. Огляд 
починають зі з’ясування та фіксації слідів, що швидко зникають, — на автомобілях, на покритті дороги після 
дощу або на снігу, що тане. Необхідно відразу зафіксувати їх довжину і характер, виміряти відстань від слідів 
до бордюру тротуару або узбіччя дороги та по можливості сфотографувати їх. 

На місці ДТП огляду підлягають: 
• ділянка дороги, де сталася пригода (включаючи її облаштування, територію, що прилягає до дороги, на якій 
збереглися сліди і предмети, що мають відношення до цієї пригоди); 
• транспортні засоби, що брали участь у пригоді; 
• потерпілий (труп), поверхня його тіла; 
• сліди транспортних засобів; 
• різні предмети, що стосуються пригоди (осколки скла, частки фарби, сліди паливно-мастильних матеріалів, 
деталі ТЗ тощо). 

При огляді ділянки дороги з’ясовують: 
• вид дорожньо-транспортної пригоди (зіткнення, наїзд на пішохода, перекидання тощо); 
• місце пригоди (назва вулиці, шосе, площі) та його координати щодо сталих орієнтирів (житлових будинків, 
адміністративних будівель, дорожніх споруд тощо); 
• поздовжній та поперечний профілі дороги (ухил, підйом, радіус заокруглення тощо); 
• вид покриття дороги (асфальтобетонне, бруківка, щебеневе, ґрунтове тощо) та його стан (сухе, мокре, 
зледеніле, засніжене, рідкий ґрунт); при неоднорідності стану покриття вказуються розміри ділянок льоду, 
снігу, бруду тощо; 
• ширину проїзної частини дороги, включаючи розміри розділових газонів та інших елементів проїзної частини; 
• дефекти покриття проїзної частини (вибоїни, тріщини, колія; їхні розміри та координати щодо елементів 
проїзної частини); 
• наявність дорожньої розмітки (лінії поздовжньої розмітки для відокремлення зустрічних потоків 
транспортних засобів, проїзної частини на смуги руху, позначення краю проїзної частини, а також лінії 
поперечної розмітки, таблички, написи та інші позначення на проїзній частині); 
• ширину тротуару, узбіччя, висоту бордюру, профіль кювету; їх стан (зледеніле, засніжене тощо); 
• наявність на тротуарі, узбіччі та прилеглій території з обох боків дороги дорожніх споруд, металевих огорож, 
чагарників, дерев, будівель, щогл, опор тощо, їхнє розташування відносно краю проїзної частини, розміри, 
вплив на обмеження оглядовості; 
• порядок руху, встановлений на певній ділянці дороги (односторонній, двосторонній); 
• спосіб регулювання руху на місці пригоди; 
• наявність та тип світлофора або інших засобів технічного регулювання дорожнього руху, їхня справність та 
режим роботи на момент огляду; 
• наявність дорожніх знаків (вказується їхнє точне найменування); 
• місце дислокації дорожніх знаків (вказуються їхні точні координати); 
• зону дії дорожніх знаків; 
• освітленість ділянки дороги (вулиці), джерела світла, місце їхнього розташування, які з них увімкнено на 
момент огляду; 
• погодні умови (ясно, сонячно, хмарно); наявність опадів (дощ, сніг, заметіль, туман тощо); температуру 
повітря; 
• стан видимості та оглядовості[4,с.9] 

У темну пору доби слід визначити відстань видимості в напрямку руху. Якщо дорога або вулиця 
освітлюється штучним світлом, то дальність видимості встановлюється для двох режимів: без світла фар та при 
ввімкненому ближньому світлі. На дорогах, не освітлених штучним світлом, дальність видимості визначається 
для трьох режимів: без світла фар, при ввімкненому ближньому світлі та при дальньому світлі фар. Оскільки 
дальність видимості залежить також і від місця спостереження, рекомендується її визначати, знаходячись на 
робочому місці водія. 

Процедура огляду місця ДТП без постраждалих має свої особливості. В цьому випадку, на підставі 
наказу МВС України від 26.02.2009 №77, працівник ДАІ оглядає та фіксує такі об’єкти як: 

– ділянка дороги, де сталася дорожньо-транспортна пригода; 
– сталі орієнтири,  до  яких  на  схемі   здійснена   прив'язка об'єктів та слідів; 
– транспортні засоби, причетні до ДТП, координати їх розміщення відносно елементів проїзної частини 

та сталих орієнтирів; 
– сліди гальмового  шляху  коліс   транспортних   засобів:   їх розміщення  відносно  елементів  проїзної 
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частини;   
– довжина від їх початку до кожного  колеса  транспортного  засобу  із  зображенням місць розривів;  
– довжина слідів на ділянках з різним покриттям; 
– інші сліди та предмети,  що  стосуються  пригоди:  розміщення частин  та об'єктів (уламки кузова,  

частинки фарби,  уламки скла, осипання ґрунту,  сліди  рідини  та  ін.),  що  відокремилися  від 
транспортного   засобу,   відносно   елементів  проїзної  частини, транспортних засобів;  

– площа розсіювання  уламків  скла,  осипання ґрунту тощо; 
– координати місця  зіткнення,  наїзду  тощо  відносно   сталих орієнтирів; 
– ширина проїзної частини разом з роздільними смугами; 
– ширина тротуарів, узбіччя; 
– розміри ділянок з різним станом дорожнього покриття; 
– розміри та розміщення дефектів дорожнього покриття; 
– розташування дорожньої розмітки; 
– розташування світлофорів,  дорожніх  знаків  та інших засобів технічного регулювання дорожнього 

руху; 
– розташування шлагбаума, засобів сигналізації, дорожніх знаків на підході до залізничного переїзду. 

Огляд місця дорожньо-транспортної пригоди не слід обмежувати лише площею, на якій розташовано 
основні об’єкти дорожньої обстановки. На ділянках, що прилягають до цього місця, також можуть знаходитися 
сліди й предмети, що містять суттєву інформацію. Наприклад, за слідами, розташованими з обох боків від місця 
зіткнення автомобілів, можна отримати відомості про характер їхнього руху; на узбіччях дороги, на 
освітлювальних стовпах, на деревах можуть залишитися сліди фарби, осколки скла та інші предмети, за якими 
можна визначити напрямок руху машин тощо. 

Оскільки межі огляду відразу встановити важко, спочатку рекомендується оглянути ті місця, де 
знаходяться основні об’єкти пригоди: автомобіль, потерпілі тощо. Потім, рухаючись у напрямку, зворотному 
руху автомобіля (або в напрямку, що відповідає руху автомобіля, який зник із місця пригоди), слід оглянути 
узбіччя, тротуари та прилеглі ділянки. Першочергову увагу при огляді, безумовно, приділяють об’єктам, що 
мають безпосереднє відношення до пригоди: слідам гальмування, розташуванню машин, місцезнаходженню 
великих предметів. Проте слід враховувати, що нерідко і незначні об’єкти, які на перший погляд здаються 
несуттєвими, можуть мати важливе значення при розслідуванні пригоди. Тому при огляді слід фіксувати всі 
помічені на дорозі сліди та предмети. Часто розташування плям електроліту або іншої рідини, осколків скла, 
ґрунту, що обсипався, поламаних деталей, подряпин на дорожньому покритті служать відправною точкою для 
інженерних розрахунків та відновлення механізму пригоди [4,с.10]. 

Отже, використовуючи наявний теоретичний та практичний досвід розслідування кримінальних справ за 
фактами ДТП (стаття 286 ККУ), ми розглянули особливості та порядок проведення огляду місця ДТП. Слід 
зауважити, що зазначений порядок передбачає ретельне вивчення усіх наявних слідів та належну їх фіксацію 
відповідно до кримінально-процесуального законодавства. У адміністративних справах про порушення правил 
дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна огляд місця ДТП також відіграє важливе значення у 
встановленні об’єктивної та суб’єктивної сторони, з’ясуванні факторів, що детермінували цю пригоду.  

В подальшому, вважаємо за необхідне вирішення наступних питань: 
1. Відсутність або недостатня кількість матеріально-технічних засобів, необхідних для проведення огляду 

місця ДТП; 
2. Недостатня професійна підготовка співробітників міліції, недостатнє володіння спеціальними 

знаннями. 
Ми вбачаємо такі практичні кроки вирішення зазначених питань: 

1. В процесі реорганізації підрозділів ДАІ та оптимізації штату у 2011 році передбачити достатню 
кількість співробітників, що спеціально призначені для виїзду на місце ДТП, його огляду і оформленню. 

2. Підвищити рівень теоретичної та практичної підготовки  працівників міліції, що здійснюють виїзди на 
місця ДТП (слідчі, дізнавачі, інші працівники ДАІ). 
 
РЕЗЮМЕ 
В данній науковій статті визначається місце, а також особливості процесуальної дії, що являє собою огляд 
місця ДТП (дорожньо-транспортної пригоди) в процесі розгляду справ про адміністративні правопорушення 
або вчинені злочини за участю транспортних засобів. 
Ключові слова: дорожньо-транспортна пригода, огляд, транспортний засіб, органи внутрішніх справ, стадія, 
проводити. 
РЕЗЮМЕ 
В приведенной научной статье определяется место, а также особенности процессуального действия, которое 
представляет собой осмотр места ДТП (ДТП) в процессе рассмотрения дел об административных 
правонарушениях или совершенных преступлениях с участием транспортных средств. 
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, осмотр, транспортное средство, органы внутренних 
дел, стадия, проводить. 
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SUMMARY 
Determine the location and features of procedural steps, which is a review of the accident (the accident) in the course of 
proceedings on administrative violations or committed crimes involving vehicles. 
Key words: accident, review, vehicle, police, stage, conduct. 
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ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАПАДЕНИЙ НА ИНКАССАТОРОВ 
 

Ващук О.П., ассистент кафедры криминалистики Национального университета «Одесская юридическая 
академия»     

 
Противодействие как категория есть выражение одной из объективных закономерностей борьбы двух 

противоположностей. Применительно к социальным системам противодействие получает свое развитие там, где 
происходит столкновение интересов групп или отдельных лиц. Противодействие объективно существует и в сфере 
уголовного судопроизводства, так как событие преступления обычно находится в фокусе противоборствующих 
интересов. 

Практика убедительно свидетельствует: противодействие расследованию в том или ином виде имеет место по 
каждому уголовному делу. В первую очередь со стороны подозреваемых и обвиняемых [1, 53]. 

С развитием организованной преступности в Украине, появлением таких преступных формирований как 
организованные группы, банды, преступные сообщества противодействие расследованию стало не только постоянно 
присутствующим фактором, но и приобрело индивидуальные, многогранные формы. Противодействие расследованию 
зачастую оказывают не только подозреваемые или обвиняемые, но также иные участники уголовного процесса — 
например, свидетели, а также лица, не имеющие к данному преступлению никакого отношения (журналисты, 
политики, которые непосредственно преследуют свои определенные цели). 

Для расследования дел о нападениях на инкассаторов определение форм противодействия и методов его 
преодоления имеет огромное значение. Прежде всего, следует понимать процесс расследования как способ 
установления истины по уголовному делу, т.е. противодействие расследованию, в широком смысле этого слова, 
следует понимать как любые умышленные действия (или бездействие) некоторых участников уголовного процесса или 
иных лиц, направленные на сокрытие преступления в целом или же очевидных элементов его криминальной 
характеристики (создание препятствий на пути вовлечения следов преступления в сферу уголовного судопроизводства, 
равно как и затягивание сроков следствия с целью избежать уголовной ответственности обвиняемого (подозреваемого) 
за содеянное или облегчить его участь). 

В широком смысле этого слова, также противодействие расследованию может осуществляться и в рамках 
закона: например, отказ обвиняемого (или подозреваемого) от дачи показаний. 

Что же касается более значимого противодействия расследованию в узком смысле, то под ним следует 
понимать любую противоправную деятельность указанных лиц, направленную на достижение целей, что указаны 
выше. 

Факторы, детерминирующие противодействие расследованию со стороны обвиняемых (подозреваемых), иных 
лиц, представляют целостную систему. В результате их взаимного влияния, а также выбора конкретных форм 
противодействия складывается и многообразие практических ситуаций, в которых получают развитие и реализуются 
противодействующие замыслы [2, 124]. 

Для выработки методов преодоления противодействия расследованию по делам о нападении на инкассаторов, 
важно уяснить, классификацию подобных действий. 

Противодействие расследованию по нападениям на инкассаторов можно классифицировать по следующим 
основаниям: 

                                                           
© Ващук О.П., 2011 
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1. По элементам криминалистической характеристики преступления (нападение на инкассаторов): 
1.1. При подготовке преступления — это, в основном, могут быть действия, направленные на предупреждение 

разоблачения, подготовки средств маскировки внешности, подготовка ложного алиби, лжесвидетелей, изготовление 
фальсифицированных следов преступления с целью оставить их на месте нападения. Разработка тактики поведения на 
предварительном следствии в случае разоблачения и задержания членов преступной группы, система кодирования 
телефонных номеров, адресов, имен членов преступной группы с тем, чтобы задержание одного члена не привело к 
задержанию всей группы [3, 111]. 

Создание и функционирование в хорошо организованных группах, совершающих нападение на инкассаторов, 
специальных подразделений: разведки, занимающихся охраной информации о планах и намерениях группы, о ее 
составе и лидерах от утечки информации, обеспечивающих нейтрализацию наблюдения за лидерами со стороны 
оперативных служб органов внутренних дел. 

Отмечается тенденция к использованию в деятельности контрразведывательных структур организованных 
формирований методов оперативной работы, заимствованных из арсеналов МВД и СБУ [4, 114]. В хорошо 
организованных преступных группах, которые планируют, нападение на инкассаторов появляются специальные лица, 
осуществляющие (опять-таки с целью противодействия существующему или возможному в будущем расследованию) 
связи с коррумпированными представителями органов власти. 

1.2. В процессе непосредственного совершения преступления: уничтожение материальных следов, оставшихся 
на месте нападения на инкассаторов, убийство инкассаторов и свидетелей-очевидцев, фальсификация следов таким 
образом, чтобы они указывали на непричастное к нападению лицо. Использование современных технических средств: 
радиостанций для прослушивания радиообмена информацией между сотрудниками милиции и для согласования 
действий членов преступной группы, мобильных радиотелефонов сотовой связи, скоростных автомашин для 
организации скорейшего ухода с места происшествия до введения в действие оперативных планов перехвата, средств 
наблюдения, приборов ночного видения и др. 

1.3. Уничтожение преступниками следов, которые остались на теле, одежде нападающих, сокрытие орудий 
преступления, реализация похищенного способом, который не попадает в поле зрения правоохранительных органов. 
Воздействие на свидетелей и инкассаторов путем подкупа или угроз с целью заставить их изменить свои показания или 
вообще отказаться от дачи показаний.  

Налаживание информационной связи между находящимися под стражей обвиняемыми — как между собой, 
так и с родственниками, друзьями, находящимися на свободе сообщниками для уничтожения оставшихся 
необнаруженными следами преступления и выработки согласованного поведения на следствии.  

Далее — оговор, самооговор, симуляция психического или соматического заболевания. Налаживание 
контактов с лицами, имеющими определенный процессуальный статус с тем, чтобы имеющиеся по делу 
доказательства, к которым они имеют доступ, потеряли признак допустимости или относимости. Или наоборот— в 
уголовный процесс вводятся «псевдодоказательства», имеющие, на первый взгляд, указанные признаки. И, наконец, 
физическое ограничение тех членов группы, которые в силу каких-либо причин могут пойти на контакт с 
правоохранительными органами или просто решили прекратить преступную деятельность, что само по себе чревато 
разоблачением лидеров и организаторов.  

Необходимо отметить, что добросовестно заблуждающиеся в своих показаниях свидетели и потерпевшие 
субъектами противодействия расследованию не являются, поскольку данное действие осуществляется только с прямым 
умыслом.  

2. Классификация по стадиям уголовного процесса. 
2.1. Нa стадии возбуждения уголовного дела – это проявляется в сокрытии работниками правоохранительных 

органов факта совершенного нападения до определенного периода в корыстных целях или для получения каких-либо 
выгод по службе; 

2.2. На стадии предварительного следствия: 
 - дача обвиняемыми ложных показаний, включая оговор и самооговор, причем последнее не только в 

результате неблагоприятно сложившихся обстоятельств, но с целью признания в совершении незначительного 
преступления, дабы уйти от ответственности за более тяжкое; 

- установление информационных контактов с сообщниками, возможные симуляции со стороны обвиняемых, 
противоправные контакты с лицами, имеющими определенный процессуальный статус; 

- противоправное поведение свидетелей, ложные заявления обвиняемых о том, что признательные показания 
даны ими под воздействием сотрудников правоохранительных органов, в том числе, записаны под диктовку 
следователя; 

- противодействие может осуществляться и путем противоправных действий коррумпированных сотрудников 
правоохранительных органов, необоснованно прекращающих уголовные дела в отношении отдельных участников 
преступных формирований (в данном случае организованной группы), хотя имелась реальная возможность доказать их 
причастность к преступной деятельности или путем, не привлечения их к уголовной ответственности, несмотря на 
совершенные ими преступления (подобные работники правоохранительных органов в некоторых случаях являются 
непосредственными участниками преступных формирований). 

2.3. На стадии ознакомления обвиняемого и его адвоката с материалами уголовного дела: 
- уничтожение материалов дела; 
- заявление необоснованных ходатайств, с целью затянуть следствие; 
- неоправданно длительное ознакомление с материалами дела. 
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3. Классификация по субъектам противодействия расследованию: 
- участники уголовного процесса; 
- лица, вообще не связанные с расследуемым событием (работники средств массовой информации, деятели 

исполнительной или законодательной власти, политики и др.); 
- лица, связанные с расследуемым событием, но не являющиеся участниками уголовного процесса (например, 

не установленные соучастники преступления, знакомые, родственники обвиняемого, не привлеченные в качестве 
свидетелей). 

Заинтересованные в противодействии расследованию, в зависимости от их процессуального положения 
действуют двумя путями:  

- препятствуя возникновению, обнаружению и исследованию следов преступления в широком смысле этого 
слова;  

- не допуская их использования в качестве судебных доказательств либо фабрикуя «псевдодоказательства», 
выдавая их за истинные [5, 585]. 

Что касается лиц, не связанных с расследуемым преступлением, то они по просьбе заинтересованных лиц, 
могут из какой-либо выгоды использовать свое служебное влияние, свои возможности для оказания давления на 
следствие с тем, чтобы добиться для обвиняемого каких-либо выгод. 

4. Классификация по отношению к уголовно-процессуальному законодательству: 
- с использованием прав, предоставленных УПК Украины; 
- с использованием иных методов и средств. 
В первом случае, это может быть реализация прав обвиняемого, предоставленных ему УПК Украины:  
- отказ от дачи показаний;  
- выдвижение ложных версий, требующих длительной проверки; 
- заявление надуманных ходатайств с целью затяжки следствия; 
- требование переводчика, хорошо владея при этом украинским языком и др. 
Ко второму случаю относятся любые виды противодействия, имеющие законный характер, но носящие 

зачастую преступный характер. 
Стоит отметить особо, что с целью предупреждения уничтожения обвиняемым материалов дела при 

ознакомлении с ним в порядке ст. 218 УПК Украины, необходимо основные материалы, которые содержат 
изобличающие данные (протоколы допросов, очных ставок, следственных экспериментов), материалы судебных 
экспертиз, особенно те, которые проводились в разных городах, предварительно ксерокопировать (сделать фотокопию, 
сканировать).  

Следователю или иному работнику правоохранительных органов необходимо лично присутствовать при 
ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами дела, а на время своего отсутствия прятать их в сейф [6, 90]. 

Один из наиболее распространенных способов противодействия расследованию по делам данной категории, 
относящимся ко второму пункту рассматриваемой классификации — воздействие на свидетелей и потерпевших со 
стороны оставшихся на свободе либо соучастников, либо иных членов преступной группы, в которой ранее состояли 
обвиняемые. Это объясняется тем, что свидетели до сих пор недостаточно защищены законом. Многие же из них 
(особенно неимущие, женщины, дети) поддаются подкупу, психическому воздействию. 

Рекомендации, в данном случае, могут быть сформулированы следующим образом: необходимо 
информировать очевидцев, свидетелей и инкассаторов о возможных воздействиях в их адрес со стороны 
заинтересованных лиц, проинструктировать их о линии поведения в подобных случаях, применять во 
взаимоотношениях с ними элементы человеческого участия, продемонстрировать возможности их защиты. 

Если это диктуется сложившимися обстоятельствами, то возможно проведение оперативно-розыскных 
мероприятий по установлению лиц, высказывающих угрозы в адрес свидетелей и потерпевших. И в случае 
невыполнения требований прекратить противоправные действия, решать вопрос о привлечении виновных к уголовной 
ответственности. Помимо всего прочего, в процессе защиты свидетелей можно выявить неустановленные связи в 
преступной группе и ее участников, неизвестных до этой поры следствию  [7, 109]. 

В любом случае следователю необходимо организовать работу таким образом, чтобы лица, вызванные на 
допрос к следователю, поменьше сталкивались лицом к лицу.  

Очную ставку следует проводить лишь в тех случаях, когда это действительно может способствовать 
установлению истины по делу. И, по возможности, осуществлять ее на завершающей стадии расследования [8, 274]. 

В последнее время стала появляться еще одна проблема – это недобросовестное выполнение адвокатом своего 
профессионального долга (защитник противодействует установлению истины по делу, прорабатывает для 
подозреваемого не систему правовой защиты, а систему ложных показаний). Так, очень часто подозреваемые, 
допрошенные непосредственно после задержания, признаются в содеянном и дают показания об обстоятельствах 
совершения преступления, которые, кстати, подтверждаются иными доказательствами. Но после свидания с 
защитником отказываются от прежних своих показаний на ближайшем же допросе. Или существенно изменяют их, 
выдвигая хорошо приспособленную к обстоятельствам преступления, юридически грамотно сформулированную 
(отнюдь не соответствующую интеллекту и уровню собственных юридических знаний) ложную оправдательную 
версию. 

Если появляются данные о незаконных действиях адвоката, нужно следственными и оперативно-розыскными 
мерами и средствами установить факты таких действий и принять решение в соответствии с законом. 

При этом взаимоотношения следователя и адвоката нужно строить на официальной и процессуальной основе, 
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избегая неформальных контактов. В обязательном порядке у защитника должна быть подписка о неразглашении 
следственной тайны, заявленные им ходатайства следует принимать исключительно в письменной форме, в двух 
экземплярах, с отметками о дате и времени получения. 

Итак, активизации субъектов противодействия расследованию способствует: 
 неполное извлечение из вещественных доказательств всей информации; 
 не привлечение специалистов к производству осмотров, обысков;  
 неоднократная передача уголовного дела от одного следователя другому; 
 волокита с организацией следственно-оперативной группы или бригады следователей, необходимой для 

нормального расследования; 
 регулярное вмешательство в ход расследования лиц, непосредственно не отвечающих за его результаты;  
 затяжка с реализацией необходимых оперативно-розыскных мероприятий; 
 утечка следственной информации;  
 иные факторы. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті аналізуються особливості протидії діяльності слідчого, шляхи їх подолання при розслідуванні нападів на 
інкасаторів, визначення форм протидії та методів їх подолання. 
Ключові слова: протидія діяльності слідчого, напад, інкасатор. 
РЕЗЮМЕ 
В статье анализируются особенности противодействия деятельности следователя, пути их преодоления при 
расследовании нападений на инкассаторов, определение форм противодействия и методы их преодоления. 
Ключевые слова: противодействие деятельности следователя, нападение, инкассатор. 
SUMMARY 
The article analyzes the characteristics of anti-investigator, how to use them in investigating attacks on the collectors, the 
definition of forms and methods of combating their poverty. 
Keywords: fighting activities investigating the attack, animal, transport. 
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імені В.М. Корецького Національної академії наук України     

 
Після проголошення незалежності Україна розпочала активний процес створення власного 

законодавства. Реформування потребувало правове регулювання в усіх сферах суспільного та економічного 
життя. Особливо це стосувалося фінансового законодавства, що було пов’язано із тим, що незалежна 
українська держава обрала шлях переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Тому дуже 
часто у цій сфері необхідно було не вдосконалювати старі радянські закони, а створювати принципово нові, 
орієнтовані на зміни, що почали відбуватися. 

На сьогодні процеси реформування фінансового законодавства продовжуються. І все гострішими стають 
питання, що пов’язані із функціонуванням бюджетної системи, забезпеченням загальнодержавних та місцевого 
значення потреб за рахунок бюджетних коштів. Не так давно було прийнято Податковий кодекс України [1], 
основною ціллю якого повинно було б стати закріплення таких механізмів оподаткування різних суб’єктів у 
державі, які б одночасно із лібералізацією оподаткування та розвитком стимулюючої функції податків призвели 
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до збільшення обсягу податкових надходжень, і, відповідно, до зміцнення доходної частини бюджетів. Але, 
слід констатувати, що для досягнення цієї мети необхідно буде ще довго та наполегливо працювати, у тому 
числі, продовжуючи реформи у податковій та бюджетній сферах.  

В цих умовах надзвичайно актуальними є питання, пов’язані із Державним бюджетом України, за 
рахунок коштів якого здійснюються видатки та найважливіші сфери життєдіяльності держави та суспільства. 
Особливо це пов’язано з тим, що 8.07.2010 року було прийнято новий Бюджетний кодекс України [1] (основна 
частина статей якого набрала чинності з 1.01.2011 року; раніше був чинним Бюджетний кодекс України від 
21.06.2001 року [2] ), а у липні 2011 року було внесено істотні зміни до Закону України про Регламент 
Верховної Ради України [3]. У цьому зв’язку важливим видається дослідження процедури розгляду і 
затвердження Закону України про Державний бюджет України на планований рік, його особливостей та 
юридичного змісту. 

Дослідження питань, пов’язаних юридичним змістом та процедурою розгляду та затвердження бюджетів 
та актів про бюджет у тій чи іншій мірі здійснювали такі вітчизняні та зарубіжні фахівці у галузі фінансового 
права, як Д.А. Бекерська, О.В. Болтінова, Л.К. Воронова, О.Ю. Грачова, М.В. Карасьова, А.О. Монаєнко, А.Г. 
Пауль, В.Д. Чернадчук та деякі інші. Але, з огляду на зміни у правовому регулюванні цієї сфери і появу 
законопроектів, що передбачають істотні корективи чинного законодавства, наукове дослідження 
вищевказаних питань є своєчасним та необхідним. 

Метою статті є дослідження основ правового регулювання процедури розгляду та затвердження закону 
про Державний бюджет України на планований рік, особливостей та юридичного змісту цього закону, 
виявлення проблем у вказаній сфері та вироблення та пропозицій  щодо вдосконалення чинного законодавства. 
Для досягнення визначеної мети планується виконати наступні завдання: проаналізувати законодавство 
України, що регулює питання розгляду та затвердження закону про Державний бюджет;   виділити особливості, 
що відрізняють Закон України  про Державний бюджет на планований рік від інших законів України та 
дослідити його юридичний зміст; виявити проблеми правового регулювання окресленого кола питань за 
запропонувати можливі шляхи їх вирішення.  

Відповідно до п. 24 ст. 2 Бюджетного кодексу України [1] закон про Державний бюджет України – це 
закон, який затверджує Державний бюджет України та містить положення щодо забезпечення його виконання 
протягом бюджетного періоду. Згідно ст. 32 Бюджетного кодексу [1] Кабінет Міністрів  розробляє проект 
закону про Державний бюджет, а Міністерство фінансів  відповідає за складання цього проекту. Для підготовки 
проекту Державного бюджету та закону про Державний бюджет велике значення має визначення бюджетної 
політики на наступний бюджетний період. Відповідно до ст. 33 Бюджетного кодексу [1] Міністерство фінансів 
спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє проект Основних напрямів бюджетної 
політики на наступний бюджетний період та до 20 березня року, що передує плановому, подає його на розгляд 
до Кабінету Міністрів, який не пізніше 1 квітня  розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної 
політики на наступний бюджетний період і у триденний строк подає до Верховної Ради України,  яка його 
розглядає за спеціальною процедурою, що визначається Регламентом Верховної Ради України [3]. 

Стаття 152 Регламенту Верховної Ради [3] визначає наступну спеціальну процедуру розгляду цього 
важливого документа: народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції до проекту і подають їх до 
комітету з питань бюджету до 15 квітня. Комітет з питань бюджету розглядає пропозиції, що надійшли, готує 
на основі поданого Кабінетом Міністрів проекту і пропозицій до нього та подає на розгляд Верховної Ради 
проект постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний 
період, який надається народним депутатам. Верховна Рада не пізніше 30 квітня розглядає питання щодо 
Основних напрямів бюджетної політики за процедурою повного обговорення. З доповіддю виступає Прем'єр-
міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України та Голова комітету з питань бюджету. За 
наслідками розгляду Верховна Рада може прийняти рішення про прийняття проекту постанови Верховної Ради 
щодо Основних напрямів бюджетної політики або направлення проекту постанови до комітету з питань 
бюджету для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з урахуванням висловлених під час 
розгляду зауважень. Статтею 152 Регламенту [3] також встановлено, що процес визначення Основних напрямів 
бюджетної політики на наступний бюджетний період у Верховній Раді здійснюється з урахуванням поданого 
Кабінетом Міністрів річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України за попередній 
бюджетний період. 

Закон України про Державний бюджет на планований рік є особливим законом, тому що він 
розглядається та затверджується за спеціальною процедурою, яка встановлена Регламентом Верховної Ради 
України [3]. Слід зазначити, що законодавчому процесу та парламентській законодавчій процедурі в цілому 
приділяється досить багато уваги у науковій літературі з теорії держави і права та конституційного права [4]. 
Що ж стосується спеціальної процедури затвердження закону про Державний бюджет, то вона потребує більш 
детального дослідження. 

Нагадаємо, що перелік та порядок розгляду Верховною Радою України питань за спеціальними 
процедурами визначений розділом V Регламенту [3]. У цьому розділі, окрім спеціальної процедури, що 
визначена для розгляду і затвердження Закону про Державний бюджет та здійснення контролю за його 
виконанням (глава 27), передбачено спеціальні процедури для таких дуже важливих та знакових питань:  це  
розгляд законопроектів про внесення змін  до Конституції України; проведення Верховною Радою урочистого 
засідання з приводу складення присяги українському народові новообраним Президентом України; 
заслуховування Верховною Радою щорічних та позачергових послань Президента України; розгляд питання 
про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконання ним своїх 
повноважень за станом здоров'я,  а також у разі усунення Президента з поста в порядку імпічменту;  розгляд 
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питань про затвердження Указів Президента про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами 
надзвичайної екологічної ситуації та оголошення за поданням Президента стану війни чи укладення миру, 
схвалення рішення Президента про використання збройних сил України та інших військових формувань у разі 
збройної агресії проти України; надання Верховною Радою законом згоди на обов'язковість міжнародних 
договорів України та денонсація міжнародних договорів України; призначення чи обрання на посади, 
звільнення з посад, припинення повноважень, надання згоди на призначення чи звільнення з посад посадових 
осіб, висловлення недовіри Генеральному прокуророві України у випадках, передбачених Конституцією 
України; порядок складення присяги уповноваженим Верховної Ради з прав людини, членами вищої ради 
юстиції, суддями Конституційного Суду України, членами Центральної виборчої комісії; розгляд питань про 
згоду на притягнення  до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України, 
затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції; порядок 
дострокового припинення повноважень народного депутата України.  

Таким чином, аналізуючи перелік питань, що розглядаються Верховною Радою за спеціальною 
процедурою, можна визнати, що українська держава відносить питання розгляду та затвердження Державного 
бюджету, а також контроль за його виконанням, до найважливіших, стратегічних питань. Це і не є дивним, тому 
що від того, який Закон про Державний бюджет буде прийнято у багатьох випадках залежить економічний стан 
у планованому році як держави в цілому, так і всіх тих, хто в ній проживає та працює. Тому, з огляду на 
важливість питання, хотілося б детальніше проаналізувати процедуру розгляду та затвердження Державного 
бюджету України, та, зокрема, закону про Державний бюджет на планований рік. 

Як зазначає Пауль А.Г., розгляд та затвердження бюджетів та актів про бюджет являє собою самостійне 
бюджетно-процесуальне провадження і одночасно другу стадію бюджетного процесу. Саме тут підготовлений 
проект бюджету стає обов’язковим фінансовим планом відповідної території на черговий фінансовий рік і 
планований період, а проект акту про бюджет набуває сили нормативного акту. Ця стадія бюджетного процесу 
за своїм характером являє собою законотворчий процес. Тут реалізуються суверенні (виключні) права  
публічно-правових утворень на затвердження бюджетів [5]. 

Статтею 153 Регламенту встановлено, що Кабінет Міністрів щороку подає до Верховної Ради проект 
закону про Державний бюджет України на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року. Разом з 
проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету  поточного року. Цей проект має 
бути розроблений з дотриманням вимог Бюджетного кодексу та Основних напрямів бюджетної політики на 
наступний бюджетний період.  Він надається народним депутатам та Рахунковій палаті. 

На пленарному засіданні проект закону про Державний бюджет  Верховній Раді представляє Міністр 
фінансів України, де за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники 
коштів державного бюджету щодо мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних 
програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік. Від Комітету з 
питань бюджету з доповіддю щодо відповідності проекту закону про Державний бюджет Основним напрямам 
бюджетної політики та вимогам Бюджетного кодексу виступає голова Комітету. Представлення проекту закону  
проводиться за процедурою повного обговорення, в результаті чого Верховна Рада може прийняти рішення про 
його відхилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу та/або Основним напрямам бюджетної 
політики на наступний бюджетний період. У разі відхилення Кабінет Міністрів України зобов'язаний у 7-
денний строк з дня набрання чинності рішенням про його відхилення подати до Верховної Ради проект закону 
про Державний бюджет з обґрунтуванням внесених змін (стаття 154 Регламенту).  

Народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту закону про Державний бюджет і не 
пізніше 1 жовтня направляють їх до Комітету з питань бюджету. Слід зауважити, що до вказаних пропозицій 
згідно із статтею 156 Регламенту пред’являються такі вимоги: вони мають узгоджуватися з Основними 
напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період;  пропозиції щодо збільшення витрат та/або 
зменшення надходжень державного бюджету мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги 
витрат, що підлягають скороченню. Такі пропозиції та пропозиції до текстових статей проекту закону про 
Державний бюджет не можуть призводити до збільшення державного боргу і державних гарантій порівняно з їх 
граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів проекті закону про Державний бюджет; 
пропозиції щодо зміни прогнозу доходів та фінансування бюджету можуть вноситися у разі, якщо виявлено 
неточності в його розрахунку комітетом з питань бюджету та/або Міністерством фінансів України. 

Рахункова палата за дорученням Верховної Ради проводить експертизу проекту закону про Державний 
бюджет і до 1 жовтня подає свої висновки Верховній Раді. Комітет з питань бюджету не пізніше 15 жовтня 
розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет, висновки Рахункової палати і готує висновки 
та пропозиції до нього (які викладаються у вигляді проекту постанови Верховної Ради), а також таблицю 
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи. Показники, що містяться у висновках та пропозиціях до 
проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, мають бути збалансованими. Проект 
вказаної постанови Верховної Ради та таблиця пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи надаються 
народним депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний 
бюджет у першому читанні. 

Проект закону про Державний бюджет розглядається в Україні за процедурою трьох читань. До речі, в 
Росії проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік та планований період 
Державна Дума  також розглядає у трьох читаннях відповідно до ст. 196 Бюджетного кодексу Російської 
Федерації. Зазначимо, що ця норма була введена Федеральним Законом від 26.04.2007 року, оскільки раніше 
проект федерального закону про федеральний бюджет розглядався Державною Думою у чотирьох читаннях [6]. 
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Цікавим є досвід застосування у Російській Федерації так званого "нульового читання". Як зазначає О.В. 
Болтінова, термін "нульове читання" з'явився у 2002 році при складанні проекту федерального закону про 
федеральний бюджет на 2003 рік. Сутність даного читання у залученні до складання проекту бюджету 
представників законодавчої влади. "Нульове читання" було проведене також при складанні проекту бюджету на 
2004 рік та на наступні фінансові роки. О.В.Болтінова   вказує, що використання на практиці "нульового 
читання", з однієї сторони, сприяє більш швидкому процесу прийняття федерального закону про федеральний 
бюджет на черговий фінансовий рік, а з іншої сторони, ця процедура суперечить одному з найбільш важливих 
принципів бюджетного процесу – принципу послідовного вступу у бюджетний процес законодавчої та 
виконавчої влади або розмежування компетенції між законодавчою та виконавчою владою у бюджетному 
процесі. На її думку, ця процедура не забезпечує прозорість бюджетної діяльності, тим більше, що бюджетний 
процес таких розвинених країн, як Франція, Федеративна республіка Німеччина тощо не передбачає 
застосування процедури "нульового читання" [7]. Така позиція автора нами повністю підтримується. 

Для кожного з читань Регламентом Верховної Ради встановлено терміни. Так, стаття 157 встановлює, що 
Верховна Рада розглядає проект закону про Державний бюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня року, 
що передує плановому.  Розгляд проекту закону про Державний бюджет у першому читанні проводиться за 
процедурою повного обговорення та починається з доповіді голови Комітету з питань бюджету щодо висновків 
і пропозицій до законопроекту та результатів його розгляду. Під час обговорення слово для виступу надається 
представникам комітетів за письмовими заявами, депутатських фракцій, народним депутатам, представникам 
Кабінету Міністрів та Рахункової палати. Після завершення обговорення ставиться на голосування за основу 
підготовлений комітетом з питань бюджету проект Постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до 
проекту закону про Державний бюджет. Після прийняття за основу проекту постанови ставляться на 
голосування ті включені до таблиці пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи пропозиції до проекту 
закону про Державний бюджет, на розгляді та голосуванні яких наполягає народний депутат.  

У випадку, якщо Верховною Радою не прийнято рішення на підтримку проекту вказаної постанови за 
основу, проводиться постатейне голосування таких висновків та пропозицій, а також тих включених до таблиці 
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи пропозицій до проекту закону про Державний бюджет, на 
розгляді та голосуванні яких наполягає народний депутат. 

Проект закону про Державний бюджет вважається прийнятим у першому читанні, якщо на підтримку під 
час голосування в цілому проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону 
про Державний бюджет проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної 
Ради. Схвалені Верховною Радою висновки та пропозиції набувають статусу Бюджетних висновків Верховної 
Ради. 

Після прийняття проекту закону про Державний бюджет у першому читанні Кабінет Міністрів за участю 
уповноважених представників комітету з питань бюджету, готує та не пізніше 3 листопада подає до Верховної 
Ради проект закону про Державний бюджет, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної 
Ради, і порівняльну таблицю щодо їх урахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих 
положень Бюджетних висновків Верховної Ради, вони надаються депутатам.  Комітет з питань бюджету готує 
висновок щодо врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради. При цьому пропозиції 
народних депутатів, комітетів до проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого до другого 
читання, не розглядаються. 

Регламентом також встановлені терміни розгляду у другому читанні проекту закону про Державний 
бюджет – воно відповідно до ст. 158 Регламенту [3] завершується не пізніше 20 листопада. Розгляд  
починається з доповіді Міністра фінансів щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків 
Верховної Ради законопроекту, голова Комітету з питань бюджету доповідає висновок комітету щодо 
врахування Бюджетних висновків Верховної Ради у підготовленому до другого читання законопроекті. Потім 
проводиться обговорення, після чого Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття у другому читанні 
проекту закону про Державний бюджет з урахуванням висновку Комітету з питань бюджету щодо врахування у 
цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради. Вказаною статтею також визначено, які саме 
показники бюджету повинні бути прийняті у другому читанні (граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) 
державного бюджету, граничний обсяг державного боргу та граничний обсяг надання державних гарантій; 
загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету; розмір мінімальної заробітної плати на 
відповідний бюджетний період тощо). 

У разі прийняття проекту закону про Державний бюджет у другому читанні проводиться голосування 
про прийняття цього законопроекту в цілому. Якщо ж таке рішення не прийнято, проводиться розгляд і 
голосування статей, на розгляді і голосуванні яких наполягають народні депутати. 

 У разі якщо під час голосування статей показники проекту бюджету залишаються збалансованими, 
ставиться на голосування пропозиція щодо прийняття проекту закону про Державний бюджет у другому 
читанні та в цілому, якщо ж показники стали розбалансованими, Верховна Рада відкладає на визначений строк 
голосування щодо прийняття проекту закону про Державний бюджет у другому читанні для забезпечення 
збалансованості показників проекту бюджету Комітетом з питань бюджету. Може також бути прийнято 
рішення про направлення  законопроекту до Кабінету Міністрів для підготовки на повторне друге читання. 
Якщо під час прийняття проекту закону про Державний бюджет у другому читанні в тексті цього 
законопроекту виникають суперечності і помилки, які виключають можливість застосування його норм після 
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остаточного прийняття та набрання чинності, розгляд відповідних статей законопроекту переноситься на третє 
читання. 

Відповідно до ст. 159 Регламенту в процесі підготовки проекту закону про Державний бюджет до 
третього читання Комітет з питань бюджету готує пропозиції щодо усунення суперечностей і помилок у тексті 
статей проекту закону, розгляд яких перенесено на третє читання, та подає порівняльну таблицю таких статей і 
остаточну редакцію законопроекту. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на 
наступний рік у другому читанні пропозиції народних депутатів, комітетів до нього не розглядаються. 

Третє читання проекту закону про Державний бюджет починається з доповіді голови Комітету з питань 
бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України про пропозиції щодо усунення суперечностей і помилок у 
тексті статей проекту закону, після чого проводиться голосування пропозицій Комітету щодо усунення 
суперечностей і помилок та прийняття проекту закону в цілому. У разі неприйняття проекту закону  у цілому 
цей законопроект за рішенням Верховної Ради направляється на повторне третє читання. Встановлено також 
терміни прийняття закону про Державний бюджет – до 1 грудня року, що передує плановому.  

Що ж стосується юридичного змісту закону про Державний бюджет, то тут необхідно підтримати 
позицію Л.К. Воронової, яка зазначає, що на перший погляд здається, що бюджет – це цифри. Але закон про 
Державний бюджет – це не тільки показники, цифри, а ще й правові приписи, які мають конкретно-адресний 
зміст. У конкретно-адресному змісті приписів, які складають основну частину статей закону про Державний 
бюджет, є його особливість, яка дає привід багатьом юристам-теоретикам вважати цей акт законом у 
формальному розумінні, тобто законом за формою, але не за змістом. Однак, як зазначає автор, цей закон 
містить і приписи, які не мають конкретно-адресного змісту. Такі приписи виступають правовими нормами, які 
розраховані на багаторазове застосування. Тому слід підтримати позицію Л.К. Воронової про те, що не можна 
погодитись з тим, що, зокрема,  закон  про Державний бюджет є таким тільки за формою, а не змістом [8]. 

Необхідно особливу увагу звернути також на те, що ст. 40 Бюджетного кодексу [1] чітко визначає 
предмет регулювання закону про Державний бюджет, тобто, встановлює перелік показників, які обов’язково 
повинні бути визначені у законі про Державний бюджет. Недоліком цієї статті, на наш погляд, є те, що перелік 
цих показників не є вичерпним, тому що п.11 передбачає також визначення у законі і "додаткових положень, 
що регламентують процес виконання бюджету". Наявність такого переліку, на нашу думку, також є 
характерною особливістю юридичного змісту закону про Державний бюджет. 

Окремої уваги потребує також дуже гостре питання, що пов’язане із українською практикою внесення 
щорічним законом про Державний бюджет змін до інших законів України, яку вважаємо недопустимою та 
такою, що порушує чинне законодавство України. Відповідно до п. 4 ст. 153 Регламенту Верховної Ради (що 
має силу закону) [3] навіть проект закону про Державний бюджет України на наступний рік не може містити 
положень про зупинення дії чи внесення змін до законів. Крім того, п.2 ст.160 Регламенту встановлює такий 
самий принцип, але вже на стадії виконання Державного бюджету: "внесення змін до закону про Державний 
бюджет України, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших законодавчих актів України, не 
допускається. У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного закону і лише після того розглядаються 
пропозиції про зміни до закону про Державний бюджет України відповідно до положень Бюджетного кодексу 
України та Регламенту Верховної Ради". 

Таким чином, в результаті дослідження питань розгляду, затвердження та юридичного змісту закону про 
Державний бюджет України на планований рік можна зробити наступні висновки.  

Закон про Державний бюджет розглядається та затверджується за спеціальною процедурою, що 
встановлена Законом України "Про Регламент Верховної Ради України". Розгляд закону передбачає три 
читання, кожне з яких має детальну правову регламентацію. 

Закон про Державний бюджет є особливим законодавчим актом. Можна виділити наступні особливості 
цього закону, які відрізняють його від інших законів, що приймаються у державі: 

1.  Вказаний закон приймається на визначений період часу, а саме, на бюджетний період, який в Україні 
складає один календарний рік (з 1 січня по 31 грудня). Таким чином, правові норми цього закону є 
періодичними, а не постійнодіючими.  

2. Основну частину статей закону про Державний бюджет складають приписи, що мають конкретно-
адресний зміст. Але в ньому містяться і такі приписи, що цього змісту не мають. У зв’язку із цим, закон про 
Державний бюджет не можна вважати законом лише у формальному розумінні (тобто законом за формою, а не 
за змістом). Його необхідно розглядати як  повноцінний законодавчий акт, який, наразі, має певні  особливості. 

3. Розгляд та затвердження закону про Державний бюджет здійснюється за спеціальною процедурою, що 
передбачена для найважливіших державних питань та встановлена Регламентом Верховної Ради, який в Україні 
має силу закону. 

4. Бюджетним законодавством (ст. 40 Бюджетного кодексу України) визначено предмет регулювання 
закону про Державний бюджет, тобто, виділено основні показники, що повинні у ньому міститись. Таким 
чином, законодавством встановлено юридичний зміст вказаного закону. 

Недопустимою є практика внесення змін до інших законів законом про Державний бюджет України, що 
дуже часто має місце в Україні всупереч нормам Бюджетного кодексу за закону про Регламент Верховної Ради. 
Такій ситуації  необхідно покласти край та встановити відповідальність парламенту за прийняття закону про 
Державний бюджет, норми якого суперечать чинному законодавству України.  
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РЕЗЮМЕ 
Досліджено основи правового регулювання розгляду та затвердження Закону про Державний бюджет України 
на планований рік з урахуванням останніх змін до законодавства у бюджетній сфері. Проаналізовано 
спеціальну процедуру, відповідно до якої Верховна Рада України розглядає вказане питання. Виділено 
особливості закону про Державний бюджет України, що відрізняють його від інших законів у державі. Вказано 
на проблеми правового регулювання у вказаній сфері та запропоновані шляхи їх вирішення.   
Ключові слова: Бюджетний кодекс України, Регламент Верховної Ради України, закон про Державний бюджет 
України, спеціальна процедура розгляду та затвердження закону про Державний бюджет, перше читання, друге 
читання, третє читання,  особливості та юридичний зміст закону про Державний бюджет.  
РЕЗЮМЕ 
Исследованы основы правового регулирования рассмотрения и утверждения закона о Государственном 
бюджете Украины на плановый год с учетом последних изменений законодательства в бюджетной сфере. 
Проанализирована специальная процедура, согласно которой Верховная Рада Украины рассматривает 
указанный вопрос. Выделены особенности закона о Государственном бюджете Украины, которые отличают его 
от других законов в государстве. Выявлены  проблемы правового регулирования в указанной сфере и 
предложены пути их решения. 
Ключевые слова: Бюджетный кодекс Украины, Регламент Верховной Рады Украины, закон о 
Государственном бюджете Украины, специальная процедура рассмотрения и утверждения закона о 
Государственном бюджете, первое чтение, второе чтение, третье чтение, особенности и юридическое 
содержание закона о Государственном бюджете. 
SUMMARY 
Investigated regulatory framework review and approval of the Law on State Budget of Ukraine for the plan year, taking 
into account recent changes in legislation in the public sector. Analyzed by a special procedure under which the 
Verkhovna Rada of Ukraine considers this question. Highlighted the characteristics of the Law on State Budget of 
Ukraine, which distinguish it from other laws in the state. The problems of legal regulation in this area and suggest 
ways to address them. 
Key words: Budget Code of Ukraine, Regulations of the Verkhovna Rada of Ukraine, Law on State Budget of Ukraine, 
a special procedure for review and approval of the Law on State Budget, first reading, second reading, third reading, 
characteristics and legal content of the law of the State Budget. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДАІ ДО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ ПЕВНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ 

 
Грабельников В.А.,  старший викладач кафедри організації служби та дізнання в підрозділах  ДАІ факультету 
безпеки дорожнього руху ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук     
 

Травми в результаті дорожньо-транспортних пригод є найбільшою соціальною, економічною 
проблемою, а також проблемою у сфері розвитку та охорони здоров’я. Дорожні аварії щорічно забирають понад 
1,3 млн. життів і призводять до отримання травм ще, принаймні, 50 млн. чоловік. Це збільшує відповідальність 
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органів, що відповідають за стан доріг, регулювання та підтримання порядку на автодорожніх шляхах щодо 
вирішення цієї проблеми.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що на автомобільних дорогах дедалі частіше трапляються 
випадки вчинення особами не адміністративних правопорушень, а кримінальних злочинів. З огляду на це 
необхідно визначити повноваження працівників ДАІ в проведенні процесуальних дій. 

Дослідженнями в контексті розгляд уваної проблематики займалися такі вчені як А.М. Шабадей, 
С.О. Шевцов, К.В. Дубонос, С.Г. Коломієць, С.Г. Протченко. 

Мета даної наукової статті полягає в напрацюванні напрямків вдосконалення практики залучення 
працівників ДАІ до розслідування кримінальних справ. 

Відповідно до вимоги Інструкції з організації взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ при 
документуванні та розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, затвердженої наказом МВС України № 460-
2007, кримінально-процесуальна діяльність працівників ДАІ переважно зводиться до проведення огляду місця 
ДТП та прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи [6]. 

Водночас, після порушення дізнавачем або слідчим кримінальної справи за ст. 286 КК України участь у 
ній працівників ДАІ не виключається. 

Працівники ДАІ залучаються до участи у розслідуванні кримінальної справи шляхом: 
– виконання окремих доручень слідчого; 
– проведення процесуальних дії. 

 До обов’язків працівників ДАІ відноситься:  
– Попередження та припинення злочинів і адміністративних правопорушень у сфері дорожнього 

руху; 
– здійснення спільно з іншими підрозділами ОВС розшуку транспортних засобів, водії яких зникли з 

місця скоєння ДТП, та транспортних засобів, які викрадені або якими незаконно заволоділи в межах території 
обслуговування під час введення відповідного оперативного плану;  

– організація цієї взаємодії здійснюється шляхом оперативного реагування на правопорушення і 
злочини, виконання оперативних планів МВС, забезпечення участі в охороні громадського порядку згідно з 
єдиною дислокацією сил і засобів та внесення пропозицій щодо змін у ній з урахуванням стану аварійності на 
закріпленій території. 

 Виконання окремих доручень слідчого є основною організаційно-правовою формою залучення 
працівників ДАІ до процесу розслідування кримінальної справи та розкриття відповідного злочину. 

 Відповідно до ст. 118 КПК України, слідчий має право провадити слідчі дії в інших слідчих районах і 
вправі доручити провадження цих дій відповідному слідчому або органу дізнання, які зобов’язані це доручення 
виконати в десятиденний строк. У межах міста або району, хоч і поділеного на кілька слідчих дільниць, слідчий 
зобов’язаний особисто провадити всі слідчі дії. Ст. 118 КПК України передбачає взаємодію слідчого та 
працівника ДАІ за ознакою територіальності. Вона фактично наділяє слідчого правом доручити працівнику ДАІ 
з іншого слідчого регіону проведення будь-яких слідчих дії, перелік яких законом не обмежений [5]. 

В чинному законодавстві України не регламентовано форму і зміст окремого доручення але практика 
що склалась передбачає наявність у ньому такої інформації: 

– найменування органу дізнання якому адресоване доручення; 
– стисле викладення суті справи, по якій дається доручення; 
– посилання на правову норму КПК, що надає підстави винесення окремого доручення; 
– зміст доручення - перелік слідчих та інших процесуальних дій, які потрібно виконати; 
– вказівки щодо особливостей виконання доручення; 
– терміни виконання окремого доручення; 
– підпис слідчого, який надає окреме доручення. 
Стосовно процедури виконання окремого доручення слідчого, то необхідно визначити, що окреме 

доручення надходить до органу внутрішніх справ, реєструється і розглядається начальником органу дізнання, 
який визначає виконавця. Отримавши окреме доручення, виконавець, зокрема, працівник ДАІ проводить слідчу 
дію (слідчі дії) і доповідає мотивованим рапортом начальникові органу дізнання про проведену роботу. Після 
чого матеріали виконання: протокол слідчої дії, речові докази, що до нього додаються, тощо направляються 
замовникові.  

В окремому дорученні слідчий може призначити час виконання заходу. Зазначена вимога обумовлена 
тим, що часом виникає необхідність одночасного провадження серії слідчих (пошукових) дій. 

Якщо час виконання окремого доручення не визначений слідчим, це може зробити начальник органу 
дізнання. У будь-якому випадку з моменту надходження окремого доручення до ОВС до моменту відправлення 
матеріалів виконання має пройти не більше 10-ти днів. Ця законодавча вимога ґрунтується на завданні 
кримінального процесу щодо швидкого розкриття злочину (ст. 2 КПК України). Продовження термінів 
виконання окремого доручення, як і оскарження окремого доручення по суті, законом не передбачено [8]. 

Наступною формою залучення працівників ДАІ до розслідування є залучення останніх до проведення 
процесуальних дій. Зобов’язавши слідчого особисто провадити слідчі дії, що обумовлено оцінюванням за його 
внутрішнім переконанням доказів у справі, кримінально-процесуальний закон поклав на органи дізнання 
обов’язок виконання допоміжної функції у формі проведення інших процесуальних дій у кримінальних 
справах. До них можна віднести:  



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 235

– збирання доказів у кримінальній справі (ст. 66 КПК України). 
 Проведення таких процесуальних дій, як збирання доказів працівниками ДАІ регламентується 
чинним кримінально-процесуальним законодавством. Відповідно до норм КПК України, а саме до ст. 65 
доказами є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд 
встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, 
та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

Таким чином, збирання безпосередньо доказів - процес властивий особі, в провадженні якої перебуває 
кримінальна справа. Працівники ДАІ, як члени СОГ з розкриття та розслідування особливо резонансних ДТП, 
можуть залучатись до процесу доказування шляхом відшукання так званої «доказової інформації» - відомостей 
про фактичні дані, які можуть бути використані як докази.  

Підставою для проведення працівником ДАІ заходів, спрямованих на пошук доказової інформації, є 
наказ про створення за його участю слідчо-оперативної групи та узгоджений план комплексного проведення 
слідчих дій та оперативно-розшукових заходів [9]. 

Про виявлення доказової інформації працівник ДАІ має повідомити старшому СОГ - особі в 
провадження якої перебуває кримінальна справа, для подальшого її процесуального оформлення згідно з 
чинним законодавством.  

Проведення оперативно-розшукових заходів з метою встановлення особи, яка скоїла ДТП та зникла з 
місця події, слідчим в порядку ст. 66 КПК України доручається відповідному підрозділу ДАІ. Форми і методи 
оперативно-розшукової діяльності регламентуються нормативно-правовими актами, що містять інформацію з 
обмеженим доступом. 

 Не менш важливим є також порядок виконання окремих слідчих дій працівниками ДАІ. Звернувшись 
до слідчої практики ми побачимо, що найчастіше в порядку виконання окремого доручення органи дізнання 
провадять слідчі дії:  

– допит свідка (потерпілого) на місці події; 
– проведення обшуку та виїмки; 
– проведення огляду; 
– проведення освідування,  

а також процесуальну дію - прийняття цивільного позову у справі. Отже, працівникам Державтоінспекції, як 
підрозділу органу дізнання, необхідно знати законодавчі вимоги, що регламентують проведення означених 
слідчих дій. 

Кожну слідчу дію оформляють протоколом, який повинен відповідати вимогам ст. 85 КПК. Зміст 
протоколу залежить від характеру слідчої дії та порядку її виконання. Однак кримінально-процесуальний закон 
встановлює єдині обов’язкові реквізити для будь-якої слідчої дії. У протоколі має бути вказано: 

– його назву, тобто назву тієї слідчої дії, яку проводять (наприклад, «протокол обшуку», «протокол 
допиту свідка» тощо);  

– місце і дату проведення слідчої дії;  
– час її початку і закінчення;  
– посаду, звання, прізвище слідчого;  
– прізвище, ім’я по батькові кожного з учасників слідчої дії (в разі необхідності й адресу).  
Далі описують хід та результати слідчої дії, обставини, що стали відомі при її провадженні та є такими, 

що мають значення для справи. Якщо було застосовано технічні засоби, то в протоколі обов’язково зазначають 
їх назву, умови і порядок використання, об'єкти, які досліджували за допомогою цих засобів, та отримані 
результати. 

Протокол підписують всі учасники слідчої дії, а слідчий роз'яснює їм право робити зауваження, які 
зазначають у протоколі слідчої дії. До протоколу додають фотографії, фонограми, плани, схеми, зліпки, які 
було зроблено під час провадження слідчої дії. 

Якщо обвинувачений, підозрюваний, свідок або інша особа відмовиться підписувати протокол слідчої 
дії, про це робиться відмітка в протоколі, яка завіряється підписом особи, котра проводила слідчу дію. Особі, 
яка відмовилась від підписання протоколу, надають можливість дати пояснення щодо причин такої відмови, що 
також заносять до протоколу. Якщо хто-небудь з осіб через фізичні вади чи з інших причин не може особисто 
підписати протокол, то для цього запрошують сторонню особу, про що робиться відмітка в протоколі. 
Протокол складають від руки або оформляють у друкованому вигляді [5]. 

Також найпоширенішою слідчою дією є допит свідка і потерпілого, яка полягає в обов’язку з’явитися 
за викликом до особи, яка проводить слідство, і дати правдиві показання. 

Наступною не менш важливою слідчою дією є обшук і виїмка. Обшук - самостійна слідча дія, яка 
полягає у примусовому обстеженні транспортного засобу та інших місць, а за особистого обшуку - тіла людини 
та її одягу. Обшук працівники ДАІ проводять у разі, якщо є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, 
речі та цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для 
встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, містяться в певному транспортному засобі або 
зберігаються в якої-небудь особи. Обшук поділяється на три види: 

1) обшук приміщення (щодо діяльності працівників ДАІ, то це транспортний засіб); 
2) обшук місцевості (місця ДТП); 
3) обшук особи (особистий обшук). 
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Виїмка - самостійна слідча дія, до якої вдаються у разі, якщо є точні дані, де і в кого знаходяться певні 
предмети чи документи, які мають значення для справи. Виїмку проводять за вмотивованою постановою 
слідчого, однак, якщо вона становить, наприклад, державну таємницю, то лише з санкції прокурора; виїмку із 
житла чи іншого володіння особи проводять за вмотивованою постановою судді. 

Огляд (ст.ст. 190-192 КПК) є однією з найпоширеніших слідчих дій; у невідкладних випадках 
законодавець дозволяє його проводити до порушення кримінальної справи (ч. 2 ст. 190 КПК). 

Огляд - обстеження різного роду об’єктів (місця скоеного злочину, місцевості, предметів, документів 
тощо) з метою встановлення слідів злочину, предметів, що можуть бути речовими доказами, а також з’ясування 
обставин подій, що відбулися.  

Залежно від об’єктів, які досліджують чи оглядають, існує багато видів оглядів. Всі види огляду вправі 
проводити як слідчі й прокурори, так і органи дізнання. 

Зазвичай, огляд є невідкладною слідчою дією, і затримка з його проведенням може привести до змін 
обстановки, зникнення слідів злочину чи осіб, які його вчинили. Огляд проводять у присутності понятих, огляд 
житла чи іншого володіння особи - лише за мотивованою постановою судді (ч. 4 ст. 190 КПК), яка оскарженню 
не підлягає. 

Перед початком огляду всім особам, яких запрошено для участі в ньому, роз’яснюють їх права та 
обов’язки, а спеціаліста попереджають про відповідальність за відмову від виконання своїх обов’язків, про що 
зазначають у протоколі. Під час огляду можна застосовувати фото-, кіно- чи відеозйомку, складати плани, 
схеми, виготовляти зліпки слідів.  

До форм взаємодії підрозділів ДАІ з іншими підрозділами ОВС, відповідно до наказу МВС України від 
08.04.2011 № 111 « Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби 
Державтоінспекції МВС», відносяться дії по "гарячих слідах", що являють собою комплекс спільних 
оперативних заходів працівників Державтоінспекції МВС з представниками інших служб територіальних 
органів та підрозділів внутрішніх справ упродовж перших двох годин з моменту надходження інформації про 
злочин, направлених на безпосереднє розкриття злочинів, які скоєні щодо, з використанням або за участю 
транспортних засобів. 

На основі дослідження можемо зробити висновок, процес залучення працівників ДАІ до розслідування 
кримінальних справ має визначені недоліки. До таких необхідно віднести недостатню регламентованість в 
чинному законодавстві України форми і змісту окремого доручення слідчого, недостатню компетентність 
працівників підрозділів ДАІ в галузі кримінально-процесуального законодавства. 

Шляхами вирішення визначених проблем ми вбачаємо більш чітку регламентацію в законодавстві 
положень, що стосуються дій працівників ДАІ під час залучення до розслідування кримінальних справ. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються організаційно-правові форми залучення працівників ДАІ  щодо розслідування 
кримінальних справ, а саме доручення слідчого, проведення певних процесуальних дій, проведення 
оперативно-розшукових заходів. 
Ключові слова: доручення слідчого, процесуальні дії, докази, оперативно-розшукові заходи, СОГ (слідчо-
оперативна група), ДТП (дорожньо-транспортна пригода), КПК (кримінально-процесуальний кодекс). 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются организационно-правовые формы привлечения работников ГАИ к расследованию 
уголовных дел, а именно поручение следователя, проведение определенных процессуальных действий, 
проведение оперативно-розыскных мероприятий.  
Ключевые слова: поручение следователя, процессуальные действия, доказательства, оперативно-розыскные 
мероприятия, СОГ (следственно-оперативная группа), ДТП (дорожно-транспортное происшествие), УПК 
(уголовно-процессуальный кодекс). 
SUMMARY 
In the given article legal – organized form of Traffic officers in volvement  in the investigation of criminal cases in the 
form of commission investigator, carrying out definite procedural  and operative – search activities. 
Key words: commission investigator, procedural actions, evidence, operative – search activity, COG (criminal – 
operative group), TA (traffic accident), criminal – procedural code. 
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Розвиток законодавства, що регулює надання послуг у сфері освіти, найбільш швидким та ефективним 
був у ХХ столітті. Протягом цього часу змінилися кілька історико-правових етапів процесу формування 
правового статусу суб’єктів з надання послуг у сфері освіти. Їх виявлення дозволить дати прогноз розвитку у 
майбутньому. 

Дослідженню питань історичного розвитку законодавства і практики надання послуг у сфері освіти у 
ХХ столітті приділяли увагу вітчизняні і російські вчені, посилання на роботи яких є у статті: Т.М. Ашенова, 
Л.Г. Берлявський, Н. Внукова, Є.Н. Гривенна, Д.І. Дзвінчук, М.Н. Курко, М.М. Кучерпа, Г.А. Дорохова, 
О.В. Куцурубова-Шевченко, А.І. Потеряйко, М.О. Тимошенко, А.В. Іванов, В. Рудницький, Л. Рябошапко, 
В.М. Співак, Р.В. Шаповал, В.Д. Яремчук та ін. Проте їх дослідження більшою мірою стосувалися окремого 
періоду часу, окремого регіону України чи окремого навчального закладу (далі – НЗ). Крім цього, повної 
періодизації історико-правових етапів досліджуваного процесу ними не було проведено. 

Отже, ціллю статті є визначення основних історико-правових етапів процесу формування правового 
статусу суб’єктів з надання послуг у сфері освіти у ХХ столітті та надання прогнозу на ХХІ століття. 

9 (22) листопада 1917 року було прийнято Декрет ВЦИК і СНК РСФСР про заснування Державної 
комісії з освіти [1]. Перший законодавчий акт радянської держави, що регулював питання освіти та науки, мав 
ряд істотних особливостей. 

По-перше, справа загального керівництва народною освітою, «оскільки вона залишається за 
центральною державною владою, доручається, відтепер Установчим зборам», Державній комісії з народної 
освіти, представником якої є народний комісар. Орієнтація на скликання Установчих зборів полягає в тому, що 
лише вони повинні встановити «детальний порядок державного та суспільного життя у нашій країні, у тому 
числі і загальний характер організації народної освіти». 

По-друге, не очікуючи підсумків засідання Установчих зборів, Раднарком вважав себе вправі 
запровадити ряд заходів, спрямованих на поліпшення духовного життя країни. У складі Державної комісії 
передбачалося організувати 15 відділів, у тому числі і Відділ автономних ВНЗ. Іншими словами, у даному 
Декреті було визнано можливість діяльності ВНЗ на засадах автономії. 

По-третє, було визначено, що Державна комісія з освіти «зовсім не є центральною владою, що керує 
навчальними та освітніми установами». Науковим і вчено-навчальним установам права ухвалювати самостійні 
рішення надано не було. Дане питання вирішувалося виключно з класових позицій: «Самостійна робота 
класових – робочих, солдатських, селянських культурно-просвітницьких організацій повинна мати повну 
автономію як по відношенню до державного центру, так і по відношенню до центрів муніципальних» [2, с. 28]. 

Важливою справою радянська влада вважала боротьбу з неписьменністю дорослих. У грудні 1919 року 
В. Ленін підписав декрет «Про ліквідацію неписьменності серед населення», який передбачав, що все населення 
республіки віком від 8 до 50 років, що не вміє читати, писати, зобов’язане вчитися грамоті рідною чи 
російською мовою за бажанням [3, с. 46]. 

Питання українського шкільництва розглядалися на різних рівнях державного і партійного 
керівництва. У березні 1920 року у місті Харкові – столиці республіки відбулася перша всеукраїнська нарада з 
освіти, яка затвердила систему освіти Радянської України (туди входили дошкільні заклади, загальноосвітні 
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школи, НЗ нижчої, середньої і вищої професійної освіти, різні культурно-освітні установи для дорослих) 
[4, с. 3]. 

Здійснюючи реформу вищої освіти, Наркомпрос України у 1920 році відмовився від такого виду ВНЗ 
як університети. Всі ВНЗ, і, передусім університети, було перетворено на інститути народної освіти [3, с. 47]. 

Початок цілеспрямованого періоду національного будівництва в радянських республіках накреслив у 
1921 році Х з’їзд РКП(б), де було визначено найближче завдання: «помочь трудовым массам невеликорусских 
народов догнать ушедшую вперед центральную Россию», зокрема, «развить у себя прессу, школу, театр, 
клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на родном языке...» [5, с. 559; 4, с. 3-4]. Для 
вирішення багатьох питань у сфері освіти було вирішено розробити та ухвалити відповідний кодекс. 

Ініціатором кодифікації стало Політбюро ЦК КП(б)У, яке 23 червня 1922 року ухвалило рішення з 
цього питання. У НКО УСРР утворили допоміжні групи, які працювали над проектом Кодексу законів про 
народну освіту (КЗПНО) [6, с. 25]. 

Остаточно підготовлений проект КЗПНО було внесено на засідання президії ВУЦВК, який того ж дня 
ухвалив його як закон і ввів у дію на території УСРР [6, с. 25]. 

Таким чином, 22 листопада 1922 року Президія ВУЦВК затвердила КЗПНО в УСРР, у якому було 
визначено завдання та структуру органів народної освіти, завдання загальноосвітніх шкіл, середніх і вищих 
професійних НЗ [4, с. 3]. 

Джерелами КЗПНО стали правові акти ВУЦВК, РНК, НКО УСРР з питань освіти 1920-1922 років, а 
також Декларація про соціальне виховання дітей в УСРР 1920 року і частково Декларація НКО РРФСР 
1918 року «Основні принципи єдиної трудової школи» [6, с. 25]. Вважаємо, що кодифікація такого широкого 
пласту законодавства, що регулює ще більший пласт суспільних відносин, була виправданою у 20-х роках ХХ 
століття і необхідною сьогодні. 

За роки НЕПу, коли дещо поліпшилося економічне становище радянської держави загалом, 
поліпшилася і шкільна справа. З 1923 до 1926 року асигнування на освіту зросли майже в сім разів [7, с. 52]. 
Диверсифікація джерел фінансування сфери освіти є позитивною з точки зору необхідності економії коштів 
державного бюджету. Фінансування НЗ у доНЕПівський період місцевими органами влади було вимушеним і 
недостатньо ефективним. У випадку розгортання НЕПу можна було б прогнозувати появу значної кількості НЗ, 
утворених якщо не на основі різних форм власності, то принаймні у різних організаційно-правових формах. 
Вважаємо, що застосування загального принципу господарювання «забезпечення економічної багатоманітності 
та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання», передбаченого статтею 6 ГК України, у сфері 
освіти мало б позитивний ефект і в минулому і сьогодні. Тому у наступних роботах слід повернутися до 
розгляду цього питання. 

У ті часи, коли в УРСР відбувалося становлення радянської системи освіти, у землях Західної України, 
що входили до складу різних держав, продовжувалася політика асиміляції українського населення у т.ч. і за 
допомогою НЗ. Часи від початку ХХ століття до кінця Другої Світової війни визначаються боротьбою 
українського населення Західної України за свої школи та ВНЗ. 

Після окупації Галичини Польщею шкільництво на цих землях стало підпорядковуватися Міністерству 
віросповідань та освіти, хоч і продовжували діяти австрійські закони та інструкції. Польська влада 
дотримуючись лінії «польського державотворення», внесла значні зміни в освіту не на користь українців. Якщо 
за Австро-Угорщини у 1911-1912 навчальному році у Східній Галичині налічувалося 2612 початкових шкіл з 
українською мовою навчання; у 1919 році на території Західної України було 3662 початкові школи, то вже у 
1920-1921 навчальному році – лише 1930 [8, с. 126; 9, с. 34]; у 1925 році кількість українських шкіл становила 
1055; у 1930 – 650, а в 1939 році їх залишилося лише 139 [9, с. 40]. 

У 20-ті роки політика польської шкільної адміністрації розгорталася в напрямі централізації й 
полонізації освітньо-виховної діяльності за шляхами: 1) всі шкільні документи: акти, каталоги, протоколи та ін. 
мали вестися польською мовою; 2) у процесі навчання передбачалося використовувати польські навчальні 
плани і підручники; 3) польська мова вводилася як викладова, при обмеженні української; 4) усувалися з посад 
прогресивні українські вчителі [9, с. 35]. 

Із введенням шкільного закону від 31 липня 1924 року, за яким польські й українські школи однієї 
місцевості об’єднувалися в утраквістичні, польською владою було взято курс на остаточну ліквідацію 
українських шкіл. За цим законом запроваджувалися шкільні плебісцити, наслідки яких завчасно планувалися 
шкільними та державними органами. Вони проводилися в умовах поліцейського терору, шантажів та підкупів. 
Викладання української мови вводили у школі в тому разі, коли громада налічувала не менш як 25 % 
українського населення і якщо батьки не менш ніж 40 учнів подавали відповідні прохання-декларації. Однак 
коли було 20 учнів, батьки яких бажали навчати дітей державною – польською мовою, така школа ставала 
двомовною. В усіх інших випадках школи переходили на суто польську мову навчання. Для відкриття середніх 
шкіл з українською мовою навчання вимагалися декларації від батьків 150 учнів [9, с. 35-36]. Тобто у часи між 
1920 та 1939 роками у Західній Україні питання про надання у сфері освіти додаткових освітніх та інших 
послуг не стояло. На першому плані були політичні та національні питання, пов’язані із необхідністю 
отримання якісної освіти та оночасним збереженням рідної мови і національної ідентичності. 

У Чехословаччині у 20-30 р.р. ХХ століття були створені й успішно діяли десятки українських 
наукових установ, організацій, спілок і видавництв, ВНЗ. До цього доклала свої зусилля українська політична 
еміграція, чисельність якої у 20-х роках ХХ століття сягнула 50 тис. осіб [10, с. 347]. Так, влада надала 
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притулок і фінансову підтримку Українському вільному університету (1921 рік), заснованому 
М.С. Грушевським і М.Ю. Шаповалом (був переведений з Відня до Праги і навчальний процес у ньому 
здійснювався за зразком Карлового університету; його розвитку особисто прияв тодішній президент ЧСР 
Т.Г. Масарик), Українському високому педагогічному інститутові ім. М. Драгоманова (1932-1933), Українській 
сільськогосподарській академії в Подєбрадах (1922-1935) тощо [11, с. 56]. 

Корінне населення вимагало будівництва нових шкіл, навчання рідною мовою, поліпшення підготовки 
народних учителів для національних шкіл Закарпаття. Навіть на знак протесту проти зволікань чеського уряду з 
будівництвом нових шкіл селяни гірських районів організували навчання своїх дітей під відкритим небом. Такі 
осередки називали «школами під дубом» [12, с. 47; 11, с. 56-57]. 

У 1932 році навіть міністр освіти Чехословацької Республіки І. Дерер визнав нездоровим у шкільній 
політиці штучне насадження чеських шкіл за рахунок шкіл з українською мовою навчання. На той час 
спостерігалася значна кількісна невідповідність у функціонуванні шкіл для населення краю за національною 
ознакою. Так, було загальновизнаним, що чеські школи перебували у привілейованому стані, хоч здебільшого 
їх відвідували «жидівські діти». І це не дивно, бо для комплектування тієї кількості чеських шкіл, що 
працювали у краї, бракувало дітей чеської чи словацької національностей, які там проживали [11, с. 57-58]. 

Чехословацька влада здійснювала певні новації та провела велику роботу з метою підвищення 
освітнього рівня населення Підкарпатської Русі, де до кінця угорського панування налічувалося 60% 
неписьменних. Хоча шкільна повинність поширювалася й на дітей Підкарпатської Русі (від 6 до 14 років), але 
багато з них не могли через різні причини відвідувати школу, головно в тих районах, де населення жило 
хуторами, віддаленими один від одного великими відстанями. Такі діти залучалися до навчання на спеціально 
організованих курсах. Тільки у 1931/32 навчальному році налічувалося 170 таких курсів, де навчалося 9176 
дітей. У плані позашкільної освіти було організовано також 1473 курси для дорослих неписьменних (на цих 
курсах навчалося 64,7 тис. осіб), засновано 348 народних читалень, 413 громадських бібліотек, створено 100 
гуртків співів, 28 народних оркестрів і т.д. Крім того, спостерігалася активна діяльність місцевого населення на 
ниві позашкільної освіти через культурні товариства, зокрема таких, як «Просвіта», русофільського Общества 
ім. О. Духновича, театральних труп і хорів. До становлення української (руської) освіти активно долучилися 
Педагогічне Товариство Підкарпатської Руси та «Школьная помощь»1 [11, с. 58-59]. Отже, як і в землях, 
окупованих Польщею, у землях, окупованих Чехословаччиною, на перший план вийшло питання отримання 
освіти рідною мовою. У цьому плані ситуація на цих землях була дещо кращою, ніж у Польщі. 

В УРСР після згортання НЕПу та посилення індустріалізації та колективізації одночасно зменшувалася 
кількість учнів у селах, проте збільшувалася кількість ВНЗ у великих містах. 

Жахливі факти наводить В.І. Марочко, який наголошує, що у 1932/33 навчальному році, враховуючи 
дані райвідділів, школи відвідувало 50% дітей, особливо в селах, загальна цифра «відсіювання» учнів на час 
голодомору – 2,5 млн. осіб [13, с. 53; 4, с. 10]. 

Відновлення університетської освіти в Україні відбулося у 1933 році. Університети почали 
функціонувати у Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську. На кінець другої п’ятирічки (1937 рік) у республіці 
була сформована стабільна мережа ВНЗ, яка нараховувала 123 ВНЗ, у т.ч. 35 індустріально-технічних, 20 
сільськогосподарських, 36 педагогічних, 14 медичних та ін. [3, с. 47]. 

Після об’єднання Західної України з УРСР у 1939 році відразу 30 вересня наркомат освіти УРСР подав 
доповідну записку ЦК КП(б)У і Раднаркому УРСР про реорганізацію системи освіти у Західній Україні 
[14, с. 86]. А вже 3 листопада 1939 року колегія наркомату освіти республіки, заслухавши і обговоривши 
доповіді про реорганізацію системи освіти та про організацію навчання в школах та ВНЗ Західної України, 
постановила: 

«1. Схвалити поданий проект постанови про реорганізацію шкільної системи Західної України. 
2. Опрацювати конкретні заходи у справі реорганізації системи народної освіти та політосвітніх 

установ, залучивши до цієї роботи обласні та центральні методичні кабінети та науково-дослідні установи 
системи НКО. 

3. Відповідно до намічених заходів управлінням та відділам скласти проект інструкції про порядок 
реорганізації окремих типів шкіл, спеціальних шкіл, дитсадків, дитбудинків, хат-читалень, клубів, музеїв, шкіл 
ліквідації неписьменності і малописьменності, шкіл освіти дорослих, палаців піонерів, будинків художнього 
виховання, бібліотек тощо… 

4. Управлінню підприємств НКО вжити заходів до забезпечення шкіл та установ системи народної 
освіти навчальними приладдями» [15, с. 62-63; 16, с. 6-7]. 

У першому півріччі 1939/1940 навчального року школи працювали за перехідними програмами, 
спеціально складеними для них. Викладання релігійних дисциплін було скасовано. З 11 січня 1940 року усі 
школи в західних областях України перейшли на навчальні плани і програми радянської школи, а до березня 
                                                           
1 Такі дії української місцевої влади були закономірними, бо їх ініціатор – А.І. Волошин, видатний державний, громадсько-
політичний, релігійний та педагогічний діяч Закарпаття, левову частку свого життя присвятив освітянській ниві: отримавши 
богословську та світську освіту, з 1900 року викладав в учительській семінарії в Ужгороді, у 1917-1938 роках був її 
директором; у 1899 році перший на Закарпатті видав підручник з української (малоруської) мови, а всього написав 42 
підручники й посібники з граматики, педагогіки, психології, логіки, фізики, хімії; десятки років боровся за національне 
відродження рідного краю, очолюючи громадські, політичні, господарські організації та виховуючи учительські кадри 
[11, с. 60-61]. 
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1940 року було завершено реорганізацію всієї системи освіти на радянських засадах [16, с. 7]. 
Під час Другої Світової війни при окупації Угорщиною Закарпаття у галузі освіти відверто 

проводилася антиукраїнська політика: масово закривалися українські школи; з 7 наявних на той час гімназій у 
краї 5 було переведено на угорську мову навчання (в 1939 р. у «русинських» гімназіях навчалося 2407 учнів, а в 
1942 р. – лише 1743 і процес скорочення продовжувався); з метою мадяризації населення значну частину 
горожанських шкіл перевели на угорську мову навчання, а при інших паралельно організовувалися угорські 
класи (те саме було і з народними школами). Уже наприкінці 1939 року з 430 народних шкіл 320 було 
переведено на угорську мову навчання. Кількість учнів у школах краю значно скоротилася (якщо учень не 
вивчав ретельно угорську мову, він змушений був залишити школу) [11, с. 61]. Аналогічне відбувалося і на 
землях, захоплених Румунією. 

Під час Великої Вітчизняної війни окупаційна німецька адміністрація господарювала в різних областях 
України від двох до трьох років. У цей час також функціонували школи і ВНЗ, наукові і дослідницькі установи. 
Проте радянські та українські історики і юристи не вельми активно досліджують ці питання. 

У післявоєнний період в Україні за короткий термін була відновлена освітня галузь, значно зміцнений 
вузівський сектор науки. Так, у системі ВНЗ Мінвузу УРСР на 1966 рік працювало 4 науково-дослідних 
інститутів, 37 проблемних і 68 галузевих лабораторій, обсяг наукових досліджень в усіх ВНЗ України з 
1956 року (за 10 років) збільшився у 12 разів [3, с. 47]. НЗ працювали за усталеною системою, фінансувалися 
державою. Існував тісний зв’язок між НЗ та виробництвом у межах професійно-технічної та вищої освіти. НЗ 
готували фахівців у кількості, потрібній народному господарству. Учні ПТУ та технікумів централізовано 
відправлялися на практику до колгоспів, заводів та фабрик, де виконували функції різноробів або професійних 
працівників та отримували заробітну платню, яка була нижчою від зарплати постійних працівників. Усі 
випускники ВНЗ отримували місце роботи у державних підприємствах, установах та організаціях. Могла 
здійснюватися підготовка фахівців для суб’єктів господарювання на основі договору між ним та ВНЗ з оплатою 
навчання. Хоча обидва суб’єкти господарювання знаходилися у державній власності. 

У 1960-1980-ті роки у СРСР кожні п’ять років вищими органами влади піднімалися постанови, по’язані 
з регулюванням діяльності вищої школи, де і якість освіти, і якість підготовки фахівців були ключовими 
термінами – категоріями державної освітньої політики. У ті роки обговорювалися проблеми адаптивності 
спеціалістів, їх спроможності до самовдосконалення з перетворенням протягом розвитку професійної кар’єри 
[17, с. 22]. 

У зв’язку з прийняттям 19 липня 1973 року Основ законодавства Союзу РСР про народну освіту [18] 
почали підніматися питання відносно самостійності галузі законодавства або права у галузі освіти. Так, 
Г.А. Дорохова вважала, що незважаючи на регулювання відносин у сфері освіти адміністративно-правовими 
нормами вони не мають управлінського характеру, а отже, не можуть регулюватися методами 
адміністративного права... [19, с. 53-54]. Уже у праві СРСР була помітна комплексність правовідносин у сфері 
освіти. 

У колишньому СРСР економічний зв’язок вищої школи з виробництвом здійснювався у навчально-
науково-виробничих об’єднаннях, які спільно створювали ВНЗ і підприємства народного господарства на 
договірних засадах. Однак у завершеному виді проблема врегулювання відносин між ВНЗ і підприємствами 
розв’язана не була [20]. А з початком «перебудови» (середина 80-х років) ця інфраструктура через економічну 
кризу почала взагалі руйнуватися [21, с. 82]. 

Багато правильних рішень у галузі освіти було прийнято у 1985-1990 роках. Проте вони залишилися 
тільки на папері. Отримання Україною державної незалежності, розпад СРСР кардинально змінили подальший 
процес реформування всієї сфери освіти [3, с. 47]. 

У світі у 1980-х роках остаточно сформувалася тенденція розвитку, яка свідчила, що місце та роль 
будь-якої країни в розподілі праці на міжнародних ринках, її конкурентоспроможність в оборонній галузі та 
галузі прогресивних технологій залежать від двох взаємозалежних факторів: якості підготовки фахівців; умов, 
які країна створює для прояву та реалізації інтелектуального потенціалу науковців 22, с. 227. 

Після здобуття Україною незалежності було сформовано власну законодавчу базу, що регулює 
діяльність у сфері освіти, було створено велику кількість НЗ різних форм власності, яким було надано право 
надавати велику кількість послуг, у т.ч. і оплатних. Аналізу сучасного законодавства буде присвячено 
наступний підрозділ. Зараз же слід визначити основні історичні етапи розвитку законодавства про освіту та 
власне розвитку самих НЗ і сфери освіти в Україні та зробити прогноз на майбутній розвиток. 

Слід сказати, що спроби виділення таких етапів робилися вітчизняними вченими. Так, 
М.О. Тимошенко історію становлення та розвитку законодавства України про вищу освіту характеризує 
шляхом періодизації її на наступні етапи: 

І) етап «пострадянського» розвитку законодавства України, яке націлене на реформування правового 
регулювання господарської діяльності ВНЗ, що охоплює період початку 90-х років ХХ століття; ІІ) етап 
зародження вітчизняного законодавства у сфері вищої освіти, що пов’язаний із кінцем 1991 – 1995 року, що 
зумовлений дефіцитом бюджетного фінансування та із стрімким поширенням інституту позабюджетного 
фінансування; ІІІ) етап стабілізації законодавчої бази у сфері вищої освіти, що припадає на період з 1996 року 
по 2000 рік; ІV) етап вдосконалення законодавчої бази у сфері вищої освіти, що починається на початку ХХ 
століття та продовжується на сьогодні. Цей етап пов’язаний із багатоаспектним характером її розвитку, 
зумовленою правовим регулюванням вищої освіти різноманітними галузями законодавчої бази України 
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(конституційним, господарським, адміністративним, податковим законодавством тощо) [23, с. 236-239]. У 
наведеній періодизації, по-перше, береться лише законодавство про вищу освіту, а по-друге, лише 
законодавство незалежної України. М.О. Тимошенко виділяє чотири етапи пострадянського розвитку, нами 
виділяється два етапи. 

Окремими вітчизняними вченими, як на нашу думку, періодизація проводиться з укрупненням самих 
етапів або періодів. Так, М. Курко одним етапом розвитку ВНЗ у світі покриває часи після закінчення Другої 
світової війни до початку 90-х років минулого століття. Розпад колоніальної системи сприяв значному 
посиленню міжнародної мобільності студентів із колишніх колоній. Цей період характеризується залученням 
ВНЗ у могутній рух освітньої експансії й демократизації освітніх можливостей [24, с. 117]. 

Нині, на його думку, триває якісно новий етап інтернаціоналізації вищої школи та її глобалізації, за 
якого масове поширення освіти розглядається як гарантія конкурентоспроможності держави в новій глобальній 
економіці [24, с. 117]. Як бачимо, М. Курко, як і попередній вчений, наводить періодизацію законодавства про 
ВНЗ. Проте з наведеними періодами можна погодитися. Слід тільки більше уваги приділити періодизації 
попередніх етапів становлення законодавства про сферу освіти та надання послуг у ній. 

Отже, правовий режим законодавства про надання послуг у сфері освіти та правовий статус 
українських НЗ формувався протягом кількох століть. Найбільш інтенсивний розвиток відбувся у ХХ-ХХІ 
століттях. За цей час змінилося кілька історико-правових етапів досліджуваного процесу. Кожен етап 
відрізнявся характерними елементами у правовому статусі та режимі. 

Першим етапом досліджуваного проміжку часу є етап, що тривав від 1920 року до початку Другої 
Світової війни. Його можна розглядати з двох боків. З першого – на території УРСР відбувалося відновлення 
сфери освіти, відкриття у 1930-х роках нових ВНЗ, що готували у першу чергу фахівців для промисловості. З 
другого – у Західній Україні продовжувалася боротьба за українську мову викладання, права місцевого 
населення. Фінансування такого навчання здійснювалося часто не за рахунок бюджету, а за рахунок коштів 
окремих громадян та суспільних і інших організацій, які активізувалися у цей час. 

Другий етап тривав від початку Другої Світової війни до початку Великої вітчизняної війни. Цей етап 
був нетривалим. Він визначався приєднанням Західної України до УРСР та уніфікацією системи освіти на всій 
території України. У цей час у Західній Україні навчання було переведено на українську мову, держава взяла 
фінансування сфери освіти. 

Третій етап тривав протягом Великої вітчизняної війни. Сфера освіти на окупованих територіях у ці 
часи є малодослідженою радянськими та українськими вченими. Значна частина інформації має ступінь 
державної таємниці. Частіше інформація виходить з німецьких архівів, ніж з робіт вітчизняних вчених. У цей 
час німецька окупаційна влада виявляла студентів, які не змогли через початок війни закінчити навчання, та 
колишніх викладачів ВНЗ, які не евакуювалися. Багато хто з них не відмовлявся від співпраці з новою владою. 
Тому були відновлені ВНЗ, які прискореними темпами довчили фахівців для сільського господарства, вугільної 
та металургійної промисловості, медицини і працевлаштували їх виходячи з потреб німецької військової 
економіки. Натомість переважна більшість шкіл не працювала. У тих, що відкривалися, головними 
навчальними дисциплінами були німецька мова та початкова арифметика. Фінансування сфери освіти 
організовувалося німецькою окупаційною владою. 

Четвертим етапом покривається час із кінця Великої вітчизняної війни до отримання Україною 
незалежності. За цей період було сформовано найкращі традиції радянської системи освіти. Формально ВНЗ 
мали суверенітет, проте фінансувалися державою. 

П’ятим етапом охоплюються 1990-ті роки. У цей час проходило формування українського 
законодавства, яким регулюється діяльність з надання послуг у сфері освіти. З 90-х років ХХ століття, на думку 
Д.І. Дзвінчука, освіта стала невід’ємною складовою економіки, від розвитку якої залежить розвиток інших 
секторів. Сукупність цих факторів переконливо свідчить, що розвиток освіти є вирішальною умовою 
стабільного економічного росту, що світ стає суспільством знань, бо знання визначають розвиток усіх галузей 
виробництва [25, с. 26-27]. Виникла велика кількість НЗ, заснованих на різних формах власності. НЗ отримали 
можливість надавати значну кількість додаткових освітніх, а також інших послуг. 

Зараз триває шостий умовний етап становлення правового статусу НЗ та правового режиму їх 
діяльності в Україні починаючи з 1920-х років. Цей період розпочався на рубежі 1999 та 2000 років і передбачає 
перехід вітчизняної сфери освіти до Болонського процесу та діяльність сучасних НЗ в умовах глобалізації. 

19 червня 1999 року міністрами освіти 29 європейських країн у м. Болоньї було підписано Декларацію 
про утворення єдиного європейського простору вищої освіти. Почався «Болонський процес» як відповідь на 
виклики глобалізації, на потреби спільного подолання проблем світового розвитку. Росія приєдналася до 
Болонської Декларації у 2003 році. У зв’язку із цим російський дослідник А.В. Іванов вважає, що тепер 
належить радикально змінити російську вищу освіту, а відповідно, і її принципи [26, с. 102]. Слід сказати, що те 
саме необхідно й Україні. Саме тому з рубежу ХХ та ХХІ століть розпочався останній етап розвитку 
законодавства про надання послуг у сфері освіти України. Болонська система має на меті уніфікацію 
навчального процесу у різних країнах з тим, щоб дипломи країн, що входять до цього процесу, взаємно 
визнавалися. Це намагання викликане глобалізацією економіки та суспільного життя. 

Однак умови, які прагнуть створити ініціатори Болонського процесу в європейському просторі вищої 
освіти, дуже схожі на реалії, властиві освітньому просторові США та тим, які свого часу існували на теренах 
СРСР, лише з тією різницею, що УРСР входила до СРСР, а Україна до ЄС в найближчій перспективі не ввійде; 
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передовий досвід українських педагогів і науковців визнавався та впроваджувався на теренах СРСР, а ЄС 
пропонує свій; ВНЗ УРСР виконували державне замовлення з урахуванням потреб власного ринку праці, а 
українським ВНЗ пропонують орієнтуватися на європейський [27, с. 173]. 

Тому М. Курко прогнозує, що для України культурна глобалізація вищої школи матиме, ймовірно, такі 
наслідки: 

- популяризація глобальних мультикультурних цінностей; 
- посилення світового домінування євроатлантичної культури; 
- поява зарубіжних освітніх провайдерів на території національних держав; 
- втрата національної культури й ідентичності [24, с. 119]. 

Як бачимо з цього прогнозу, глобалізація у сфері освіти призведе до багатьох негативних наслідків. 
Знання і культура будуть уніфікуватися, руйнуючи кордони між країнами і націями. У зв’язку із цим у сфері 
освіти слід інтегруватися у міжнародний освітній простір, при цьому максимально зберігаючи позитивні власні 
здобутки. 

З іншого боку, поглиблення світогосподарських зв’язків в умовах глобалізації призведе до посилення 
конкуренції і як наслідок, до підвищення якості послуг, що надаються у сфері освіти. 

Н. Внукова бачить перспективу розвитку ВНЗ в умовах глобалізації, яка передбачає: 
- орієнтацію на ринок праці; 
- забезпечення найкращих засобів та умов праці; 
- наявність висококваліфікованих наукових кадрів; 
- актуальність змісту навчальних програм; 
- трансформацію результатів досліджень у зміст навчання; 
- партнерські відносини наукового та адміністративного персоналу [28, с. 29]. 

Освіта має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-історичних цінностях українського 
народу, його традиціях і духовності, утверджує національну ідею, сприяє національній самоідентифікації, 
розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями [29, с. 130]. 
Тому у першу чергу, законодавство повинно спрямовуватися на захист національних знань, умінь і традицій. А 
законодавство, спрямоване на інтеграцію із європейським та світовим простором, в умовах глобалізації 
сформується автоматично. Необхідно лише відслідковувати й контролювати його якість. 

Значне поліпшення якості освіти за рахунок удосконалення її методико-матеріальної забезпеченості є 
одним із завдань глобалізації. В ХХІ столітті відбувається поступовий перехід від репродуктивної, авторитарної 
освіти до освіти гуманістичного, інноваційного типу зі збереженням української культурно-історичної традиції. 
ВНЗ повинні виступати в цьому не як об’єкти, а як суб’єкти формування освітнього простору, тому що в 
подальшому у межах «Європейського простору вищої освіти» буде підвищуватися їх відповідальність за якість 
вищої освіти [28, с. 34]. 

На сьогодні рівень освіти населення в Україні є одним з найвищих серед країн Центральної та Східної 
Європи. Так, валовий показник охоплення навчанням у 2003 році в Україні становив 79,6% (для порівняння: в 
середньому по світу – 65%, по країнах, які розвиваються – 61%, високорозвинених країнах – 94%, у країнах 
Східної Європи та СНД – 77%) [3, с. 48]. Достатньо високий рівень освіченості населення є наслідком роботи за 
радянською системою освіти. А відставання від високорозвинених країн скоріше за все викликано часами 
економічної кризи, що тривають дотепер. 

Підвищення рівня освіченості до рівня провідних країн світу, на думку М.Н. Курка, є єдиним реальним 
способом компенсації втрат трудових ресурсів України та підвищення їх якості [22, с. 227]. На сьогодні це 
важливе, проте складне завдання. Сфера освіти може як сприяти розвитку держави, так і гальмувати його. 
Результат залежить від багатьох факторів. У першу чергу результат залежатиме від якості фахівців, що надають 
послуги у сфері освіти, та від кількості інвестицій у сферу освіти. 

Проблема розвитку освіти, вкладення інвестицій в людський капітал є актуальною не лише для України 
чи інших постсоціалістичних держав, а й усього глобалізованого світу. Освіта відіграє вирішальну роль у 
створенні самодостатнього розвиненого соціокультурного суспільства. Саме освіта є з’єднуючим чинником 
минулого з майбутнім, що забезпечує перехід до наступного рівня знань, навиків, моральних норм суспільства, 
професійних та інтелектуальних здібностей. У зв’язку із цим освіта, за суттю своєю, не може бути 
вузьконаціональною. Але за формою, ідеологічним спрямуванням, організацією взаємодії суб’єктів освітні 
структури, як правило, мають національну специфіку. У сучасному світі на таку специфіку частково 
накладаються й міжнаціональні ознаки, реалізуючи вимоги інтеграції загальнозначимих для світового 
співтовариства принципів. За сучасних умов простежується чітка тенденція до усвідомлення глобальних 
проблем у суспільствах, які є заможними, і навпаки, не доходить черга до їх вирішення в бідних суспільствах 
[30, с. 273]. 

У зв’язку із визначеним можемо прогнозувати підвищення питомої ваги послуг, що є уніфікованими у 
межах більшості країн світу і спрямовані на надання уніфікованих загальних стереотипних знань. Одночасно із 
цим будуть утворюватися НЗ, спрямовані на надання послуг із передачі знань та досвіду окремих країн та 
націй. У таких суперечностях буде розвиватися й українське законодавство. З одного боку, набуде розвитку 
законодавство, спрямоване на запровадження болонської системи навчання та інших міжнаціональних систем, 
що виникатимуть у майбутньому; з іншого – законодавство, спрямоване на охорону національних досягнень у 
сфері освіти та науки. Дослідженню цього законодавства повинні присвячуватися наступні наукові праці. 
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РЕЗЮМЕ 
Наукову статтю присвячено наданню характеристики діяльності суб’єктів господарювання, які надавали 
послуги у сфері освіти на українських землях від 1920-х років до початку ХХІ століття та визначенню основних 
історико-правових етапів процесу формування правового статусу суб’єктів з надання послуг у сфері освіти. 
Ключові слова: суб’єкт господарювання, сфера освіти, послуги, історико-правовий етап, правовий статус. 
РЕЗЮМЕ 
Научная статья посвящена характеристике деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляли 
услуги в сфере образования на украинских землях от 1920-х годов до начала ХХІ века и определению основных 
историко-правовых этапов процесса формирования правового статуса субъектов сферы образования. 
Ключевые слова: субъект хозяйствования, сфера образования, услуги, историко-правовой этап, правовой 
статус. 
SUMMARY 
The research article is devoted to the description of activity of economic entities which gave services in the field of 
education on Ukrainian earths from 1920th to beginning of ХХІ age and determination of major historical and legal 
phases of the process of forming the legal status of entities providing services in education. 
Key words: economic entity, sphere of education, services, historical and legal phases, legal status. 
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Постановка проблемы, актуальность исследования. На настоящем этапе технико-экономического 

развития наиболее популярными энергоресурсами являются нефть и природный газ, что обусловлено их 
высокими теплотворными и экологическими характеристиками. Вместе с тем исчерпаемость этих ресурсов, 
неравномерность их залегания и другие объективные факторы предопределяют актуальность использования 
местных энергоресурсов. 

По подтвержденным запасам энергетического угля – местной альтернативы импортному природному 
газу – Украина занимает седьмое место в мире. По некоторым подсчетам, имеющихся запасов угля при 
сохранении современного уровня его потребления мировой экономике хватит на 300 лет. Для сравнения, нефти 
и природному газу отпущен гораздо меньший «срок» – 40 и 70 лет соответственно [1, c. 158 – 159].  

Безусловно, в сравнении с природным газом, использование угля выглядит менее привлекательным в 
силу высоких издержек на его добычу, отрицательных экологических характеристик и других аспектов, тем не 
менее, с позиции повышения степени национальной безопасности, смещение структуры энергопотребления в 
сторону отечественного угля, очевидно, не имеет альтернативы. Потенциальная возможность смягчения 
дефицита нефтегазовых энергоресурсов в Украине за счет переориентации на преимущественное 
использование угля предопределяет актуальность исследования правового обеспечения рационального 
использования угля. 

Анализ последних исследований, выделение нерешенной проблемы, цель статьи. В литературе 
уделяется существенное внимание способам повышения рационализации использования угля. В частности, 
экономические аспекты указанной проблематики исследовались В. Н. Василенко, Н. А. Потемкиной, Н.  А. 
Марковым, А.  М. Филипповым, Д. Ю. Череватским и др. [2, c. 67 – 72; 3, c. 6 – 9]. Экологические аспекты – М. 
И. Евдощук, М. М. Коржневым, М. М. Курило, Е. О. Яковлевым, В. Н. Инякиным и др. [4, c. 27 – 35; 5, c. 81 – 
96]. В то же время правовые аспекты остаются малоисследованными, что предопределило цель настоящей 
статьи. 

Результаты исследования. Как свидетельствует анализ зарубежного опыта, уголь является третьим по 
популярности использования энергетическим ресурсом. В настоящее время электростанциями, работающими 
на угле, производится около 40% всей производимой электроэнергии [6, с. 20]. В Украине этот показатель по 
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итогам 2010 г. составил 41,5% [7]. 
В то же время вопрос о перспективности использования угля на настоящем этапе является одним из 

наиболее острых как в специальной литературе, так и в правотворческой практике разных государств. 
Основным аргументом против сохранения за углем лидирующих позиций в энергетическом балансе, как 
отмечалось выше, является его неэкологичность, обусловленная высокими показателями выбросов парниковых 
газов в атмосферу при сжигании. Так, при использовании угля для производства электроэнергии выделяется 
750 кг/МВт/ч СО2, природного газа – 440 кг/МВт/ч, нетрадиционных источников энергии – от 5 до 100 
кг/МВт/ч [8, c. 24]. 

Согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата, выбросы парниковых 
газов уже сделали мир на 0,6 о С теплее. Сохранение такой тенденции может привести к увеличению этого 
показателя на 1,4 – 5,8 о С уже до конца этого столетия, что может оказаться серьезным испытанием как для 
экономики, так и экосистем всех регионов мира [9].  

Позиция ЕС в отношении угля заключается в том, что его использование приемлемо лишь при условии 
предварительного обогащения и применения поставленной на коммерческую основу секвестрации (отделения) 
углекислого газа. Реализация озвученного принципа в национальных законодательствах стран-участниц 
выразилась в снижении доли угля в структуре энергобаланса за счет переориентации на использование более 
экологичных, прежде всего возобновляемых источников энергии. Так, Германия планирует до 2018 г. 
полностью отказаться от добычи угля. Сокращение доли угля в структуре энергобаланса Финляндии составило 
40%. В Швеции углю присвоен статус резервного энергоносителя, использование которого допустимо в 
исключительных случаях, таких, как например, засуха, вследствие которой ГЭС не удается обеспечить 
сохранение необходимых объемов производства электроэнергии [10, с. 98 – 104]. Решение о сокращении 
использования угля принято и в Китае, где его доля в энергобалансе на настоящем этапе превышает 70%.  

США, напротив, с учетом невысоких, по сравнению с нефтью, цен на уголь, наращивают объемы его 
использования, обеспечивая снижение экологического давления посредством внедрения на ТЭС 
соответствующих технологий.  

Аналогичную позицию занимает и Украина. Согласно ст. 7 Горного Закона Украины одним из 
направлений государственной политики является создание условий для строительства новых, реконструкции и 
повышения технического уровня действующих горнодобывающих предприятий [11], что свидетельствует о 
высокой оценке потенциала угля для экономики Украины. 

В последнее время наметилась тенденция к повышению доли угля в структуре энергоресурсов, 
используемых в энергетической отрасли. Так, согласно отчетной информации Министерства топлива и 
энергетики Украины, в 2010 г. объем поставок угля энергогенерирующим предприятиям увеличился по 
сравнению с 2009 г. [7].  

На обеспечение экологического равновесия при использовании угля направлено охранительное действие 
норм действующего законодательства. Так, ст. 3 Закона Украины «Об охране окружающей среды» закреплена 
приоритетность требований экологической безопасности, обязательность соблюдения экологических 
стандартов при осуществлении хозяйственной, управленческой и другой деятельности.  

Указанная норма получила развитие в актах специального законодательства, регламентирующего 
отношения в сфере добычи угля и его использования. Статьей 34 Горного закона Украины установлены 
экологические требования к осуществлению горных работ. В частности, размещение производственных 
подразделений горного предприятия, складов угля и отвалов пород осуществляется с учетом возможности 
проведения профилактических мероприятий по предотвращению их самовозгорания. С этой целью 
устанавливаются санитарно-защитные зоны между горным предприятием и жилыми зданиями. 

При добыче угля должны применяться экологически безопасные технологии проведения горных работ и 
очистки сточных вод и отработанного воздуха. Выполнение предусмотренных законодательством 
экологических нормативов способствует предотвращению оседания, подтопления, заболачивания, засоления, 
иссушения почв и их загрязнения отходами производства. Повышенные требования установлены к уровню 
выбросов в окружающую среду с целью предупреждения неблагоприятного влияния водоотведения из горных 
выработок на уровень грунтовых вод и поверхностные водные объекты, загрязнения атмосферного воздуха, а 
также предотвращения аварийных ситуаций. 

Минеральные отходы породных отвалов подлежат повторной переработке и применению, что 
обеспечивает рациональное использование имеющейся природно-ресурсной базы.   

Несоблюдение экологических требований при осуществлении хозяйственной деятельности является 
основанием для привлечения нарушителя к ответственности в порядке, определенном действующим 
законодательством. 

Так, в результате проведенной проверки Государственным управлением экологии и природных ресурсов 
в Луганской области было установлено, что в период с 10.03.2004 по 30.09.2004 г. ГП «Луганская областная 
дирекция по ликвидации убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» при 
осуществлении ликвидационных работ на шахтах «Максимовская», им. Чеснокова, «Радуга», им. Ильича, 
«Центральная-Ирмино» были превышены показатели граничнодопустимой концентрации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, чем причинен вред окружающей природной среде на сумму 
1380478,7 грн. Решением хозяйственного суда Луганской области от 08.02.2005 г. указанная сумма ущерба 
взыскана в полном объеме.  
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Согласно ст. 20 Закона Украины «Об электроэнергетике» предприятия электроэнергетики должны 
соблюдать требования экологического законодательства, осуществлять технические и организационные 
мероприятия, направленные на уменьшение оказываемого вредного влияния на окружающую природную среду 
[12]. Нарушение законодательства об охране окружающей природной среды является основанием для 
применения к ним по решению Кабинета Министров Украины санкций в виде ограничения, временного запрета 
(остановки) или прекращения деятельности.  

Существенными препятствиями для увеличения объемов использования угля в Украине является его 
низкое качество, по сравнению с углем, добываемым на территории ближайших к Украине государств, прежде 
всего Польши и Российской Федерации, и высокая себестоимость отечественной угледобычи. Как отмечают 
специалисты, высокие издержки на уголь (с учетом дотаций из государственного бюджета) негативно влияют 
как на финансово-экономическое положение ТЭС, так и на экономику в целом, что не свидетельствует в пользу 
диверсификации структуры энергоресурсов с ориентацией на отечественный уголь [4; 5]. 

Тем не менее, в сложившихся условиях отказ от использования отечественного угля представляется 
преждевременным как с позиции национальной безопасности, так и в силу ряда причин социально-
экономического и экологического характера. Во-первых, на настоящем этапе уголь нечем заменить. Его 
импортирование приведет к усугублению энергетической зависимости государства от внешних поставок 
энергоресурсов. 

Во-вторых, закрытие шахт приведет к высвобождению значительного числа трудоспособного населения, 
что может привести к серьезным социальным проблемам, особенно там, где такие предприятия являются 
градообразующими. В-третьих, как показывает практика, предпринятые ранее попытки закрытия шахт путем их 
затопления («мокрая» консервация) привели к повышению уровня подземных вод и подтоплению населенных 
пунктов, что чревато утратой пригодных для жизни территорий.  

В сложившихся условиях представляется более целесообразным не отказ от использования угля, а 
повышение рациональности его добычи. 

Так, в немалой степени высокая себестоимость угля обусловлена увеличением энергоемкости его 
добычи. Если в конце 90-х годов доля электроэнергии составляла около 18% в себестоимости угля [3], то по 
состоянию на 1 квартал 2011 г. этот показатель в среднем составляет около 30% [13].  

Помимо объективных причин (увеличение глубины залегания пластов, снижение общего объема 
угледобычи и др.), избыточной энергоемкости способствуют факторы субъективного характера, такие как 
отсутствие надлежащей системы внутреннего учета и контроля энергорасхода, использование устаревших 
технологий добычи и пр. При этом угледобывающие предприятия не стремятся снижать уровень 
энергопотребления посредством проведения технико-технологической модернизации, использования 
малоотходных и ресурсосберегающих технологий, о чем свидетельствует опыт внедрения таких технологий в 
промышленности Донецкой области [14, с. 33]. 

К факторам экономико-правового характера, стимулирующим энергорасточительство в угледобывающей 
отрасли, следует отнести, прежде всего, существующий механизм государственной поддержки 
угледобывающих предприятий.  

Согласно ст. 9 Горного Закона Украины объемы государственной поддержки горных предприятий 
определяются Государственным бюджетом Украины на текущий год.  

К сожалению, указанным Законом не уточняется, в каких формах такая поддержка может 
предоставляться (финансирование, льготы, приоритетное обеспечение определенных прав и т.д.), кто может 
быть адресатом господдержки (горные предприятия как совокупность субъектов хозяйствования угольной 
отрасли, все горные предприятия отрасли, каждое из которых рассматривается отдельно, часть предприятий 
отрасли, выбранная согласно установленным критериям), цель господдержки (покрытие убытков от продажи 
угля по цене ниже его себестоимости, развитие производства), объем государственной поддержки, условия ее 
предоставления и др.  

Анализ Законов Украины «О Государственном бюджете» за последние годы свидетельствует, что 
предоставление государственной поддержки осуществляется посредством выделения Министерству угольной 
промышленности (Министерству энергетики и угольной промышленности) бюджетных средств с определением 
их целевого назначения как «частичное покрытие затрат по себестоимости готовой товарной угольной 
продукции». Указанные средства направляются горным предприятиям для частичной компенсации убытков от 
продажи угля по цене ниже его себестоимости, вне зависимости от причин возникновения таких убытков, 
мероприятий, которые предпринимались конкретным предприятием для оптимизации себестоимости, его 
вклада в реализацию задач, стоящих перед отраслью и др.  

Безусловность предоставления государственной поддержки, ее форма – денежные средства, отсутствие 
направления их расходования создает условия, в которых предприятию выгоднее увеличивать разрыв между 
себестоимостью и ценой угля, в т.ч. за счет увеличения энергоемкости его добычи.  

Под государственной поддержкой в литературе понимают разновидность государственной помощи, 
предоставляемой субъектам хозяйствования специально уполномоченными органами исполнительной власти 
или местного самоуправления с целью достижения соответствующих экономических и социальных целей, а 
также обеспечения устойчивого развития экономики и (или) социальной сферы. Существенной 
характеристикой приведенного определения является целевая направленность государственной поддержки, 
предполагающая ее использование для получения позитивного результата. В связи с чем следует согласиться с 
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Т. В. Некрасовой, что убыточность деятельности субъекта хозяйствования должна рассматриваться в качестве 
основания для отказа в предоставлении государственной поддержки [15, c. 10]. 

Оптимальным вариантом повышения эффективности использования государственной поддержки, 
оказываемой угледобывающим предприятиям, является переориентация выделяемых средств на осуществление 
мероприятий, направленных на энергосбережение. С этой целью необходимым видится внесение следующих 
изменений в действующее законодательство: 

статью 149 ХК Украины дополнить частью 3 следующего содержания: «Субъектам хозяйствования, 
осуществляющим добычу топливно-энергетических ресурсов, может быть предоставлена государственная 
поддержка. Способы, порядок и условия предоставления государственной поддержки определяются законом». 

статью 9 Горного Закона Украины дополнить частями 2 – 3 следующего содержания: «Горным 
предприятиям может оказываться государственная поддержка с целью проведения технико-технологической 
модернизации, направленной на энергосбережение и внедрение ресурсосберегающих технологий добычи угля. 
Не предоставляется государственная поддержка предприятиям, которые по итогам года приобрели у третьих 
лиц электроэнергию в объеме, превышающем аналогичный показатель прошлого года. 

Способами государственной поддержки горных предприятий являются: установление налоговых льгот, 
предоставление кредитов на льготных условиях, размещение государственного заказа на добываемую 
продукцию». 

Выводы и предложения. Таким образом, целью государственной политики энергосбережения в сфере 
использования невозобновляемых энергоресурсов является создание условий для увеличения доли угля 
отечественной добычи в структуре энергобаланса. Учитывая конечность природных запасов угля основным 
направлением правового регулирования должно стать повышение рациональности его добычи посредством 
переоценки направлений и способов использования государственной поддержки угледобывающих 
предприятий. Внесение предлагаемых изменений может способствовать повышению рациональности 
угледобычи.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены проблемы хозяйственно-правового обеспечения оптимизации добычи угля в Украине. 
Обоснованы предложения, направленные на создание благоприятного правового режима для увеличения доли 
угля отечественной добычи в структуре энергобаланса и повышения рациональности его добычи посредством 
переоценки направлений и способов использования государственной поддержки угледобывающих 
предприятий. 
Ключевые слова: энергетический ресурс, энергетический баланс, уголь, угледобывающие предприятия, 
государственная поддержка. 
РЕЗЮМЕ  
У статті розглянуті проблеми господарсько-правового забезпечення оптимізації видобутку вугілля в Україні. 
Обґрунтовано пропозиції, спрямовані на створення сприятливого правового режиму для збільшення частки 
вугілля вітчизняного видобутку в структурі енергобалансу і підвищення раціональності його видобутку шляхом 
переоцінки напрямків і способів використання державної підтримки вуглевидобувних підприємств. 
Ключові слова: енергетичний ресурс, енергетичний баланс, вугілля, вуглевидобувні підприємства, державна 
підтримка. 
SUMMARY 
In article problems of economic-legal regulation of optimization of coal mining in Ukraine are considered. The offers 
directed on creation of a favorable legal regime for increase of a share of coal of domestic extraction in structure of a 
power balance and increase of rationality of its extraction by means of revaluation of directions and ways of use of the 
state support of the coal-mining enterprises are proved. 
Keywords: power resources, power balance, coal, the coal-mining enterprises, the state support. 
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університету     
 

З часу проголошення незалежності України відбулися суттєві зміни у механізмі управління державним 
майном. Одним із напрямів реалізації державної політики у відповідній сфері є корпоратизація та приватизація 
майна державних підприємств, на основі якого утворюються господарські товариства. При цьому в процесі 
корпоратизації (приватизації) окремі об’єкти державної власності не включаються до статутних капіталів таких 
господарських товариств, а передаються їм на баланс. Так, станом на 1 липня 2011 р. у Єдиному реєстрі 
об’єктів державної власності обліковувалося 412,52 тис. об’єктів, які не увійшли до статутних капіталів 
господарських товариств у процесі корпоратизації, і 37,3 тис. об’єктів, які не увійшли до статутних капіталів 
господарських товариств у процесі приватизації, але залишилися на їх балансі [1]. 

У зв’язку з цим постає необхідність управління зазначеними об’єктами, здійснення якого 
супроводжується низкою ускладнень, як для органів державної влади, так і для господарських товариств - 
балансоутримувачів. Нерідко між вказаними учасниками господарських відносин виникають конфлікти, які 
тривалий час вирішуються в судовому порядку. 

Правова основа управління майном, яке перебуває на балансі господарських товариств, представлена, 
зокрема, нормами Закону України «Про управління об’єктами державної власності» [2], Положення про 
проведення інвентаризації державного майна, яке не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств, 
створених у процесі корпоратизації та приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
(далі – КМУ) від 15 липня 1997 р. № 757 [3], Положення про управління державним майном, яке не увійшло до 
статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України (далі – ФДМ) та Міністерства економіки України від 19 травня 1999 
р. № 908/68 [4]. Разом з тим ці нормативно-правові акти містять низку недоліків, і не в повній мірі враховують 
об’єктивні практичні потреби. 

Питання управління об’єктами державної власності розглядалися у багатьох наукових працях, в тому 
числі у дисертаційних роботах Р. Ю. Бикова [5], Д. І. Погрібного [6], М. М. Шкільняка [7] та інших дослідників. 
Окремі аспекти управління державним майном, переданим на баланс господарських товариств в процесі 
приватизації, проаналізовано у статтях В. Л. Пількевича та В. І. Дунаєвського [8, 9]. Однак, останнім часом 
проблеми управління цим майном набули особливої гостроти, і поки що не одержали всебічного висвітлення у 
наукових публікаціях. 

Вищевикладене свідчить про актуальність теми цієї статті, метою якої є обґрунтування пропозицій щодо 
удосконалення управління державним майном, яке перебуває на балансі господарських товариств і не увійшло 
до їх статутних капіталів. 

Аналіз правової основи управління державним майном вказує на те, що закріплення такого майна на 
балансі господарських товариств розглядається державою як тимчасовий захід, котрий передує прийняттю 
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уповноваженими органами рішень стосовно подальшого використання та розпорядження цим майном. Зокрема, 
способами управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у 
процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, є: здійснення приватизації; передача майна в оренду; 
передача майна у комунальну власність; передача майна в управління центральних та місцевих органів 
виконавчої влади; передача майна господарським товариствам, у тому числі у разі ліквідації 
балансоутримувача, на умовах відповідного договору безоплатного зберігання; списання об’єктів державної 
власності; використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, 
культурних та побутових потреб. 

Пріоритетним при обранні способу управління державним майном є його приватизація. Якщо відповідне 
державне майно не підлягає приватизації, то застосовуються наступні за черговістю способи управління (п. 1.4 
Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств 
у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі (далі – Положення). 

Разом з тим регіональні відділення ФДМ (на які покладено функції із забезпечення управління 
державним майном, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації) та 
інші органи протягом тривалого часу з різних причин не приймають управлінські рішення стосовно значної 
частини відповідних об’єктів. Так, в аналітичному звіті Головного контрольно-ревізійного управління України 
про результати діяльності за 2010 р. зазначено про наявність загрози втрати такого майна, оскільки щодо 60 % 
від його загальної кількості (на початок 2010 р. – 25,4 тис. од.) рішення не прийнято. Держава є неефективним 
власником цього майна, а органи місцевого самоврядування не мають ресурсів для управління ним. За наявною 
інформацією державні органи приватизації пропонували передати до комунальної власності: у 2008 р. – 18,5 
тис. об’єктів; у 2009 – 16,4 тис. об’єктів; у І кварталі 2010 р. – 12 тис. об’єктів. Проте майже кожна друга 
місцева рада не погодилась прийняти державні об’єкти до комунальної власності через відсутність коштів на 
покриття витрат, пов’язаних із передачею такого майна, виготовленням технічної документації на нього та 
подальшим утриманням [10]. Частина об’єктів державної власності мають загальнодержавне значення, не 
можуть передаватися в оренду і не підлягають приватизації згідно з чинним законодавством (об’єкти лісового 
фонду, гідротехнічні споруди, об’єкти цивільної оборони тощо). 

Визнаючи наявність об’єктивних чинників, котрі перешкоджають прийняттю управлінських рішень 
щодо відповідного державного майна, слід відзначити, що затягування прийняття цих рішень призводить до 
негативних соціально-економічних наслідків. Окремі господарські товариства - балансоутримувачі в 
порушення вимог законодавства іноді здійснюють продаж такого майна, передають його до статутних капіталів 
інших господарських організацій, самовільно руйнують відповідні об’єкти, зводячи на їх місці інші тощо, після 
чого органи ФДМ не завжди можуть поновити права держави в судовому порядку внаслідок порушення строків 
позовної давності без поважних причин [11]. 

Поряд із цим добросовісні суб’єкти господарювання - балансоутримувачі змушені звертатися до суду з 
позовами до органів ФДМ про зобов’язання цих органів розпорядитися відповідним державним майном [12]. В 
умовах, коли зазначені органи не приймають управлінські рішення щодо цього майна, господарські товариства 
несуть додаткові витрати, пов’язані із забезпеченням його утримання, оскільки відповідальність за збереження 
майна покладено на балансоутримувачів (п. 4 наказу ФДМ, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 
р. № 908/68). При цьому позови господарських товариств про відшкодування витрат на утримання зазначеного 
майна залишаються без задоволення. Так, у 2009 р. ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. 
Петровського» звернулося з позовом до Регіонального відділення ФДМ, і просило суд зобов’язати відповідача 
прийняти по акту прийому-передачі для подальшого утримання та розпорядження нерухоме майно, яке в 
процесі створення товариства (1997 р.) не увійшло до статутного капіталу і перебуває на балансі, а також 
стягнути витрати на утримання такого майна. Однак, відповідних обов’язків органів ФДМ законодавством не 
передбачено, що стало підставою для відмови у задоволенні позову [13]. 

Вищевикладене свідчить про необхідність активізації роботи органів державної влади з прийняття 
управлінських рішень щодо державного майна, яке перебуває на балансі господарських товариств. Одним із 
засобів забезпечення цього може бути визначення постановою КМУ граничних строків, протягом яких 
уповноважені органи зобов’язані прийняти ці рішення, а саме: 

щодо об’єктів, раніше переданих на баланс господарських товариств – протягом одного року з дня 
прийняття такої постанови; 

щодо об’єктів, які в подальшому будуть передаватися на баланс господарських товариств при проведенні 
приватизації – протягом шести місяців після такої передачі. 

Одночасно потрібно передбачити, що у разі неприйняття уповноваженими органами відповідних рішень 
у встановлені строки, витрати на утримання об’єктів державної власності, які перебувають на балансі 
господарських товариств, несе держава. Запровадження такого підходу дозволить певною мірою узгодити 
інтереси держави та цих господарських товариств, і реалізувати проголошений державою принцип щодо 
сприяння підвищенню ефективності діяльності, покращення фінансового стану господарських товариств, на 
балансі яких перебуває державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів (п. 1.3 Положення). 

Крім того, доцільно закріпити перелік прав та обов’язків балансоутримувачів, адже наразі із змісту 
Положення слідує лише наявність у них обов’язку забезпечити збереження відповідного державного майна, що 
створює прогалини у визначенні його правового режиму. Тому потрібно передбачити, зокрема, що 
балансоутримувач державного майна зобов’язаний: утримуватися від здійснення будь-яких дій щодо 
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розпорядження таким майном; вести щодо цього майна бухгалтерську та іншу передбачену законодавством 
звітність; невідкладно повідомляти відповідний орган ФДМ про будь-які зміни, що відбулися або відбуваються 
з цим майном; здійснювати поточний ремонт цього майна за власний рахунок; забезпечувати безперешкодний 
доступ представників ФДМ для здійснення перевірки стану збереження та використання майна. Поряд із цим 
потребує закріплення право балансоутримувачів використовувати це майно при веденні власної господарської 
або соціальної діяльності, здійснювати поліпшення майна за згодою регіонального відділення ФДМ, а також 
звертатися до нього з вимогою щодо забезпечення здійснення капітального ремонту за рахунок державних 
коштів, якщо це викликано невідкладною потребою. 

Аналіз правозастосовної практики свідчить також про доцільність уточнення способів управління 
державним майном, яке перебуває на балансі господарських товариств. Зокрема, це стосується такого способу, 
як «передача майна господарським товариствам, у тому числі у разі ліквідації балансоутримувача, на умовах 
відповідного договору безоплатного зберігання» (абз. 6 п. 1.4 Положення). Виокремлення такого способу 
можна пояснити намаганням держави забезпечити збереження майна без несення додаткових витрат у 
випадках, коли інші способи управління з різних причин не застосовуються. Однак такий підхід дає підстави 
для критики. По-перше, викликає заперечення позиція щодо укладання зазначеного договору у разі ліквідації 
балансоутримувача, адже через нетривалий час після такого укладання матиме місце припинення зобов’язання 
ліквідацією юридичної особи. По-друге, як відзначалося вище, відповідальність за збереження державного 
майна вже покладено на балансоутримувача безпосередньо законодавством. За таких обставин укладання 
договору лише формально підтверджуватиме виконання органами ФДМ вимог нормативно-правових актів, 
котрі передбачають необхідність прийняття цими органами рішення про застосовування одного із способів 
управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств. 

Слід також відзначити, що у випадках відмови господарських товариств від укладання договорів 
безоплатного зберігання державного майна, господарські суди відмовляють регіональним відділенням ФДМ у 
задоволенні позовів про спонукання до такого укладання. Посилаючись на ст. 179 Господарського кодексу 
України та ст. 14 Цивільного кодексу України, суди у своїх рішеннях зазначають, що спонукання до укладення 
договору можливе тоді, коли хоча б одна із сторін є зобов’язаною його укласти через пряму вказівку закону, на 
підставі державного замовлення. Між тим прямої вказівки на обов’язковість укладання господарськими 
товариствами договору безоплатного зберігання законодавство не містить [14]. 

Вищевказане свідчить про недоцільність виокремлення розглянутого способу управління державним 
майном, яке перебуває на балансі господарських товариств. Натомість укладання договору зберігання набуло б 
сенсу у випадку включення до нього умов про одержання господарським товариством плати за зберігання. В 
такому випадку виконання договору потребуватиме відповідних державних витрат, проте при неможливості 
застосування альтернативних способів управління майном це може стати єдиним засобом забезпечення його 
збереження. 

Ще однією проблемою є визначення шляхів управління державним майном у разі банкрутства 
господарських товариств, на балансі яких воно перебуває, а також у випадках ліквідації балансоутримувачів. 
Так, у вищезгаданому аналітичному звіті Головного контрольно-ревізійного управління України зазначено, що 
на початок 2010 р. 6,8 тис. об’єктів державної власності знаходилися на балансах підприємств-банкрутів, а 
понад 1,6 тис. од. майна залишилось без балансоутримувачів у зв’язку з їх ліквідацією. Однією з причин цього є 
відсутність вимоги стосовно обов’язкового залучення державних органів приватизації під час розгляду справи 
про банкрутство суб’єкта господарювання, який має на балансі державне майно, що не увійшло до статутного 
капіталу в процесі приватизації. Здебільшого суди не ініціюють залучення державних органів приватизації до 
розгляду справ та навіть відмовляють у задоволенні клопотань про вступ у справу державних органів 
приватизації [10]. 

Рахункова палата України також констатувала, що процесу ефективного управління державним майном, 
яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, завдає шкоди його примусове відчуження за 
рішенням суду під час визнання господарських товариств банкрутами [15]. 

Положення, спрямовані на вирішення зазначеної проблеми, включено до проекту нової редакції Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», внесеному Урядом на 
розгляд Верховної Ради України 18 травня 2011 р. Зокрема, проект передбачає необхідність надання 
господарському суду до проведення підготовчого засідання довідки органів приватизації (органів, 
уповноважених управляти об’єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі 
підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації 
(корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу. У разі якщо боржник є балансоутримувачем 
державного майна, ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство не пізніше трьох днів з дня її 
винесення має надсилатися суб’єкту управління цим майном. Визначено, що таке державне майно не підлягає 
відчуженню у процедурі санації, і не включається до складу ліквідаційної маси. Суб’єкт управління таким 
майном з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття 
ліквідаційної процедури у строк, встановлений для проведення такої процедури, повинен прийняти рішення 
про подальше використання цього майна (ч. 3 ст. 9, ч. 4 ст. 10, ч. 5 ст. 13, ч. 4 ст. 21, ч. 9 ст. 33 законопроекту) 
[16]. 

Погоджуючись із необхідністю прийняття розглянутих положень, передбачених законопроектом, слід 
відзначити, що у даний час навіть за наявності інформації про перебування відповідних господарських 
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товариств у процедурі банкрутства органи ФДМ іноді уникають прийняття управлінських рішень щодо 
державного майна, яке перебуває на їх балансі. Мають місце випадки, коли таким господарським товариствам 
доводиться звертатися до суду з позовами про зобов’язання регіональних відділень ФДМ розпорядитися цим 
державним майном [12]. 

Враховуючи наявність цієї проблеми, ФДМ констатує, що у багатьох випадках державні органи не 
можуть реалізувати щодо таких об’єктів жодне з управлінських рішень відповідно до вимог Положення, крім 
передачі їх до сфери управління центральних та місцевих органів виконавчої влади. При цьому Фонд 
неодноразово звертався до органів державної влади з пропозиціями щодо вирішення питань передачі 
державного майна, яке не підлягає приватизації, до сфери управління відповідних міністерств та інших органів 
виконавчої влади, але позитивного результату не досягнуто [17]. 

Зважаючи на це, є підстави для висновку, що у разі неможливості забезпечення подальшого 
використання або продажу об’єктів державної власності, єдиним способом визначення їх правової долі є 
списання. Положення передбачає можливість застосування такого способу, і визначає, що списання державного 
майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на 
їх балансі, здійснюється у порядку, визначеному постановою КМУ від 8 листопада 2007 р. № 1314 «Про 
затвердження Порядку списання об’єктів державної власності». Разом з тим слід відзначити, що вказаний 
Порядок не встановлює механізму списання відповідного державного майна у тих випадках, коли господарське 
товариство - балансоутримувач вже ліквідовано. Норми цього Порядку (п. 15 - 32) розраховано лише на 
випадки, коли на час списання суб’єкт господарювання продовжує функціонувати, і передбачають 
безпосередню участь такого суб’єкта в процесі списання, у тому числі забезпечення ним розбирання та 
демонтажу майна [18]. 

У зв’язку із вищезазначеним, та з урахуванням того, що ліквідація суб’єкта господарювання може 
відбуватися не лише внаслідок банкрутства, необхідно передбачити, що державне майно, яке залишилося після 
ліквідації господарського товариства – балансоутримувача, продовжує перебувати у сфері управління 
регіонального відділення ФДМ, яке зобов’язане прийняти рішення щодо подальшого використання цього 
майна. Водночас потрібно визначити особливості списання такого майна. 

На завершення слід відзначити, що згадуване вище Положення, затверджене наказом ФДМ та 
Міністерства економіки України від 19 травня 1999 р. № 908/68, спрямоване лише на регулювання відносин, які 
виникають за участю господарських товариств – балансоутримувачів, створених в результаті приватизації. 
Разом з тим окремого правового акту, який би спеціально визначав порядок управління державним майном, що 
не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації і перебуває на їх балансі, 
до цього часу немає. Вирішуючи спори, які виникають при здійсненні управління цим майном, деякі 
господарські суди керуються названим Положенням. Зокрема, такий підхід застосовано Господарським судом 
Кіровоградської області при розгляді спору за участю ВАТ «Дніпроенерго», створеного в процесі 
корпоратизації. З посиланням на Положення у судовому рішенні зазначено, що уповноваженим органом, на 
який покладено обов’язки щодо управління державним майном, яке не увійшло до статутного фонду 
господарського товариства, є державні органи приватизації [19]. 

Однак, обґрунтованість такого підходу викликає сумніви, оскільки корпоратизація та приватизація є 
пов’язаними, але не тотожними способами роздержавлення економіки. До того ж згідно із Законом України 
«Про управління об’єктами державної власності» прийняття рішення про подальше використання майна, що не 
увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації, віднесено до 
компетенції міністерств та інших органів виконавчої влади (п. 6 ч. 1 ст. 6). На даний час органи виконавчої 
влади приймають окремі оперативні рішення щодо управління цим майном [20], проте за відсутності єдиних 
вимог до способів та порядку такого управління воно не має системного характеру. 

У зв’язку із вказаним, та з урахуванням того, що загальні засади управління державним майном, яке не 
увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації та приватизації, є 
однаковими, відповідні норми доцільно упорядкувати, об’єднавши їх в одному нормативно-правовому акті. А 
саме, на рівні КМУ доцільно затвердити Положення про управління державним майном, яке не увійшло до 
статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації та приватизації, і перебуває на їх балансі 
(з подальшим визнанням наказу ФДМ та Міністерства економіки України від 19 травня 1999 р. № 908/68 таким, 
що втратив чинність). Запропонований правовий акт має поширюватися на всі органи виконавчої влади, у сфері 
управління яких перебуває зазначене державне майно, і враховувати норми, спрямовані на вирішення проблем, 
розглянутих вище.  

Узагальнення вищевикладеного дозволяє дійти висновків, що для удосконалення управління державним 
майном, яке перебуває на балансі господарських товариств і не увійшло до їх статутних капіталів, доцільно: 

визначити способи та порядок управління державним майном, яке знаходиться на балансі господарських 
товариств, створених в процесі корпоратизації; 

встановити граничні строки, протягом яких уповноважені органи зобов’язані прийняти управлінські 
рішення щодо державного майна, яке перебуває на балансі господарських товариств, із зазначенням того, що 
недотримання цих строків має наслідком виникнення у держави обов’язку стосовно несення витрат на 
утримання цього майна; 

закріпити перелік прав та обов’язків балансоутримувачів державного майна; 
вилучити положення щодо укладання із господарськими товариствами – балансоутримувачами договорів 
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безоплатного зберігання державного майна, передбачивши натомість можливість укладання відплатних 
договорів зберігання; 

врегулювати відносини, які виникають внаслідок банкрутства та ліквідації господарських товариств – 
балансоутримувачів, у тому числі визначити порядок списання державного майна, яке залишилося після 
ліквідації цих господарських товариств. 

Реалізація наведених пропозицій потребуватиме внесення відповідних змін до Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Порядку списання об’єктів 
державної власності, а також затвердження Положення про управління державним майном, яке не увійшло до 
статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації та приватизації, і перебуває на їх 
балансі. 

Проведений у цій статті аналіз правових питань управління зазначеним державним майном не є 
вичерпним, і вони можуть стати предметом подальших наукових досліджень. 

 
РЕЗЮМЕ 
Проаналізовано правову основу управління державним майном, яке перебуває на балансі господарських 
товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення 
управління зазначеним майном. 
Ключові слова: управління державним майном, господарські товариства, корпоратизація, приватизація, 
статутний капітал. 
РЕЗЮМЕ 
Проанализирована правовая основа управления государственным имуществом, которое находится на балансе 
хозяйственных обществ, созданных в процессе корпоратизации и приватизации. Обоснованы предложения по 
совершенствованию управления указанным имуществом. 
Ключевые слова: управление государственным имуществом, хозяйственные общества, корпоратизация, 
приватизация, уставной капитал. 
SUMMARY 
Legal framework is analysed of management state property, which is on balance of economic societies, created in the 
process of korporatizacii and privatization. Grounded suggestion on perfection of indicated property management. 
Key words: state property management, economic societies, korporatizaciya, privatization, regulation capital. 
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Волкова А., помічник юриста ТОВ „Союз-Перспектива та К”     

 
З розвитком соціально-економічних відносин цілком закономірним є виникнення комплексу нових 

завдань у сфері права щодо їх закріплення та упорядкування. А оскільки економічний потенціал будь-якого 
підприємства в сучасних умовах передусім залежить від так званого „інтелектуального капіталу”, на перший 
план в економічних відносинах виходить необхідність охорони комерційної таємниці, що представляється 
неможливим без використання правових механізмів. Дане питання набуває особливого значення внаслідок 
цінності певної інформації для суб’єкта господарювання лише тому, що вона є невідомою іншим особам, в тому 
числі конкурентам (до такої інформації зокрема можна віднести певні секрети виробництва, технологічні 
характеристики устаткування, ідеї, що знаходяться в розробці та у майбутньому можуть надати конкурентних 
переваг).  

Внаслідок зазначеного, очевидним є практичний аспект вирішення проблеми правової охорони 
комерційної таємниці. І більшість вчених-правників наголошують на тому, що „Якщо кілька років назад 
доводилося говорити тільки про науково-теоретичний аспект комерційної таємниці суб’єктів господарської 
діяльності, то зараз питання захисту внутрішніх секретів підприємств є одними з найбільш актуальних” [1, 
с.35]. Це підтверджується і зростанням наукового інтересу до аналізованої проблематики. Так, суттєвий внесок 
у дослідження правового режиму комерційної таємниці зробили як вітчизняні так і російські вчені, зокрема: 
О.Прохніцький, Ю.Носік, А.Дідук, В.Дозорцева, П.Матвієнко, В.Лопатін, Н.Гуляєва, О.Підопригора, 
С.Жилінський, В.Лопатін тощо. Проте, незважаючи на певні досягнення вітчизняної науки, ще залишається 
багато прогалин як у науковому висвітленні питань комерційної таємниці, так і в регламентації прав на неї. 
Отже, розвиток законодавства про комерційну таємницю, а також виникнення в Україні необхідних економіко-
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правових умов для практичного застосування юридичних механізмів охорони і захисту комерційно цінної 
інформації зумовлює актуальність теми дослідження та необхідність її розробки.  

Об’єктом дослідження в роботі виступають інформаційні відносини. Предметом же, відповідно, 
можна назвати суспільні відносини, які виникають з приводу використання комерційної таємниці.  

Метою роботи є розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства в сфері охорони комерційної 
таємниці. 

Основна частина. Як відомо, комерційна таємниця відноситься до інформації з обмеженим доступом, 
а саме, до конфіденційної інформації. Вищий господарський суд України зазначає, що до кола конфіденційної 
інформації у сфері господарської (підприємницької) діяльності відноситься інформація, що визнається такою 
законом (ст. 862 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)), комерційна таємниця (статті 505-508 ЦК 
України) та «ноу-хау» (ст.1 Закону України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність») [2, с. 46]. 
Комерційна таємниця, відповідно до чинного законодавства, належить до інформації з обмеженим доступом, 
що не є власністю держави. 

Слід зазначити, що Закон України «Про інформацію» не дає визначення такого поняття, як комерційна 
таємниця. Воно міститься у Цивільному кодексі, зокрема у ст. 505 ЦК України передбачено, що комерційною 
таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її 
складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до 
якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим 
обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [3]. 
Потрібно зазначити, що інститут комерційної таємниці є господарсько-правовим, оскільки сферою 
використання комерційної таємниці є господарська діяльність, яка є предметом регулювання ГК України, 
відповідно до ст. 1 вказаного кодексу, а не ЦК України. Також метою встановлення правового режиму 
комерційної таємниці є досягнення економічно вагомого результату у господарській діяльності, що відповідає 
сутності господарсько-правових відносин. Суб’єктом права на комерційну таємницю є суб’єкт господарювання, 
який безпосередньо здійснює господарську діяльність [4, с. 28]. 

Тобто характерні ознаки комерційної таємниці полягають у тому, що вона: 1) є власнісністю окремих 
юридичних осіб чи фізичних осіб- суб’єктів підприємницької діяльності; 2) має суб’єктивний характер (власник 
певної комерційної інформації самостійно визначає її цінність або відсутність такої цінності, що обумовлює її 
віднесення до категорії комерційної таємниці); 3) є невідомою іншим особам, внаслідок чого і набуває 
зазначеної цінності; 4) підлягає охороні за допомогою використання „адекватних існуючим обставинам 
заходів”. І якщо з першими трьома ознаками, що витікають із легального визначення комерційної таємниці, 
можна цілком погодитись, то останнє формулювання викликає багато питань. Виходячи із поняття, цілком 
зрозумілим є те, що власник комерційної таємниці своїми силами повинен забезпечити комплекс заходів, 
спрямований на збереження інформації у таємниці. Однак навіть загальні види даних заходів не 
конкретизовано, законодавець обмежився терміном „адекватні”. Тобто доцільним представляється окреслення 
можливостей власника із забезпечення збереження комерційної таємниці, поділивши їх, передусім, на 
організаційні та правові. До перших можна віднести належну організацію документообігу на підприємстві; 
налагоджену роботу комп’ютерної мережі із застосуванням технічних способів захисту інформації; контроль 
служби безпеки компанії. Але проблемою при реалізації організаційних заходів є баланс між захистом інтересів 
власника комерційної таємниці та дотримання прав працівників. Що ж стосується правових заходів, то до них, 
безумовно, можна віднести укладення із працівниками угоди про збереження комерційної таємниці, а також 
застосування до порушників юридичної відповідальності, в тому числі дисциплінарної, цивільно-правової, 
матеріальної, адміністративної, а в окремих випадках – і кримінальної.  

Якщо ж звернутися до поняття та ознак комерційної таємниці у зарубіжній практиці, то можна зробити 
висновок, що у промислово розвинених країнах, де використовуються інформаційні об’єкти, які представляють 
комерційну цінність, немає єдиного підходу до визначення поняття такої інформації. Застосовуються різні 
визначення, а саме: ділові секрети, виробничі секрети, торгівельні секрети, конфіденційна інформація, 
комерційна таємниця тощо. Так, у США, Німеччині, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині закріплено 
поняття „ділові секрети”. Зокрема, в США під поняттям ділові секрети розуміють різноманітні види технічної 
інформації (формули, обладнання, методи, техніку і способи виробництва); в Польщі – технічну, ділову і 
організаційну інформацію тощо [5, с.283-289]. Поняття «торгівельні секрети» вживається у Великобританії, 
Канаді, Швейцарії. В англомовній правовій літературі та в матеріалах з питань порушення конфіденційності 
цей термін використовують для відмежування інформації комерційного або виробничого характеру від 
інформації особистого характеру. До торгівельних секретів у Великобританії, США, Японії відносять 
інформацію, що придатна для промислового або комерційного використання, інформацію про способи 
виробництва, продажу тощо, а також інформацію про технології або бізнес [6, с. 206]. Тобто, як можна 
констатувати, хоча терміни, що використовуються у законодавствах різних країн, різняться, але зміст поняття 
та складові комерційної таємниці є майже незмінними. І до такої інформації, за незначними виключеннями, 
може відноситись комплекс даних виробничого, економічного, фінансового, організаційного та іншого 
спрямування, що представляє цінність для даного суб’єкта господарювання. 

Україна в даному випадку не є винятком. Відповідно до ч. 1 ст. 36 Господарського кодексу України 
відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта 
господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта 
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господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею [7]. Склад і обсяг відомостей, що 
становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до 
закону.  

Згідно ж із ч. 2 ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею можуть бути відомості 
технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно 
до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Однак такий закон, який визначав би правові 
засади використання, поширення, збереження комерційної таємниці, склад і обсяг відомостей, які можуть бути 
комерційною таємницею, перелік відомостей, які не можуть бути віднесені до комерційної таємниці, до цього 
часу не прийнятий, на що фахівці неодноразово звертали увагу. Правники зазначають, що основною 
перешкодою для розроблення закону є те, що інформація про комерційну таємницю внаслідок її 
конфіденційності не підлягає реєстрації. З цієї причини охоронних документів на неї ніхто не видає. До того ж, 
виявити неправомірне використання такої інформації майже неможливо, установити порушення і порушника 
дуже складно. 

Чинне законодавство також не встановлює і заходів захисту комерційної таємниці, не визначає 
конкретний механізм реалізації прав власників комерційної таємниці. Недосконалість чинного законодавства 
позбавляє власників інформації, яка належить до комерційної таємниці, належного захисту своєї власності, 
обмежує можливість реалізації прав особи щодо інформації з обмеженим доступом, яка створюється в процесі 
діяльності суб’єктів, завдає матеріальної та нематеріальної шкоди власникам комерційної таємниці.  

Відсутність повноцінного правового регулювання питань, пов’язаних із правом осіб на інформацію, яка 
належить до комерційної таємниці, фактично створює умови для поширення комерційного шпигунства, 
безперешкодного використання окремими особами незаконно отриманих наукомістких технологій, програмних 
продуктів, ноу-хау та іншої інформації або відомостей, які відносять до комерційної таємниці [8, с. 34]. 

Але необхідно звернути увагу і на інший бік проблеми, а саме, те, що суб’єкти господарювання, 
„прикриваючись” комерційною таємницею, часто не надають споживачу інформацію, розкриття якої не є 
бажаним для власника інформації, але комерційною таємницею бути не може, оскільки призначена для надання 
споживачеві можливості орієнтуватися на ринку товарів, робіт, послуг і робити вірний вибір. А отже, 
неповідомлення такої інформації можна кваліфікувати як введення в оману, що може призвести до негативних 
наслідків для здоров’я споживача, матеріальних збитків тощо. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 
серпня 1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» [9] зазначає види 
інформації, які не можуть бути визнані комерційною таємницею. Але економічні та соціальні відносини 
претерпіли з того часу таких змін, що на сучасному етапі даний перелік є вочевидь застарілим та потребує 
критичного перегляду.  

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновки, що інститут права на 
комерційну таємницю в законодавсті України є недостатньо розвиненим. Тому для охорони правовласником 
комерційної таємниці пропонується передбачити невичерпний перелік заходів, які може застосовувати для 
збереження інформації в таємниці юридична особа або фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, 
розділивши їх на організаційні та правові. 

Також слід передбачити, що порушення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю тягне 
цивільно-правову, дисциплінарну, матеріальну, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність 
відповідно до законодавства України. 

Крім того, для захисту прав не лише власників комерційної таємниці, а й  споживачів товарів, робіт та 
послуг пропонується переглянути перелік відомостей, що не можуть становити комерційної таємниці, 
відповідно до потреб сьогодення. 
 
РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено дослідженню особливостей комерційної таємниці як одного з видів інформації з обмеженим 
доступом. Розкрито поняття, ознаки комерційної таємниці, специфіку її правової охорони. На підставі 
проведеного аналізу зроблено пропозиції щодо удосконалення правової регламентації відносин, які виникають 
з приводу комерційної таємниці, в Україні. 
Ключові слова: інформація з обмеженим доступом, таємниця, комерційна таємниця, правовий режим. 
 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию особенностей коммерческой тайны как одного из видов информации с 
ограниченным доступом. Раскрыто понятие, признаки коммерческой тайны, специфику ее правовой охраны. На 
основании осуществленного анализа внесены предложения относительно регламентации отношений, 
возникающих по поводу коммерческой тайны, в Украине. 
Ключевые слова: информация с ограниченным доступом, тайна, коммерческая тайна, правовой режим. 
SUMMARY 
The article deals with characteristics of commercial confidentiality as one of the types of information with restricted 
access. The  concept, the signs of commercial confidentiality, the specifics of its legal protection have been disclosed. 
Based on an analysis of suggestions  regarding to the the regulation of relations arising according to  trade secrets  in 
Uukraine were made.  
Keywords: restricted access information, secret, trade secrets, the legal regime. 
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Складний характер завдань, що постали перед правоохоронними органами в умовах трансформації 

українського суспільства у напрямку побудови незалежної держави, демократичної політичної системи та 
ринкової економіки, визначив винятково високі вимоги до професійних якостей працівників органів внутрішніх 
справ.  

Із набуттям незалежності принципового значення набули завдання реформування системи МВС України, 
приведення її до вищих стандартів діяльності правоохоронних органів демократичної правової соціальної 
держави. Одним із найголовніших із-поміж них є здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення 
роботи з кадрами, щодо їх відбору, підготовки та готовності діяти у нових історичних умовах. 

Актуальність розглянутих у пропонованій увазі статті питань зумовлена тим, що для належного 
організаційного та правового забезпечення реалізації кадрової політики в системі МВС України, створення її 
наукових засад важливим є не тільки аналіз ефективних зарубіжних моделей, але й узагальнення історичного 
досвіду кадрового забезпечення діяльності  органів внутрішніх справ упродовж усього періоду розвитку 
незалежної української держави. 

Проблеми кадрового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ різною мірою висвітлені в працях 
М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, В.С. Венедіктова,              М.І. Іншина, Ю.Ф. Кравченка, Н.П. Матюхіної,   А.А. 
Стародубцева, В.П. Пєткова, І.М. Шопіної, О.Н. Ярмиша та інших учених. 

 В опублікованих роботах із зазначеної проблематики здебільшого здійснений аналіз окремих аспектів 
діяльності щодо кадрового забезпечення органів внутрішніх справ, а отже питання пов’язані зі становленням, 
розвитком та сучасними тенденціями на шляху вдосконалення системи підготовки кадрів за часів незалежності 
в науковому плані, залишаються малодослідженими саме в історичному аспекті. 

Відтак, зазначена тема дослідження є актуальною і заслуговує на більш серйозну увагу з боку 
українських науковців. Таким чином, метою статті є дослідження історії формування, розвитку та сучасних 
тенденцій у діяльності МВС України, пов’язаних із кадровим забезпеченням органів внутрішніх справ. 

Завдання розбудови в Україні демократичної правової держави, невід’ємним елементом якої є органи 
внутрішніх справ, зумовило необхідність пошуку та впровадження якісно нових підходів до організації їх 
діяльності. З перших років існування України як незалежної держави питанням розвитку правоохоронних 
органів було приділено значну увагу, про що, зокрема, свідчить весь комплекс нормативно-правових актів 
прийнятих за цей час як на загальнодержавному рівні, так і безпосередньо МВС. Це, передусім, питання 
визначення завдань, принципів, прав та обов’язків МВС і його структурних підрозділів, організаційних засад 
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побудови та багато інших. Важливе місце в їх переліку посідають питання кадрового забезпечення, позаяк ніяка 
реформа органів внутрішніх справ не могла досягти своєї мети без створення нової системи якісного 
комплектування МВС особовим складом та виконання ним повною мірою своїх службових обов’язків. 

Досліджуючи питання діяльності МВС у сфері підготовки кваліфікованих кадрів правоохоронців, 
щонайперше необхідно вказати на те, що з перших днів свого існування як правоохоронного органу незалежної 
держави керівництво МВС України повсякчас приділяло увагу підготовці та зміцненню кадрового потенціалу 
міліції. 

Загальновідомо, що успіх будь-якої справи значною мірою залежить від людей, які її виконують, від 
їхньої фахової, фізичної та психологічної підготовки, відданості справі та розуміння своєї ролі й місця в 
колективних діях, рівня особистої дисциплінованості, відповідальності за доручену ділянку роботи тощо. 
Формування цих найнеобхідніших якостей можливе лише за умов правильної організації та здійснення добору, 
підготовки, розстановки та виховання особового складу. Саме в цьому напрямку в другій половині 90-х рр. ХХ 
ст. було розпочато реформування кадрових підрозділів міліції України, основним завданням якого, фактично, 
стало створення нової системи підготовки кадрів. У процесі реформування керівництво МВС обрало за мету 
створити таку систему кадрової політики, яка би стала запорукою подальшої злагодженої та ефективної 
діяльності ОВС у боротьбі зі злочинністю та охороні правопорядку. 

Історичний досвід діяльності органів внутрішніх справ незалежної України свідчить про те, що за доволі 
короткий строк була створена багатопрофільна відомча система підготовки кадрів, яка забезпечувала 
підготовку фахівців для всіх галузевих служб системи МВС України. Систематично вдосконалювалися порядок 
комплектування та організація навчання кандидатів на службу, у навчальний процес були запроваджені нові 
інтегровані програми, що сприяло більш якісній професійній підготовці майбутніх працівників міліції. 

З набуттям незалежності в основу реформування кадрової політики  в органах внутрішніх справ були 
покладені Закон України «Про міліцію», «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України», 
затверджені постановами Кабінету Міністрів «Положення про проходження служби рядовим і начальницьким 
складом органів внутрішніх справ України», «Положення про Міністерство внутрішніх справ України», 
«Концепція реформування системи МВС України», які на той час дали змогу не тільки створити умови для 
реформування системи служби в ОВС, а й заклали нові підвалини підготовки майбутніх фахівців для  
української міліції. У подальшому принципового значення для розвитку ОВС набувають затверджена Указом 
Президента України від 17 вересня 1996 р. «Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996-
2000 роки»[1], «Концепція розвитку системи Міністерства внутрішніх справ», схвалена Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 квітня 1996 р.[2], Указ Президента України від 20 березня 2008 р. за № 245 «Про 
заходи щодо реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України»[3]. В кожному з цих 
документів чільне місце посідають заходи, спрямовані на поліпшення роботи з кадрами. 

МВС України через систему наказів, інструкцій, рекомендацій спрямовувало та регулювало цю 
діяльність. Неодноразово різні аспекти роботи з кадрами підлягали обговоренню на засіданнях колегій МВС 
України, де були прийняті відповідні рішення. Одним із найбільш важливих нормативних актів цього часу, 
спрямованих на вдосконалення роботи з кадрами ОВС, є «Комплексна програма вдосконалення роботи з 
кадрами та підвищення авторитету міліції на 1999-2005 роки», затверджена наказом МВС України від 29 січня 
1999 р.[4]. 

Одночасно вдосконалювалася й розвивалася  організаційна структура кадрових апаратів. Із метою 
забезпечення належного рівня управління роботою з кадрами у 1992 році в структурі апарату МВС України 
було створено Головне управління кадрів, що функціонувало як самостійна служба. Відповідні управління 
кадрами були організовані в ГУМВС Автономної Республіки Крим та УМВС областей [5]. На місцях кадровою 
роботою займалися відділи та групи кадрів. Відділи кадрів увійшли також до структури деяких галузевих 
служб (управління по боротьбі з організованою злочинністю, управління державної служби охорони, 
управління виконання покарань). У штатний розпис УВС, міськрайорганів було уведено посаду заступника 
начальника по роботі з кадрами. 

Наступним кроком на шляху подальшого організаційного вдосконалення діяльності кадрових підрозділів 
став наказ МВС України від 14 січня 1996 р. «Про реорганізацію кадрових апаратів органів внутрішніх справ»,  
яким на виконання рішення колегії МВС України кадрові підрозділи були реорганізовані в апарати по роботі з 
особовим складом [6]. Поява цього документа була викликана наявністю суттєвих прорахунків у сфері кадрової 
роботи, які негативно позначалися на результатах діяльності ОВС загалом, їх авторитеті в суспільстві, як от 
формалізм у роботі кадрових апаратів, неякісність відбору кадрів, відсутність дієвої системи їх професійного 
супроводження, нездатність керівників усіх ланок з’єднувати колектив, провадити правильну дисциплінарну 
практику, недбале ставлення до професійної підготовки, соціально-побутових проблем підлеглих, низький 
рівень виховної роботи і т. ін. 

Необхідно звернути увагу й на те, що реорганізація кадрових апаратів у апарати по роботі з особовим 
складом була не елементарним зміненням назв, а спробою закласти принципово нові підходи до всієї системи 
підбору, розстановки та формування кадрів. Відтак, кадрове забезпечення ОВС, підготовка фахівців із високим 
інтелектуальним і моральним потенціалом, виховання у них високого рівня свідомості були визначені як одне з 
головних завдань. У січні 1996 р. із метою підвищення службової дисципліни та законності серед особового 
складу було затверджено Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ [7], а у жовтні 2000 року Колегією 
МВС України був схвалений Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ       України [8].  
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До того ж, на кадрові апарати, на додаток до звичних для них функцій, покладалися функції соціального 
захисту працівників, психологічного забезпечення службової діяльності та здійснення культурно-масової 
роботи. В контексті реформування МВС кадрова робота повинна була стати найважливішим компонентом усієї 
системи виховного впливу на особовий склад. 

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. робота з удосконалення організації та здійснення добору, підготовки, 
розстановки й виховання особового складу тривала. Усвідомлюючи важливість проблеми і необхідність нових 
підходів до розв’язання  питань кадрової політики, колегія МВС затвердила Комплексну програму кадрового 
забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ на період до 2000 р. і план її 
реалізації. Було вжито заходів, спрямованих на подальше поліпшення роботи з персоналом ОВС в особливих, 
екстремальних умовах [ 9, с. 237-238].  

Варто наголосити, що стратегічним напрямком став курс на формування нової психології працівників 
ОВС – як виконавців, так і керівного складу. Подальше реформування міліції потребувало здійснення 
підготовки і виховання нового покоління правоохоронців, підоснову світогляду яких, на відміну від радянських 
часів, становитимуть загальнолюдські цінності, принципи гуманізму та демократизму, усвідомлення свободи і 
прав людини як найважливішого досягнення суспільства. 

 За цих умов авторитет міліції – той наріжний камінь, який опинився у центрі уваги  підрозділів роботи з 
особовим складом. Але, попри певні позитивні зрушення у сфері правоохоронної діяльності, органи міліції на 
кінець 90-х рр. ХХ ст. не отримали повної довіри і підтримки населення. 

 Така ситуація зумовила необхідність у подальшому вдосконаленні роботи з комплектування міліції 
відповідними кадрами та забезпечення проходження служби особовим складом. Ця робота з кінця 90-х рр. ХХ 
ст. базується на «Комплексній програмі вдосконалення роботи з кадрами, підвищення авторитету міліції на 
1999-2005 роки», Програмі розвитку партнерських відносин між міліцією та населенням на 2000-2005 роки [10], 
Комплексній програмі кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх справ та забезпечення законності 
і дисципліни на 2001 - 2005 роки [11], інших концептуальних документах. Були змінені підходи до 
комплектування органів міліції. Вони були орієнтовані, насамперед, на досягнення головної мети: поповнення 
лав міліції працівниками, які не тільки за покликом душі бажають присвятити життя справі боротьби зі 
злочинністю, а й за своїми фізичними, діловими (а головне – моральними) якостями відповідали би вимогам 
сьогодення. 

 З цією метою у 2000 р. запроваджений новий порядок відбору на службу. Він полягає в більш глибокому 
та ретельному вивченні кандидатів, серед іншого із застосуванням новітніх методів психологічного тестування 
та подальшим навчанням  в училищах професійної підготовки на основі нової модульної програми. Тільки 
після проходження цих етапів кандидати отримують право посісти відповідні                 посади [12, с. 14].  

Була подовжена робота щодо вдосконалення організаційної структури кадрових апаратів. У грудні 2001 
року на базі Головного управління роботи з особовим складом МВС України був створений Департамент 
роботи з персоналом МВС України та затверджене відповідне положення [13]. У 2008 році його було 
реорганізовано у Департамент кадрового забезпечення [14]. 

Зазначені заходи певною мірою сприяли підвищенню ефективності системи підготовки та підбору 
кадрів, що дозволяло добирати високопрофесійних і перспективних працівників для комплектування керівних 
посад. Кадрова політика стала ще одним визначальним фактором на шляху створення міцної правоохоронної 
системи нашої держави. 

Необхідно вказати на те, що з перших кроків створення міліції незалежної України колегія МВС активно 
працювала над зміцненням високопрофесійного ядра органів, служб та підрозділів внутрішніх справ, здатного 
ефективно, на високому рівні розв’язувати завдання правоохоронного спрямування. Перефразовуючи 
сакраментальне «кадри вирішують все», можна сказати, що керівництво МВС із перших днів існування міліції 
як правоохоронного органу незалежної держави намагалося втілити в життя формулу «професіонали 
визначають все».  

Принагідно зазначимо, що з розпадом Радянського Союзу Україна втратила навчальну базу, але вже 1992 
року було утворено 13 вищих навчальних закладів системи МВС, які почали щороку випускати близько 6 тис. 
фахівців. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1992 року Наказом МВС України від 
15 лютого 1992 року на базі Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського та Київського філіалу 
Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників МВС СРСР було створено Українську 
академію внутрішніх   справ [15]. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 року вперше на теренах незалежної України 
був затверджений новий Перелік напрямів підготовки фахівців із вищою освітою за професійним 
спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій, до якого за поданням 
Міністерства внутрішніх справ у галузі знань «Право» до спеціальностей кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і 
«молодший спеціаліст» було додано нову спеціальність «Правоохоронна діяльність», а Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 червня 1997 року її було поширено на підготовку бакалаврів і магістрів, що дозволило 
розпочати повноцінну підготовку високопрофесійних фахівців-юристів для міліції незалежної  України [16]. 

 У 2000 р. система підготовки кадрів для ОВС налічує вже 14 відомчих навчальних закладів, 9 інститутів 
та 2 училища, де за державним замовленням навчається понад 26,7 тис. курсантів та слухачів. Цього ж року 
ними було випущено 9 тис. фахівців. У системі підготовки кадрів для ОВС України було закладено підвалини 
ступеневої освіти. Довишівська підготовка здійснюється в юридичних ліцеях, післядипломна – в магістратурах 
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та інститутах перепідготовки й підвищення кваліфікації. Упродовж 1996-2000 рр. магістерську підготовку 
завершили 373 особи [17, с. 128]. У 2009 році система відомчої освіти Міністерства об’єднує вже шість 
університетів внутрішніх справ, шість юридичних інститутів, Академію внутрішніх військ та Академію 
управління МВС, у яких навчається понад 15 тис. курсантів, 7 тис. слухачів та 938 слухачів магістратури [18]. 

Нині МВС фактично підпорядковані 8 вищих навчальних закладів, які готують кадри для служб міліції. 
Щороку міліцейські лави поповнюють близько 3,5 тис. випускників вищих навчальних закладів МВС [19]. На 
сьогодні здійснюється підготовка спеціалістів майже для всіх галузевих служб ОВС. Відомчі заклади освіти 
мають значний науково-педагогічний потенціал, який протягом всіх років існування міліції незалежної України 
невпинно зростав. Якщо в 1992 р. він становив 12 докторів та 205 кандидатів наук, то в 2000 р. – 130 докторів 
та 740 кандидатів наук. У 2009 році навчальний процес забезпечують уже близько 3 тис. викладачів, із яких 274 
мають учений ступінь доктора наук і 1670 – кандидата наук [18].  

Створена за роки незалежності система підготовки кваліфікованих кадрів для правоохоронних органів 
дозволила досягти певних результатів. Так, наприклад, питома вага працівників із вищою освітою серед 
начальницького складу з 1997 до 2000 рр. збільшилася майже на 5%, а юристів – на 7 %. У підрозділах ДСБЕЗ 
питома вага юристів серед начальницького складу зросла на 13,6%, карного розшуку – на 9,0%, БОЗ – на 8,3%, 
слідства – на 8% [20]. 

Водночас необхідно зазначити, що нарівні з позитивними здобутками в роботі з кадрами наприкінці 
першого десятиріччя 2000-х рр. почали накопичуватися досить суттєві проблеми. Серед них невиправдане 
збільшення управлінського апарату, постійне створення нових підрозділів, які нерідко дублювали функції один 
одного. Як наслідок – суттєве зниження ефективності розв’язання завдань щодо зміцнення правопорядку. 
Вагомі недоліки виникли і в питаннях добору й розстановки кадрів, а надто керівної ланки. Із суб’єктивних і 
об’єктивних причин фактично розмивалося професійне ядро, втрачалася наступність у роботі, нівелювалися 
напрацьовані позитивні службові традиції. Подоланню цих нагальних проблем не сприяла й система галузевої 
освіти, яка поступово втрачала свою індивідуальність, що зумовлено особливими вимогами до підготовки 
фахівців для органів внутрішніх справ. 

Така ситуація спонукала нове керівництво МВС починаючи з 2010 року до вжиття радикальних заходів, 
спрямованих на розв’язання наявних проблем у роботі з кадрами. Передусім, здійснено суттєву роботу з 
упорядкування структури і штатної чисельності органів внутрішніх справ. Нова організаційна побудова 
центрального апарату Міністерства, його регіональних і транспортних главків і управлінь дозволила скоротити 
їх загальну чисельність на 30%. Було вжито заходів щодо перегляду, впорядкування та об’єднання багатьох їх 
функцій, зосередження переважно на контрольно-управлінській та представницькій діяльності [21]. 

Здійснено низку заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи керівної ланки органів 
внутрішніх справ, яка провадиться за двома напрямками. З одного боку, вживається заходів щодо суттєвого 
скорочення кількості таких посад; із іншого, – провадиться цілеспрямована робота щодо заміщення їх 
працівниками, здатними на  високому професійному рівні організувати діяльність підпорядкованих підрозділів. 
Триває робота з удосконалення відбору кадрів на службу. Зокрема, запроваджено Єдину систему професійної 
орієнтації населення щодо набуття професій працівників органів внутрішніх справ. До роботи в міліції 
залучають громадян, котрі мають стійку мотивацію до правоохоронної діяльності та психологічну готовність до 
пов’язаних із нею проблем. Запроваджена в практику принципово нова система критеріїв оцінки діяльності 
служб, яка докорінно змінила власне підхід до визначення її результативності. Новацією цієї системи є те, що в 
її основі не кількісні показники, що стосуються складених протоколів, розкритих чи розслідуваних злочинів, а, 
переважним чином, оцінка населення, яку відстежують незалежні експерти. 

 Суттєвому реформуванню піддано й систему підготовки фахівців вищої кваліфікації. Значно розширена 
підготовка кадрів за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» як найбільш адаптованою до завдань міліції. З 
2010 року вступила в дію експериментальна модель навчання за схемою «курсант – військовослужбовець – 
курсант», що дозволить курсантам не лише набути практичного і життєвого досвіду під час виконання 
правоохоронних завдань у патрульній службі, але й сприятиме відбору професійно орієнтованої молоді зі 
стійкою мотивацією до служби в органах внутрішніх справ.  

Якіснішому розв’язанню цих завдань сприятимуть і нові підходи до підготовки науково-педагогічних 
кадрів для системи МВС. Насамперед, такі кадри формуватимуться з практиків, здатних виробити в 
майбутнього фахівця навички й уміння, потрібні для розв’язання  правоохоронних завдань. Докорінно 
змінюються вимоги й до змісту наукових досліджень. Відтепер усі вони матимуть прикладний характер і 
будуть спрямовані на впровадження в практику найефективніших способів розв’язання оперативно-службових 
завдань [19]. 

Сучасна історія відкрила нову сторінку діяльності української міліції – міжнародне співробітництво за 
різними напрямками її діяльності, серед іншого і в підготовці висококваліфікованих кадрів. Розвиваючи 
міжнародне співробітництво з правоохоронними органами країн ближнього та дальнього зарубіжжя в напрямку 
підготовки кадрів, керівництво МВС основними завданнями вбачає створення умов та можливостей для 
ознайомлення і користування зарубіжним досвідом організації навчання, усталеними вимогами щодо 
організації та результатів підготовки кадрів органів внутрішніх справ, станом і результатами наукових 
досліджень у сфері кримінального судочинства та боротьби зі злочинністю, практичним досвідом окремих 
країн та досвідом міжнародного співробітництва з цих питань; підвищення рівня якості підготовки кадрів для 
органів внутрішніх справ на рівні прийнятих світових стандартів; удосконалення організації навчального 
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процесу; проведення наукових досліджень із питань організації правоохоронної діяльності, боротьби зі 
злочинністю тощо. 

Для реалізації цих завдань упродовж усього періоду становлення та розвитку системи підготовки кадрів 
для органів внутрішніх справ незалежної держави були започатковані й невпинно розвиваються досить 
різноманітні напрямки та форми міжнародного співробітництва: обмін делегаціями з метою ознайомлення з 
досвідом діяльності в певних сферах правоохоронної діяльності, участь у міжнародних конференціях та 
семінарах, у спільних міжнародних проектах, організація стажувань, підвищення кваліфікації кадрів тощо. До 
тогож, у питаннях удосконалення роботи з кадрами керівництво МВС незмінно спирається на досвід 
правоохоронної діяльності та рекомендації як правоохоронних систем інших країн, так і рекомендації 
провідних міжнародних організацій, а саме: Ради Європи, Європейського Союзу, ГАТТ/СОТ. 

Таким чином, історичний аналіз досвіду МВС у напрямку кадрового забезпечення його діяльності 
впродовж існування України як незалежної держави дає підстави висновувати що, попри певні здобутки, 
реформування системи правоохоронних органів потребує подальшого вдосконалення системи підготовки та 
виховання особового складу. На сучасному етапі здійснюються заходи щодо вдосконалення організаційної 
структури системи МВС України, приведення її до міжнародних стандартів правоохоронної діяльності. Це 
потребує абсолютно нового рівня її кадрового забезпечення. Реалізувати це можливо за умов підвищення 
ефективності функціонування органів внутрішніх справ, серед іншого і шляхом раціональної побудови їх 
основних і допоміжних організаційних структур та систем управління ними, оптимізації штатної чисельності 
працівників, організації сучасної системи добору, комплектування, підготовки та перепідготовки особового 
складу і, щонайперше, керівної ланки; підвищення ефективності службової, соціально-гуманітарної та 
професійно-психологічної підготовки особового складу; здійснення заходів із поліпшення матеріального і 
соціального забезпечення працівників міліції. 

 
РЕЗЮМЕ  
У статті розглянуто питання діяльності органів державної влади та управління, МВС України щодо 
нормативно-правового та організаційного забезпечення кадрової роботи в системі МВС України протягом 
усього періоду становлення та розвитку незалежної держави. Проаналізовано формування нормативно-правової 
бази, особливості організаційного забезпечення, напрями реформування та міжнародного співробітництва у 
сфері підготовки кадрів.  
Ключові слова: реформування МВС, підготовка кадрів, кадрове забезпечення ОВС, міжнародне 
співробітництво 
РЕЗЮМЕ  
В статье рассмотрены вопросы деятельности органов государственной власти и управления, МВД Украины 
относительно нормативно правового и организационного обеспечения кадровой работы в системе МВД 
Украины в течение всего периода становления и развития независимого государства. Проанализировано 
формирование нормативно-правовой базы, особенности организационного обеспечения, направления 
реформирования и международного сотрудничества в сфере подготовки кадров. 
Ключевые слова: реформирование МВД, подготовка кадров, кадровое обеспечение ОВД,  международное 
сотрудничество. 
SUMMARY  
In the article it is considered the activities of public authorities, Ministry of Internal Affairs of Ukraine concerning legal 
regulations and organizational maintenance personnel work in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine during the 
period of formation and development of an independent state. It is analyzed the formation of the regulatory framework, 
peculiarities of organizational support, the direction of reforming and international cooperation in the field of staff 
training.  
Кeywords: reforming of the Ministry of Internal Affairs, staff training, staffing of the agencies of internal affairs, 
international cooperation. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ілюхін О.О.,  Приазовський державний технічний університет     

 
Управління такою складною організаційною системою як корпорація неможливо здійснити одній особі і 

тому корпорація управляється групою менеджерів, які утворюють орган управління корпорацією, наділений 
визначеними повноваженнями. При цьому відмітною рисою ефективності управління корпорацією є не тільки 
професіоналізм найманих менеджерів, але і збіг мотивації менеджерів з інтересами власників. 

Класичні теорії фірми припускають, що менеджери діють у найкращих інтересах власників. Однак, коли 
справа доходить до практики, то предстає зовсім інша картина. Справа в тому, що менеджери теж люди, і саме 
представлення та особисті інтереси менеджерів, а не інтереси власників часто грають більш значну роль при 
прийнятті управлінських рішень. Такі конфлікти між менеджерами корпорації та її власників одержали назву 
агентських конфліктів. Наочно різниця між поглядами власників і менеджерів корпорації в процесі управління 
демонструє табл. 1, яку складено на основі робіт [1-4]. 

У теперішній час досвід функціонування корпорації дозволяє говорити про зовнішні та внутрішні 
механізми рішення агентських конфліктів на користь власників. Внутрішні механізми контролю побудовано на 
основі безпосередніх взаємовідносин акціонерів і менеджерів корпорації або ж опосередковано через Раду 
директорів корпорації. А зовнішні механізми контролю засновуються на ефективному функціонуванні 
зовнішніх посередників у взаємовідношеннях власників та управлінців корпорацій. У систему зовнішніх 
посередників, на думку багатьох економістів, включаються держава, фінансові та товарні ринки. 

До внутрішніх механізмів рішення агентських конфліктів відносяться: складання трудового контракту і 
побудова системи оплати праці менеджерів; покладання контролю за діяльністю менеджерів на Раду 
директорів. 

Найбільш визнаним механізмом внутрішнього контролю за діяльністю менеджменту корпорації є 
залучення акціонерами до захисту своїх інтересів агентів, які наділяються визначальними контрольними 
повноваженнями. Вони не є працівниками корпорації і тому називаються «зовнішніми директорами», або 
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«незалежними», або «аутсайдерами». Припускається, що вони не будуть пов'язані безпосередньо з оперативним 
управлінням корпорацією і становляться, таким чином, захисниками інтересів власників. 

 
Таблиця 1 

Основні типи агентських конфліктів 
Проблема Власники Менеджери 

Імідж менеджерів 
корпорації 

Прагнення до економії Прагнення до розкоші 

Вибір інвестиційного 
горизонту 

Довгостроковий Короткостроковий 

Відношення до ризику Власники несуть ризик по рішеннях 
прийнятих найманими 
управлінцями 

Менеджери приймають і реалізують 
в життя рішення, по яких не несуть 
відповідальності 

Ефективного використання 
прибутків 

Одержання у вигляді дивідендів або 
капіталізації, по ставці не нижче 
норми прибутковості 

Збільшення власного впливу в 
корпорації й власного добробуту 
 

Відносин до корпорації Як одному із джерел доходів Як до єдиного джерела доходів 
Прагнення до встановлення 
контролю над корпорацією 

У власників великого пакету – 
сильне, у власника малого  – низьке 

Сильне 

Стимули до злиття й 
поглинання, здійснюваних 
корпорацією 

Одержання прибутку не нижче 
норми прибутковості 

Як правило, збільшення власного 
впливу і задоволення 
марнославства 

Відношення до продажу 
корпорації 

При достатній премії за продаж 
пакета акцій – позитивне 

Як правило, негативне 

Прагнення до здійснення 
особистих витрат за рахунок 
корпорації 

Низьке, чим більша частка 
акціонерного капіталу, тим нижче 

Високе 

 
У той же час ефективний контроль за діяльністю корпорації можливий лише тоді, коли особа, наділена 

такими повноваженнями, детально ознайомлена з роботою корпорації. Цими відомостями може володіти лише 
внутрішній управляючий – персонал корпорації. Тому поряд з «зовнішніми» директорами контроль за 
діяльністю здійснюють і «внутрішні» директори («інсайдери») корпорації, висунуті з управляючого персоналу. 

У сукупності ці дві групи утворюють Правління (або Раду) директорів, що здійснює контроль за 
діяльністю корпорації. Однак, жодна Рада директорів не може гарантувати ефективність корпоративного 
управління. Тому необхідна наявність і інших механізмів корпоративного управління. Такими є зовнішні 
механізми контролю. 

Одним із основних зовнішніх механізмів контролю є контроль з боку фінансового ринку. 
Важлива роль фінансового ринку в системі корпоративного управління пояснюється високим 

позитивним взаємозв'язком між ефективністю менеджменту корпорації та ціною її акцій [5]. На користь цього 
факту свідчать емпіричні дослідження раціональності ринку Р. Мертона [6]. Дякуючи цьому, акціонер, який не 
має можливості безпосередньо оцінювати роботу менеджерів, має можливість судити про ефективність 
управління корпорації по змінам курсу акцій корпорації відносно акцій інших корпорацій цієї галузі або ж 
відносно фондового ринку в цілому. 

Традиційно розрізняють два види угод ринку корпоративного контролю – це злиття й поглинання. Під 
злиттям розуміється фінансова угода, що приводить до об'єднання двох або більше корпорацій в одну, з 
конвертацією або без конвертації акцій компаній, які зливаються, із збереженням складу власників і їх прав. А 
під поглинанням розуміється купівля корпорацією-покупцем контрольного пакету акцій корпорацією-покупцем 
корпорації-мети. 

Як свідчать результати досліджень ряду авторів, реалізація внутрішніх та зовнішніх конфліктів 
здійснюється за допомогою різних моделей корпоративного управління в залежності від ступеня 
сконцентрованості капіталу та від того, у чиїх руках знаходиться контроль над підприємством. Указане довело 
необхідність проведення класифікації моделей корпоративного управління. Запропоновану класифікацію 
побудовано на засаді використання комбінованого критерію ступеня концентрованості капіталу корпорації з 
критерієм наявності контролю в руках менеджерів або зовнішніх власників. Вона включає моделі: яка 
характеризується сполученням критеріїв концентрованого капіталу і контролю у руках менеджерів (не 
корпорація); «класичну корпорацію» – сполучення критеріїв концентрований капітал і контроль у руках 
зовнішніх власників; модель, яка містить експлуатацію бізнесу компанії менеджерами на сполученні критеріїв 
розпилений капітал і контроль в руках менеджерів, та модель, засновану на експлуатації бізнесу компанії 
найбільш великим акціонером (на сполученні критеріїв розпилений капітал і контроль у руках зовнішніх 
власників). 

Висновки. Розглянуті моделі корпоративного управління, механізми рішення агентських конфліктів 
одержали своє втілення в економічній практиці  і довели своє право на існування. Можна стверджувати, що 
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використання тієї чи іншої моделі залежить від необхідності урахування того чи іншого внутрішнього чи 
зовнішнього чинника, який впливає на функціонування корпоративного підприємства.  

 
РЕЗЮМЕ 
У роботі розглянуто особливості організації корпоративного управління на підприємстві. 
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ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ ДИТИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
Красицька Л.В., доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету, кандидат 
юридичних наук, доцент     
 

Захист прав дитини є одним із найважливіших завдань Української держави, оскільки діти – не тільки 
майбутнє держави, а передусім – її сьогодення. За даними Державного комітету статистики України, в Україні станом 
на 1 січня 2011 р. постійне дитяче населення віком до 18 років становило 8 003 281 особи (для порівняння  –  
кількість дітей в Україні на 1 січня 1991 року складала 13 187 078 осіб) [1]. Діти – найменш захищена верства 
населення, як у соціальному плані, так і у правовому аспекті. На жаль, для сучасного суспільства порушення 
сімейних прав дитини є звичайним явищем, тому державі необхідно створювати ефективний правовий механізм 
захисту прав дитини. Одним із елементів механізму захисту прав дитини є організаційно-правові форми захисту. 
Найбільш важливу роль у захисті прав дитини відіграє судова форма захисту. Законом України від 17 липня 1997 
р. № 475/97-ВР була ратифікована Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950р., Перший 
протокол та протоколи №2, 4, 7 і 11 до Конвенції, у зв’язку з чим відповідно до ст. 9 Конституції України від 28 
червня 1996 року Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950р. стала частиною національного 
законодавства України. Згідно зі ст. 17 Закону України від 23.02.2006 р. №3477- IV «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію 
та практику Суду як джерело права. Стаття 1 цього ж закону, яка містить визначення термінів, передбачає, що 
Конвенція – це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, 
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а практика Суду – це  практика Європейського 
суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини. Оскільки дитина, перш за все, як суб’єкт 
правовідносин є людиною, то особливої актуальності набуває питання визначення позиції Європейського суду з 
прав людини щодо захисту сімейних прав дитини, оскільки застосування в Україні нового джерела права – 
практики Європейського суду з прав людини можливе лише при наявності взагалі інформації про існування 
таких рішень Європейського суду з прав людини стосовно захисту прав дітей задля формування як певного 
суддівського розсуду у правозастосуванні, так і певної правової позиції у представників, інших осіб, які 
звертаються до суду за захистом порушених прав дитини.   

Слід зазначити, що практика Європейського суду з прав людини щодо захисту окремих суб’єктивних 
прав досліджувалася у роботах як правників-науковців, зокрема, П. М. Рабіновича [2, с. 9-30], О. В. Соловйова 
[3], так і  юристів-практиків, зокрема, В. Г. Буткевича, В. Т. Маляренка  [4], А. Г. Яреми [5]. Проте в більшості 
своїй проведені дослідження стосувалися визначення європейських стандартів прав людини, визначення місця 
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практики Європейського суду з прав людини у системі джерел права, питання ж захисту сімейних прав дитини 
Європейським судом з прав людини досліджувалися лише фрагментарно.    
 Метою цієї статті є визначення позиції Європейського суду з прав людини щодо захисту сімейних прав 
дитини. 
 Як зазначає О.В. Соловйов, з аналізу актів Верховного Суду України  (далі - ВСУ) випливає, що вищий 
український суд все ще не готовий (чи не вважає за необхідне) розглядати як джерела права значну кількість 
правоположень, вироблених Європейським судом з прав людини (далі – Суд). На його думку, слід відзначити 
схильність ВСУ до застосування насамперед тих рішень Суду, які винесені у справах щодо України (наприклад, 
рішення Суду у справі «Українська прес-група»), а також рішень, посилання на які містяться безпосередньо у 
таких справах (рішення Суду у справі «Лінгенс» згадувалося Судом у зв’язку із обґрунтуванням його ж рішення 
у справі «Українська прес-група»). Окрім того, очевидний вплив на формування позицій ВСУ в частині 
застосування рішень Суду справляє практика Конституційного Суду України. Так, вищий український суд 
застосовує правові позиції Суду у тій їх частині, в якій вони вже використовувалися у практиці суду 
конституційної юрисдикції та оминає інші рішення Суду, що є набагато ближчими до обставин справи. Це 
явище можна вважати своєрідною, так би мовити, «націоналізацією» практики Суду [3, с.94].   

Дійсно, слід погодитися з О.В. Соловйовим, що національні суди досить обережно підходять до 
застосування рішень Європейського суду з прав людини в якості джерела права, хоча є правові підстави для 
цього. Пленум Верховного Суду України у постанові № 14 від 18.12.2009 р. «Про судове рішення у цивільній 
справі» дає судам роз’яснення, що у мотивувальній частині кожного рішення у разі необхідності мають бути 
посилання на Конвенцію та рішення Європейського суду з прав людини, які згідно із Законом України від 23 
лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини» є джерелом права та підлягають застосуванню в даній справі (пункт 12 вказаної постанови). Аналіз 
судових рішень, постановлених за позовами, що витікають із сімейних правовідносин, внесених до Єдиного 
державного реєстру судових рішень, свідчить, що суди України ще не так часто застосовують рішення 
Європейського суду з прав людини у таких справах. Одним із чинників, що впливає на незастосування судами в 
якості джерела права практики Європейського суд з прав людини при розгляді сімейних спорів, є незначна 
поінформованість юридичної громадськості про існування такої практики Європейського Суду з прав людини. 
Тому, дійсно, як науковий, так і практичний інтерес має аналіз практики Європейського суду з прав людини 
щодо  захисту сімейних прав дитини.  

Л. В. Туманова, І. О. Владимирова вказують, що Європейська конвенція про захист прав людини і 
основних свобод не містить у собі статей, які б прямо регулювали і захищали права дітей, проте її положення 
можуть бути застосовані до дитини, яка є суб’єктом міжнародного права нарівні з іншими учасниками 
міжнародних правовідносин [6, с. 81]. 

Слід зазначити, що предметом розгляду Європейського суду з прав людини стають різні випадки 
порушення прав дитини, зокрема, права на освіту (ст. 2 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист 
прав людини і основних свобод (далі – Європейської конвенції); свободи совісті, права вільного вираження 
думок та свободи асоціацій (ст. ст. 9, 10, 11 Європейської конвенції); жорстоке поводження з дитиною та 
бездоглядність (ст. ст. 3 і 8 Європейської конвенції); обмеження свободи вираження своїх поглядів, отримання і 
розповсюдження інформації з метою охорони здоров’я та моральності  (п. 2 ст. 10 Європейської конвенції); 
захист від дискримінації (ст. 14 Європейської конвенції) тощо.  

Що ж стосується порушення сімейних прав дитини, то у такому випадку можна говорити про 
порушення ст. 8 Європейської конвенції. Стаття 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основних 
свобод 1950 р. передбачає, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, 
недоторканності свого житла і таємниці своєї кореспонденції. Не допускається втручання державної влади у 
здійснення цього права, крім випадків, коли це втручання передбачене законом і необхідне у демократичному 
суспільстві в інтересах національної безпеки, громадського спокою або економічного добробуту країни, для 
охорони порядку і запобігання злочинам, для охорони здоров’я чи моральності або для захисту прав і свобод 
інших осіб. 

При розгляді практики Європейського суду з прав людини щодо захисту сімейних прав дитини 
звертають на себе увагу ряд категорій спорів.  

По-перше, це справи, пов’язані із захистом прав дітей, народжених поза шлюбом. Як зазначають Л. В. 
Туманова, І. О. Владимирова за встановленими у праві Ради Європи стандартами, незаконнонароджені діти не 
повинні страждати від того, що вони народилися поза шлюбом. У справі «Маркс проти Бельгії», яка стала 
хрестоматійною, предметом спору був той факт, що законодавство країни передбачало більш складний порядок 
встановлення правових відносин між матір’ю та її дитиною у випадку народження дитини поза шлюбом. Для 
цього було необхідно пройти через процедури визнання дитини та її наступного усиновлення. У результаті 
складалася така ситуація, що протягом певного часу дитина «юридично» взагалі не мала матері [6, с. 87]. 
Розглянемо більш ретельно Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Маркс проти Бельгії (Marckx 
v. Belgium)» від 13 червня 1979 року. Згідно з обставинами справи Александра Маркс є дочкою Паули Маркс, 
незаміжньої жінки. Відповідно до бельгійського законодавства щодо дітей, народжених у шлюбі, материнство 
реєструється автоматично (за фактом народження). Однак у випадку пані Маркс, дитина якої була народжена 
поза шлюбом, від матері вимагали заяву про визнання, котру слід подавати в орган реєстрації цивільного стану. 
Такий акт був лише декларативним і не створював достатніх доказів материнства. Відповідно, заявниця, 
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отримавши таке визнання, через рік після народження доньки розпочала процедуру усиновлення (при цьому 
слід зазначити, що Цивільний кодекс Бельгії суттєво обмежував спадкові та деякі інші майнові права дитини, 
народженої поза шлюбом). Заявниці Маркс стверджували, що така система реєстрації порушує їхні права, 
передбачені ст. 8 Конвенції, взятої окремо та в поєднанні зі ст. 14. У своєму рішенні Суд зазначив: якщо 
держава в рамках своєї внутрішньої правової системи визначає режим деяких сімейних стосунків, то вона має 
діяти продумано, так, щоб зацікавлені особи могли вести нормальне сімейне життя. На думку Суду, 
декларована у ст. 8 необхідність поваги до сімейного життя передбачає, зокрема, наявність у внутрішньому 
законодавстві правових гарантій, які уможливлювали б інтеграцію дитини в сім’ю з моменту народження. Крім 
того, Суд  вважає: якщо метою держави є створення умов для нормального розвитку сімейних стосунків між 
незаміжньою матір’ю та її дитиною, то держава не має допускати жодної дискримінації за ознакою народження. 
Це є вимогою ст. 14 у поєднанні зі ст. 8 Конвенції [7].  

Визнання Судом факту порушення Конвенції у багатьох випадках спонукає відповідну державу-
відповідача, а іноді навіть інші Договірні держави вжити загальних заходів для виконання ухваленого Судом 
рішення, а вищі національні суди — привести у відповідність із цим рішенням свою судову практику. Так, 
після ухвалення рішення Європейським судом з прав людини від 28 жовтня 1987 року в справі «Інце проти 
Австрії» (Inze v. Austria) 13 грудня 1989 року було прийнято, замість старого закону 1903 року, новий 
Каринтіанський (Carinthian) закон в Австрії про спадкоємне володіння фермою, який набрав чинності 1 січня 
1990 року. Згідно з цим законом, рішення про те, хто має право успадкувати ферму, ухвалюється, виходячи із 
об’єктивних критеріїв, а не із законності чи незаконності народження спадкоємця [8]. 

По-друге, це справи, пов’язані із захистом права дитини на спілкування (контакт) з батьками. В 
юридичній літературі зазначається, що Суд звернув увагу на важливість здійснення контактів між дітьми й 
батьками в той час, коли діти перебувають під опікою. Тому часто Суд встановлює, що рішення про 
встановлення опіки сумісне зі ст. 8, тоді як обмеження або відмова в контакті з батьками під час дії 
розпорядження несумісні. Будь-яке обмеження, накладене на особисте спілкування у відносинах між батьками 
та дітьми, повинне ґрунтуватися на належних до справи та обґрунтованих причинах, висунутих для захисту 
інтересів дитини і для подальшого об’єднання родини. Зокрема повинна дотримуватися домірність між 
обмеженнями, накладеними на контакти, і цілями, яким служать ці обмеження [9]. 

Так, справа «Ерікссон проти Швеції» стосувалася дитини, яка провела кілька перших років свого життя 
у дитячому будинку, поки не було скасовано розпорядження про передачу її під опіку. Біологічній матері було 
заборонено забирати дочку з дитячого будинку і їх контакти було обмежено. Суд зазначив відсутність 
серйозних зусиль, які сприяли б об’єднанню сім’ї, і визнав, що таке втручання не є «необхідним у 
демократичному суспільстві» [10, с. 282]. 

По-третє, це справи, пов’язані з порушенням права дитини на проживання у сім’ї, коли відбувається 
відібрання дитини у батьків і передача її під опіку. З цього приводу М. Ковальські вказує, що стосовно  
ухвалення рішення про необхідність передачі дитини під публічну опіку, влада користується відносно 
широкими межами свободи розсуду. Більш пильного контролю вимагають, однак, питання регулювання 
доступу до дитини та обмеження батьківських прав. Суд підкреслив, що передача дитини під публічну опіку 
повинна мати тимчасовий характер, і, якщо тільки дозволять обставини, необхідно прагнути до повторного 
з’єднання природних батьків з дитиною. Протилежні дії можуть бути виправдані тільки у виняткових 
обставинах і тільки з урахуванням інтересів дитини [11, с. 47-48].  

Стосовно відібрання дитини у батьків, позбавлення батьківських прав  і передачі дитини під опіку 
викликає інтерес рішення у справі «Савіни проти України» від 18 грудня 2008 р. Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини вважає, що при позбавленні батьківських прав треба підходити виважено і в 
найкращих інтересах дитини. Саме на це звернув увагу Європейський суд з прав людини у рішенні у справі 
«Савіни проти України» від 18 грудня 2008 р. Усіма інстанціями судів України подружжя Савіних позбавлене 
батьківських прав стосовно кількох з семи їхніх неповнолітніх дітей. Батьки є сліпими від народження і тому 
було визнано, що вони «неспроможні забезпечувати дітей належним харчуванням, одягом, підтримувати 
належні санітарні умови, належним чином дбати про здоров’я дітей, а також забезпечувати їхню соціальну 
адаптацію». Євросуд, визнаючи такі мотиви при прийнятті зазначеного рішення органами державної влади 
доречними, вважає їх не адекватними і «не достатніми для виправдання такого серйозного втручання в сімейне 
життя заявників». Тому було визнано, що при позбавленні батьківських прав подружжя Савіних було порушено 
ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на повагу до приватного і 
сімейного життя). Омбудсман України переконана, що ігнорування судовою практикою при розгляді справ про 
позбавлення батьківських прав цього рішення Європейського суду призводить до того, що в окремих випадках 
діти невиправдано стають соціальними сиротами. Завдання держави — захистити і підтримати сім’ю, а не 
позбавляти дитину права на виховання у родинному середовищі, навіть за складних життєвих обставин [12, с. 
48-49]. 

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Савіни проти України» від 18 грудня 2008 р. 
повторює, що право батьків і дітей бути поряд один з одним становить основоположну складову сімейного 
життя і що заходи національних органів, спрямовані перешкодити цьому, є втручанням у права, гарантовані 
статтею 8 (рішення у справі «МакМайкл проти Сполученого Королівства» (McMichael v. the United Kingdom) 
від 24 лютого 1995 року). Таке втручання є порушенням зазначеного положення, якщо воно здійснюється не 
«згідно із законом», не відповідає законним цілям, переліченим у пункті 2 статті 8, і не може вважатися 
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«необхідним у демократичному суспільстві». Визначаючи, чи було конкретне втручання «необхідним у 
демократичному суспільстві», Суд повинен оцінити — у контексті всієї справи загалом — чи були мотиви, 
наведені на виправдання втручання, доречними і достатніми для цілей пункту 2 статті 8 Конвенції і чи був 
відповідний процес прийняття рішень справедливим і здатним забезпечити належний захист інтересів, як цього 
вимагає стаття 8 (наприклад, справи «Кутцнер проти Німеччини» (Kutzner v. Germany), та «Зоммерфельд проти 
Німеччини» (Sommerfeld v. Germany)). Суд також повторює, що, хоча національним органам надається певна 
свобода розсуду у вирішенні питань щодо встановлення державної опіки над дитиною, вони повинні 
враховувати, що розірвання сімейних зв’язків означає позбавлення дитини її коріння, а це можна виправдати 
лише за виняткових обставин (див., наприклад, справу «Ньяоре проти Франції» (Gnahore v. France)). Зокрема, 
якщо рішення мотивується необхідністю захистити дитину від небезпеки, має бути доведено, що така небезпека 
справді існує (див., mutatis mutandis, справу «Хазе проти Німеччини» (Haase v. Germany)). При винесенні 
рішення про відібрання дитини від батьків може постати необхідність врахування цілої низки чинників. 
Можливо, потрібно буде з’ясувати, наприклад, чи зазнаватиме дитина, якщо її залишать під опікою батьків, 
жорстокого поводження, чи страждатиме вона через відсутність піклування, через неповноцінне виховання та 
відсутність емоційної підтримки, або визначити, чи виправдовується встановлення державної опіки над 
дитиною станом її фізичного або психічного здоров’я (див. справи «Валлова і Валла проти Чеської Республіки» 
(Wallova and Walla v. the Czech Republic) і «Гавелка та інші проти Чеської Республіки» (Havelka and Others v. the 
Czech Republic)). З іншого боку, сам той факт, що дитина може бути поміщена в середовище, більш сприятливе 
для її виховання, не виправдовує примусового відібрання її від батьків. У будь-якому разі передання дитини під 
державну опіку слід зазвичай розглядати як тимчасовий захід, здійснення якого має одразу припинятися, коли 
це дозволяють обставини. Отже, такий захід не може бути санкціонований без попереднього розгляду 
можливих альтернативних заходів і має оцінюватися в контексті позитивного обов’язку держави вживати 
виважених і послідовних заходів зі сприяння возз’єднанню дітей зі своїми біологічними батьками, дбаючи при 
досягненні цієї мети про надання їм можливості підтримувати регулярні контакти між собою та, якщо це 
можливо, не допускаючи розлучення братів і сестер [13].  

Отже, сімейні права дитини є предметом судового розгляду й Європейського суду з прав людини у 
контексті порушення ст. 8 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., а саме права на повагу 
до свого приватного і сімейного життя. Позиція Європейського суду з прав людини щодо захисту сімейних 
прав дитини полягає у наступному: 

- при розгляді сімейного спору пріоритет мають інтереси дитини над інтересами батьків; 
- діти, народжені у шлюбі, і діти, народжені поза шлюбом, є рівними у своїх правах; 
- будь-яке обмеження, накладене на особисте спілкування у відносинах між батьками та дітьми, 

повинне ґрунтуватися на належних до справи та обґрунтованих причинах, висунутих для захисту інтересів 
дитини і для подальшого об’єднання сім’ї; 

- передача дитини під публічну опіку повинна мати тимчасовий характер, такий захід не може бути 
санкціонований без попереднього розгляду можливих альтернативних заходів і має оцінюватися в контексті 
позитивного обов’язку держави вживати виважених і послідовних заходів зі сприяння возз’єднанню дітей зі 
своїми біологічними батьками. 

Підсумовуючи розгляд питання про захист сімейних прав дитини Європейським судом з прав людини, 
слід підтримати позицію С. Шевчука, що хоча діяльність Європейського суду з прав людини не є панацеєю від 
усіх наших проблем та негараздів у сфері захисту прав людини, а деякі його рішення є дискусійними і надто 
обережними, переваги розгляду та розуміння юридичної природи цих прав крізь призму його діяльності є 
очевидними і мають неабияке теоретичне та практичне значення, переважно для органів судової влади [14, с. 8].  
 
РЕЗЮМЕ 
У статті аналізується практика Європейського суду з прав людини як джерело права щодо захисту сімейних 
прав дитини, з’ясовується позиція Європейського суду з прав людини щодо окремих порушень прав дитини у 
контексті права на повагу до свого приватного і сімейного життя, передбаченого ст. 8 Європейської конвенції 
про захист прав людини і основних свобод. 
Ключові слова: права дитини, захист сімейних прав, Європейський суд з прав людини, практика суду, джерело 
права.  
РЕЗЮМЕ 
В статье анализируется практика Европейского суда по правам человека как источник права относительно 
защиты семейных прав ребенка, определяется позиция Европейского суда по правам человека по отдельным 
нарушениям прав ребенка в контексте права на уважение к своей частной и семейной жизни, предусмотренного 
ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Ключевые слова: права ребенка, защита семейных прав, Европейский суд по правам человека, практика суда, 
источник права.  
SUMMARY 
The practice of the European Court of Human Rights as a legal authority for the children’s family rights’ protection is 
analyzed in the present article. The position of the European Court of Human Rights in relation to some violations of 
children’s rights is discovered in the scope of the right to respect for private and family life under the Article 8 of the 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 
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Сучасна теорія права досліджує чимало важливих проблемних питань, зокрема, «як теоретиків, так і 

практиків, — наголошує В. В. Пашутін, — цікавлять питання необхідності прийняття окремих нормативних 
актів, доцільності конкретизації норм законів, раціональний ступінь такої конкретизації, межі втручання права 
в суспільні відносини, критерії визначення таких меж у різних сферах суспільного життя тощо. Розв’язання 
теоретичних питань сфери, меж, засобів, ефективності правового регулювання пов’язане із глибоким 
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розумінням природи, сутності правового регулювання» [1, с. 3]. Утім, належна організація й подальший прогрес 
суспільства об’єктивно неможливі без ефективної організації передусім суспільно–трудової діяльності 
громадян, що передбачає, як конгеніально наголошує В. Г. Ротань, усвідомлення «стратегічно визначальної 
ролі трудового права» і звернення уваги «на величезний організуючий потенціал трудового права, роль якого 
передумовлюється тим, що організація суспільства передусім є трудовою організацією... Трудове право є 
основним засобом здійснення суспільного контролю над політичними, мікросоціальними й макроекономічними 
процесами, наслідками яких є відповідний стан суспільства... Трудове право повинне бути поставлене в самий 
центр системи права» [2, с. 90, 92]. Своєю чергою В. С. Венедіктов, розмірковуючи над сучасними 
проблемами трудового права України, наголошує, що «трудовое право все в большей мере становится 
инструментом влияния на все уровни экономического развития, что значительно расширяет его социальное 
значение и определяет его место в правовой системе» [3, с. 47]. Схожі тенденції — диверсифікації 
(розширення) предмета галузі трудового права — помічені фахівцями й у закордонному трудовому праві: 
«Сегодня предмет регулирования трудового права — наемный труд, хотя... содержание проблематики 
трудового права за последние годы значительно расширилось... Все это, — за думкою відомого російського 
компаративіста І. Я. Кисельова, — бесспорно обогащает предмет трудового права, делает его содержание 
более актуальным» [4, с. 12]. Невипадково, з огляду на означені теоретико–прикладні постулати, і вітчизняна 
галузева наука трудового права сьогодні «зосередилась над проблемами правового регулювання відносин, що є 
предметом трудового права» [2, с. 90], а також розробці відповідного вчення про галузевий принцип 
обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці [5–9], який справедливо розглядається в 
доктрині як такий, що є «визначальним для всієї галузі права галузевий принцип» [10, с. 63], а тому має 
безпосередній і найтісніший зв’язок із процесами «демаркації» меж (структури) предмета галузі трудового 
права й детермінації особливостей її методів, а також іншими галузетвірними критеріями [11]. Разом із тим, 
належне дослідження інституціональних, онтологічних, аксіологічних та багатьох інших аспектів сучасних 
тенденцій диверсифікації предмета галузі та розширення сфери застосування норм трудового права неможливе 
без системного й глибокого, за необхідності — критично–конструктивного, опрацювання наявних новітніх 
доктринальних підходів до термінізації спеціального понятійного апарату галузевого трудо–правового 
принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці. Ситуація в цій царині 
залишається проблемною, почасти навіть контраверсійною.  

У загальній теорії права обґрунтовано наголошується, що будь–яка наукова розробка має здійснюватися 
на основі «...принципу «доповнюваності»... Кожна нова парадигма, яка виникає, не повинна абсолютно 
заперечувати всі попередні, як це бувало раніше в науці, а опиратися на них, пропонуючи розглянути проблему 
ще під одним кутом зору» [12, с. 5]. Дослідженню онтолого–правових і термінологічних характеристик 
принципів позитивного права загалом та принципів трудового права зокрема приділяли увагу численні автори, 
серед іншого такі, як: Н. Б. Болотіна, B. C. Венедіктов, Г. В. Гребеньков, В. В. Жернаков, М. І. Іншин, І. Я. 
Кисельов, В. А. Комаров, О. Я. Лаврів, М. В. Лушнікова, А. М. Лушніков, П. Д. Пилипенко, С. В. Попов, П. Д. 
Проскуряков, А. А. Снєгур, С. А. Соболєв, К. Л. Томашевський та М. В. Цвік. Наявні висновки й отримані 
результати загалом не втратили своєї актуальності на сучасному етапі. Проте, у силу багатогранності 
проблематики принципів трудового права та появи новітніх доктринальних розробок, виникнення тенденцій 
диверсифікації предмета галузі та розширення сфери застосування норм трудового права, означений напрям 
наукового пошуку потребує окремої уваги, а наявні сучасні концептуальні підходи, позиції дослідників — 
узагальнення, систематизації, уточнення й осмислення задля подальшого впровадження їхніх результатів у 
правозастосовну практику, структуризації в змісті понятійного апарату нового Трудового кодексу України. Під 
час з’ясування засобів, сутності та особливостей механізму реалізації принципу обмеження сфери правового 
регулювання відносинами найманої праці вельми важливе значення має «вивчення... термінів і позначуваних 
ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу понять, встановлення взаємозв’язку і субординації 
понять, їхнього місця в понятійному апараті...» [13, с. 59]. Отож, термінізація сучасних тенденцій 
диверсифікації предмета галузі та розширення сфери застосування норм трудового права — нагальне 
проблемне теоретичне питання, а тому автором даної публікації й було поставлено наразі завдання — здійснити 
огляд новітньої наукової доктрини та на цьому тлі з’ясувати сутність, значення й характер співвідношення 
таких термінів, як «предмет галузі трудового права» та «сфера застосування норм трудового права» в 
структурі спеціального понятійного апарату галузевого трудо–правового принципу обмеження сфери 
правового регулювання відносинами найманої праці. 

Поява нових форм організації праці об’єктивно зумовлюють актуалізацію питань щодо необхідності 
перегляду традиційних меж предмету, сфери дії трудового права. Означені процеси викликають різні оцінки 
фахівців. З одного боку, наприклад, М. В. Лушнікова та А. М. Лушніков зазначають, що «новые формы 
организации труда не выходят за рамки трудовых отношений. Изменение содержания какого–либо из 
признаков трудовых договоров не свидетельствует об их принадлежности к другой отрасли права (в частности, 
гражданского). Речь идет о нетипичной юридической конструкции трудового договора. ...Правовое 
регулирование нетипичных трудовых договоров постепенно приводит к изменению и расширению предмета 
отрасли, к распространению ее многих видов общественно полезной деятельности. Возникающие на основе 
нетипичных договоров отношения в любом случае должны получить адекватное регулирование нормами 
данной отрасли» [14, с. 393–394]. Авторитетна установа ООН — Міжнародна Організація Праці у своїй 
Рекомендації за № 198 про трудове правовідношення від 31.05.2006 навіть спеціально пропонує державам 
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розглянути можливість нормативного встановлення правової презумпції наявності «індивідуального трудового 
правовідношення» у тому випадку, коли було виявлено одну або декілька відповідних ознак такого 
правовідношення. Із другого боку, деякі сучасні дослідники (наприклад, В. М. Лебедєв та В. Г. Мельникова) 
обстоюють контраверсійну за своєю сутністю позицію, коли пропонують ідею «очищення» предмета трудового 
права від невластивих йому відносин. Останні автори, зважаючи на полігалузеву природу інституту 
держслужби та трудових відносин окремих груп держслужбовців, зазначають, що «для современной теории 
трудового права более приемлемой является позиция освобождения предмета трудового права от иных 
отношений (гражданских, административных и т.д.)» [15, с. 73]. Між тим, і остання позиція поділяється 
далеко не усіма авторами: приміром, сучасний дослідник проблематики предмета трудового права — А. В. 
Кузьменко категорично заперечує доцільність реалізації ідеї «очищення» предмета трудового права [16, с. 4]. 
Разом із тим П. Д. Пилипенко обстоює позицію, яка, на наш погляд, передбачає одночасну реалізацію й «ідеї 
«очищення»» предмета трудового права (позаяк цим автором принцип обмеження сфери правового 
регулювання відносинами найманої праці не лише визнається, а ще кваліфікується як «визначальний» 
галузевий принцип [10, с. 63]), і можливість розширення сфери його дії через субсидіарне застосування норм 
трудового законодавства під час урегулювання суміжних відносин іншої галузевої належності [10, с. 20–22; 17, 
с. 14–15]. Гадаємо, що з’ясування обґрунтованості, доцільності практичної реалізації означених новітніх 
контраверсійних концептуальних підходів, вірне їхнє співвіднесення потребує передусім більш поглибленого 
розгляду, уточнення термінологічного аспекту. 

Діалектика, будучи наукою про загальні закони існування всесвіту, його пізнання та зміни, «має 
нерозривні зв’язки з логікою та теорією пізнання: усі вони оперують загальними законами існування всесвіту й 
мислення, вивчаючи різні аспекти єдиного об’єкта — універсальні закони логіки. За своєю структурою 
діалектика є цілісною системою принципів, законів та категорій. Як відомо, категорії — це основні поняття 
теорії пізнання, що носять загальний характер. Закони виявляють і формулюють суттєві зв’язки між 
категоріями, тоді як принципи забезпечують синтез теоретичного й практичного освоєння світу, є вихідними 
положеннями теорії як цілісної системи. Дійсності та пізнанню об’єктивно притаманна діалектика, тому 
мислення повинне оперувати категоріями діалектичне, як взаємно пов’язаними, рухливими, несуперечливими, 
досить гнучкими. Система, сформована саме з таких категорій, відображає універсальний зв’язок і рух 
предметів дійсності. Оскільки всесвіт і його прояви є безкінечними, не може існувати кінцева, самодостатня 
та незмінна універсальна сукупність категорій. Але всі категорії, якими оперує наука, можуть та повинні 
бути систематизовані за принципами єдності діалектики, логіки, теорії пізнання; сходження мислення від 
абстрактного до конкретного; єдності історичного й логічного, а також, виходячи із закономірності 
поступального розвитку пізнавального процесу» [18, c. 82–84, 85]. Юриспруденція об’єктивно не може 
уникнути використання понять як певних абстракцій, як об’єктивованої форми людського мислення, що 
відображає, описує предмети крізь призму характеристики їхніх суттєвих ознак, рис. Юридичні поняття є 
різновидами соціальних понять, специфіка яких визначається «особливостями правового мислення як 
нормативного способу освоєння дійсності» [19, с. 105]. Визначення (дефінування) тих чи інших термінів, 
понять, категорій у праві є «логічною операцією, завдяки якій мовним висловам надається строго фіксоване 
значення» [20, с. 53]. Водночас такий процес є внутрішньо суперечливим, оскільки чим вище рівень 
абстрагованого й інтегрованого поняття, чим досконаліша абстрактна конструкція, тим менше вона охоплює й 
синтетично відтворює всю наявну конкретику різноманітних суспільних явищ. Крім того, будь–яке правове 
поняття як синтетичне утворення знаходиться «під загрозою неточного відображення тієї соціальної реальності, 
на основі якої воно утворюється та на яку впливає, оскільки дійсність буде завжди складнішою за поняття, яким 
вона позначається» [21, с. 21]. Правові (юридичні) дефініції визначаються в науці як «стислі логічні 
визначення, які містять у собі найістотніші ознаки поняття, що визначаються. За їхньою допомогою 
встановлюються, розпізнаються певні правові категорії, розкривається, характеризується й формулюється їхня 
суть» [22, с. 65]. «Поняття, як правило, завершує процес наукового дослідження, закріплює результати, 
отримані вченим особисто у своєму дослідженні. Сукупність основних понять називають понятійним 
апаратом тієї чи іншої науки» [13, с. 15–16]. Означені філософсько–правові постулати слугують загальним 
методологічним підґрунтям нашого дослідження. Попри важливість щойно означених положень, у галузевій 
науці [23–25] тривалий період час широко вживаються, зокрема, поняття «предмет» та «сфера дії» трудового 
права, але чіткого розмежування між ними не проводиться, це питання окремо не досліджувалося. У сучасній 
літературі «сфера дії» трудового права зазвичай визначається в загальному сенсі як межі розповсюдження норм 
трудового права [26], або, що викликає неабиякий сумнів принаймні з позиції використаного наразі 
методологічного підходу, як «совокупность таких общественных отношений, которые, независимо от наличия 
юридического опосредования... могут быть урегулированы нормами трудового права» [28, с. 7]. З огляду на 
такий стан справ, цілком справедливими й своєчасними вбачаються сентенції М. В. Лушнікової й А. М. 
Лушнікова про те, що «необходимо более четко, с использованием конкретных критериев разделять предмет 
правового регулирования и иные сферы действия (применения) норм трудового права. ...В сферу действия норм 
трудового права в определенной части могут попадать трудовые отношения членов производственных 
кооперативов, лиц, отбывающих наказание по приговору суда, и других лиц. Но при этом названные отношения 
не составляют предмета трудового права... Таким образом, сфера действия норм той или иной отрасли права 
зависит от воли законодателя в тех случаях, когда в законе прямо указана возможность субсидиарного 
непосредственного применения норм трудового права к иным общественным отношениям, которые не 
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включаются в предмет отрасли трудового права. В свою очередь к трудовым отношениям, составляющим 
предмет отрасли, могут применяться субсидиарно нормы иных отраслей права также в силу прямого указания 
закона... Сфера действия (применения) норм той или иной отрасли права может определяться не только 
законодателем, но и правоприменителями. В последнем случае, — на думку цих учених, — речь идет о 
восполнении (преодолении) пробелов в праве» [29, с. 368–369]. Викладені вище експлікації й сентенції 
представників наукової спільноти є актуальними для сучасного етапу розвитку вітчизняного вчення про 
галузевий трудо–правовий принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці, 
зокрема — стосовно розуміння сутності означеного принципу та його спеціального понятійного апарату. Як 
бачимо, у назві вказаного галузевого принципу використано словосполучення «сфера правового регулювання», 
а характеристика сутності даного принципу безпосередньо пов’язана із проблематикою предмета галузі 
трудового права. Утім, такі суміжні терміни, як «предмет галузі трудового права», «сфера правового 
регулювання», «сфера дії норм трудового права» і «сфера застосування норм трудового права» не є повною 
мірою ідентичними, синонімічними. За основу розмежування щойно перелічених термінів, на наш погляд, слід 
взяти наступні положення.  

На практиці в сферу дії норм трудового права в певних випадках, справді, можуть потрапляти трудові 
відносини членів виробничих кооперативів, а також осіб, що відбувають покарання за вироком суду, та інших 
категорій громадян. Проте, при цьому такі суспільні відносини, що пов’язані із застосуванням людської праці, 
не входять в елементну базу складної структури предмету галузі трудового права. У даному випадку мова йде 
про взаємне субсидіарне (допоміжне) застосування норм різних галузей права: використання в таких випадках 
норм трудового права адміністративним, аграрним, правом соціального забезпечення й іншими галузями не 
свідчить про фактичне розширення, зміну меж структури предмета трудового права, оскільки таке застосування 
трудо–правових норм у субсидіарному порядку розширює (диверсифікує) не предмет правового регулювання, а 
лише сферу застосування, дії галузі трудового права, себто сферу застосування його норм. У цій частині 
справедливе зауваження В. М. Лебедєва, який допускає можливість взаємного субсидіарного застосування 
норм різних галузей права й відзначає, що «использование норм трудового права административным, 
аграрным, правом социального обеспечения и другими отраслями вовсе не свидетельствует о расширении 
предмета трудового права... Применение норм трудового права в субсидиарном порядке расширяет не 
предмет правового регулирования, а сферу его действия» [30, с. 23–24]. Сфера дії норм тієї або іншої галузі 
права залежить від волі законодавця в тих випадках, коли в спеціальному законі прямо вказана можливість 
субсидіарного застосування норм трудового права до інших суспільних відносин, які не включаються в предмет 
галузі трудового права. Своєю чергою до трудових відносин — складових (елементів) предмету цієї галузі 
права можуть застосовуватися субсидіарно норми інших галузей права також з огляду на наявність про те 
прямої вказівки в спеціальному законі. Сфера дії (застосування) норм тієї або іншої галузі права може 
визначатися не лише законодавцем, а й правозастосовними органами. В останньому випадку йдеться про 
заповнення (подолання) існуючих прогалин («лакун») у праві за допомогою механізму міжгалузевої аналогії, 
який передбачає застосування як норм трудового права, так і норм інших галузей права стосовно виявлених 
прогалин у системі правового регулювання суспільно–трудових відносин. Наразі мова йде про можливість 
субсидіарного застосування до трудових відносин норм, перш за все, цивільного права. Норми цивільного, а 
також інших галузей права, матимуть у разі наявності прогалин у правовому регулюванні соціально–трудових 
відносин — складових предмету галузі трудового права винятково субсидіарне, казуально–допоміжне 
значення. Тут можна визнати цілком обґрунтованими висловлені в літературі численні пропозиції щодо 
можливості субсидіарного застосування до трудових відносин норм інших галузей права [31–34]. Таке 
субсидіарне застосування норм іншої, як правило, суміжної галузі права здійснюється на основі механізму 
міжгалузевої аналогії, за умови, що при цьому мають місце схожі відносини й схожі методи (способи, прийоми) 
їхнього правового регулювання, а також існує генетичний зв’язок між такими галузями права. Заповнення 
прогалин правозастосовними органами в правовому регулюванні трудових відносин нормами інших галузей 
права може проводитися виключно на основі й у межах «системи координат», що апріорі формується змістом 
(сутнісними характеристиками) галузевих принципів трудового права, що визначають загальну спрямованість і 
сутність правового регулювання трудових відносин. Наразі керуємося, зокрема, висновком Г. В. Гребенькова 
про те, що принципи є «фундаментальними у своїй очевидності...» [35, с. 9]. Якщо «норма–масштаб є 
еталоном для вирішення тільки однотипових життєвих ситуацій, то на принципи зобов’язані спиратись всі 
суб’єкти незалежно від конкретних життєвих обставин, з якими вони стикаються. Принципами проникнуті 
всі норми. Вони є своєрідними згустками, нервовими центрами права, що цементують усю його систему. Їхнім 
вимогам повинні відповідати й підкорятися всі правові норми, щодо яких принципи володіють пріоритетом. 
Саме тому приписи–принципи мають підвищено концентрований правовий характер. Звідси випливає 
висновок, що їхній зміст не слід зводити до одного з видів правових норм, а треба розглядати як самостійний 
елемент системи права. Тому, — за справедливим твердженням М. В. Цвіка, — оптимальним є розуміння права 
як системи не просто норм, а норм і принципів» [36, c. 58]. З такого ж розуміння місця «принципів» у структурі 
поняття окремих галузей права та вирішального значення принципів міжнародного права в сфері праці під час 
установлення й характеристики міжнародних трудових стандартів виходить і К. Л. Томашевський, коли дефінує 
«міжнародне трудове право» й «міжнародне право соціального забезпечення» як «...отрасли международного 
права, т.е. системы международных принципов и норм, регулирующих отношения между государствами, 
международными организациями и иными субъектами международного права в целях установления и 
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обеспечения международных стандартов трудовых и социально обеспечительных прав человека...» та висновує, 
що «одну из ведущих ролей в установлении международных трудовых стандартов в современном 
международном трудовом праве играют общепризнанные принципы международного права в сфере 
труда» [37, с. 374, 376]. Таким чином, сфера застосування норм трудового права визначається в реальному 
житті як самим законодавцем, так і правозастосовними органами, котрі вимушені долати наявні в правовому 
регулюванні відносин у сфері найманої праці прогалини за допомогою застосування міжгалузевої аналогії норм 
трудового законодавства, а здійснюється це на основі й у межах системи відповідних (за галузевою 
належністю) галузевих принципів. У зв’язку із цим субсидіарне застосування норм трудового права до 
суспільних відносин у сфері праці, що не входять до предмета трудового права, здійснюється двома основними 
способами: по–перше, шляхом безпосереднього застосування трудо–правових норм у силу наявності прямої 
вказівки в спеціальному нормативному акті та, по–друге, на підставі використання відомого в теорії права 
механізму міжгалузевої аналогії. Характеристика сфери дії норм трудового права включає не лише вказівку на 
предмет даної галузі права, а й щойно означені випадки субсидіарного застосування норм трудового 
законодавства до інших (за галузевою належністю) груп (видів) суспільних відносин. А тому, відповідно, є 
підстави вважати, що такі терміни, як «сфера дії норм трудового права» і «сфера застосування норм трудового 
права» є по суті рівнозначними й такими, що охоплюють, зокрема, поняття «предмет галузі трудового права». 
А відтак щойно означені два терміни порівняно з останнім є більш ємкими, загальними поняттями. 
Екстраполюючи означений висновок на сучасну доктрину принципів трудового права України, слід звернути 
увагу на те, що в формулюванні назви галузевого трудо–правового «принципу обмеження сфери правового 
регулювання відносинами найманої праці» використовується таке словосполучення, як «сфера правового 
регулювання...». Загалом останній термін, принаймні в силу тієї обставини, що сфера правового регулювання 
по суті своїй визначається сферою дії (застосування) норм права, за своїм змістом можна вважати тотожним 
(рівнозначним) поняттям «сфера дії норм трудового права» і «сфера застосування норм трудового права». 
Проте, на що слід звернути тут особливу увагу, під час характеристики сутності і спеціального понятійного 
апарату галузевого трудо–правового принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої 
праці термін «сфера правового регулювання...» вживається в специфічному — більш вузькому значенні: для 
позначення і характеристики лише й тільки, себто виключно сфери реалізації суспільних відносин, що 
формуюють елементну базу (зміст) предмета галузі трудового права (ідеться про індивідуально–трудові та 
тісно пов’язані з ними відносини). Це означає, що за своєю сутністю використаний у назві трудо–правового 
принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці титульний термін «сфера 
правового регулювання...» є суворо тотожним змісту поняття «предмет галузі трудового права» і саме в такому 
розумінні він охоплюється, поглинається більш загальними поняттями — «сфера дії норм трудового права» та 
«сфера застосування норм трудового права». Реалізація трудо–правового принципу обмеження сфери 
правового регулювання відносинами найманої праці передбачає (в назві принципу це відображено словом 
«обмеження...» і додатковою вказівкою на ту групу суспільних відносин стосовно якої таке обмеження має 
здійснюватися) диференціацію (розмежування) сфер (сегментів, площин) правового регулювання «відносин 
найманої праці», як складників (елементів структури) предмета галузі трудового права, та інших видів 
суспільних відносин у сфері праці, котрі не входять до змісту, структури предмета галузі трудового права, і 
тому за наявної потреби у такому, в силу відповідного волевиявлення законодавця чи правозастосовного 
органу, на практиці можуть бути врегульованими нормами (засобами правового регулювання) трудового права 
шляхом застосування механізму субсидіарного застосування цим норм.  

 
РЕЗЮМЕ 
Автором статьи осуществлен обзор новейшей научной доктрины и уяснена сущность, значение и характер 
соотношения таких терминов, как «предмет отрасли трудового права» и «сфера применения норм трудового 
права» в структуре специального понятийного аппарата отраслевого трудоправового принципа ограничения 
сферы правового регулирования отношениями наемного труда. 
Ключевые слова: предмет трудового права, сфера действия (применения) норм трудового права, понятийный 
аппарат, принцип ограничения сферы правового регулирования отношениями наемного труда. 
РЕЗЮМЕ 
Автором статті здійснено огляд новітньої наукової доктрини та з’ясована сутність, значення й характер 
співвідношення таких термінів, як «предмет галузі трудового права» та «сфера застосування норм трудового 
права» в структурі спеціального понятійного апарату галузевого трудо–правового принципу обмеження сфери 
правового регулювання відносинами найманої праці. 
Ключові слова: предмет трудового права, сфера дії (застосування) норм трудового права, понятійний апарат, 
принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці. 
SUMMARY 
The author of article carries out the review of the newest scientific doctrine and the essence, value and character of a 
parity of such terms, as «a subject of branch of the labour law» and «sphere of application of norms of the labour law» 
in structure of the special conceptual device branch labour law principle of restriction of sphere of legal regulation is 
understood by wage labour relations. 
Key words: subject of the labour law, sphere of action (application) of norms of the labour law, the conceptual device, 
principle of restriction of sphere of legal regulation by wage labour relations. 
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СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 
 

Марценишин Ю.І., викладач кафедри організації служби та дізнання в підрозділах ДАІ факультету безпеки 
дорожнього руху ДЮІ МВС України     

 
Щоденно більша частина населення нашої країни бере участь в дорожньому русі в ролі водіїв, пішоходів 

або пасажирів. Тому без перебільшення можна сказати, що забезпечення безпеки дорожнього руху є важливою 
державною проблемою, що має велике соціальне значення. Від її успішного вирішення залежить життя і 
здоров’я наших громадян, а також наше майбутнє, адже Конституцією України передбачено, що найвищою 
соціальною цінністю в Україні визнається людина, її життя і здоров'я [1]. 

Одним із чинників, який суттєво впливає на стан безпеки дорожнього руху і може завдати значної шкоди 
життю і здоров’ю людини, спричинити трагічні екологічні наслідки є перевезення небезпечних вантажів 
автомобільним транспортом. 

В усьому світі спостерігається щорічний приріст кількості великих аварій у промисловості та на 
транспорті, з яких 45% припадає на транспортування небезпечних вантажів [17]. Саме тому, важливим 
елементом забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів є адміністративний нагляд за дорожнім 
перевезенням цих вантажів. 

Проблеми визначення поняття адміністративного нагляду, його напрямків, ролі у здійсненні 
правоохоронної діяльності міліції вже давно привертають увагу багатьох вчених-адміністративістів. Приміром, 
протягом 20-го століття в наукових працях Л. Л. Попова, Ю. С. Шемшученка, К. В. Шоріної, Д. М. Бахраха, О. П. 
Коренєва, I. I. Веремеєнка, I. О. Галагана, Є. В. Додіна, О. П. Клюшніченка, В. М. Манохіна, М. Я. Маслєннікова, 
Р. С. Павловського, О. П. Шергіна, М. С. Студенікіної, та ін., з’ясовувалась сутність адміністративного нагляду та 
визначалося його місце в системі способів забезпечення законності в державному управлінні. Хоча в цю епоху 
автори переважно акцентували увагу саме на контрольній функції державних органів, адміністративний нагляд 
розглядався як різновид контролю, як одна із форм його зовнішнього вираження. Це відноситься також і до праць 
сучасних вітчизняних наукових діячів, з яких проблеми адміністративного нагляду у різних його аспектах 
досліджували А. Т. Комзюк, В. К. Колпаков, В. М. Гаращук, Ю. П. Битяк, В. Б. Авер’янов, В. П. Пєтков, 
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В. Ф. ОпришкоО. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, А. С. Васильєв, I. П. Голосніченко, Є. В. Додін, Р. А. Калюжний, 
Л. В. Коваль, Н. Р. Нижник, О. I. Остапенко, I. М. Пахомов, М. М. Тищенко, Д. П. Цвігун, В. К. Шкарупа, 
М. С. Студенікіна, Д. М. Бахраха, Ф. С. Разарьонов, С. I. Котюргін та ін. Поруч з цим, єдиного розуміння 
поняття адміністративного нагляду, його змісту і призначення в адміністративно-правовій науці до нашого 
часу так і не сформовано, незважаючи на те, що з моменту проголошення незалежності України минуло чимало 
часу. На ряду з цим, розглядаючи окремо питання адміністративного нагляду у сфері дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів необхідно відзначити, що переважна більшість сучасних наукових доробок із зазначеного 
питання, висвітлює окреслену проблему лише фрагментально, або не торкались її взагалі. Дотепер не 
сформульовано єдиного розуміння поняття адміністративного нагляду, а також не має відповіді на інші 
питання, важливі та необхідні для повного і всебічного вивчення цієї діяльності. Тому, комплексні 
дослідження цієї проблеми набирають обертів і стають досить актуальними. 

Метою даної статті є формування поняття адміністративного нагляду за дорожнім перевезенням 
небезпечних вантажів, а також його сутності, значення та змісту. 

Перш за все, необхідно проаналізувати вже існуючі на сьогоднішній день в наукових доробках 
дослідження з питань визначення поняття адміністративного нагляду. 

Органічно вписуючись у систему засобів забезпечення законності та дисципліни в державному 
управлінні, адміністративний нагляд як юридичне явище є самостійним інститутом адміністративного 
права України. [15] 

Протягом останніх декілька років ведеться жвава дискусія між вченими-адміністративістами щодо 
правової природи та сутності адміністративного нагляду в юридичній літературі, наслідком чого є відсутня 
єдність поглядів. На думку одних вчених, наприклад, М. С. Студенікіної [2], Д. М. Бахраха [3], В. Б. Авер’янова 
[4; 5], адміністративний нагляд є різновидом надвідомчого державного контролю, інші ж, наприклад, В. К. 
Колпаков [6], Ф. С. Разарьонов, С. I. Котюргін [7] стверджують і обґрунтовують у своїх роботах те, що 
адміністративний нагляд є самостійним видом діяльності органів виконавчої влади. 

Розглянемо наведені вище та інші підходи вчених до розуміння сутності адміністративного нагляду 
більш детальніше. Так, М. С. Студенікіна при розгляді змісту адміністративного нагляду також співвідносить 
його із зовнішнім або надвідомчим контролем, оскільки і контроль, і нагляд поширюються на об’єкти, 
незалежно від їх відомчої підпорядкованості [2, с. 18]. Одночасно вчена виділяє і специфічні риси 
адміністративного нагляду, властиві лише йому: 

- вузькість сфери здійснюваного нагляду, яка обумовлена групою однорідних норм, правил, вимог;  
- обмеження меж його компетенції перевіркою лише законності дій конкретного об’єкта;  
- застосування заходів адміністративного впливу.  
З огляду на це, М. С. Студенікіна визначає адміністративний нагляд як «різновид надвідомчого 

контролю, як форму активного нагляду, що супроводжується застосуванням у певних випадках заходів 
адміністративно-владного характеру» [2, с. 19-20]. 

Д. М. Бахрах зазначає, що «адміністративний нагляд, як правило, полягає в забезпеченні виконання 
загальнообов’язкових норм, встановлених як законами, так і підзаконними актами, здійснюється систематично, 
причому, звичайно, за ініціативою його суб’єктів» [3, с. 40]. Однією із важливих особливостей 
адміністративного нагляду Д. М. Бахрах вважає те, що «він, як правило, пов’язаний із застосуванням 
адміністративного примусу» [3, с. 40]. 

Н. Г. Саліщева розглядає адміністративний нагляд і як специфічну форму надвідомчого контролю, і як 
метод діяльності органів зовнішнього державного контролю [8, с. 186]. На її думку, зміст адміністративного 
нагляду, полягає в перевірці виконання встановлених державою правил і норм, що забезпечують прозаїчне 
функціонування цієї сфери управління. Для адміністративного нагляду характерне також те, що здійснюючий 
його орган не перевіряє всю роботу підконтрольного об’єкта, а зосереджує свою увагу лише на виконанні 
порівняно незначної кількості норм і правил. Суб’єкти адміністративного нагляду мають право давати 
обов’язкові до виконання розпорядження, робити перевірки й обстеження, видавати дозволи, розробляти 
спеціальні норми і правила [9]. Як і зовнішній контроль, адміністративний нагляд «виключає можливість 
безпосереднього оперативного втручання в сам управлінський процес» [8, с. 180]. 

В. К. Колпаков визначає адміністративний нагляд як здійснення спеціальними державними 
структурами цільового нагляду за дотриманням виконавчо-розпорядчими органами, підприємствами, 
установами і організаціями та громадянами правил, передбачених нормативними актами [6, с. 675]. 

В. М. Гаращук зазначає, що адміністративний нагляд має за мету не лише попередження протиправних 
дій, усунення причин і умов, що сприяють правопорушенням, а й застосування заходів адміністративного 
примусу, в тому числі адміністративної відповідальності в разі виявлення порушень загальнообов’язкових 
правил [10, с. 223]. 

На думку В. Є. Шоріної, адміністративний нагляд – «це самостійна форма контролю, зміст якої єдиний, 
незалежний від того, якими органами нагляду здійснюється; адміністративний нагляд, подібно прокурорському, 
не може бути пов’язаний із втручанням у діяльність піднаглядного об’єкта або органу управління, а у випадках, 
коли таке втручання має місце, нагляд поступається місцем контролю» [11, с. 104]. 

Ф. С. Разаренов при аналізі змісту поняття «адміністративний нагляд» як методологічну основу 
використовує ознаку відсутності організаційної підпорядкованості у суб’єктів нагляду і піднаглядних об’єктів 
[7, с. 71]. Він робить висновок, що адміністративний нагляд «є самостійним, організаційно-правовим 
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засобом забезпечення законності в державному управлінні і являє собою систематичний нагляд за 
точним і неухильним дотриманням законів і актів, заснованих на законі, здійснюваний органами 
управління стосовно підвідомчих їм питань і спрямований на попередження, виявлення і припинення 
порушень, а також притягнення порушників до відповідальності». [16, с. 74] 

Р. I. Денисов визначає адміністративний нагляд як спостереження за відповідністю виробничої та іншої 
діяльності колективів або окремих людей правовим розпорядженням з метою охорони конкретних 
управлінських суспільних відносин від усіляких посягань [12, с. 12]. 

На думку Д. П. Цвігуна адміністративний нагляд − це особливий вид державної управлінської 
діяльності, здійснюваної спеціальними органами виконавчої влади стосовно організаційно не 
підпорядкованих підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян у зв’язку з виконанням 
ними спеціальних міжгалузевих норм, правил, вимог, з використанням комплексу адміністративних 
засобів впливу для попередження, виявлення і припинення правопорушень, відновлення встановлених 
правовідносин і притягнення винних до відповідальності [15]. 

Отже, підсумовуючи викладене і виділяючи найістотніші, найхарактерніші ознаки 
адміністративного нагляду, його визначення можна сформулювати так, адміністративний нагляд – це 
самостійний вид діяльності органів виконавчої влади, полягає в забезпеченні виконання 
загальнообов’язкових норм, встановлених як законами, так і підзаконними актами і має за мету застосування 
заходів адміністративного примусу, в тому числі адміністративної відповідальності у разі порушення 
встановлених загальнообов’язкових норм. 

З’ясувавши поняття адміністративного нагляду, поруч з цим, необхідно також розглянути і деякі поняття 
які використовуються у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів. 

Перш за все, розглянемо визначення небезпечний вантаж. На сьогодні, у вітчизняному законодавстві 
існує ряд нормативно-правових актів, які містять визначення даного поняття. 

Так, закон України «Про перевезення небезпечних вантажів», визначає, що небезпечний вантаж – це 
речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм 
властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, 
пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду 
довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними 
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в 
установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів 
небезпечних речовин [13]. Ідентичне поняття «небезпечний вантаж» визначено також і в деяких інших 
нормативних актах. 

Дещо ширше визначення цього поняття передбачено в законі України «Про автомобільний транспорт», 
який називає небезпечним вантажем не лише речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої 
діяльності, а й додатково відносить до цих вантажів і тару з під них. Так, відповідно до зазначеного закону 
небезпечний вантаж – це речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності і тара з-під них, 
які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення 
спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти 
матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і 
які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за 
результатами випробувань, залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину, віднесено до одного з класів 
небезпечних речовин [13]. 

Ще одне дещо відмінне поняття небезпечного вантажу від всіх попередніх передбачено Правилами 
дорожнього перевезення небезпечних вантажів, які затверджені наказом МВС України від 26.07.2004 № 822. 
Так Правила визначають, що небезпечний вантаж – це речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та 
іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час 
перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, 
заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, 
тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або 
за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину 
віднесено до одного з класів небезпечних речовин: клас 1 - вибухові речовини та вироби; клас 2 - гази; клас 3 - 
легкозаймисті рідини; клас 4.1 - легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини і тверді 
десенсибілізовані вибухові речовини; клас 4.2 - речовини, схильні до самозаймання; клас 4.3 - речовини, що 
виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою; клас 5.1 - окиснювальні речовини; клас 5.2 - органічні 
пероксиди; клас 6.1 - токсичні (отруйні) речовини; клас 6.2 - інфекційні речовини; клас 7 - радіоактивні 
матеріали; клас 8 - корозійні речовини; клас 9 - інші небезпечні речовини та вироби [14]. Як бачимо, 
відмінність цього терміну від інших полягає лише в тому, що законодавець додатково зазначив перелік класів 
небезпечних речовин, що на наш погляд є недоречним. Саме поняття, класи небезпечних речовин, вже несе в 
собі відповідну інформацію про ці класи, яка додатково дублюється в наведеному терміні як уточнення. На наш 
погляд необхідно окремо виділити поняття класи небезпечних вантажів з подальшим відображенням його у 
вітчизняному законодавстві. 

Виходячи з наведеного, на нашу думку найбільш повне і точне визначення поняття небезпечний 
вантаж містить Закон України «Про автомобільний транспорт», який називає небезпечним вантажем не лише 
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речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, а й додатково відносить до цих вантажів і 
тару з під них. 

На ряду з цим необхідно також розглянути поняття перевезення небезпечних вантажів. Єдине 
визначення зазначеного поняття міститься в Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів», згідно до 
якого перевезення небезпечних вантажів означає діяльність, пов'язану з переміщенням небезпечних вантажів 
від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних 
засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням 
вантажів на всіх етапах переміщення [13]. На нашу думку, це поняття є достатнім і виключним у своїй 
визначеності. 

Паралельно з цим, незважаючи на чітке визначення наведених понять, провівши аналіз та 
систематизацію чинних нормативних актів необхідно відзначити, що жодний з них, не містить визначення 
поняття «дорожнє перевезення небезпечних вантажів». Хоча у 2004 році наказом МВС України від 26.07.2004 
№ 822 затверджено Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів, але нажаль зазначеного поняття, 
до сьогодні, визначено так і не було. 

Взявши до уваги деякі терміни, які визначені в Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів», 
та проаналізувавши їх, можна сформулювати визначення дорожнього перевезення небезпечних вантажів. Так, 
на нашу думку це поняття повинно визначатися так, дорожнє перевезення небезпечних вантажів – це 
перевезення транспортними засобами небезпечних вантажів автомобільними дорогами та вулиця. 

Отже, проаналізувавши та визначивши основні поняття необхідні для досягнення встановленої на 
початку цієї статті мети, необхідно зазначити, що адміністративний нагляд за дорожнім перевезенням 
небезпечних вантажів – це нагляд органів виконавчої влади за точним виконанням суб’єктами дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів встановлених Правил у цій сфері з метою попередження і припинення їх 
порушень і притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. 

Суть всякого нагляду полягає в спостереженні за тим, щоб відповідні органи і особи в точності 
виконували покладені на них завдання, дотримувалися встановленого законом порядку і щоб у разі порушення 
цього порядку були прийняті заходи до відновлення законності і притягнення винних осіб до належної 
відповідальності. 

Отже, підсумовуючи наведене можна зробити деякі висновки. 
По-перше, розглянувши деякі вітчизняні наукові доробки вчених-адміністративістів, щодо поняття 

адміністративного нагляду хотілося б відмітити, що дискусії які продовжують мати місце, щодо правової 
природи та сутності адміністративного нагляду в юридичній літературі є украй необхідними, адже до сьогодні 
відсутня єдність поглядів із зазначеного питання. 

По-друге, незважаючи на майже тотожний зміст визначення поняття небезпечний вантаж у вітчизняному 
законодавстві, вони містять деякі незначні, як було вже зазначено відмінності, проаналізувавши які, ми 
наштовхуємося на думку, що суть яку несе в собі поняття небезпечний вантаж залишається первинною і 
одночасно спільною для всіх наведених визначень цього терміну. Хоча поруч з цим, на наш погляд необхідно 
більш конкретно, точно і лаконічно визначити в нашому законодавстві єдине поняття небезпечного вантажу для 
всіх галузей промисловості. Адже небезпека, яку репрезентують собою ці вантажі, не має відмінності від часу 
та місця виготовлення, зберігання чи транспортування, не має відмінності між видами транспорту, які 
здійснюють перевезення небезпечних вантажів, у всіх випадках вона становить однотипну, монолітну загрозу 
для всього суспільства. 

По-третє, на основі проведеного аналізу деяких визначень як у контрольно-наглядовій діяльності, так і в 
сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів, нами сформульовано єдине поняття адміністративного 
нагляду за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів, яке в подальшому може слугувати для уточнення 
деяких норм у сфері перевезення небезпечних вантажів.  

Необхідно також відзначити, що незважаючи на те, що з часу проголошення незалежності України 
минуло вже двадцять років, питання адміністративного нагляду за дорожнім перевезенням небезпечних 
вантажів у вітчизняній науці комплексно не вивчались. Переважна більшість сучасних наукових доробок з 
питань забезпечення безпеки дорожнього руху, висвітлює окреслену проблему лише фрагментально, або не 
торкались її взагалі. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті здійснено глибокий аналіз поняття адміністративного нагляду, з’ясовано його сутність, значення та 
зміст. Акцентовано основну увагу на необхідності виділення окремо поняття адміністративний нагляд за 
дорожнім перевезенням небезпечних вантажів. 
Ключові слова: адміністративний нагляд, дорожнє перевезення небезпечних вантажів, забезпечення безпеки 
дорожнього руху. 
РЕЗЮМЕ 
В статье осуществлен глубокий анализ понятия административного надзора, выяснена его сущность, значение и 
содержание. Акцентировано основное внимание на необходимости выделения отдельно понятия 
административный надзор за дорожной перевозкой опасных грузов. 
Ключевые слова: административный надзор, дорожная перевозка опасных грузов, обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
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SUMMARY 
The deep analysis of concept of administrative supervision is carried out in the article, its substance, meaning and 
conten is found out. Basic attention is accented on the necessity of selection separately of concept such as an 
administrative supervision after traffic transportation of dangerous loads. 
Keywords: administrative supervision, traffic transportation of dangerous loads, providing of road movement’s safety. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ ПІСЛЯ ВІДБУТТЯ ПОКАРАННЯ  

У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
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Опалюк С., помічник нотаріуса     

 
В умовах щорічного зростання показників злочинності перед державою постає важливе завдання, яке 

полягає як у боротьбі з даним суспільно небезпечним явищем, так і з його попередженням. Причому дані 
заходи будуть ефективними лише при комплексному застосуванні інструментарію кримінально-правової та 
кримінологічної науки і практики. Серед кримінально-правових засобів боротьби зі злочиністю та її 
попередження можна виділити покарання, яке за умов його справедливості, відповідності тяжкості вчиненого 
діяння виконує функцію загальної та приватної превенції. Але майже кожне покарання, покладене на особу, 
спричиняє негативні соціально-психологічні трансформації особистості, які у подальшому стають на заваді 
законослухняному способу життя. І особливо зазначене стосується такого виду покарання, як позбавлення волі, 
оскільки останнє пов’язано із зміною всього оточуючого середовища та способу життя. Так, згідно із даними 
офіційної статистики, які вказують, що серед виявлених осіб (154,4 тис.), які вчинили злочини, 43,3% раніше 
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вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний третій має не зняту або непогашену судимість, 20,5% вчинили 
злочин у групі, 16,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 13,8% – жінки, 6,1% – неповнолітні, можна 
стверджувати, що у більшості випадків особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, знову стають на 
злочинний шлях, що є негативним явищем для суспільства [1]. А отже, можна стверджувати, що навіть 
справедливо призначене та адекватне покарання не є ефективним та не виконує своїх функцій без застосування 
механізмів адаптації до соціального життя осіб, що відбули покарання (особливо пов’язаного з позбавленням 
волі). І в даному випадку неможливо уникнути засобів впливу на правопорушника, що досліджуються наукою 
кримінологічною. До таких засобів зокрема відноситься ресоціалізація осіб, які відбули покарання у вигляді 
позбавлення волі. Слід зазначити, що інститут ресоціалізації, який знаходить певне відображення у науковій 
літературі, в практиці органів виконання покарання України майже не застосовується, що призводить до 
погіршення криміногенної ситуації в цілому та зумовлює зростання рецидивної злочинності. Таким чином, 
можна стверджувати, що дослідження обраної теми є актуальним та своєчасним. 

Об’єктом дослідження в контексті даної наукової статті виступає інститут ресоціалізації. Предметом, 
відповідно, ресоціалізація осіб, які відбули покарання у вигляді позбавлення волі.  

Мета роботи полягає у внесенні пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення кримінально-
виконавчої практики, а також здійснення заходів ресоціалізації поза системою виконання покарань. 

Основна частина. Отже, як вже зазначалось, процес пристосування особи до суспільного устрою після 
виходу з місць позбавлення волі має назву «ресоціалізація». Ресоціалізація є досить складним процесом і 
складається із комплексу заходів, які спрямовані на відновлення соціальних зв’язків колишнього засудженого 
та його соціальну адаптацію. Складність ресоціалізації пояснюється низкою причин особистісного характеру. 
Життєва пасивність, яка виробляється в період відбування покарання, сильно знижує адаптивні здібності 
людини після виходу з місць позбавлення волі, в результаті чого їй досить складно знову включитися в життя 
суспільства. Людина звільняється з місць позбавлення волі не готовою вийти на волю, оскільки не може 
звикнути до різномаїття ролей та функцій, які їй необхідно виконувати. В результаті цього можуть виникати 
конфліктні ситуації або взагалі відчуження людини від суспільства. 

Труднощі, що виникають у звільнених осіб, пов’язані також із деякими їхніми специфічними станами. 
Це може бути тривога, невпевненість в собі тощо. Необхідно також враховувати, що звільняються особи 
різного віку, стану здоров‘я, рівня виправлення, з різними моральними якостями тощо. Для всіх цих осіб процес 
ресоціалізації проходить по-різному. 

Головним же чинником, який впливає на соціальну адаптацію звільнених осіб, залишається саме 
суспільство, оскільки соціальна адаптація стає майже неможливою, коли оточуючі негативно відносяться до 
цієї групи людей [2]. 
 Існує декілька думок щодо процесу ресоціалізації. Так, Н.А. Стручков розглядає ресоціалізацію як 
процес, «який складається з двох етапів» – пенітенціарного (під час перебування в місцях позбавлення волі) та 
постпенітенціарного (після звільнення засудженого з місць позбавлення волі).  
 С.І. Комарницький, досліджуючи ресоціалізацію, підкреслює, що проблема ресоціалізації звільнених 
часто подається виключно як один із напрямків боротьби з рецидивною злочинністю. 
 В.Б. Писарев вважає ресоціалізацію комплексною проблемою, яка включає в себе адаптацію 
засудженого в умовах виконання покарань з метою його виправлення та перевиховання, підготовку 
засудженого до звільнення та соціальну адаптацію до умов життя на волі [2]. 
 Кримінально-виконавчий кодекс України також надає поняття ресоціалізації. У ч.2 ст.6 він визначає 
ресоціалізацію як свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; 
повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві, де засоби 
виправлення і ресоціалізації засуджених застосовуються з урахуванням виду покарання, особистості 
засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів вчиненого злочину та поведінки засудженого 
під час відбування покарання. До основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених відноситься 
встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), суспільно корисна праця, соціально-
виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив [3]. 
 Проаналізувавши вище наведені поняття ресоціалізації,  можна зробити висновок, що ресоціалізація 
складається з декількох етапів, які не можуть існувати окремо один від одного, а існують в сукупності, оскільки 
охоплюють різні сторони та процеси пристосування індивіда до суспільства як при відбуванні покарання, так і 
після відбування покарання, коли особа проходить соціальну адаптацію, вирішує житлову проблему, 
працевлаштовується тощо. 

У науковій юридичній літературі визначається структура ресоціалізації, яка складається з: 
 винесення вироку, визначення покарання і виявлення ставлення засудженого до нього, який визнає 

або не визнає вину за скоєний злочин; 
 адаптації до умов відбування кримінального покарання; 
 виправлення; 
  підготовки засуджених до звільнення; 
 звільнення і соціальної адаптації до умов життя на волі. 
Перший етап можна назвати допенітенціарним, другий, третій і четвертий – пенітенціарним, п’ятий – 

постпенітенціарним. 
На першому етапі ресоціалізуючий вплив на засудженого має вид і строк призначеного судом 
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покарання, а також вид установи, де він буде відбувати покарання. Відомо, що надмірно суворі покарання 
озлоблюють засудженого, перешкоджають нормальній адаптації до життя в умовах позбавлення волі, а надто 
легкі покарання формують невірне уявлення про безкарність його протиправних дій, що, як наслідок, 
приводить до неможливості досягти мети покарання – виправлення і повернення в суспільство 
законослухняного громадянина. 

На другому, третьому і четвертому етапах відбувається адаптація до місця позбавлення волі та 
ресоціалізація особистості в установах виконання покарань. Від того, наскільки засуджений виявиться 
підготовленим до життя в суспільстві, наскільки зміняться його ціннісні орієнтації, залежить його подальше 
життя як законослухняного громадянина. Соціальна адаптація на волі відбувається успішно, якщо підготовка 
засудженого до звільнення виявиться достатньо ефективною. 

Завершальним, п’ятим, етапом ресоціалізації засуджених є соціальна адаптація до умов життя після 
відбування кримінального покарання. Цей період найбільш складний, він показує, наскільки успішно пройшов 
процес ресоціалізації на волі. 
 Таким чином, можна виокремити два підвиди ресоціалізації: пенітенціарну та постпенітенціарну. В 
свою чергу пенітенціарну ресоціалізацію можна поділити на: ресоціалізацію у місцях позбавлення волі та 
ресоціалізацію під час підготовки засудженого до звільнення з установ виконання покарань, а 
постпенітенціарну – на ресоціалізацію після звільнення з пенітенціарних установ, ресоціалізацію осіб з 
психічними аномаліями, інвалідів I та II груп, хворих на туберкульоз та ресоціалізацію неповнолітніх, 
звільнених від відбування покарань. 
 На першому етапі ресоціалізації у засудженої особи відбувається соціальна адаптація до нових умов 
існування, до обмеження волі, до нових законів поведінки, до оточуючих його осіб, що достатньо сильно 
травмує психіку людини, впливає на її трудову та соціальну активність тощо. Також негативним фактором 
пенітенціарної ресоціалізації є відрив від звичних соціальних зв’язків, сім‘ї, колективу та потрапляння до 
нового оточення, в якому досить сильно виражені такі риси, як недовіра, озлобленість, боротьба за лідерство та 
інші якості. Даний етап ресоціалізації займає багато часу да достатньо сильно впливає на фізичний та 
психічний стан людини, який в подальшому досить складно відновити до того рівня, який мала людина до 
ув’язнення. 
 Другий етап ресоціалізації можна вважати одним з найважливіших, оскільки на цьому етапі 
здійснюється безпосередня підготовка засудженого до звільнення, тобто відбувається процес, що є 
протилежним першому етапові. На цій стадії засуджених мають підготовлювати до життя на волі. Така 
підготовка повинна включати: вивчення соціальних зв’язків засудженого, тобто коло його спілкування, родичів, 
місця, куди засуджений поїде після звільнення, а також дії щодо створення житлових, психологічних умов, 
забезпечення робочим місцем. 

На даний момент досить незначна увага приділяється комплексу дій, які б забезпечували особі, яка 
вийшла з місць ув’язнення можливість швидше пристосуватися до суспільного устрою. Як показує сучасна 
практика, в сучасних умовах ринкових перетворень, складної економічної ситуації в державі особа, що 
звільнилася з місць позбавлення волі нікому не потрібна. В установах виконання покарань робочих місць 
немає, більше половини засуджених не забезпечені роботою, середня заробітна плата складає 15 гривень на 
один відпрацьований день, тому її не вистачає на самозабезпечення засуджених. Таким чином, при звільненні, 
особі найчастіше просто нема куди йти і, хоча стаття 157 КВК передбачає, що адміністрація установи 
виконання покарань повинна надати одноразову грошову допомогу, така допомога майже ніколи не надається. 

Третім етапом ресоціалізації є реабілітація після звільнення з пенітенціарних установ, який є найбільш 
складним етапом, оскільки проблема повернення до законослухняного життя дуже складна і вона стає ще більш 
складною, якщо людина, яка була засуджена неодноразово, провела в місцях позбавлення кілька років. За цей 
період у неї були втрачені всі корисні соціальні зв’язки і людина, перебуваючи під постійним наглядом в 
установі виконання покарань, втратила можливість більш-менш самостійно вирішувати проблеми, що 
неодмінно будуть поставати перед нею після звільнення. Крім того, суттєво може змінитися психічний стан 
такої людини, що суттєво знижує або зовсім унеможливлює ресоціалізацію. 

Одним із засобів успішної ресоціалізації після звільнення є процес реабілітації, який передбачає 
відновлення соціального статусу засудженої особи, її корисних соціальних зв’язків, звичок, навичок, трудової 
кваліфікації тощо. Але суттєво ускладнює цей процес те, що зазвичай після звільнення людині, яка втратила 
зв’язки із сім‘єю, друзями досить складно знайти нове житло, працевлаштуватися, оскільки майже кожен 
роботодавець не бажає приймати на роботу особу, яка має судимість. Така особа, відповідно, не зможе знайти 
собі і житло. Практика свідчить, що, зазвичай, перші кілька місяців після звільнення така особа жебракує, що 
підштовхує її на вчинення нових злочинів. 

Окремі особливості має ресоціалізація колишніх суддів та співробітників органів внутрішніх справ. 
Вона відрізняється своєю підвищеною складністю, оскільки, в першу чергу, у таких осіб після звільнення 
досить гостро постає питання працевлаштування і набуття нових професійних навичок. Особи, які в період 
відбування покарання, довели своє виправлення шляхом сумлінного ставлення до праці, набутих трудових 
навичок зазвичай використовують у подальшому житті на волі задля включення у чесне трудове життя. 
Проблема полягає в тому, що в процесі відбування покарання засуджені, колишні судді та співробітники 
правоохоронних органів, використовуються на роботах, які в подальшому навряд чи згодяться [4]. 

Крім того, потребує окремої уваги ресоціалізація осіб з психічними аномаліями. Відомо, що більшість 
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засуджених, які знаходяться в місцях позбавлення волі мають певні фізичні або психічні вади. Найчастіше такі 
вади проявляються у осіб, які перебували в установах виконання покарань більше п’яти років. Засуджені з 
психічними вадами негативно впливають на інших засуджених, утворюють конфліктні ситуації, потребують 
окремої ізоляції від здорових осіб. 

Також проблемою залишається туберкульоз, на який хворіє майже кожен десятий засуджений. Таким 
чином, перед установами виконання покарань постає проблема ресоціалізації таких осіб, оскільки за особою, 
хворою на туберкульоз, потрібен постійний догляд, а також медичне лікування, що, зазвичай, не виконується 
пенітенціарними органами.  

І, безумовно, складним та організаційно недосконалим процесом є ресоціалізація неповнолітніх, 
оскільки у даному випадку виправні органи мають справу з дітьми. У цьому разі взагалі досить суперечливим є 
призначення покарання у вигляді позбавлення волі, оскільки, з одного боку, неповнолітня особа відривається 
від звичайного для неї середовища, позбавляється можливості зазнавати негативного впливу збоку інших осіб, а 
з іншого боку – така особа позбавляється також можливості спілкуватися з батьками, втрачає корисні соціальні 
зв’язки, поміщається до оточення, яке має власні субкультури, злочинні звички, традиції тощо. До того ж таке 
становище ускладнюється ще й фактом позбавлення волі. 

На процес ресоціалізації неповнолітніх також досить впливає й те, що відбувають покарання, зазвичай, 
особи з досить низькою культурою поведінки, рівнем освіти тощо, що негативно впливає на інших осіб. 
Негативним чинником є ще й те, що, знаходячись у виправній колонії, неповнолітні не мають достатньої 
можливості слідкувати за важливими суспільними змінами, що відбуваються поза установами виконання 
покарань. Таким чином все більше втрачається їхній зв'язок з оточуючим світом. І, при звільненні, такі особи 
мають досить великі труднощі у спілкуванні з іншими людьми, у навчанні, у працевлаштуванні, через що такі 
особи можуть знову скоювати злочини.  

Таким чином, важливим напрямком ресоіалізації неповнолітніх є нейтралізація впливу субкультурної 
соціалізації. Тобто, необхідно подолати негативні звички, які людина увібрала в себе під час відбування 
покарання та ввести таку особу до загальної культури (поведінки, спілкування тощо). Така робота повинна 
проводитися спеціалістами, при чому повинен враховуватися термін відбування покарання неповнолітнім, 
оскільки він впливає на ступінь культури особистості, її моральні якості (чим більший термін відбування 
покарання – тим він нижчий) [5]. 

Більшість неповнолітніх після звільнення бажає продовжити навчання, але не має для цього 
можливостей. У зв’язку з цим, у науковій літературі сформувався підхід, згідно з яким необхідно наділити 
місцеві органи самоврядування повноваженнями направляти звільнених осіб для трудового працевлаштування 
на конкретні підприємства і ввести відповідальність за невиконання розпоряджень відповідних установ. Але 
примусове працевлаштування у кінцевому результаті може зашкодити і працівнику, і роботодавцю. Більш 
ефективним може стати заохочувальний підхід до працевлаштування осіб, які звільнилися з місць позбавлення 
волі. Так, пропонується встановити податкові та інші економічні преференції для юридичних осіб, а також 
фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, які погоджуються на працевлаштування звільнених із 
місць позбавлення волі. 

Таким чином, ресоціалізація звільнених з місць позбавлення волі являє собою комплекс питань 
моральної, психологічної і практичної підготовки засуджених до звільнення, засвоєння ними нових соціальних 
ролей після відбування покарання, відновлення корисних соціальних зв’язків і передбачає активне керування 
цим процесом державними органами і громадськими організаціями, усунення або нейтралізацію негативних 
факторів, які перешкоджають поверненню осіб, які відбули покарання, до суспільно корисної діяльності. 
Необхідний комплексний підхід до самого процесу ресоціалізації та до вивчення цієї соціально-правової 
категорії в сучасних умовах гуманізації та демократизації суспільства. 

Висновки: 
Отже, можна зробити висновок про те, що ресоціалізація осіб, що відбули покарання, є значною 

проблемою сучасного суспільства, оскільки в Україні майже зовсім відсутній механізм здійснення заходів, що 
забезпечують ресоціалізацію. Особи просто звільняються з місць позбавлення волі без матеріального 
забезпечення, вони не мають житла, роботи і, таким чином, знову змушені вчиняти злочини для того, щоб 
забезпечити собі існування. Всі ці дані свідчать про необхідність негайного реформування системи установ 
виконання покарань та зміни підходу до проведення ресоціалізації звільнених осіб. 

Крім того, доцільним буде запозичення досвіду зарубіжних країн щодо використання психотренінгів та 
групової терапії осіб, які звільняються із місць позбавлення волі, надання їм психологічної допомоги та 
консультацій. Причому реалізація даних завдань є можливою як у вигляді громадських ініціатив, так і за 
участю держави. 

Також вбачається за раціональне та ефективне застосування не засобів юридичної відповідальності до 
осіб, які не виконують розпоряджень щодо забезпечення роботою звільнених, а, навпаки, створення системи 
заохочувальних заходів, у тому числі введення податкових пільг для роботодавців, які приймають на роботу 
осіб, які звільнилися із місць позбавлення волі.  

 
РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено дослідженню особливостей ресоціалізації осіб, які відбули покарання у вигляді позбавлення 
волі, оскільки застосування саме такого покарання обумовлює найзначніші соціально-психологічні 
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трансформації. Проаналізовано способи ресоціалізації різних категорій осіб, засуджених до позбавлення волі. 
Внесено пропозиції щодо удосконалення кримінально-виконавчої практики. 
Ключові слова: позбавлення волі, виконання покарань, ресоціалізація, адаптація, способи ресоціалізації. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию особенностей ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы, поскольку применение именно этого вида наказания обуславливает наиболее существенные 
социально-психологические трансформации. Проанализированы способы ресоциализации различных категорий 
лиц, осужденных к лишению свободы. Внесены предложения относительно усовершенствования уголовно-
исполнительной практики. 
Ключевые слова: лишение свободы, исполнение наказаний, ресоциализация, адаптация, способы 
ресоциализации. 
SUMMARY 
The article deals with characteristics of re-socialization of individuals who have been  sentenced  of imprisonment, 
since the application of this type of punishment causes the most significant social and psychological transformation. 
Means of re-socialization of various categories of persons sentenced to imprisonment have been analyzed. Suggestions 
for improving the correctional practice have been made.  
Keywords: deprivation of liberty, the execution of sentences, re-socialization, adaptation, methods of re-socialization. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДНОСИН З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ  
 
Позова Д.Д., аспірантка кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного 
університету «Одеська національна юридична академія»     
 

Запровадження в Україні системи задоволення житлових потреб громадян, побудованої на 
приватноправових засадах, скорочення обсягів державного фінансування житлового будівництва, низький 
рівень середньої забезпеченості житлом і недоступність іпотечного кредитування для широкого загалу – все це 
зумовлює актуальність і своєчасність дослідження правового становища житлово-будівельних кооперативів 
(далі – ЖБК) як альтернативного способу вирішення житлової проблеми. 

ЖБК не були об’єктом комплексного дослідження вчених в Україні протягом останніх майже двох 
десятиріч. Деякі питання теоретичного характеру, пов’язані з ЖБК, порушуються в наукових працях М.К. 
Галянтича, І.М. Кучеренко,  О.В. Воронової, О.М. Берназ-Лукавецької, П.П. Черевко. Здебільшого прикладним 
аспектам їхньої організації і діяльності присвячені публікації А. Боровської, І. Величко, В. Добровського, Н. 
Доценко-Бєлоус, В. Кобилянського, В. Луцюка, Д. Сичкаря,  І. Чалого тощо. Однак потребують подальшого 
наукового обґрунтування і вивчення низка питань теоретичного та практичного характеру, серед них – правова 
природа відносин з управління ЖБК.  

Метою даної статті є визначення правової природи відносин з управління ЖБК на підставі аналізу 
відповідних положень чинного законодавства та теоретичного надбання. 

Перш за все, слід установити галузеву приналежність відносин з управління ЖБК. В науковій літературі 
іноді висловлюється точка зору, що управлінські відносини в кооперативі належать до адміністративно-
правових [1], з чим навряд чи можна погодитись. Адже предметом регулювання адміністративного права є 
суспільні відносини, які виникають у зв’язку з організацією і функціонуванням органів державного управління; 
державним управлінням сферами суспільного життя, функціонуванням адміністративної юстиції і 
притягненням до адміністративної відповідальності [2, с. 300]. Отже, внутрішні відносини в юридичних особах 
з управління не можуть бути визнані адміністративно-правовими. Зауважимо, що досить часто адміністративні 
правовідносини називають управлінськими, тому з метою уникнення термінологічної плутанини вважаємо за 

                                                           
© Позова Д.Д., 2011 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 282 

необхідне говорити про відносини з управління ЖБК. 
Виходячи з ч. 1. ст. 1 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. (далі – ЦК України) предметом 

цивільно-правового регулювання є особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на 
юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. На відміну від Цивільного 
кодексу УРСР 1963 р., який розрізняв у ст. 1 дві групи немайнових відносин: особисті немайнові відносини, 
пов’язані з майновими, й інші особисті немайнові відносини, ЦК України не передбачає такого поділу. При 
цьому до змісту особистих немайнових відносин входять особисті немайнові права фізичної особи (деякі з них 
можуть належати і юридичній особі). З-поміж невичерпного переліку цих прав ЦК України у ст. 100 називає 
право участі в товаристві, яке слід розуміти саме як право участі в управлінні товариством. Якщо говорити про 
кооператив, то тоді до змісту цього включаються такі правомочності членів кооперативу, як право на участь у 
загальних зборах кооперативу, право вимагати їх скликання, право обирати (бути обраним) до виборних органів 
кооперативу, право голосу тощо.  

Визначаючи випадки застосування терміну «особисті права», М.М. Агарков фактично виокремлює дві 
групи особистих немайнових прав: 1) всілякого роду немайнові права, наприклад, в особистих сімейних 
відносинах, 2) деякі немайнові права, а саме права на блага, невідокремлювані від особистості суб’єкта права 
(честь, гідність, ім’я, авторство), які захищаються від будь-чого і будь-кого (так звані абсолютні) [3, с. 41]. 
Остання група прав відрізняється від попередньої, перш за все, тим, що вони не можуть бути припинені ні 
шляхом правочинів, ні в силу інших юридичних дій і характеризують кожного громадянина незалежно від його 
соціального і службового становища, незалежно від того, перебуває він чи не перебуває членом якоїсь 
організації. Права, що витікають із членства громадян у різних кооперативних і суспільних організаціях, С.М. 
Братусь відносить до першої групи особистих немайнових прав. Вони не відокремлювані, не відчужувані від 
члена організації до тих пір, поки він є членом організації [4, с. 73–74].  

Остання теза, на думку О.В. Лебєдєвої, є суперечливою: якщо членські права виникають при вступі в 
кооператив і втрачаються при виході з нього, то вони є відчужуваними. Заперечуючи особистий характер 
членських правовідносин, вчена вказує також на те, що член кооперативу вправі уступити свої права і 
обов’язки члена кооперативу іншому члену кооперативу на будь-якому етапі членства шляхом укладення 
договору [5, с. 148, 151]. Проте навряд чи можна погодитись з подібними запереченнями. Адже особистий 
характер немайнового права участі в управлінні пояснюється тим, що воно є невід’ємним правом не кожної 
особи, а лише тієї, яка має статус члена кооперативу, і не протягом всього життя, а на протязі існування 
членських правовідносин. Тому при припиненні цих відносин відповідно припиняється зазначене право. Що ж 
стосується невідчужуваності права участі в управлінні як особистого права, то воно не може окремо 
передаватися іншій особі, на що звертається увага в ч. 1 ст. 100 ЦК України. Слід погодитись із тим, що тут 
мається на увазі, що окремо від майнових прав, і в цьому полягає специфіка цього права в порівнянні з іншими 
особистими немайновими правами, які, за загальним правилом, не підлягають передачі іншій особі будь-якими 
механізмами [6, с. 28].  

Невідчужуваність у вищезазначеному розумінні проявляється також у неможливості спадкування права 
участі в управлінні окремо від майнових прав. Проте звертає на себе увагу формулювання ч. 1 ст. 1219 ЦК 
України, згідно з якою не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою 
спадкодавця, зокрема особисті немайнові права; право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях 
громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами. Думається, що в даному 
випадку законодавець є непослідовним у застосуванні категоріального апарату. На підставі системного 
тлумачення даної норми та положень ст. 147 ЦК України, ст.ст. 55, 65, 69, 77 Закону України «Про 
господарські товариства» від 19.09.1991 р., ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. 
можна дійти висновку, що під правом участі тут розуміється право на вступ до товариства. Так, в акціонерному 
товаристві передбачається безумовне набуття статусу акціонера в результаті спадкування чи 
правонаступництва права власності на цінні папери цього товариства. Так само, незалежно від волі інших осіб, 
відбувається спадкування частки у статутному капіталі товариства з обмеженою (додатковою) 
відповідальністю, якщо статутом товариства не передбачено, що такий перехід допускається за згодою інших 
учасників (ч. 5 ст. 147 ЦК України). В останньому випадку підлягають застосуванню положення ст. 55 Закону 
України «Про господарські товариства» щодо переважного права вступу до товариства або відмови від нього. 
Натомість, у повному та командитному (стосовно часток повних учасників) товариствах спадкоємці 
(правонаступники) не стають одразу їх учасниками товариства, а мають лише переважне право на вступ. 

Враховуючи викладене, викликає заперечення висловлена в літературі точка зору, що 
правонаступництво є неприпустимим у тій частині членського правовідношення, яку складають права та 
обов’язки з управління справами і власністю кооперативу [7, с. 82]. Такий висновок ґрунтується на тому, що 
членство як особисте право не допускає правонаступництва [8, с. 36]. Зауважимо, що в наведеній тезі Ш.Д. 
Чиквашвілі, очевидно, має на увазі право на вступ до кооперативу, говорячи про те, що спадкоємці-пайщики не 
стають членами кооперативу механічно: в порядку спадкування переходить лише право на паєнакопичення, на 
якому і ґрунтується право спадкоємців вимагати прийняття їх у члени кооперативу [8, с. 36]. Думається, що І.Т. 
Хламов, говорячи про те, що право членства є особистим правом громадян і його не можна набути шляхом 
купівлі-продажу, дарування або інших угод (похідним способом), так само розуміє під ним право на вступ до 
кооперативу [9, с. 71]. Варто підкреслити, що право участі в управлінні кооперативом і право на вступ до нього 
є окремими суб’єктивними особистими немайновими правами, при цьому друге з них не входить до складу 
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прав у сфері управління кооперативом. Право на вступ до кооперативу є особистим немайновим правом, яке, 
дійсно, не передається і не успадковується. У осіб, які отримали право на частку в загальному майні на підставі 
цивільно-правового договору або в порядку спадкування, виникає самостійне право на вступ до кооперативу. 
При цьому вірною видається позиція російського законодавця, згідно з якою спадкоємцю члена житлово-
будівельного кооперативу не може бути відмовлено в прийомі у члени кооперативу, а якщо спадкоємців 
декілька, то питання про те, хто з них може бути прийнятий в члени кооперативу, вирішується законодавством 
та установчими документами (ст. 1177 Цивільного кодексу РФ [10]). Думається, що аналогічне положення 
необхідно закріпити в чинному законодавстві. О.М. Гедзенхадзе вважає, що хоча переважне право на вступ до 
кооперативу не рівнозначне правонаступництву, але досить до нього наближено, оскільки кооператив, відносно 
якого виникло переважне право, повинен вступити у членські правовідносини з такою особою, переважно 
перед всіма іншими громадянами. Така теза видається невірною, оскільки правонаступництво передбачає 
перехід прав та обов’язків спадкодавця до інших осіб (спадкоємців), а право на вступ до кооперативу виникає у 
спадкоємців вперше.  

Слід звернути увагу на те, що згідно з однією з позицій всі особисті немайнові права (або 
правовідносини) є, безперечно, абсолютними [11, с. 191; 12, с. 75]. Проте ряд вчених визнають можливість 
існування відносних немайнових прав (правовідносин). Так, Ф.О. Богатирьов, розуміючи під корпоративним 
правом можливість брати участь в управлінні, зазначає, що корпоративні відносини існують поряд із 
зобов’язальними і є відносними немайновими відносинами [13, с. 92]. О.В. Лебєдєва, в свою чергу, відзначає, 
що немайнові права учасника членських відносин є відносними [5, с. 150]. До відносних суб’єктивних 
цивільних прав, окрім зобов’язальних, А.В. Власова відносить також відносні немайнові права [14, с. 65–66].  

Поділяючи точку зору зазначених авторів про відносний характер деяких немайнових прав, в тому числі 
і права участі в управлінні, хотілося б заперечити як проти їх протиставлення особистим немайновим правам, 
так і проти позиціонування їх окремо від зобов'язальних прав (правовідносин), що безпосередньо пов’язано з 
одним із дискусійних питань у цивілістиці, а саме можливістю існування немайнових зобов'язань. Як зазначає 
М.М. Сібільов, в сучасних умовах можливість існування немайнових зобов'язань узгоджується з принципом свободи 
договору та новим поглядом на сутність і роль нематеріальних благ у цивільному обороті. За словами вченого, в радянські 
часи обґрунтування неможливості існування зобов'язань немайнового характеру було пов'язане з недооцінкою тоді ролі 
немайнових благ. Проте і в ті часи І.Б. Новицький вважав, що змістом зобов'язання може бути право вимоги вчинення 
будь-якої правомірної дії, що заслуговує на захист, підкреслюючи при цьому, що ніколи норми цивільних кодексів або 
інших актів цивільного законодавства не обмежували змісту зобов'язання ознакою лише його майнового характеру [15, 
с. 10]. 

Таким чином, відносини з управління житлово-будівельним кооперативом представляють собою 
немайнове зобов’язання, в якому праву участі в управлінні кореспондує відповідний обов’язок кооперативу 
вчиняти певні дії або утримуватись від їх вчинення, який виконується його органами в межах їх компетенції. 
Водночас кооператив так само наділяється правами у сфері управління, зміст яких визначений у нормах, які 
регулюють компетенцію його органів. Їм протистоїть обов’язок членів кооперативу виконувати і 
дотримуватись прийнятих повноважними органами кооперативу внутрішньокооперативних актів. Зазначене 
дозволяє говорити про диспозитивний (правонаділяючий) метод правового регулювання цих відносин, який 
характеризується юридичною рівністю і вільним волевиявленням сторін. Зауважимо, що підпорядкування 
меншості членів кооперативу волі більшості не дає підстав визначати метод регулювання як імперативний 
(метод субординації), оскільки управління кооперативом здійснюється на засадах самоврядування, всі члени 
кооперативу мають змогу брати участь у формуванні волевиявлення кооперативу шляхом участі в загальних 
зборах, маючи при цьому рівні права голосу. Як справедливо зазначає О.С. Іоффе, між суб’єктом цивільного 
права не встановлюються відносини влади і підпорядкування, уповноважений володіє лише правом, а не 
imperium-ом, зобов’язаний зв’язаний його претензією, а не його велінням [16, с. 33]. Таким чином, відносини з 
управління житлово-будівельним кооперативом є цивільними особистими немайновими правовідносинами.  

Варто зауважити, що в цивілістиці позиція щодо віднесення прав, пов’язаних із управлінням 
кооперативом, взагалі до категорії немайнових і, зокрема, до особистих немайнових прав не є одностайною. 
Так, відносини з управління житлово-будівельним кооперативом часто визначають як організаційні. На думку 
О.М. Подрабінок, вони не мають безпосереднього майнового змісту і спрямовані на упорядкування майбутніх 
відносин між кооперативом і його членами [17, с. 30]. О.В. Лебєдєва вважає, що членські правовідносини містять 
в собі організаційні елементи, але вони мають залежний, обслуговуючий характер. До складу членсько-організаційних 
правовідносин входять немайнові права та обов’язки, які служать для здійснення корпоративного самоуправління [5, 
с. 154, 158]. О.М. Гедзенхадзе, хоча й говорить про те, що права та обов’язки з управління кооперативом носять 
особистий немайновий характер, проте водночас називає їх та відповідні правовідносини організаційними [7, с. 57, 
77–80]. В основі подібних поглядів лежить концепція немайнових організаційних відносин, яка найбільш ґрунтовно 
була розроблена О.А. Красавчиковим, який виокремлює три групи немайнових правовідносин: 1) особисті немайнові 
відносини, 2) немайнові відносини, які формуються з приводу об’єктів творчої діяльності (у зв’язку зі створенням та 
використанням), 3) організаційні відносини [11, с. 12–14]. Точка зору, що коло відносин, які мають немайновий 
зміст і формуються на засадах, які відображають сутність методу цивільно-правового регулювання, не 
зводиться лише до особистих немайнових, знаходить підтримку і в сучасній доктрині цивільного права [18]. Проте 
ми підтримуємо традиційне уявлення про предмет цивільно-правового регулювання, який становлять особисті 
немайнові та майнові відносини, що до того ж закріплено у ст. 1 ЦК України. На підставі вищевикладеного, 
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неприйнятним є також визначення деякими вченими права участі в управлінні і відповідних правовідносин як 
майнових [8, с. 32; 19, с. 34, 40-41]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що правовідносини з управління ЖБК є врегульованими нормами 
цивільного права відносними особистими немайновими відносинами. Поряд із житловими, пайовими та 
іншими майновими відносинами вони входять до складу комплексних членських правовідносин в ЖБК. Як 
справедливо зазначається в літературі, дані відносини мають своїм призначенням координацію всіх інших 
відносин у кооперативі, приведення їх в систему; це – з’єднуюча ланка між всіма суб’єктами 
внутрішньокооперативних відносин, яка призначена слугувати збереженню параметрів системи у потрібному 
заданому напрямі [20, с. 18]. 

 
РЕЮМЕ 
 У статті досліджується правова природа відносин з управління житлово-будівельним кооперативом на підставі 
аналізу норм законодавства та теоретичного надбання, обґрунтовується їхня приналежність до особистих 
немайнових відносин, які регулюються нормами цивільного права. 
Ключові слова: житлово-будівельний кооператив, відносини з управління, особистий, немайновий. 
РЕЗЮМЕ 
 В статье исследуется правовая природа отношений по управлению жилищно-строительным кооперативом на 
основе анализа норм законодательства и теоретического наследия, обосновывается их принадлежность к 
личным неимущественным отношениям, регулируемым нормами гражданского права. 
Ключевые слова: жилищно-строительный кооператив, отношения по управлению, личный, неимущественный. 
SUMMARY 
 In the article a legal nature of management relations of a building and loan association is researched under the basic 
legislation and theoretical heritage analysis. Their belonging to the personal non-property relations, which are regulated 
by legal standards of civil law, is grounded. 
Key words: building and loan association, management relations, personal, non-property.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
 
Полюхович В.І., старший науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 
кандидат юридичних наук. 

 
Питання правового регулювання інститутів спільного інвестування були предметом дослідження в роботах 

Вінник О. М., Головко А.Т., Кологойди О.В., Кузнецової Н.С., Мамутова В.К., Посполітака В.В., Пушкаша М.М. та 
ін.. Дана стаття спрямована на поглиблення розвитку результатів наукових досліджень вищевказаних вчених та 
надання авторського бачення та пропозицій щодо предмету дослідження. 

Мета статті – надати пропозиції щодо правового регулювання діяльності інститутів спільного інвестування на 
фондовому ринку України. 

Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це інституційні професійні інвестори для яких інвестування власних 
і залучених коштів є єдиним (виключним) видом діяльності, здійснюваної на професійній основі. До суб’єктів 
інвестиційної діяльності на фондовому ринку відносяться інститути спільного інвестування (пайові та 
корпоративні інвестиційні фонди), що діють на підставі Закону України «Про інститути спільного інвестування 
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року № 2299-III (далі – Закон України «Про 
ІСІ»). За період, що пройшов з часу прийняття закону, в роботі інститутів спільного інвестування в Україні 
накопичений певний досвід, що є підставою для внесення змін до діючої нормативної бази. В межах статті ми 
спробуємо проаналізувати окремі питання правого регулювання діяльності ІСІ. 

Одним із основних засобів зниження системного ризику при здійсненні інвестування є застосування 
диверсифікації при формуванні інвестиційного портфеля. Сучасна портфельна теорія говорить: складання 
портфеля цінних паперів різних національних емітентів усуває несистематичний ризик, однак не в змозі 
ліквідувати систематичний ризик, пов'язаний з функціонуванням економіки в цілому. Систематичний ризик може 
бути мінімізований шляхом інтернаціоналізації портфеля - включення до нього цінних паперів іноземних емітентів 
[1]. Однак поки ступінь диверсифікованості інституціональних інвесторів далека від оптимальної. Частка 
іноземних паперів в активах інституціональних інвесторів значно менше частки іноземних ринків у світовій 
капіталізації. Це пов'язано зі нормативно встановленою структурою активів інституціональних інвесторів, що 
носить яскраво виражений національний характер. Саме залежність від національного ринку стала причиною 
різкого зростання активів ІСІ в 2006-07 роках, а потім настільки ж різкого падіння в 2009-10 роках. Таких різких 
коливань не було відмічено на іноземних фондових ринках. В зв’язку з цим, на нашу думку, доцільним є 
підвищення визначених в статті 4 Закону України «Про ІСІ» розмірів пакетів цінних паперів іноземних емітентів до 
50 відсотків загальної вартості активів диверсифікованих ІСІ з правом останніх самостійно визначати їх структуру, а 
саме співвідношення між пакетами цінних паперів, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав та 
пакетами акцій та облігацій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках 
іноземних держав та пройшли лістинг на одній з провідних фондових бірж світу. Адже державні іноземні цінні 
папери є стабільним засобом зберігання заощаджень з низьким рівнем доходності але високими гарантіями на 
противагу акціям та облігаціям емітентів – юридичних осіб. Нам можуть заперечити, що підвищення розмірів 
пакетів цінних паперів іноземних емітентів в структурі активів ІСІ має своїм наслідком фінансування іноземних 
економік на противагу вітчизняній. Частково це так, але об’єктивно інвестування повинно вирішувати декілька 
завдань одночасно, і одним із них є захист інтересів інвестора, гарантування прибутку від інвестицій. Саме тому 
встановлення 50 відсоткової межі, на нашу думку, є розумним балансом між інтересами інвестора та завданнями 
по розвитку вітчизняної економіки. 

Одночасно за для розвитку ринку цінних паперів в України на противагу ринку кредитних інструментів 
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доцільним є зниження обсягів активів диверсифікованих ІСІ у грошових коштах які вони можуть тримати на 
банківських депозитних рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах та банківських металах з 50 відсотків до 
10 відсотків загальної вартості активів ІСІ (частина 19 статті 4 Закону України «Про ІСІ»). Адже при інвестуванні 
в депозити банків, що є повністю пасивною моделлю діяльності КУА, інвестором в економіку країни виступає 
банк, кредитна форма інвестування набуває подальшого розвитку, а фондовий ринок реально стагнує. Більше того 
нараховування відсотків по депозитам є найнижчим рівнем прибутковості інвестицій. 

Також вважаємо можливим зменшення норм відсотків щодо інвестування диверсифікованими ІСІ в державні 
цінні папери та цінні папери органів місцевого самоврядування. На сьогодні вони становлять відповідно 50 та 40 
відсотків загальної вартості активів таких ІСІ. В чому полягає зміст цієї нашої пропозиції? Як і в усьому світі 
випуск в Україні державних цінних паперів та цінних паперів органів місцевого самоврядування слугує перш за 
все за для фінансування дефіциту бюджету, пов’язаного як правило не з необхідністю інвестування в розвиток 
економіки, а для «латання» бюджетних дірок, пов’язаних з соціальними та іншими виплатами неекономічного 
характеру. Залучення додаткових коштів до бюджету таким шляхом, як правило, не спонукає державу до 
реформування неприбуткових галузей, відмови від популіських заходів тощо. Іншими словами, в більшості випадків 
такий вид інвестування не має своєю кінцевою метою створення додаткової вартості, розвитку виробництв, а тому і 
економіки в цілому, а тому консервує її стан на майбутнє. І хоча за для розвитку фондового ринку такі цінні папери 
відграють позитивну роль (зростання оборотів обігу, капіталізації інвестиційних портфелів тощо), але загалом для 
країни вони повинні використовуватись як тимчасовий, факультативний засіб фінансування потреб бюджету. 
Можливо, наше твердження дещо категоричне, але, безумовно, воно має сенс. Ми вважаємо, що основним 
напрямом інвестування для ІСІ повинні бути акції на облігації господарюючих суб’єктів, які своєю діяльністю з 
використанням залучених коштів розширювали б виробництва та створювали б нові робочі місця. Саме тому за для 
реалізації такої фундаментальної мети вважаємо необхідним корегувати структуру інвестиційного портфеля 
диверсифікованих ІСІ. Тому, на нашу думку, доцільним є зниження визначених в статті 4 Закону України «Про ІСІ» 
розмірів пакетів держаний цінних паперів та цінних паперів органів місцевого самоврядування відповідно до 20 та 
10 відсотків загальної вартості активів диверсифікованих ІСІ. 

Маємо певні зауваження щодо змісту частини 17 статті 4 та відповідно абзацу 3 статті 34 Закону України 
«Про ІСІ», де серед вимог, що ставляться до диверсифікованого ІСІ є положення про те, що «не менш як 80 
відсотків загальної вартості активів ІСІ становлять … цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі», а 
також «вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку 
… не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ». Вважаємо, що за для 
розвитку фондового ринку доцільним було б виключення цих норм та включення норми, що передбачала 
можливість інвестування диверсифікованих ІСІ лише у цінні папери, що мають лістинг на одній із українських 
фондових бірж. До того ж аналогічні норми містять документи Євросоюзу: стаття 19 (a) Директиви ЄС 85/611/ЄЕС 
від 20.12.1985 передбачає, що «інвестиції пайового трасту або інвестиційної компанії повинні складатись 
виключно з: цінних паперів, що підлягають обігу та інструменти грошового ринку визначені для використання на 
організованому ринку…». Закріплення аналогічних норм буде одним із додаткових заходів захисту інтересів 
акціонерів як з причини прозорого формування ціни цінних паперів на біржі, так і загалом більш високого рівня 
рейтингу публічних акціонерних товариств. Також це буде ще одним заходом для пожвавлення ринку цінних 
паперів та спонукання господарюючих суб’єктів до акціонування та перетворення на публічні акціонерні 
товариства. Водночас можливим є збереження положень про стовідсоткове формування активів за рахунок 
«нелістингових» цінних паперів венчурними фондами, що надають можливість для здійснення найбільш ризикових 
інвестицій. 

Потребує уточнення, на наш погляд, положення частини 1 статті 47 Закону України «Про ІСІ» про вільний обіг 
на фондовому ринку цінних паперів ІСІ закритого типу. При цьому не виділяється інших ознак таких ІСІ, тобто чи є 
вони венчурними тощо. За кордоном, як правило, не допускається обіг на фондових біржах цінних паперів 
інвестиційних фондів ризикового інвестування. Тут є певна логіка – якщо венчурний фонд володіє здебільшого 
цінними паперами, які не допущені до торгів на фондовій біржі, то чому його цінні папери повинні перебувати у 
вільному обігу, що фактично породжує додаткові не прогнозовані системні ризики для покупців на біржі з огляду на 
непрозоре формування ціни такого активу. Вважаємо, що можливість для обігу цінних паперів закритих ІСІ, а саме 
венчурних фондів, повинна бути пов’язана із складом і структурою їх активів, де значна частка ризикових, 
«нелістингових» цінних паперів повинна ставати перепоною для вільного обігу таких активів на фондовому ринку. 

Декілька слів варто сказати про систему управління ІСІ, зокрема пайовим інвестиційним фондом. Законом 
встановлено, що прерогатива не тільки управління але і створення ПІФ на відміну від КІФ перебуває в компетенції 
КУА. Зрозуміло, що КУА має визначальний вплив на всі управлінські рішення і приймає їх, як правило, без 
урахування думки учасників – власників інвестиційних сертифікатів. Проте в статті 25 Закону України «Про ІСІ» 
передбачено можливість (але не обов’язковість) створення наглядової ради для нагляду за: 

- виконанням інвестиційної декларації, 
- зберіганням активів фонду, 
- веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, 
- проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду. 
Визначені п'ять грунтовних функцій наглядової ради повинні бути підтвердженні її відповідними 

повноваженнями в законі. Проте там же визначено, що до компетенції наглядової ради пайового інвестиційного 
фонду належить лише: 
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- обрання голови наглядової ради; 
- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською 

фірмою) та незалежним оцінювачем майна; 
- затвердження змін до регламенту фонду. 
Як бачимо має місце пряма невідповідність визначених функцій обсягу повноваження суб'єкта управління, 

що прямо протирічить загальнотеоритичним приципам управління та співвідношення структурно-
функціональних характеристик в діяльності управлінської структури [2]. Вважаємо, що визначений перелік 
функцій наглядової ради ПІФ повинен мати відповідний обсяг повноважень, а саме наглядова ради повинна бути 
наділена повноваженнями ініціювання проведення аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду, 
ініціювання внесення змін до регламенту фонду, погодження рішення про укладення договорів зі зберігачем, 
реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна, ознайомлення в будь-який 
час із станом виконання інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру власників 
інвестиційних сертифікатів. Також наглядова рада повинна мати повноваження на звернення до ДКЦПФР з 
ініціативою про розгляд питання про заміну КУА у встановленому Комісією порядку. В якості додаткового 
засобу зберігання активів фонду доцільним є закріплення повноваження наглядової ради на погодження 
здійснення КУА значних правочинів (наприклад, в розмірі 10 відсотків вартості активів фонду). Таке 
повноваження є актуальним як для ПІФ, так і для КІФ. Особливим, на нашу думку, актуальним є реалізація 
визначених повноважень у закритих інвестиційних фондах, адже викуп інвестиційних сертифікатів тут 
передбачається в кінці строку існування, а тому учасники повинні мати хоча б мінімальні можливості для 
контролю та моніторингу використання їхніх коштів. Наприклад, в законодавстві Республіки Казахстан 
передбачено існування такого органу управління як загальні збори держателів паїв закритого інвестиційного 
фонду з широкими повноваженнями, що перебувають у їх виключній компетенції [3]. Тому вважаємо, що 
створення наглядової ради ПІФ повинно бути встановлено в законі як обов'язкове, а не факультативне. Одночасно 
надання в межах статті 25 Закону України «Про ІСІ» наглядовій раді ПІФ запропонованого обсягу реальних 
повноважень по контролю за діяльністю КУА буде ще одним засобом захисту прав інвесторів. 

При здійсненні дослідження інституційного інвестування необхідно сказати декілька слів про трастову форму 
інвестиційних фондів, що достатньо поширена в країнах англосаксонської системи права та часто дискутується за 
для застосування в Україні. Чинне законодавство України передбачає існування особливого виду права власності – 
права довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном (частина 2 статті 316 
Цивільного кодексу України). Інститут довірчої власності передбачає розчеплення права власності: одна частина 
повноважень (управління, розпорядження активами) належить довірчому власнику, а інша (отримання доходу) – 
установнику управління або встановленому ним вигодонабувачу. Довірчий власник виступає в господарському 
обороті як справжній власник і може відчужувати активи, що перебувають у довірчій власності. Сутність трасту 
полягає у добросовісній, кваліфікованій діяльності довірчого власника, спрямованій на забезпечення отримання 
найбільшої вигоди бенефіціарієм. 

Континентальна система права традиційно не дозволяє такого „розчеплення” права власності, оскільки її 
основним постулатом є неможливість існування двох власників на одне й те саме майно. Право власності 
континентальної системи права розщеплювати не можна – воно або втрачається власником, або повністю 
залишається з ним [4]. Проте запозичення інституту трасту, його впровадження в цивільне законодавство та 
господарський обіг є корисним, оскільки за допомогою трасту на сучасному світовому фондовому ринку 
вирішуються питання управління цінними паперами. А встановлена в статті 1040 Цивільного кодексу України 
заборона на стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління, окрім 
випадку визнання установника управління банкрутом або звернення стягнення на майно як предмет застави, є 
способом захисту майнових прав власника цінних паперів, адже норми глави 70 Цивільного кодексу України є 
загальними і застосовуються при здійсненні правового регулювання відносин, предметом яких є цінні папери. 

Фактично використання інституту трасту на фондовому ринку має місце чинному законодавстві та 
використовується господарському оброті і до запровадження норм глави 70 Цивільного кодексу України в 2003 
році. Це є один з видів професійної діяльності - діяльність з управління цінними паперами, що здійснюється 
торговцем цінними паперами від свого імені на підставі договору про управління переданими йому цінними 
паперами, як і належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах третіх осіб 
(пункт 4 статті 4 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”), що ми більш 
детально розглянемо нижче. 

Щодо можливого існування трастових інвестиційних фондів в Україні, то інколи їх ототожнюють з пайовими 
інвестиційними фондами, що, на нашу думку, є юридично некоректним. Адже до ПІФ інвестор не надає в 
управління майнові активи, цінні папери, а придбаває інвестиційних сертифікат і по суті надає до фонду грошові 
кошти, що не може бути предметом договору управління (пункт 2 статті 1030 Цивільного кодексу України). Викуп 
інвестиційних сертифікатів також можливий виключно грошовими коштами (частина 3 статті 42 Закону України 
„Про ІСІ”), що виключає передачу цінних паперів як внеску для наступного управління. Придбання інвестором 
інвестиційного сертифіката ПІФ здійснюється шляхом укладення з КУА договору про приєднання до ПІФ, а не 
договору управління (частина 4 статті 25 Закону України „Про ІСІ”). КУА фактично першочергово здійснює 
управління грошовими коштами інвестуючи їх в активи. Наведене свідчить про юридичну складність, неможливість 
застосування передбачених главою 70 ЦК України преференцій установника управління для інвесторів ПІФ. Більше 
рис довірчого управління мають відносини між КУА та КІФ. Але також, хоча за дещо іншими правовими 
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підставами не можливо розглядати договір між КІФ та КУА про управління активами КІФ в якості договору 
довірчого управління в розмінні глави 70 ЦК України. Так, КУА здійснює управління активами КІФ не від свого 
імені як управитель, а від імені КІФ (частина 5 статті 11 Закону України „Про ІСІ”). Також в якості активів, що 
передаються від КІФ до КУА, крім передбачених в статті 10 Закону України „Про ІСІ” складових статутного фонду, 
основними активами є грошові кошти отримані від розміщення акцій КІФ, що також не відповідає вимогам щодо 
довірчого управління (частина 2 статті 1030 ЦК України). Таким чином, визначені відмінності свідчать про 
неможливість ототожнювання інститутів спільного інвестування з трастами, а відповідно і застосовувати до їх 
правового регулювання норми глави 70 ЦК України. 

Розглянуті нами питання та наведені пропозиції щодо оптимізації правового регулювання діяльності ІСІ 
охоплюють лише незначну частину правовідносин пов’язаних з професійним інституційним інвестуванням. Проте 
вважаємо, що внесення змін до існуючого правового регулювання повинно створити більш сприятливі умови для 
потенційного інвестора та стимулювати інвестиційні процеси з використанням інститутів спільного інвестування. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядаються питання правового регулювання діяльності інститутів спільного інвестування, 
підготовлено  пропозиції щодо його удосконалення. 
Ключові слова: інститути спільного інвестування, корпоративні та пайові інвестиційні фонди, трасти. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования деятельности институтов совместного 
инвестирования, подготовлены предложения по его совершенствованию. 
Ключевые слова: институты совместного инвестирования, корпоративные и паевые инвестиционные фонды, 
трасты. 
SUMMARY 
The article considers questions of legal regulation activity of institutes of joint investment, propositions for its acceleration 
are prepared. 
Key words: institutes of joint investment, corporate and share investment funds, trusts. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЗ І ТПР 
 

Разбейко Н.В., науковий співробітник РФ НІСД в м. Донецьку     
 
Окремі питання правового режиму СЕЗ і ТПР досліджено в роботах В. Андрєєва, Л. Васильєва, Т. 

Єршової, В.П. Кузьменко, Л.І. Кузнєцова Ю.В. Макогона,  В.П. Письмак, О. Соіної та інших. Проте, оптимізації 
правового режиму діяльності СЕЗ і ТПР на сучасному розвитку економіки країни уваги приділено недостатньо. 

Мета дослідження – визначити поняття „правового режиму СЕЗ і ТПР”, розмежувати поняття 
„правового режиму СЕЗ і ТПР” та сходне поняття „спеціального режимом господарювання СЕЗ та ТПР”;  
визначити оптимальні критерії оцінки діяльності СЕЗ і ТПР.   

Оптимізація (від лат. Optimum - найкраще) - максимізація економічного добробуту суспільства по 
відношенню до макроекономічних цілей. Найбільш надійним способом знаходження найкращого варіанту є 
порівняльна оцінка всіх можливих варіантів (альтернатив) [1]1. Отже, щоб з’ясувати як саме слід щось 
оптимізувати, необхідно визначити об’єкт та предмет дослідження, критерії порівняння, і власне порівняльна 
оцінка всіх можливих варіантів. 

Об’єкт дослідження – є сукупність відносин, що складаються в процесі діяльності СЕЗ і ТПР.  
Предмет дослідження – оптимізація правового режиму діяльності СЕЗ і ТПР, яка визначається 

специфікою правового регулювання, методами та механізмом їх дії: теоретико-правові основи та прикладні 
аспекти аналізу та систематизації діяльності СЕЗ і ТПР. 

Можна погодитись з точкою зору, що під правовим режимом слід розуміти певний порядок правового 

                                                           
© Разбейко Н.В., 2011 
1 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969 -1978.// Режим 
доступу:http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&stype=0 
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регулювання, який забезпечується через особливе поєднання залучених для його здійснення способів, методів 
та типів правового регулювання[ 2, с. 213-217]1. Саме знаходження найкращого варіанту поєднання способів, 
методів та типів правового регулювання діяльності СЕЗ і ТПР  шляхом порівняльної оцінки всіх можливих 
варіантів і є оптимізацією правового режиму діяльності СЕЗ і ТПР.   

До основних способів правового регулювання належать дозвіл, зобов’язання та заборона. Допоміжними 
способами правового регулювання є примус, заохочення, покарання, надання пільг, виключення з переліку 
обов’язків, пом’якшення юридичної відповідальності та ін. Щодо діяльності СЕЗ і ТПР здебільшого 
застосовуються такі способи як дозвіл, заохочення, надання пільг та інш. 

Те чи інше сполучення основних і допоміжних способів правового регулювання, наявність (чи 
відсутність) можливості у осіб, на яких воно поширюється, самостійно встановлювати та уточнювати правові 
форми їх поведінки, характер підстав, з настанням яких пов’язуються виникнення, зміна та припинення 
правових стосунків між ними, а також ступінь деталізованості правового регулювання дають уявлення про 
методи правового регулювання суспільних відносин, які використовуються при його здійсненні. Поряд з 
імперативним (наприклад, адміністративні накази) та диспозитивним (зокрема, через укладення між собою 
різноманітних правочинів) методами, які є основними різновидами методів правового регулювання, в ньому 
можуть застосовуватися також методи рекомендацій та заохочення, що мають переважно субсидіарний 
(додатковий) характер. Щодо діяльності СЕЗ і ТПР застосовується імперативний метод їх створення на основі 
спеціального законодавства та метод заохочення їх подальшого розвитку.  

Розрізняють два типи правового регулювання: загальнодозволений і спеціально дозволений. Щодо 
діяльності СЕЗ і ТПР переважно застосовується спеціально дозволений  певними законами тип правового 
регулювання. 

Під ефективністю правового регулювання розуміють зумовлену його організацією конкретну міру 
результативності правового регулювання, яка виявляється у певному співвідношенні між очікуваними та 
фактичними наслідками дії права на суспільні відносини[2, с. 223]2. Ефективність правового регулювання 
діяльності СЕЗ і ТПР може оцінюватися за різними критеріями. Одним з її можливих показників є з’ясування 
того, чи забезпечують обрані в процесі правової регламентації суспільних відносин конкретні способи 
регулятивного впливу на поведінку людей (дозволи, заборони, зобов’язання, рекомендації, заохочення тощо) 
відповідні ним форми реалізації правових норм (використання, виконання, дотримання). 

Інший підхід до оцінки ефективності правового регулювання полягає в аналізі того, якою мірою 
зазначені форми реалізації норм права забезпечують досягнення всього спектра намічених при його плануванні 
правових цілей: кінцевих та проміжних, основних та вторинних. 

В цьому дослідженні ефективність правового регулювання діяльності СЕЗ і ТПР та оптимізація  їх 
правового режиму визначається не тільки вказаними  чинниками, а і економічними показниками. 

Переходячи до аналізу визначення в законодавстві понять СЕЗ і ТПР можна знайти деякі 
непорозуміння. Спеціальний режим господарювання розглядається як синонім спеціальних економічних зон, 
територій пріоритетного розвитку, що не відповідає дійсності. Різновидами спеціального режиму 
господарювання є окрім СЕЗ та ТПР також концесія, господарське забезпечення Збройних сил України, 
господарювання в умовах надзвичайного, воєнного станів тощо. В Господарському кодексі України вперше 
систематизовані норми права, які встановлюють специфіку господарської діяльності на певних територіях, у 
певних галузях народного господарства. Разом із цим, Господарський кодекс України не визначає, термін 
„спеціальний режим господарювання”.  

На наш погляд, під спеціальним режимом господарювання СЕЗ та ТПР слід розуміти особливий 
порядок здійснення господарської діяльності суб’єктами на території СЕЗ та ТПР, який відрізняється від 
загального режиму господарської діяльності, передбаченого законодавством. Проте, правовий режим СЕЗ і 
ТПР включає в себе не тільки здійснення господарської діяльності суб’єктами СЕЗ та ТПР, а і політику 
держави (щодо зменшення  оподаткування, надання пільг, додаткової звітності і т.і.).  

Слід виділити такі критерії віднесення до спеціального режиму господарювання СЕЗ та ТПР: 
наявність спеціального закону про конкретну СЕЗ або ТПР, який містить спеціальні правила; встановлення 
спеціального дозвільного порядку, не передбаченого загальним законодавством, для здійснення 
господарської діяльності на території СЕЗ або ТПР; законодавче закріплення обмежень та/або заохочень 
суб'єктів господарювання під час організації та здійснення господарської діяльності на території СЕЗ або 
ТПР. Усі перераховані критерії мають бути дотримані в сукупності, тільки тоді той чи інший режим можна 
віднести до спеціального режиму господарювання СЕЗ та ТПР. 

Таким чином, особливостями спеціального правового режиму господарювання СЕЗ та ТПР, є: 
вказаний режим поєднує норми права, що встановлюють специфіку правового регулювання СЕЗ та ТПР; має 
місце відособленість юридичних норм, які комплексно регулюють організацію та здійснення господарської 

                                                           
1 Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.В.Цвік, О.В. 
Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В.Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., 
акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с. 
2  Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.В.Цвік, О.В. 
Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В.Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., 
акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с. 
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діяльності в СЕЗ та ТПР. 
Правовий режим діяльності СЕЗ і ТПР - встановлений  законодавством  особливий порядок 

використання територій, спрямований на створення умов для економічного зростання, розвитку 
зовнішньоекономічної  діяльності, залучення інвестицій  (в  тому числі - іноземних),  відновлення інноваційних 
процесів,  розвитку  національного виробництва та експортного потенціалу, забезпечення зайнятості  
населення, поліпшення соціально-економічної ситуації в регіонах. Оскільки вказане поняття „правового 
режиму діяльності СЕЗ і ТПР” відсутнє в законодавстві, пропонується внести його в кожний окремий закон 
регулювання кожної СЕЗ.  

Спеціальна  (вільна)  економічна  зона  являє  собою  частину території України, на  якій  
встановлюються  і  діють  спеціальний правовий режим економічної діяльності та  порядок  застосування  і дії 
законодавства  України.  На  території  спеціальної  (вільної)  
економічної    зони    запроваджуються   пільгові   митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови 
економічної  діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. 
Метою створення  спеціальних (вільних)  економічних зон є залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, 
активізація спільно з  іноземними  інвесторами    підприємницької    діяльності    для нарощування експорту 
товарів  і  послуг,  поставок  на  внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення і  
впровадження  
нових  технологій,  ринкових  методів  господарювання,    розвитку інфраструктури ринку, поліпшення 
використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України (Закон 
України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” вiд 
13.10.1992  № 2673-XII [3])1. 

Територія пріоритетного  розвитку - це територія  в  межах міста, району, на якій склалися 
несприятливі соціально-економічні умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної 
діяльності з метою створення нових робочих місць (ЗУ „Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим  
інвестиційної діяльності в Донецькій області” від 24 грудня 1998 року N 356-XIV[ 4]2).  

Одним із головних критеріїв оптимізації є критерій політичного напрямку держави – вектору до 
входження України в ЄС. 

СЕЗ Польщі стали одним із основних предметів переговорів по вступу цієї країни в ЄС. Комісія ЄС була 
незадоволена кількістю польських зон, схемою податкових пільг, довготривалим характером пільг; пільговим 
режимом автомобілебудування, текстильної промисловості, металургії, суднобудування. Після тривалих 
переговорів з ЄС польський парламент змінив принципи пільгового оподаткування, в результаті чого розмір 
пільг був зменшений та залежить від обсягу інвестицій. Наприклад, ля підприємств автомобілебудівної 
промисловості максимальний розмір державної і муніципальної підтримки встановлений у розмірі 30% від тих 
інвестицій, які будуть здійснені в СЕЗ. Пільги для малих та середніх підприємств збережені на 20 років. Якби 
зміни не були внесені в польське законодавство, то з моменту вступу Польщі в ЄС, автоматично вступили би 
норми ЄС, які передбачають більш жорсткіші обмеження по наданню державної та муніципальної допомоги 
господарюючим суб’єктам СЕЗ. Подібний сценарій призведе до поступового, але неминучого нівелювання, а 
потім повному скасуванню регіональних пільг і преференцій, які перешкоджають  нормальному розвитку 
конкуренції. В ході переговорів з ЄС визнана необхідність достатньо тривалого періоду адаптації, який 
дозволив би відносно безболісно відмовитись від використання інструментарію СЕЗ[ 5, с. 181-183]3. 

На практиці гармонізація законодавства України підмінюється повним скасуванням пільг в умовах 
спеціального режиму господарювання, що не збігається з досвідом Польщі, Угорщини, Чехії, тобто країн, які 
недавно стали членами ЄС. Можливо необхідність у заохочувальних режимах господарювання відпаде після 
вступу України до ЄС, коли плюси таких режимів компенсуються плюсами членства в ЄС. Але до вступу в ЄС 
нема сенсу відмовлятися від заохочувальних режимів господарювання. Тому необхідно: 

по-перше, не скасовувати необачно всі пільгові режими, а проводити поетапну роботу з гармонізації 
законодавства України про спеціальний режим господарювання із законодавством ЄС; 

по-друге, у Господарському кодексі України визначити загальні принципи створення і функціонування 
заохочувальних режимів господарювання, а саме: обмежити термін функціонування заохочувального режиму 
господарювання; установити критерії для територій, яким може привласнюватися спеціальний статус; 
визначити конкретний перелік пільг для нових суб'єктів спеціального режиму господарювання; обмежити обсяг 
наданих пільг залежно від суми інвестицій;  

по-третє, вести переговорний процес із ЄС для ухвалення рішення, що дозволить знайти компроміс між 
усіма зацікавленими сторонами. 

Таким чином, якщо законодавство про спеціальний режим господарювання буде гармонізовано із 
законодавством ЄС, то питання функціонування спеціального режиму господарювання не буде розмінною 

                                                           
1 Закон України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” вiд 13.10.1992  № 
2673-XII// Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 
2 Закон України „Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим  інвестиційної діяльності в Донецькій області” від 
24 грудня 1998 року N 356-XIV// Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 
3 Вялкин А.Г. Специальные экономические зоны на территории Польши // Всероссйский економический журнал «ЭКО». – 
2005. – № 4. – С. 174-183. 
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картою в процесі вступу України до ЄС і не виникне необхідність відшкодовувати інвесторам утрати від 
невиконання державою своїх зобов'язань[ 6, с. 28]1. 

Правовий режим діяльності СЕЗ і ТПР являє собою наочний приклад необхідності забезпечення 
розумного сполучення публічно-правових і приватноправових засад, особливо в питаннях  надання митних 
та  податкових пільг суб’єктам СЕЗ і ТПР.   

Загальною характерною рисою різних видів вільних економічних зон є наявність сприятливого 
інвестиційного клімату, що включає в себе митні пільги. Аналіз законодавства, що встановлює механізм 
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на території України, дозволяє дійти висновку, що 
кожному виду таких зон відповідає свій специфічний набір пільг.  

31 березня 2005 року припинено спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та особливості 
оподаткування на територіях окремих спеціальних економічних зон.  

Підставою виникнення спорів у цій категорії справ є відмова митних органів у митному оформленні 
товарів на пільгових умовах. В обґрунтування таких рішень митні органи посилаються на приписи Закону 
України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших 
законодавчих актів” [7-8]2, 3. 

Законодавство про ТПР настільки тісно пов’язане з законодавством про СЕЗ, що неможливо 
проаналізувати норми права про ТПР і не торкнутись СЕЗ.  

Аналіз нормативно-правових актів про спеціальні економічні зони показує, що велика частина норм 
права дублюється, разом із цим існують суперечливі норми права, що регулюють ідентичні правовідносини в 
різних спеціальних економічних зонах. Наприклад, питання управління в спеціальних економічних зонах 
регулюється законодавчими актами про конкретні спеціальні економічні зони не ідентично і при цьому, 
найчастіше, норми Законів і Указів Президента не збігаються із Законом «Про загальні засади створення і 
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон». Так, Рада з питань спеціальних економічних зон 
створюється на основі законодавчих актів про конкретну спеціальну економічну зону, але при цьому не 
передбачена Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) 
економічних зон». Норми права, які передбачають пільгові режими, також відрізняються в різних спеціальних 
економічних зонах, що створює спірні ситуації та породжує конфлікти. Для вирішення всіх перерахованих 
вище проблем необхідно кодифікувати норми права про спеціальні економічні зони, для чого доцільно внести 
доповнення до Господарського кодексу України, де визначити критерії території, на якій може створюватися 
спеціальна економічна зона, а також установити термін дії спеціального режиму господарювання, загальні 
органи управління, що створюються в усіх спеціальних економічних зонах, і їхні повноваження, указати 
конкретні пільги, які надаються суб'єктам господарювання залежно від виду спеціальної економічної зони, й 
умови надання пільгових режимів[ 6, с. 22]4. 

Гостро постає питання визначення ефективності правового регулювання в умовах 
заохочувального спеціального режиму господарювання. Це обумовлено тим, що існує точка зору про те, що 
законодавче закріплення режимів для території, або галузі економіки негативно відображається на економічних 
процесах відносно бюджетних надходжень.   

Постановою Кабінету Міністрів України вiд 28.02.2001  №184[21]  затверджений  Порядок проведення 
аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом 
інвестиційної діяльності. Порядок встановлює процедуру проведення  центральними  і місцевими  органами 
виконавчої влади та Радою міністрів Автономної Республіки Крим  аналізу  результатів  функціонування  
спеціальних (вільних)  економічних  зон  і  територій  із  спеціальним режимом інвестиційної діяльності (далі - 
аналіз). Аналіз проводиться за такими напрямами: соціально-економічні результати; фінансові результати (в 
тому числі відносини з бюджетами); організаційне забезпечення діяльності органами управління СЕЗ і ТПР. 
Для  здійснення  комплексної  оцінки  бюджетної  ефективності запровадження  пільгового  режиму 
оподаткування та визначення його впливу на фінансовий стан підприємств Мінфін,  Державна  податкова 
адміністрація  та  Держмитслужба можуть застосовувати розрахункові (інтегральні,   відносні,   індексні,   
синтетичні), балансові, нормативні  та  граничні  показники,  проводити  факторний  аналіз тощо.   

За результатами аналізу відносять  кожну  СЕЗ і ТПР до однієї з трьох груп:  
1) до I групи відносяться СЕЗ і ТПР, де: у повному обсязі  проведено  необхідні  організаційні заходи 

                                                           
1 Зельдіна О.Р. «Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання»: Автореферат дис. на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук: 12.00.04/ Національна  академія  наук  України ,  Інститут Економіко-Правових 
Досліджень. – Донецьк, 2007. – 39 с. 
2 Довідка про результати вивчення та узагальнення практики розгляду ВАСУ касаційних скарг на судові рішення у справах 
про порядок справляння митними органами передбачених законами податків і зборів// Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua 
3 Лист Вищого адміністративного суду України  „Про деякі питання практики вирішення справ, пов’язаних із застосуванням 
митного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим адміністративним судом 
України)” від 23.04.2008 № 720/100/13-08// Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 
4 Зельдіна О.Р. «Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання»: Автореферат дис. на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук: 12.00.04/ Національна академія наук України, Інститут Економіко-Правових Досліджень. 
– Донецьк, 2007. – 39 с. 
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щодо забезпечення їх ефективного функціонування; виконуються завдання,поставлені під час заснування 
конкретної СЕЗ і ТПР; сформовано позитивні тенденції соціально-економічного розвитку, які дають підстави 
прогнозувати нарощування показників діяльності СЕЗ і ТПР. Функціонування таких СЕЗ і ТПР оцінюється 
позитивно, спеціальний  режим визнається цілком обгрунтованим і достатнім для отримання позитивних 
результатів, тому дію спеціального режиму рекомендується зберегти;  

2) до II групи відносяться СЕЗ і ТПР, де: спостерігаються позитивні   тенденції  соціально-економічного 
розвитку,  але потенціал для отримання позитивних  результатів  не задіяний  повністю  з  ряду  причин  
(короткий  термін  практичної діяльності, недостатнє нормативно-правове забезпечення,  порівняно незначна 
інвестиційна привабливість регіону, недостатня забезпеченість інфраструктурою тощо); не в  повному  обсязі  
проведено  організаційні  заходи  щодо забезпечення ефективного функціонування СЕЗ і ТПР; поетапне 
виконання завдань, поставлених під час заснування конкретної  СЕЗ і ТПР, можливе після проведення 
додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів. Для таких  СЕЗ і ТПР встановлюється термін,  
після закінчення якого буде проведено  додатковий  аналіз  та  зроблено  остаточний висновок про доцільність 
збереження спеціального режиму;  

3) до III групи відносяться СЕЗ і ТПР, де: відсутні позитивні тенденції соціально-економічного розвитку; 
не виконуються завдання, поставлені під час заснування конкретної СЕЗ і ТПР; організаційні заходи щодо 
забезпечення ефективного функціонування виконувалися незадовільно. Функціонування таких СЕЗ і ТПР 
оцінюється негативно, застосування спеціального режиму визнається неефективним для регіону і тому 
рекомендується скасувати його дію на ТПР або ліквідувати СЕЗ,   застосувати інші шляхи для розв'язання 
соціально-економічних проблем регіону.  

Недоліком Порядку проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) 
економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, є застарілість його понять. 
Згідно Порядку, спеціальний режим визначений як спеціальний  правовий  режим  економічної діяльності СЕЗ 
і ТПР, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, запровадження режиму спеціальної 
митної зони. Проте, відповідно Господарського кодексу різновидами спеціального режиму господарювання є 
також концесія, господарське забезпечення Збройних сил України, господарювання в умовах надзвичайного, 
воєнного станів тощо. Необхідно внести відповідні зміни в Порядок, або викласти його в іншій редакції з 
урахуванням норм Господарського кодексу. 

З прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України   вiд 11.03.2004  №308 ”Про затвердження 
методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” [22] стало можливим 
відстеження результативності  як проекту так  прийнятого   регуляторного акта, в тому разі і актів, що 
регулюють спеціальні режими господарювання. Стосовно прийнятого регуляторного акта здійснюється базове,  
повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України „Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” [23]. Проте, обов'язкові значення  
показників  результативності регуляторного  акта  після набрання його чинності, в цій Методиці не 
встановлено. 

В той же час, закріплені обов’язкові прогнозні значення показників результативності проекту 
регуляторного  акта, які будуть встановлюватися протягом різних періодів після набрання чинності актом:  
розмір надходжень  до  державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта; 
кількість суб'єктів  господарювання та/або фізичних осіб,  на яких поширюватиметься дія акта; розмір коштів і 
час, що витрачатимуться  суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням 
вимог акта; рівень поінформованості   суб'єктів   господарювання   та/або фізичних осіб з основних положень 
акта. 
Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства аграрної політики України, Міністерства промислової політики України, Міністерства транспорту 
та зв'язку України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 
19.01.2005р. №12/33/17/27/4/26/715[24].1 затвердженні критерії оцінки, основні параметри та показники 
діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності: 

критерії оцінки,  основні  параметри  розвитку  та  показники діяльності  спеціальних  (вільних)  
економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (форма 1); 
     перелік показників щодо визначення  результатів  реалізації інвестиційного проекту та діяльності  
підприємства  (форма  2); 
     перелік показників щодо визначення результатів функціонування спеціальних  (вільних)  економічних зон і 
територій із спеціальним режимом інвестиційної  діяльності  в  розрізі  пріоритетних  видів економічної 
діяльності (форма 3); 
     перелік показників щодо визначення  динаміки розвитку спеціальних  (вільних)  економічних зон і територій 

                                                           
1 Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Міністерства 
аграрної політики України, Міністерства промислової політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, 
Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України  „Про затвердження критеріїв оцінки, 
основних параметрів та показників діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом 
інвестиційної діяльності” від 19.01.2005р. №12/33/17/27/4/26/715 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0212-05 
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із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (форма 4); 
     перелік показників   щодо   визначення   основних  параметрів розвитку спеціальних (вільних)  економічних  
зон  і  територій  із спеціальним режимом    інвестиційної діяльності    (форма    5); 

перелік показників щодо визначення ефективності функціонування спеціальних (вільних) економічних зон 
і територій із спеціальним   режимом   інвестиційної   діяльності   (форма  6); 

перелік показників щодо соціально-економічного розвитку територій розташування спеціальних  (вільних)  
економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної   діяльності (форма 7); 

перелік показників  щодо   результатів   діяльності   базових підприємств  (портів),  де  функціонують 
зовнішньоторговельні зони (форма 8). 

Проте, вони не визначають ефективності функціонування вільних економічних зон, що спричинено: 
1) неповнотою принципів, на яких базується аналіз із-за  недотримання принципів динамізму, 

системності та відповідності пріоритетних напрямків розвитку СЕЗ очікуваним результатам діяльності; 
2) визначення тільки результатів діяльності спеціальних режимів та їх впливу не економіку держави в 

цілому, а ефект від створення зон в регіонах зовсім не оцінюється, тобто аналіз проводиться тільки лише на 
мікро- та макрорівнях без обліку мезорівня; 

3) проведення розрахунків абсолютних показників з використанням  статистичних методів аналізу без 
врахування динамічного, факторного та порівняльного аналізу[25, c.56]1.  

Постанова КМУ від 28.02.2001р. та Наказ від 19.01.2005р. №12/33/17/27/4/26/715 направлені на те, щоб 
вияснити як виконує кожна зона покладені на неї завдання. В той же час, невирішеними питаннями 
залишаються питання оцінки впливу СЕЗ на регіональний розвиток.  

Таким чином, для комплексного дослідження ефективності спеціального режиму господарювання 
необхідно підходити до цього питання системно, з врахуванням різних аспектів функціонування даних 
режимів. При розрахунку податковими та іншими державними органами співвідношення між наданими 
пільгами ти надходженнями в бюджет від господарської діяльності суб’єктів спеціального режиму 
господарювання в розрахунок беруться тільки прямі надходження у вигляді податків та відрахувань, а це 
економічно необґрунтовано, так як не враховуються непрямі показники, тобто ефект мультиплікатора. Суть 
ефекту мультиплікатора в ринковій системі господарства полягає в наступному: збільшення інвестицій 
призводить до збільшення національного доходу суспільства, в той же час це величина більша, ніж первинний 
ріст інвестицій. Тобто висловлюючись образно, як камінь, кинутий в воду, викликає круги на воді, так і 
інвестиції вкладені в економіку, викликають круги у вигляді росту доходу та зайнятості[26, c.179]2. 

 
Висновки: 

1. Для оптимізації діяльності СЕЗ та ТПР необхідно визначити не тільки знаходження найкращого 
варіанту поєднання способів, методів та типів правового регулювання діяльності СЕЗ і ТПР  шляхом 
порівняльної оцінки всіх можливих варіантів (альтернатив), а і, перш за все, необхідно визначення критеріїв 
оцінки, напрямків аналізу, визначення прогалин в законодавстві щодо регулювання СЕЗ і ТПР.  

Визначення терміну „правовий режим діяльності СЕЗ і ТПР” в законодавстві відсутнє, в зв’язку з чим 
пропонується вважати під  правовим режимом діяльності СЕЗ і ТПР - встановлений законодавством 
особливий порядок використання територій, спрямований на створення умов для економічного зростання, 
розвитку зовнішньоекономічної  діяльності,  залучення інвестицій  (в  тому числі - іноземних),  відновлення 
інноваційних процесів, розвитку  національного  виробництва та експортного потенціалу, забезпечення 
зайнятості  населення,   поліпшення соціально-економічної ситуації в регіонах. Оскільки вказане поняття 
відсутнє в законодавстві, пропонується внести його в Закон України "Про загальні засади створення і 
функціонування спеціальних (вільних) економічних  зон"  та кожний окремий закон регулювання кожної СЕЗ 
та кожної ТПР. Правовий режим діяльності СЕЗ і ТПР являє собою наочний приклад необхідності забезпечення 
розумного сполучення публічно-правових і приватноправових засад. На практиці гармонізація законодавства 
України підмінюється повним скасуванням пільг в умовах спеціального режиму господарювання, що не 
збігається з досвідом Польщі, Угорщини, Чехії, тобто країн, які недавно стали членами ЄС. Можливо 
необхідність у заохочувальних режимах господарювання відпаде після вступу України до ЄС, коли плюси 
таких режимів компенсуються плюсами членства в ЄС. Але до вступу в ЄС нема сенсу відмовлятися від 
заохочувальних режимів господарювання. 

2. Пропонуються наступні критерії оцінки діяльності СЕЗ і ТПР: 
- внутрішньогалузевої конкурентоспроможності підприємств;  
- ступень розроблення і  виконання  стратегічних  та  поточних  програм розвитку  кожної  

спеціальної (вільної) економічної зони і території, де запроваджено   спеціальний  режим  інвестиційної 
діяльності;  

- кількість наданих державою коштів для  виконання інноваційних  проектів     з метою підвищення  
рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва; 

-  кількість інвестицій  у  пріоритетні   галузі   економіки; 

                                                           
1 Прядко О.С. Аналіз ефективності інвестицій, залучених до вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку  
Донецького регіону// Статистика України. – 2005. - №1. – с. 55-59 
2 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процеса и денег. – М.: Прогрес. – 1978. – 494 с. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 294 

- ступень оптимізації інвестиційної діяльності у пріоритетних видів економічної діяльності; 
- кількості створення нових робочих місць та кількість збережених робочих місць; 
- ступень тінізації економіки або ступень виведення економіки з тіні; 
- ефект від створення зон в регіонах, тобто аналіз проводить не тільки лише на мікро- та 

макрорівнях, а і  проводить обліку мезорівня; 
- проводить розрахунки абсолютних показників з використанням  статистичних методів аналізу з 

врахуванням динамічного, факторного та порівняльного аналізу, застосовувати ефект мультиплікатора. 
3. В двох нормативно-правових актах  наведені різні назви типів СЕЗ, що потребує врегулювання. Крім 

того, в законодавстві взагалі відсутній зміст, який вкладається  у кожний вказаний тип СЕЗ (не 
розшифровуються ознаки, за яким СЕЗ можна віднести до того чи іншого типу). Необхідно Законом України 
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних  зон" передбачити більш 
детальний опис типів СЕЗ. Проте, слід уникати надто  жорсткого обмеження, щоб уникнути бюрократичної 
тяганини в питаннях визначення типу. Необхідно закріпити в ЗУ "Про загальні засади створення і 
функціонування спеціальних (вільних) економічних  зон" можливість змішування, тобто застосування одразу 
декілька  типів зон. 

Закінчився період дії Програми розвитку спеціальних  (вільних) економічних  зон  і територій  із  
спеціальним  режимом  інвестиційної  діяльності. Це потребує затвердження нової Програми, яка повинна  
сприяти  активізації процесу   розвитку   та   оптимізації   процесу  створення  СЕЗ  і запровадження 
спеціальних режимів, водночас запобігаючи формуванню надмірної  їх кількості та неефективній конкуренції 
щодо залучення інвесторів. 

4. Варіанти поєднання способів, методів та типів правового регулювання діяльності СЕЗ і ТПР свідчать 
про загальну ефективність діяльності в цих зонах: 

1) юридичні норми про СЕЗ і ТПР мають відповідність загальносоціальним закономірностям та природі 
суспільних відносин, що утворюють предмет правового регулювання; наявні відпрацьовані процедурні 
механізми реалізації норм матеріального права; 

проте при формулюванні і викладенні правових приписів застосовується не весь комплекс правил та 
прийомів юридичної (законодавчої) техніки; організація системи законодавства не є оптимальною, чим значно 
погіршується орієнтація у наявному масиві нормативно-правових актів як населення, так і фахівців юридичної 
професії; відсутнє постійне вдосконалення та своєчасне оновлення законодавства, видання у разі необхідності 
правових актів інтерпретаційного характеру. 

2) висока якість професійної підготовки та наявність достатніх стимулів для продуктивної роботи 
фахівців, що виконують обов’язки щодо здійснення правозастосовної та контрольно-наглядової діяльності за 
СЕЗ і ТПР, організації виконання судових та інших правових рішень; чіткий розподіл компетенції та 
узгодженість дій різних правових відомств, рівень їх матеріальної оснащеності та авторитету серед населення. 

3) високий ступінь відповідності інтересів учасників суспільних відносин СЕЗ і ТПР, спрямованості 
правового регулювання; стан правової поінформованості згаданих осіб; відсутність значних розбіжностей між 
правовими та іншими соціальними нормами; 

проте, для більш вдосконаленої відповідності інтересів учасників суспільних відносин СЕЗ і ТПР, 
спрямованості правового регулювання, необхідно все-таки  відновити преференції, що були скасовані Законом 
України "Про державний бюджет України на 2005 рік". 

5. Для подальшої активізації інвестиційних процесів у спеціальних (вільних) економічних  зонах і на 
територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності необхідно забезпечити:  
     розроблення і виконання стратегічних та поточних програм розвитку кожної  спеціальної (вільної)   
економічної зони і території, де запроваджено спеціальний  режим  інвестиційної діяльності;  
     надання   державної   підтримки   насамперед   для  виконання інноваційних  проектів     з  метою 
підвищення  рівня конкурентоспроможності та технологічності вітчизняного виробництва в рамках діяльності 
суб'єктів вільних економічних  зон ;  
     стимулювання інвестицій  у  пріоритетні   галузі   економіки, сприяння   впровадженню   новітніх   
технологій   та   виробництву конкурентоспроможної  на  зовнішньому   ринку   продукції   шляхом оптимізації 
пріоритетних видів економічної діяльності.  

Також, необхідна податкова оптимізація на мікро рівні – це процес, пов'язаний з досягненням 
певних пропорцій усіх фінансових аспектів угоди або проекту, за допомогою медіації в суді (між податковим 
органом та суб’єктом господарювання). Введення в українське судочинство процедури медіації (примирення) 
може кардинально змінити спосіб та якість реагування вітчизняного правосуддя, особливо в податковій сфері. 
Наприклад, питання погашення податкового боргу хвилює як податковий орган, так і підприємця, а досягнення 
домовленості щодо строків, умов погашення боргу можливо завдяки присудовій медіації, проведеній суддею – 
медіатором. Для цього необхідно розробити та затвердити  пакет законодавчих документів (спроба була 
зроблена в Донецькому апеляційному адміністративному суді – звіт можна побачити на сайті 
http://court.gov.ua/sud9102/mediation/m_zvit/). 

Аналіз правотворчості та правореалізації норм про різні види спеціального режиму господарювання 
показав, що, незважаючи на прогалини в законодавстві, проблеми, наявні при реалізації спеціального режиму 
господарювання, нестабільність законодавства тощо, спеціальний режим господарювання являє собою реальну, 
а не декларативну можливість виходу з кризової ситуації, вирішення соціально-економічних проблем на 
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територіальному і галузевому рівнях, що свідчить про необхідність його модернізації з урахуванням сучасної 
економічної ситуації.  
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ВПЛИВ РАДЯНСЬКОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДОНБАСУ В ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1920-х – 1930-і РР.  
 

Ситник О.М., доцент кафедри теорії та історії держави і права Донецького юридичного інституту Луганського 
державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, доктор історичних наук, доцент;  
Попова Г.О., здобувач кафедри теорії та історії держави і права Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. 
Е. О. Дідоренка 

 
Розвиток правової держави в Україні протягом в сучасний період потребує належного переосмислення 

того політико-правового доробку, котрий залишився нам в спадщину від СРСР, а також – тих державно-
правових тенденцій, що побутували на етапі переростання авторитарного режиму в тоталітарний. Даний аспект 
розвитку правничної науки є актуальним з огляду на певні спроби реанімації тих політико-ідеологічних форм, 
що безпосередньо пов’язані з антидемократичним і  тоталітарним минулим. 

Відомо, що ідеологи більшовизму, серед іншого прагнули відкинути й зеперечити ідею правової (в їх 
термінології «буржуазної») держави, а також – теоретично обґрунтувати ідею держави, підвладної диктатурі 
пролетаріату та його авангарду – партії більшовиків-комуністів. В. А. Бачинін підкреслює, що принципи 
природнього права, що також кваліфікувалися як «буржуазні», поставали в їхньому трактуванні у вигляді 
фальшивих і лицемірних догм, «призначених експлуататорами для обману трудящих». Оскільки люба 
диктатура передбачає застосування примусу та насилля, теоретики більшовизму доклали значних зусиль, щоб 
обґрунтувати право більшовицької влади на переслідування інакомислячих і терор у відношенні тих, хто 
здатний на фізичний чи ідеологічний спротив. Згідно їхньої доктрини, нове має право на «революційне» 
насилля по відношенню до старого, що стоїть у нього на шляху [1, с. 425]. В. С. Нерсесянц, відзначив, що 
доктринальне уявлення про буржуазне «рівне право» при соціалізмі, хоча й передбачало зовсім інше, але як 
беззаперечно авторитетне положення ідеологічно підтверджувало й легітимізувало визнання в тих умовах 
правового значення та характеру «соціалістичного права», оскільки заперечення цього означало б помилковість 
доктринального передбачення про наявність хоча б якого-небудь права при соціалізмі [2, с. 282].  Необхідність 
права, нагальність його розвитку навіть в умовах нігілістичної, антиправової за своєю сутністю держави 
змушені були визнати навіть найбільш ортодоксальні ідеологи більшовизму. 

Як зауважив Г. Куромія, протягом 1920-х років в країні більшовицький режим зміцнив однопартійну 
диктатуру, організував могутню таємну поліцію – ДПУ, і позбавив парламент (Ради) й профспілки влади, 
перетворивши їх на допоміжні засоби. За умов однопартійної диктатури особливо виділявся Донбас – Вільний 
степ, що давав притулок куркулям, колишнім білим, махновцям й іншим утікачам, яку приїздили сюди, ховали 
чи змінювали документи та працювали. І незважаючи на те, що правоохоронні органи становили лише незначну 
частку каральної системи, котра переживала процес становлення й утвердження в суспільстві на всі зусилля, 
органам ДПУ було надзвичайно складно працювати на Донбасі [3, с. 219, 220]. О. Міхеєва вказує, що в другій 
половині 1920-х років на Донеччині, внаслідок спеціально проголошеної кампанії по боротьбі з хуліганством 
міліції та карному розшуку вирішити цю проблему допомагали наради по боротьбі з бандитизмом і ДПУ. 
При цьому, ДПУ привнесло в боротьбу з хуліганством власні методи – звинувачених рекомендувалося 
висилати за межі України, ув’язнювати в концентраційні табори і, в разі якщо доказів для суду недостатньо, 
просто виселяти їх, «оскільки їх перебування загрожує суспільству» [4, с. 204]. До обов’язків ДПУ УСРР 
входили контроль і аналіз настроїв серед робітників і безробітних (насамперед – щодо незадоволення 
зарплатою, умовами життя, а відповідно – ухилянням від праці й страйками), особливо це стосувалося 
промислового Донбасу [5, арк. 2-10, 18, 20-24, 35-38, 48-52, 74, 80-88, 92-98, 101-106, 149]. 

З виданням ЦВК і РНК СРСР 15 червня 1927 року нового положення про охорону кордонів Союзу РСР 
відповідних змін зазнали норми, які визначали права ДПУ УСРР у сфері охорони та режиму перетинання 
державного кордону, боротьби з контрабандою. Отримала нормативне закріплення практика залучення органів 
ДПУ до вирішення соціально-економічних проблем – боротьби з пожежами та диверсією, зі спекуляцією та 
ажіотажем, участі у кампанії по зниженню цін тощо. Прийнята 9 червня 1926 року ВУЦВК і РНК УСРР 
постанова «Про уточнення функцій органів ДПУ УСРР» розширила права останніх як органів дізнання та 
попереднього слідства [6, с. 9]. 

Кримінально-правова політика України визначалась з Москви. Зокрема, у 1927 році були видані такі 
загальносоюзні кримінально-правові акти як «Положення про злочини державні (контрреволюційні та особливо 
небезпечні для Союзу РСР злочини проти порядку управління)», котрим визначалось поняття так званих 
контрреволюційних злочинів, їх коло та основні напрямки кримінально-правової боротьби з ними [7, с. 124]. 8 
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червня 1927 року було прийнято Кримінальний кодекс УСРР, який, незважаючи не чисельні зміни, майже на 30 
років відтворював кримінально-правову політику України. Цей кодекс увійшов в історію як кримінально-
правова база сталінського тоталітаризму. На його базі були здійснені чисельні репресії режиму проти 
українського народу [8, с. 134, 135]. Відповідним чином, в УСРР запроваджувалася централізована радянська 
правова система, а всі республіканські правові джерела були, по суті, калькою загальносоюзних. 

Постійно утверджувалася сформована ще з кінця 1920-х років адміністративно-командна система з її 
номенклатурними механізмами, апаратним свавіллям, здійснюваним «від імені народу». За провідної ролі в 
державі Сталіна, який вважав, що основним її завданням є захист від зовнішніх і внутрішніх ворогів, особливе 
місце відводилося каральним органам [9, с. 4]. Ще у 1928 році в якості визначальної в каральній політиці 
Радянської держави була висунута ідея Сталіна щодо подальшого загострення класової боротьби в процесі 
соціалістичних перетворень, боротьби з так званим «ворожим елементом» [10, с. 12]. Відповідно до 
шифротелеграми голови ОДПУ Г. Г. Ягоди від 11 липня 1931 року та доповнення до неї від 21 серпня 1931 
року, арешт комуністів, які працювали в ОДПУ, за звинуваченням у посадових й інших злочинах, здійснювався 
шляхом подання відповідної доповідної записки та з дозволу ОДПУ. Порядок дисциплінарного покарання 
залишався попередній: віддавався відповідний наказ без арешту чи з арештом, згідно військового уставу, до 20 
діб, з наступним звільненням із органів ОДПУ, через Колегію або без неї. При необхідності переведення 
дисциплінарного провадження до досудового слідства, арешт комуністів – співробітників органів ОДПУ 
оформлювався в порядку, визначеному для арешту комуністів взагалі [11, с. 97]. Начальник районного 
відділення НКВС міг заарештувати першого секретаря райкому партії, тобто вищого керівника тієї партії, до 
якої належав сам начальник районного відділення НКВС. Володіючи таким правом, він був зобов’язаний 
повідомити в послідуючому порядку секретаря обкому ВКП (б), але тільки повідомити, не звітуючи і перед цим 
ієрархом у своїх діях. Менш важливі особи партійного апарату й прості партійці були для НКВС нічим не 
відмінними від безпартійних громадян: треба заарештувати – заарештують. Це допускалося навіть у випадках 
штучного підбору рабсили для новобудов (концтаборів), і лише в окремих випадках директива про 
допустимість чи обов’язковість арешту того чи іншого функціонера партії «спускалося зверху» – по лінії НКВС 
[12, с. 87, 88]. Проте найбільш масовими залишалися репресії стосовно селян і робітників, що давало привід 
для твердження про диктатуру пролетаріату, але вже без пролетаріату. Таким чином авторитарний 
сталінський режим перетворився на тоталітарну диктатуру із антигуманною сутністю, проте ідеологічно 
замаскованою зовні демократичним популізмом Конституції. 

Тоталітарна індоктринація розрахована на «своїх», натомість пропаганда спрямована «назовні» (як 
приклад – «Сталінська Конституція» 1936 року, що відносилася скоріше до пропаганди, аніж – доктрини). 
Відповідно, реальна система влади ґрунтувалася насамперед на системі взаємовідносин компартії, ДПУ, 
державних, в тому числі господарських органів, що мали чітку регламентацію, породжену швидше доктриною 
про керівну роль партії, ніж пропагандою.  

Стрижнем Конституції УРСР 1937 року, як і попередніх радянських конституцій, був принцип диктатури 
пролетаріату, витлумачений на практиці сталінським тоталітарним режимом так, що насильницька її функція 
майже завжди ставала переважаючою. Після нетривалої непівської відлиги на кілька десятиліть знову 
домінуючою стала сталінська трактовка диктатури пролетаріату, його теза про посилення класової боротьби із 
просуванням до соціалізму, його адміністративно-командна, державно-казармна модель. Гасло «диктатури 
пролетаріату» стало кривавим мечем у руках правлячої еліти, засобом варварського терору проти власного 
народу, перетворило таку диктатуру в безмежне панування партійної верхівки, годівницю для 
партдержноменклатури [13, с. 42]. Пропагандистсько-декларативний характер «Сталінської Конституції» мав 
свідчити про демократичні права й свободи радянських громадян. Насправді ж він прикривав беззаконня та 
масовий терор. 

Для здійснення масових репресій протягом 1930-х років у СРСР було створено потужний каральний 
машину. Кримінальне переслідування передбачалося за найменші чи незначні провини (несумісність 
ідеологічних чи політичних поглядів із офіційною лінією партії, службову невідповідність тощо). Залякані та 
знесилені постійними кампаніями та суперечливими директивами, керівники всіх рівнів були готові на все, лиш 
щоб зберегти власне життя [14, с. 156, 157]. С. В. Кульчицький зауважив, що масові репресії були основним 
методом побудови держави-комуни. Вони тривали навіть після того, як ця держава була побудована. За 
допомогою репресій некерована владою політична активність суспільства була знижена майже до нуля, після 
чого кремлівські вожді поставили на перший план інші методи управління – пропаганду та виховання [15, с. 
19]. Одною з невід’ємних ланок тоталітарного державного механізму були правоохоронні органи й 
насамперед ОДПУ-НКВС. Орган, котрий уособлював у собі риси політичної поліції, знаряддя тоталітарного 
апарату та замкненої кастової організації, став справжнім символом системи, навіюючи жах навіть на 
втікачів з СРСР, що перебували за кордоном. 

Діяльність ОДПУ-НКВС довгий час залишалася таємною, закритою для суспільства. І тільки протягом 
останніх 10-15 років поступово відкривається завіса з цієї організації. При цьому стає відомим ряд особливо 
непривабливих явищ і фактів, котрі, однак є важливими для об’єктивного й неупередженого висвітлення 
діяльності ОДПУ-НКВС. Серед іншого, певної уваги заслуговують позасудові повноваження ОДПУ-НКВС, як і 
факти беззаконня, протиправних і злочинних діянь, що мали місце в роботі цих органів. Дослідження цієї 
проблеми не тільки дає нам уяву про характер і особливості сталінської репресивної машини, а й сприяє 
правовому осмисленню ідеології більшовизму як злочинного явища. 
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Організаційно-правові передумови посилення діяльності каральних органів в Україні були глибоко 
пов’язані з помилковими, а під час навіть авантюрними, ідеологічними настановами партійно-державного 
керівництва країни. Передусім, це стосується теоретично безпідставної концепції загострення класової 
боротьби по мірі будівництва соціалізму, що Сталін та його оточення висунули в кінці 1920-х років При цьому 
дійсні та надумані недоліки в роботі різних підприємств та установ в галузі промисловості, сільського 
господарства, транспорту, науки, освіти, медицини, культури пояснювались шкідництвом, діяльністю «ворогів 
народу». На базі цієї теорії почалась масована обробка свідомості суспільства, яка розпалювала ворожість до 
«класових ворогів», сіяла в суспільстві підозру, породжувала провокаторів та донощиків [16, с. 121]. Задля 
втілення сталінської теорії в життя в 1930-х рр. була створена особлива політико-правова  система,  котра  
характеризувалася надмірною жорстокістю кримінальних санкцій та порушувала принцип   правової 
захищеності громадян. 

Належний рівень правосвідомості завжди пов’язаний насамперед із належним переживанням права як 
атрибута духу, розуміння його духовної природи і його духовного призначення. Таке  розуміння властиве 
тільки тому, хто сам усвідомив і затвердив у собі цю духовну природу. Ось чому зріла правосвідомість 
ґрунтується цілком на почутті власної духовної гідності. Це почуття вже містить у собі живу волю до мети 
права; воно також є мотивом для поведінки. Людина, яка не знає про свою духовну гідність, веде життя 
спотворене й принижене. Невизнання власної духовної гідності створює нестійку волю. Така людина веде 
несамостійне існування, підпадає під вплив своїх пристрастей і чужих домагань, вона не здатна вести боротьбу 
за поставлені перед собою цілі, не здатна до стійкого й мужнього опору силі речей і людей. Така людина, не 
розуміючи своєї духовної гідності, не бачить духовної гідності і в інших людей. 

Досвід засвідчує, що тоталітарна держава не схильна надавати почуттю власної духовної гідності 
особливого значення. Тоталітарна влада будує весь свій режим на придушенні й спотворенні власної духовної 
гідності. Однак держава, котра не виховує в людей цього почуття,  руйнує себе зсередини. Там же, де людям 
воно притаманне, тоталітарний режим не виникає [17, с. 387]. Більшовицький режим всілякими засобами та 
методами (насамперед – терором, репресіями та приниженням) нищив духовну гідність у радянських 
громадянах. І як наслідок – сама держава прогнивши зсередини, практично розвалилась без будь-яких суттєвих 
зовнішніх чинників. 

І. О. Ільїн вважав, що тоталітарний лад нав’язує людям низку хворобливих ухилів і навичок, котрі 
поширюються як психічна зараза і в’їдаються в душевну тканину. Це зокрема: політичне донощицтво (часто 
свідомо неправдиве), лицемірство, втрата почуття власної гідності, мисленнями чужими думками, улесливе 
раболіпствування, постійний страх [18, с. 23, 24]. Це все деформувало й нівелювало дух і моральні якості 
людей. 

У 1930-х роках кримінально-правова політика в Радянському Союзі спрямовувалася на посилення 
репресій. Керівництво країни вважало, що за допомогою репресій простіше буде управляти державою. 
Ідеологічною базою цього була теза про загострення класової боротьби з наближенням побудови соціалізму, що 
була сформульована Й. Сталіним на об’єднаному Пленумі ЦКК  ЦК ВКП (б) у січні 1933 року. Також 
посилювалася відповідальність за посягання на встановлений порядок управління [19, с. 86]. За таких обставин 
надзвичайно складною та напруженою була морально-психологічна обстановка в органах ОДПУ та НКВС. Про 
це яскраво свідчать спогади колишнього співробітника НКВС О. Бражнева [6, с. 61-65, 86, 87]. Нещадно 
винищуючи представників всіх верств суспільства, тоталітарна система не обійшла й тих, чиїми руками 
безпосередньо проводилися злочинні арешти. Яскраве підтвердження цього – криваві ротації керівної 
верхівки НКВС у другій половині 1930-х років Специфіка «чисток» правоохоронних органів полягала в тому, 
що максимальних обертів вона набирала після зміни наркома у Москві, коли активно починали виявляти, 
заарештовувати й розстрілювати його спільників на місцях. При цьому, ротація кадрового складу чекістів, 
шляхом репресій створювала особливу атмосферу в наркоматі: заступники начальників управлінь, 
начальники відділів УНКВС регіонів, відчуваючи перспективу швидкого кар’єрного зросту, могли не 
озираючись ні на що з ентузіазмом крушити авторитети, з легкістю проводити арешти не тільки високих 
партійних керівників, але й власних начальників [20, с. 24, 28]. Усе це супроводжувалося проявами різного 
роду психічних відхилень і збочень (від звички збирати на сувеніри кулі розстріляних колишніх колег і 
соратників до виявів відвертого садизму). Як наслідок – віддані послідовники більшовицької ідеології втрачали 
не лише залишки моралі та совісті, але й людську сутність. 

Протягом 1930-х років в УРСР спостерігалося наростання тоталітарного режиму, невід’ємною частиною 
існування котрого було здійснення цілеспрямованих масових репресій стосовно усіх категорій населення, у 
тому числі й представників етнічних меншин. Для створення видимості законності репресій наявна 
нормативно-правова база активно «реформувалася». Всі нововведення робили чинні санкції жорсткішими. 
Внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів створило необхідні передумови для 
функціонування каральної машини. Одночасно відбулися значні структурно-функціональні зміни у діяльності 
правоохоронних і судових органів. Створювалися позасудові установи (Особлива нарада, «трійки», «двійки» 
тощо). Спочатку позасудова діяльність велася органами ДПУ, згодом – НКВС. А вже з лютого 1930 року в усіх 
обласних центрах України активно діяли різного роду «трійки» та «четвірки». Прокуратуравід нагляду за 
дотриманням законності в органах держбезпеки фактично усувалась. Безконтрольний каральний апарат 
«судив» без свідків, без захисту, без ознайомлення з кримінальною справою і навіть без самого підсудного [21, 
с. 396]. У цей час для правоохоронних органів звичайною справою стає не тільки тлумачення законів, але й їхнє 
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значне доповнення. Фактично, проведення масових репресій 1937-1938 роках регламентувалося не законода-
вчими актами держави, а відомчими наказами НКВС. Характерним прикладом такої «правотворчості» було 
запровадження «спрощеного» процесуального механізму ведення кримінальних справ, а також винесення 
вироків заарештованим у позасудовому порядку («альбомний порядок засудження»), що застосовувався щодо 
так званих «національних операціях» НКВС. Сформована у такий спосіб нормативно-правова база призвела до 
знищення сотень тисяч громадян держави, єдиною «виною» яких була їхня національність [22, с. 68]. У 1930-х 
роках на території багатонаціонального Донбасу влада практикувала масові репресивні заходи й щодо певних 
національностей («грецька справа» тощо). 

Поряд із масовими репресіями проти українців, росіян, німців, поляків репресії торкнулися й інших 
народів. Репресивно-каральна система вишукувала серед представників різних національностей шпигунів 
іноземних розвідок, ворогів, які приносили шкоду радянській державі і з якими необхідно було розправитися. 
Ідеологія репресій в її початковому варіанті була виголошена Й. Сталіним 5 листопада 1927 року, під час 
прийому ним делегації іноземних робітників: «Ми – країна, оточена капіталістичними державами. Внутрішні 
вороги нашої революції є агентурою капіталістів всіх країн. Капіталістичні держави представляють собою базу 
і тил для внутрішніх ворогів нашої революції. Воюючи з внутрішніми ворогами, ми ведемо боротьбу з 
контрреволюційними елементами всіх країн. Судіть тепер самі, чи можна обійтись при таких умовах без 
каральних органів типу ОДПУ». Саме в цих словах приховувались передбачення тих страхітливих подій, що 
розгорнулись у другій половині 1930-х років. У цей час особливо масового характеру набули репресії проти 
грецького населення в Україні. У цей період органами НКВС було прийнято низку нормативних документів, 
спрямованих на посилення репресії серед греків. Цілеспрямоване переслідування греків за національною 
приналежністю розпочалося з 11 грудня 1937 року, коли нарком внутрішніх справ СРСР М. Єжов підписав 
директиву за № 50 215, у котрій обґрунтовував необхідність застосування каральних заходів проти 
представників грецької національності. Після цього місцеві органи НКВС отримали від наркома внутрішніх 
справ УРСР І. Леплевського ліміт на арешт 5 тисяч греків. Розпочалася широкомасштабна операція, в 
результаті котрої лише на Півдні України було репресовано 665 представників грецької національності. З них 
засуджено до розстрілу 203 особи [23]. Про реалізацію «грецької» операції НКВС колишній заступник УНКВС 
по Сталінській (нині Донецькій) області Г. Загорський-Зарицький розповідає: «Для проведення операції з 
греками Леплевський (нарком внутрішніх справ УРСР) передав установку заарештувати у що б то не стало 5 
000 осіб незалежно від наявності компрометуючих матеріалів на них» [24]. Репресивні заходи влади 
насамперед первентивно спрямовувавались проти представників інтелігенції та заможних селян (як 
українських, грецьких, так і представників інших національностей), з метою унеможливлення найменших 
проявів спротиву режиму. 

Загалом слід зазначити, що в умовах наростання тоталітаризму в Радянському Союзі з кінця 1920-х – 
протягом 1930-х років кримінально-правова доктрина цієї держави зумовила таку ситуацію, за котрої органи 
ОДПУ-НКВС відігравали роль знаряддя в проведенні безпрецедентної в історії репресивно-каральної акції, 
спрямованої на знищення чи перетворення в покірну рабську робочу силу десятків мільйонів радянських 
громадян. Володіючи величезними повноваженнями, вони допускали масові випадки зловживань, що часто 
мало ознаки злочинних дій. Не зустрічаючи, фактично, вже в цей період ніякого опору з боку тероризованого 
народу, а тільки отримуючи заохочення від партійного керівництва, співробітники ОДПУ-НКВС поступово 
втрачали не лише межі пристойності, але й елементарні норми людяності. Правоохоронні органи Донбасу, як 
частина загального карально-репресивного механізму існуючої державної системи, здійснювали функції, що 
мали на меті зміцнення тоталітарного режиму. При цьому, їхні співробітники ніяким чином не були 
захищеними від репресій. 

У подальшому процесі дослідження важливо розглянути цілу низку аспектів, пов’язаних із 
функціонуванням правоохоронних органів Донбасу, зокрема нормативно-правове забезпечення, організаційно-
струтурну будову тощо. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті зроблено спробу прослідкувати вплив радянської кримінально-правової доктрини на діяльність 
правоохоронних органів Донбасу. Зокрема, звернено увагу на роль останніх у якості репресивного механізму 
тоталітарного режиму. 
Ключові слова: кримінально-правова доктрина, правоохоронні органи, міліція, тоталітарний режим, 
репресивні заходи. 
РЕЗЮМЕ 
В статье сделана попытка проследить влияние советской уголовно-правовой доктрины на деятельность 
правоохранительных органов Донбасса. В частности, обращено внимание на роль последних в качестве 
репрессивного механизма тоталитарного режима. 
Ключевые слова: уголовно-правовая доктрина, правоохранительные органы, милиция, тоталитарный режим, 
репрессивные меры. 
SUMMARY 
The article is an attempt to trace the influence of the soviet criminal-legal doctrine on the activity of law enforcement 
bodies of  Donbass. In particular, they drew attention to the role of the latter as a repressive mechanism of the 
totalitarian regime. 
Key words: criminal legal doctrine, law enforcement agencies, the police, the totalitarian regime, repressive measures 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
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Поляков В.Ю., асистент кафедри державно-правових дисциплін ДонНУ     
 
     Трансформація економічної, соціальної системи передбачає інституалізацію та одночасно розбудову 
некомерційного сектора. Це обумовлено тим, що від ефективності його організації та діяльності залежить 
формування «стійкого» соціально-економічного положення в країні.  
     Діяльність некомерційних організацій (далі - НО) потребує подальшого реформування та удосконалення 
механізмів функціонування, оскільки на сьогодні вони не справляються з основними функціями, покладеними 
на них. За сучасних умов здійснення некомерційної діяльності неминуче виникає питання, чи може НО 
здійснювати підприємницьку діяльність. Адже виконання статутних завдань безпосередньо залежить від 
матеріального (фінансового) стану НО, тобто можливості некомерційної організації надавати відповідні 
послуги. Недостатній обсяг фінансування НО спонукає останніх до перенесення наголосу на здійснення ними 
комерційної діяльності для реалізації поставлених задач.    
     Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних учених (В.К. Мамутова [1], В. 
Мілаш [2], Є.В. Булатова [3], К.А. Чернеги [4], Є.В. Талапіної [5] та ін.), однак, на сьогодні не сформувався 
єдиний підхід до змісту некомерційної господарської діяльності. Вивчення діяльності некомерційних 
організацій, незважаючи на широкий спектр досліджень із зазначеної проблематики, сьогодні потребує 
подальшого аналізу, перш за все, коли йдеться про здатність НО виконувати свої завдання (суспільно-корисні) 
в ринкових умовах.    
     Метою цієї статті є обґрунтування особливого підходу до підприємницької діяльності некомерційних 
організацій. 
     Необхідно зазначити, що у більшості країн НО дозволено здійснювати  підприємницьку діяльність для 
підтримки своєї основної діяльності, але за двох умов: прибуток організації не розподіляється і спрямовується 
на основну діяльність – критерій «основної мети» [6]. 
     Варто зауважити, розвиток некомерційної діяльності нерозривно пов'язаний із підприємницькою діяльністю. 
В.С. Мілаш відзначає, що в умовах ринкової економіки юридичних осіб, які створені з метою досягнення 
суспільно-корисних цілей, реалізації спільних інтересів (політичного, культурного, національного, релігійного 
характеру тощо) їх засновників, допомоги в реалізації подібних інтересів певних суспільних верств, не можна 
позбавляти можливості здійснювати необхідні господарські операції та в установлених законом межах самим 
заробляти кошти для реалізації своєї мети. Провадження тих чи інших  господарських операцій комерційного 
характеру, отримання доходу від їх здійснення є проміжною метою (кінцевою метою є забезпечення власної 
статутної діяльності), яка не збігається з цілями  створення суб’єктів господарювання, та діяльності, предмет 
якої не пов'язаний із сферою суспільного виробництва [2, с. 27]. 
     Необхідно зазначити, що історично в багатьох державах (Україна – не виключення)  склалося так, що 
юридичні особи мали можливість виконувати тільки ті дії, що були передбачені їх статутними документами. 
Тоді з’явилося поняття спеціальної правоздатності юридичної особи. Сутність такої правоздатності, на думку 
В. Кравчука, полягає в тому, що юридична особа має право виконувати лише ті дії, що спрямовані на 
досягнення зазначеної в установчих документах мети. Вона може мати тільки ті права й обов’язки, що 
відповідають цілям і задачам її діяльності та необхідні для її здійснення [7]. 

Проте, необхідно враховувати, некомерційна діяльність є специфічним видом господарської діяльності. Її 
відмінність від решти інших видів діяльності полягає в тому, що вона спрямована на задоволення суспільно-
корисних інтересів, які не можуть виконати певні організації (наприклад, лікарні, дитячі садки, школи) та 
взагалі держава. На нашу думку, метою створення і функціонування НО є досягнення загальної мети – 
максимальної ефективності роботи в певній галузі (будь-то релігійна, благодійна та ін.), яка залежить від 
матеріального стану некомерційної організації. Сутність некомерційної діяльності – це безкорислива допомога 
населенню, організаціям тощо, яка полягає у виході за межі економічного середовища і охопленні нею 
соціальних, релігійних, екологічних та інших аспектів суспільного життя. Отже, джерелом фінансування 
некомерційної діяльності може бути саме дохід (прибуток), одержаний від здійснення комерційних операцій.   
     З урахуванням цього, слід розмежовувати предмет (зміст) діяльності юридичної особи та конкретні права 
щодо здійснення цієї діяльності, які у низці випадків можуть бути ширшими за предмет діяльності. Юридична 
особа має право на здійснення дій, що виходять за межі предмета діяльності, за умови, що їх здійснення не 
суперечить меті створення юридичної особи та не заборонено чинним законодавством  [2, с. 28], тобто якщо 
НО здійснює підприємницьку діяльність, то дохід (прибуток) повинен спрямовуватися на вирішення статутних 
завдань.    
     Крім того, ст. 86 ЦК України [8] регламентує, що непідприємницькі товариства та установи можуть поряд зі 
своєю основною діяльністю здійснювати  підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо 
ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню. Ч. 3 ст. 53 ГК України [9] 
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визначає, що у разі, якщо господарська діяльність громадянина або юридичної особи, зареєстрованої як суб'єкт 
некомерційного господарювання, набуває характеру підприємницької, до неї застосовуються положення цього 
Кодексу та інших законів, якими регулюється підприємництво. З наведеного вбачається, що НО може 
здійснювати підприємницьку діяльність, при цьому некомерційний статус втрачається (юридично – НО має 
некомерційний статус, оскільки вона зареєстрована як некомерційна організація, про що свідчать установчі 
документи (відповідно до ч. 3 ст. 62 ГК України, підприємство, як і будь-який інший суб’єкт господарювання, 
якщо інше не встановлене законом, діє на основі статуту або іншого установчого документу), фактично – цей 
статус втрачається, оскільки діяльність регулюється нормами ГК України щодо господарської комерційної 
діяльності (підприємництва).    
     Слушною є думка О.С. Васильєва, О.П. Подцерковного, Т.В. Степанова, що норми ГК України, які 
регулюють публічні відносини в сфері господарювання, не конкурують  із нормами Цивільного кодексу 
України, оскільки мають відмінну від норм ЦК України природу [10, c. 180]. Проте необхідно відзначити, що в 
контексті питання щодо діяльності некомерційних організацій, на нашу думку, норма ЦК України (ст. 86) є 
більш «правильною», оскільки результат підприємницької діяльності трансформується в соціальний, 
економічний ефект (підприємницька діяльність виступає як засіб досягнення мети некомерційної організації). 
Наприклад, некомерційна організація в галузі фізичної культури не може існувати без спортивного інвентарю, 
оренди спортивного залу, тренерської команди тощо, тому вона може відкривати магазин спортивного одягу та 
взуття, спортивного інвентарю, видавати журнали, газети, які присвячені питанням розвитку фізичної культури. 
Ця діяльність безпосередньо не реалізує фізкультурні послуги, однак створює необхідні умови для їх надання. 
Отже, таку діяльність НО можна назвати господарською діяльністю, яка забезпечує реалізацію 
загальнокорисної діяльності некомерційних організацій  [11, c. 267]. 
     Досліджуючи питання щодо діяльності некомерційних організацій, С.Б. Мельник вважає, якщо господарська 
діяльність суб’єкта господарювання не підпадає під визначення, яке сформульоване в ч.1 ст. 52 ГК України 
(некомерційне господарювання – це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється 
суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети 
одержання прибутку) та має ознаки господарської комерційної діяльності (підприємництва), то відповідно до ч. 
3 ст. 53 ГК України на діяльність такого суб’єкта господарювання будуть розповсюджуватися правові приписи 
не глави 5 ГК України («Некомерційна господарська діяльність»), а правила про господарську комерційну 
діяльність (підприємництва) [12, с. 139].   
    Необхідно зазначити, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 
господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 ГК). Так, В.К. Мамутов вважає, що 
підприємництво – це один із видів господарювання. Підприємництво – це особливий режим господарювання, 
для якого характерна спрямованість на одержання прибутку [1, с. 82, 83]. Отже, одержання прибутку - це 
головна мета підприємництва, при чому прибуток після сплати відповідних податків та інших обов’язкових 
зборів, платежів,  заробітної плати розподіляється між власниками комерційної організації для задоволення 
власних потреб і інтересів.  
     Суб’єкт господарювання є самостійним учасником господарських відносин. Тому Н.О. Саніахметова, 
спираючись на ст. 55 ГК України, класифікує безпосередньо суб’єктів господарювання за метою їх діяльності. 
По-перше, це ті, метою діяльності яких є отримання прибутку. По-друге, виокремлюють некомерційні 
юридичні особи, основною метою яких не є одержання прибутку. Вони діють з метою, спрямованою на 
досягнення суспільних благ, що не виключає можливості участі в підприємницької діяльності, якщо вона має на 
меті створення некомерційної організації та одержання прибутку, необхідного для реалізації статутних цілей 
[13, с.145]. 
     Булатов Є.В. відзначає, що господарська діяльність некомерційних організацій повинна відповідати їхньому 
основному призначенню, тому виникає необхідність законодавчого встановлення вичерпних переліків 
дозволених установам видів такої діяльності. Легальне закріплення вичерпних переліків видів господарської 
діяльності установ усіх форм власності забезпечить чітке визначення кола їх господарських функцій, що 
відповідають основним цілям створення цих некомерційних організацій. Крім того, господарська діяльність НО 
може здійснюватися в режимі підприємництва [3, с. 11]. Таку точку зору цілком можна підтримати щодо 
вичерпного переліку видів господарської діяльності некомерційних організацій, оскільки це дозволить 
визначити «межі» діяльності НО.  
     Крім того, російські правознавці вважають, що некомерційні організації повинні здійснювати 
підприємницьку діяльність виключно в тих сферах, у яких реалізуються їх основні цілі. Наприклад, благодійна 
організація, яка створена з метою працевлаштування та забезпечення житлом емігрантів, може здійснювати 
підприємницьку діяльність тільки у вказаних сферах [4, с. 30]. Така точка зору, на нашу думку, заслуговує 
позитивної оцінки, оскільки судова практика Російської Федерації свідчить, що федеральним законодавством 
«табу» на здійснення некомерційними організаціями підприємницької діяльності, пов’язаної з обігом 
алкогольної продукції, не встановлено [5, с. 135]. Отже, «широкий діапазон» підприємницької діяльності для 
некомерційних організацій може призвести до дестабілізації останніх. Не викликає сумнівів, що, «не є 
правильним», наприклад, коли благодійна організація «Екологія та права людини» (метою діяльності якої є 
захист екологічних прав людини) здійснює підприємницьку діяльність, яка пов’язана з забрудненням 
навколишнього середовища (інтенсивно забруднюється повітря сірчаним ангідридом, окислами вуглецю й 
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азоту, пилом, сажею тощо). 
Отже, важливим і перспективним засобом розмежування некомерційної та комерційної діяльності є 

критерій «спрямування прибутку». У протилежність критерію «мета – суспільне благо», критерій «спрямування 
прибутку» у своїй чистій формі повністю ігнорує економічну та комерційну сутність діяльності НО, та замість 
цього акцентує увагу виключно на встановленні, в яких цілях використовується прибуток. За цим критерієм 
некомерційна організація повинна спрямовувати весь свій прибуток на загальнокорисні цілі для того, щоб 
кваліфікуватися як НО [14, c. 12-13]. 
     Традиційно вважається, що критерій «спрямування прибутку» вважається найкращим, оскільки дає 
неприбутковому сектору можливість розвиватися в складних економічних умовах. Але, як відзначають деякі 
науковці, прибуток, який некомерційна організація отримує від провадження підприємницької діяльності, 
можна спрямовувати не тільки на досягнення суспільно корисної мети, але й на виплату невиправдано високих 
заробітних плат керівникам такої організації, що в кінцевому результаті вказує на мету отримання прибутку як 
основну [6]. Для уникнення таких зловживань необхідно в спеціальних законах щодо певних видів 
некомерційних організацій передбачити правову норму, яка регламентує витрати відповідної організації 
(наприклад, згідно Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» розмір витрат на  утримання  
благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків кошторису цієї організації в поточному році (ст. 19, 
20). 
     Отже, в умовах соціальної, економічної кризи необхідно впроваджувати всі заходи для здійснення 
ефективної некомерційної діяльності. На нашу думку, на законодавчому рівні  необхідно «дозволити» НО 
здійснювати підприємницьку діяльність. Звісно, заперечувати застосування до НО положення ГК України та 
законів, якими регулюється підприємництво, не можна, оскільки це буде дискредитувати суб’єктів 
підприємництва, проте, позбавляти відповідні НО некомерційного статусу є недоречним.      
     У сучасних умовах такий стан речей є абсолютно нормальним, оскільки для некомерційних організацій 
важливо обмежити не саму можливість отримання прибутку, а порядок його розподілу і використання. 
Найголовніше, щоб всі доходи від будь-якої господарської діяльності установи, незалежно від того,  носить 
вона підприємницький характер або ні, реінвестувалися до основної діяльності соціального значення [15, с. 
106].  
     На підставі викладеного пропонується внести зміни до законодавства шляхом доповнення ст. 53 ГК  України 
новим абз.4  такого змісту: 
     «4. Некомерційна організація може здійснювати підприємницьку діяльність,  якщо дохід (прибуток) від 
здійснення підприємницької діяльності буде спрямований виключно на статутні завдання некомерційної 
організації.» 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядається можливість здійснення підприємницької діяльності некомерційними організаціями. 
Проведена характеристика некомерційної господарської діяльності, сформулювані відповідні рекомендації 
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РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию некоммерческой деятельности, рассматривается возможность осуществления 
предпринимательской деятельности некоммерческими организациями. В работе аргументированы выводы 
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕННЬ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 
Суходольський А.Ю.,  ад’юнкт кафедри рганізації служби та дізнання в підрозділах ДАІ  Донецького 
юридичного інституту МВС України 

 
Формування правової держави, зміцнення законності і правопорядку вимагає підвищення ефективності 

роботи всіх правових органів, в тому числі й органів внутрішніх справ. 
У виконанні завдань і функцій, покладених на органи внутрішніх справ значна роль належить 

адміністративній діяльності, яка здійснюється адміністративно-правовими засобами. 
Сучасний стан дорожнього руху характеризується високою інтенсивністю, залученням величезної 

кількості людей і колосальним збильшенням чисельності транспортних засобів. За цих обставин особливої 
актуальності набуває діяльність, спрямована на забезпечення безпеки дорожнього руху, попередження ДТП і 
зниження тяжкості їх наслідків, однією з найважливіших складових якої є державний контроль у сфері 
дорожнього руху. 

Державний контроль у сфері дорожнього руху перш за все полягає у правозастосовній діяльності органів 
внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка спрямована на зміцнення дисципліни на 
транспорті, боротьбу з порушеннями правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, 
запобігання дорожньо-транспортних пригод, захист особистих прав громадян, та визначається наступними 
нормативними документами: законодавством про дорожній рух, Кодексом України про адміністративні 
правопорушення та Інструкцією по організації провадження у справах про адміністративні порушення правил, 
норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та ін.  

Незважаючи на те, що забезпечення безпеки дорожнього руху завжди було і залишається одним з 
першочергових напрямків діяльності держави, статистична інформація свідчить – кількість осіб, які загинули або 
постраждали у дорожньо-транспортних пригодах є досить високою (за 2010 р. в Україні скоєно 201 931 
дорожньо-транспортнх пригод, в яких загинуло 4 083 особи і 37 401 – травмовано громадян [1]), хоча з 2009 
року спостерігається тенденція щодо зниження статистичних показників за вказаними позиціями.  

Враховуючи посилення заходів адміністративної відповідальності у цій сфері, головними причинами 
високого рівня аварійності на автошляхах є низька правова культура та дисципліна учасників дорожнього руху, 
зневага до елементарних вимог безпеки та вимог законодавства (наприклад, зіткнення на залізничному переїзді 
автобуса з локомотивом під Марганцем Дніпропетровської області, внаслідок якого загинули 45 осіб; слідством 
встановлено, що у водія була підроблена медична довідка, а вікна автобуса були тоновані [2]). 

Адміністративні стягнення, посідають одне з важливих місць серед різноманітних заходів, спрямованих 
на забезпечення безпеки дорожнього руху, та є, фактично, найбільш дієвими заходами, але проблема полягає в 
тому, що застосування та реалізація деяких адміністративних стягненнь на практиці має певні особливості та 
недоліки, які заважають в повній мірі реалізації покладенних завданнь та принципів – співвідносності проступку 
та покарання, невідворотності покарання, та ін. 

Важливою складовою державного контролю у сфері дорожнього руху є институт відповідальністі, 
завданням якого є застосування в особливому процесуальному порядку до особи, яка вчинила правопорушення, 
засобів державного примусу, передбачених санкцією правової норми.  
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Необхідно відмітити, що дослідження институту відповідальністі у сфері дорожнього руху знаходиться в 
колі наукового інтересу таких вчених, як О.Ф. Андрійко, Т.О. Гуржій, Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. 
Салманова, М.Ю. Веселов, Х.П. Ярмакі та інших. Однак рівень дослідженості факторів, які обумовлюють 
настання адміністративної відповідальності та накладання стягненнь за вчинення порушень у сфері безпеки 
дорожнього руху, залишається недостатнім. 

Метою відповідальності є перевиховання та покарання особи, яка порушила норму, а також поновлення 
порушенних прав інших осіб з використанням специфічного впливу на поведінку людей, заснованого на 
організованій силі - державного примусу [3]. 

Проаналізувавши загальні риси юридичної відповідальності, можна зробити висновки, що 
адміністративна відповідальність є важливою складовою юридичної відповідальності, але разом з тим має певні 
особливості. 

Так, визначення поняття «адміністративна відповідальність» в чинному законодавстві відсутнє, хоча 
воно дуже часто використовується. Сьогодні майже єдиним нормативно-правовим актом зміст якого дає змогу 
виділити класифікаційні ознаки адміністративної відповідальності з метою відмежування цього виду 
юридичної відповідальності від інших, є Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).  

Для адміністративної відповідальності визначальними є наступні ознаки: 
- вчинення особою адміністративного правопорушення; 
- процедура застосування адміністративної відповідальності є більш простою і оперативною, ніж 

у кримінальному процесі; 
- застосування до винного правопорушника передбаченного нормами адміністративного права 

покарання, яке є адміністративним за своєю суттю; 
-  можливість застосування до правопорушників особливого виду державного примусу – 

адміністративних стягнень; 
Узагальнення зазначених ознак адміністративної відповідальності дає можливість об’єднати їх в окреме 

поняття.  
Адміністративна відповідальність як один із видів юридичної відповідальності є методом внутрішнього, 

державного примусового впливу на поведінку окремих осіб, винних у вчиненні адміністративного 
правопорушення, шляхом застосування передбачених встановлених законом адміністративних стягнень 
уповноваженими на те органами (посадовими особами) на підставах і в порядку, передбачених нормами 
адміністративного права. Мета такого впливу - виховання громадян, формування в них звичок добровільного 
впевненого виконання вимог правових норм і правил, попередження вчинення адміністративних проступків та 
інших правопорушень. 

Сутність адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху полягає у 
застосуванні судами, суддями та посадовими особами ОВС до водіїв транспортних засобів, інших учасників 
дорожнього руху, а також до посадових осіб, що забезпечують безпечну експлуатацію транспорту, доріг, 
споруд, адміністративних стягнень за порушення правил дорожнього руху на підставах і в порядку, 
передбачених нормами адміністративного права [4, с. 46]. 

Забезпечення безпеки дорожнього руху тільки профілактичними заходами є недостатньо дієвим, 
особливо з урахуванням правовоі культури суспільства в сучасних умовах. Адміністративно-правові норми були 
та залишаються найбільш дієвим заходом впливу на учасників дорожнього руху, але необхідною умовою 
ефективної дії правових норм є дотримання принципів справедливості, співвідносності вчиненого порушення та 
призначеного стягнення. Останні зміни у вітчизняному законодавстві, якими  значно підвищено розміри 
штрафів у сфері безпеки дорожнього руху порівняно зі змінами 2001 р. [5], суттєво вплинули на стабілізацію та 
зниження рівня дорожньо-транспортної аварійності в Україні. Загальна кількість дорожньо-транспортних 
пригод порівняно з попередніми роками значно зменшилась. Але аналіз адміністративного судочинства, 
адміністративної практики підрозділів Державтоінспекції та виконвчого провадження свідчить, що, не 
зважаючи на збільшення адміністративних санкцій та посилення заходів адмінстративного примусу у 
відношенні до правопорушників, питання абсолютної реалізації адміністративних стягнень залишається 
відкритим.  

Таким чином, заходи адміністративної відповідальності, тобто адміністративні стягнення, посідають одне 
з важливих місць серед різноманітних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Адміністративне законодавство встановлює систему адміністративних стягнень за порушення правил 
дорожнього руху, більшість з яких постійно застосовується.  

Перелік стягнень подано у ст. 24 КУпАП у такому порядку: від меньш сурових до суворіших, а саме: 
попередження, штраф, оплатне вилучення транспортного засобу, конфіскація предмета (спеціальних світлових 
або звукових сигнальних пристроїв), позбавлення права керування транспортом, громадські роботи, 
адміністративний арешт. 

Наявність у системі адміністративних стягнень різних за характером і ступенем тяжкості санкцій дає 
можливість зважити на суспільну небезпеку правопорушення та особу правопорушника. Таким чином, закон 
містить «щаблі» заходів впливу. 

Усі названі стягнення тісно пов'язані. Їх насамперед об'єднує загальна мета: захист правопорядку, 
виховання осіб, що учинили адміністративні проступки, у дусі дотримання законів, а також попередження 
вчинення нових проступків як самими правопорушниками, так і іншими особами. 
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Кожне стягнення є покаранням, мірою відповідальності, призначеної за проступки, а застосування будь-
якого стягнення означає настання адміністративної відповідальності і тягне для винного несприятливі юридичні 
наслідки. 

Адміністративні стягнення, як правило, полягають у позбавленні або обмеженні прав чи благ. За 
вчинений проступок громадянин або позбавляється якогось суб`єктивного права (права керування 
транспортним засобом), тобто звужується його правоздатність, або на нього покладаються певні спеціальні 
обов`язки (сплата штрафу). 

Адміністративне стягнення заподіює винному певні обмеження. Проте покарання не є самоціллю, воно є 
необхідним засобом виховання і запобігання правопорушенням. Стягнення – це запобіжний захід на шляху 
вчинення нових правопорушеннь з боку винного (індивідуальна превенція) і правопорушеннь з боку інших осіб 
(загальна превенція). Деякі стягнення запобігають правопорушенням не тільки своїм виховним впливом, а й 
позбавленням порушника можливості знову порушити закон. 

Враховуючи вищевказане необхідно розрізняти стягнення, що мають тільки виправно-виховний вплив 
(штраф, громадські работи), і заходи, які нарівні з виправно-виховним впливом створюють умови, що 
виключають можливість учинення нових правопорушеннь (конфіскація, оплатне вилучення транспортного 
засобу, позбавлення права керування транспортом). 

Загалом, усі стягнення, будучи пов'язаними між собою, утворюють єдину систему, що базується на 
підставах і меті їх застосування, можливості їх взаємозаміни. У цьому процесі основним чинником є мета, 
передбачувана стягненням. Мету стягнення складають: покарання правопорушника, припинення 
протиправного вчинку, відновлення порушених правовідносин, виправлення правопорушника та попередження 
можливих із його боку нових проступків, а також відшкодування завданих проступком збитків. 

Адміністративні стягнення накладаються компетентними органами і посадовими особами шляхом 
видання спеціальних індивідуальних актів, що мають примусовий характер. Примусовий вплив має бути 
справедливим, відповідати характерові проступку й особі правопорушника. Його тяжкість залежить від 
тяжкості проступку. 

Попередження є морально-виховним заходом адміністративного стягнення, якє застосовують до осіб, що 
вчинили незначні порушення встановлених правил (якщо відсутня матеріальна шкода, правопорушення 
вчинено вперше, з необережності, є пом’якшуючі обставини тощо), та полягає в офіційному, від імені держави, 
осуді й осудженні вчиненого проступку, попередженні правопорушника про неприпустимість його повторення. 

Внаслідок того, що попередження є найм’якшим адміністративним стягненням Адміністративним 
стягненням визнається лише таке попередження, яке було винесене в письмовій формі або зафіксоване іншим 
встановленим способом (ст.26 КУпАП), та лише у цих випадках тягне за собою наслідки, передбачені ст. 39 
КУпАП. 

Від попередження, як заходу адміністративного стягнення, слід відрізняти усне зауваження, що є 
заходом переконання. 

Законодавство не допускає заміни інших санкцій попередженням. 
В системі адміністративних стягненнь в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху попередження, як 

вид стягнення, знайшло своє відображення у наступних статтях: 
- ст. 125 КУпАП «Ініпі порушення правил дорожнього руху» - як основний та єдиний вид стягнення;  
- ч. 1 ст. 127 КУпАП «Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними 

проїжджої частини у невстановлених   місцях   або   безпосередньо   перед транспортними засобами, що 
наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху» -  передбачається в санкції альтернативно зі 
штрафом; 

- ч. 4 ст. 133 КУпАП «Перевезення в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях, а також 
здача у багаж чи до камери схову на автомобільному транспорті небезпечних речовин або предметів» - в 
альтернативі зі штрафом.  

Застосування у ст. 133 КУпАП санкції у вигляді попередження є досить суперечливим, навіть 
враховуючи, що у випадку тажких наслідкив особу буде притягнуто до кримінальної відповідальності, сам факт 
перевезення небезпечних речовин, або предметів вже є досить важким порушенням, яке навряд чи можна 
вважати незначним, особливо це питання набуває актуальності напередодні Євро-2012 , коли велика кількість 
іноземних громадян із специфічним менталітетом та настроями буде знаходитись на теріторії України, 
користуватися послугами автомобільного транспорту. 

Найважливіший недолік при застосуванні попередження полягае у нехтуванні цим видом 
адміністративного стягнення як з боку посадових осіб органів, які повинні накладати це стягнення, так і з боку 
порушників. Це пов’язано насамперед з недосконалою системою обліку попередженнь та відсутністю 
механізму впливу на осіб, які повторно вчинили аналогічне порушення, яка б дозволила застосовувати більш 
суворі стягнення. 

Штраф – найпоширеніше адміністративне стягнення, яке передбачається практично за будь-яке 
адміністративне правопорушення, яке за своєю суттю є грошовим стягненням, що накладається на громадян, 
які вчинили адміністративне правопорушення, у порушника вилучається певна сума у власність держави, тим 
самим справляється вплив на його майнові інтереси. 

В наш час розміри штрафів залежать від офіційно встановленого неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян. В системі санкцій статей КУпАП , що передбачають відповідальність за порушення в сфері безпеки 
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дорожнього руху штаф є найпоширенішою санкцією. Штраф може застосовуватись як єдине стягнення, як 
основне стягнення з можливістю застосування додаткового стягнення, або як альтернативне стягнення відносно 
до попередження, позбавлення права керувати транспортним засобом, громадських робіт або аміністративного 
арешту. 

В статтях особливої частини розділу ІІ КУпАП частіш за все зазначається мінімальний і максимальний 
розмір ("від ... до ..."), мінімальна сума штрафу за порушення сфері безпеки дорожнього руху на сьогодні 
становить 34 грн (ч. 3 ст. 133-1 КпАП), максимальна складає 3400 грн (ч. 1 ст. 130 КпАП). 

З прийняттям змін до КУпАП у 2008 році в частині підвищення відповідальності за порушення в сфері 
безпеки дорожнього руху, як свідчить статистика, значно скоротилась кількість вчинених адміністративних 
порушеннь і це безперечно, вкрай позитивне явище, але враховуючи значну розшарованість суспільства за 
майновими ознаками, можна спостерігати явище, коли розмір штрафу за одне й теж саме порушення для 
середньостатистичної особи є вкрай великим, та стає дієвим мотиватором недопущення правопорушення, а для 
особи з великим рівнем доходу не складає якоїсь проблеми.  

Дуже актуальною в даному випадку є пропозиція міністру внутрішніх справ А.Могільова, який пропонує 
вилучати транспортний засіб у осіб, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння. Під час аукціону 
власник авто отримає право купівлі, але 20% відсотків вартості авто повинен буде сплатити до буджету в якості 
штрафу, саме тоді, на думку А.Могільова, можна казати про соціальну справедливість: тому що з «Жигулей» це 
складатиме 300 долларів, а з престижного авто – близько 20 тисяч доларів [7]. 

Оплатне вилучення транспортного засобу як вид адміністративного стягнення за порушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху полягає у: а) примусовому вилученні транспортного засобу у 
правопорушника; б) наступній його реалізації; в) передачі вирученої суми колишньому власнику за винятком 
витрат із реалізації вилученого предмета. 

Це стягнення поширюється тільки на предмети, які стали знаряддям вчинення чи безпосереднім об’єктом 
адміністративного правопорушення, та може застосовуватися лише щодо власника транспортного засобу за 
рішенням суду і є мірою адміністративної відповідальності майнового характеру. 

КУпАП передбачає можливість застосування оплатного вилучення транспортних засобів за повторне 
протягом року керування транспортним засобом особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп'яніння, передачу керування транспортним засобом особі в стані сп'яніння та відмову від проходження огляду 
на стан сп'яніння (ч. 2 ст. 130 КпАП), за третє протягом року вчинення вищевказаних діянь (ч. 3 ст. 130 КпАП), 
а також за повторне протягом року керування цими засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в 
установленому порядку, без номерного знака чи з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не 
відповідає вимогам стандарту, або з номерним знаком, закріпленому у не встановленому для цього місці, 
закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з 
відстані 20 метрів, перевернутим чи неосвітленим (ч. 6 ст. 121 КпАП). 

Першочергова мета цього стягнення – позбавити порушника права володіння предметом (транспортним 
засобом), який ним використовується незаконно або з порушенням загальнообов’язкових правил користування, 
встановлених законодавством.  

За ознакою оплатності стягнення, передбачене ст. 28, відрізняється від іншого адміністративного 
стягнення — конфіскації предмета, що став знаряддям вчинення чи безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення.  

Конфіскація предмета, який став знаряддям учинення правопорушення стосовно порушеннь у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачена лише санкцією ст. 122-5 КУпАП у випадку порушення 
визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових 
сигнальних пристроїв як додатковий вид стягнення разом із штрафом. 

Конфіскація завжди має спеціальний характер та провадиться тільки щодо речей, безпосередньо 
зв'язаних із проступком і прямо вказаних у законі. 

Позбавлення особи спеціального права, а у випадку стягненнь, що стосуються забезпечення безпеки 
дорожнього руху - права керування транспортними засобами – є досить дієвим видом стягнення.  Суть цього 
стягнення полягає в позбавленні наданного особі права керування транспортним засобом на строк до 10 років. 
Це стягнення передбачено перш за все за грубі порушення, або за порушення, які вчиняються систематично. 

Позбавлення права керування транспортним засобом може бути застосовано лише в судовому порядку як 
безальтернативне у санкції статті, або може бути замінено штрафом, громадськими роботами, 
адміністративним арештом, також як це стягнення може виступати основним з можливістю приєднання 
додаткового у вигляді оплатного вилучення транспортного засобу. 

Позбавлення права управління транспортними засобами не може бути застосовано до осіб, які 
користуються цими засобами у зв'язку з інвалідністю (ч. 2 ст. 30 КпАП), за винятком випадків управління 
транспортними засобами інвалідами в стані сп'яніння, у разі невиконання вимоги працівника міліції про 
зупинку транспортного засобу, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої вони є, 
ухилення від огляду на наявність якогось із вищевказаних видів сп'яніння. 

Адміністративний арешт — найсуворіше адміністративне стягнення, яке застосовується згідно з ч. 1 ст. 
32 КпАП лише у виняткових випадках за окремі види правопорушень, які характеризуються підвищеним 
ступенем суспільної небезпеки.  

У 2008 року законодавець вперше передбачив цей вид адміністративного стягнення   за  наступні 
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правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: 
- порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів (ч. 3 ст. 121);  
- залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ст. 122-4); 
- керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного,     наркотичного     

чи     іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (ч. 1, 2, 
4 ст. 130). 

Законодавець встановлює вичерпний перелік осіб, до яких забороняється застосовувати 
адміністративний арешт: вагітні жінки; жінки, які мають дітей у віці до 12 років; неповнолітні; інваліди першої 
та другої груп. Застосування адміністративного арешту не тягне судимості, не є підставою для звільнення з 
роботи і не перериває виробничого стажу, однак заробітна плата за місцем постійної роботи на час перебування 
під арештом не виплачується. 

 Враховуючи, що адміністративний арешт є найсуворішим заходом адміністративної відповідальності, в 
санкціях відповідних статті завжди передбачений альтернативний вид адміністративного стягнення: штраф, 
позбавлення права керування транспортним засобом або громадські роботи. 

Адміністративне стягнення у вигляді громадських робот внесене змінами до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення від 24 вересня 2008 р. 

Громадські роботи полягають у виконанні порушником правил дорожнього руху у вільний від роботи чи 
навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. 
Громадські роботи не можна призначати вагітним жінкам,  інвалідам першої або другої групи, особам, які 
досягли пенсійного віку, та особам, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень 
про дисципліну.   

Основною перевагою вказаного адміністративного стягнення є можливість впливу на порушника,  
матеріальне становище якого не дозволяє сплатити штраф у зв’язку з певними обставинами (відсутність 
постійної роботи, занадто великий розмір штрафу, передбачений статтєю та ін.), разом з тим порушник своєю 
безоплатною  працею компенсує суму штрафу. Також громадські роботи мають великий виховний аспект, але 
контроль за виконанням цього стягнення потрібно встановлювати на більш високому рівні. 

Разом з тим, громадські роботи сьогодні набули поширення у багатьох країнах світу, та засвідчили 
велике профілактичне значення вищеназваного заходу, його високу ефективність. 

Аналізуючи адміністративни стягнення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, можна зробити 
висновки, що прийняття змін до Кодексу про адміністративні правопорушення України у 2008 році вцілому 
позитивно вплинуло на кількість правопорушеннь у вказаній сфері, та є доцільним. Адміністративно правові 
норми були та залишаються  найбільш дієвим правовим засобом забезпечення безпеки дорожнього руху, але 
разом з тим включення нових санкцій у статті потребує вивчення та розробки механізму їх ефективного 
вповадження. 

 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто та проаналізовано особливості адміністративного законодавства за порушення в сфері безпеки 
дорожнього руху. Особливу увагу приділено питанням застосування адміністративних стягненнь у вигляді 
оплатного вилучення транспортного засобу та громадських робіт. 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрены и проанализированы особенности административного законодательства за нарушение в сфере 
безопасности дорожного движения. Особое внимание уделено вопросам применения административных 
взысканий в виде оплатного изъятия транспортного средства и общественных работ. 
SUMMARY 
Review and assess the features of administrative law for the violation of road safety. Particular attention is paid to the 
application of administrative penalties in the form of oplatnogo seizure of the vehicle and public works. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Дорожньо-транспортні пригоди : статистичні дані Департаменту ДАІМВС України за 2010 р. -К. : ДДАІМВСУ, 2010. 
2. ДТП на залізничному переїзді у Марганці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.mns.gov.ua/news/18661.html 
3. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права Академічний курс Підручник Київ.:Юрінком Інтер,2006 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/2405.htm 
4. Салманова О. Ю. Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху : дис. ... канд. юрид. наук 
/ О. Ю. Салманова ; Нац. ун-т внутр. справ - X., 2002. - 200 с. 
5. Закон України № 586–VI  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно вдосконалення 
регулювання відносин в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» 
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 15 січ. 2011 р. - X. : Одіссей, 2009. - 311с- (Закони 
України). 
7. Могилев будет отбирать машины у пьяных водителей[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.bagnet.org/  
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими практичними завданнями. Захист суспільно 

ефективної конкуренції – важлива справа для кожної держави, яка свідомо прагне побудувати ринкову 
економіку та забезпечити стимули для її розвитку. 

У питаннях захисту конкуренції Україна є одним з флагманів у Східній Європі, її досягнення визнані 
провідними європейськими та американськими експертами. Система захисту конкуренції в нашій державі за 
роки незалежності склалася у досить самостійний адміністративно-правовий інститут, який охоплює: 
спеціальне законодавство (про захист економічної конкуренції або конкуренційне); спеціальний державний 
орган – Антимонопольний комітет України (АМКУ), наділений компетенцією виявляти та припиняти діяння, 
що мають антиконкурентну направленість; діяльність судів щодо вирішення спорів із застосуванням положень 
конкурентного законодавства («конкурентних» спорів); відповідну правозахисну діяльність громадських 
утворень. Враховуючи, що вітчизняне конкурентне законодавство в цілому відповідає кращим європейським 
аналогам, а АМКУ має достатньо широкі повноваження, саме правосуддя набуває ключового значення для 
забезпечення реалізації «проконкурентних» законодавчих положень, належного виконання покладених на 
АМКУ завдань. Впродовж більш ніж десяти років правосуддя у цій сфері забезпечувалося господарськими 
судами України, які розглядали переважну частину справ за участю АМКУ, та своїми рішеннями сформували 
практику застосування конкурентного законодавства України, досягнення якої використовуються як юристами 
у правозастосовчій діяльності, так і АМКУ – у подальшому розвитку цього законодавства [1, с. 126]. 

Метою цього дослідження є визначення теоретичних, концептуальних засад вдосконалення контролю 
в сфері конкуренції, застосування яких забезпечувало б підвищення якості функціонування системи державного 
контролю в сфері конкуренції. 

Починаючи з 1992 року, з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про обмеження 
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» – в державі 
започатковано розвиток системи захисту від недобросовісної конкуренції [2]. На сьогодні ця система є 
достатньо розвинутою, включає відповідну нормативно-правову базу – конкурентне законодавство, контрольну 
діяльність у цій сфері державного органу із спеціальним статусом Антимонопольного комітету України, а 
також діяльність державних органів, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, споживачів та громадськості, що 
регулюється конкурентним законодавством [3, c. 120]. Система захисту від недобросовісної конкуренції в 
Україні ґрунтується на статті 42 Конституції України, яка гарантує державний захист конкуренції [4]. Ця 
система відповідає провідним європейським стандартам, а конкурентне законодавство є одним з найбільш 
адаптованих до законодавства Європейського Союзу, що неодноразово зазначали європейські експерти. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» сфера 
застосування положень конкурентного законодавства розповсюджується на всі відносини між органами 
державної влади, суб’єктами господарювання, споживачами, іншими юридичними та фізичними особами з 
приводу захисту від недобросовісної конкуренції, у тому числі у випадку вчинення недобросовісних 
конкурентних дій за межами, якщо такі дії негативно впливають на конкуренцію на її території [5]. Враховуючи 
це, норми конкурентного законодавства застосовуються у специфічних сферах господарських, 
адміністративних та цивільно-правових відносин. 

Антимонопольний комітет України є державним органом зі спеціальним статусом. Він обіймає 
центральне місце серед органів влади щодо реалізації державної політики в сфері конкуренції. Спеціальний 
статус Антимонопольного комітету пов’язаний з тим, що Антимонопольний комітет України є єдиним органом, 
який здійснює функції державного контролю за дотриманням конкурентного законодавства всіма суб’єктами 
господарювання, а також органами державної влади. Залежно від функцій управління, що здійснюються 
Антимонопольним комітетом України, його повноваження можна класифікувати на організаційні, контрольно-
попереджувальні та репресивні. 

Статусоформуючою функцією в діяльності Антимонопольного комітету України є функція   контролю.   
Антимонопольний  комітет України реалізує зазначену функцію шляхом здійснення попереднього, 

поточного та наступного контролю. Проте більшість нормативних актів, що регулюють здійснення контрольної 
функції антимонопольними органами, мають підзаконний характер і розроблені та прийняті Антимонопольним 
комітетом України. Не тільки питання створення, але і питання діяльності органів виконавчої влади зі 
спеціальним статусом повинні визначатися в спеціальних статутних законах. Визначаючи контрольну функцію 
Антимонопольного комітету України як статусоформуючу, законодавцю необхідно закріпити механізми її 
реалізації на законодавчому рівні [6, c. 141]. 

Основним заходом адміністративної відповідальності в сфері економічної конкуренції є штрафні 
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санкції, що застосовуються до порушників конкурентного законодавства - фізичних і юридичних осіб 
спеціально уповноваженими органами, зокрема, антимонопольними. Одночасно із застосуванням штрафних 
санкцій за порушення конкурентного законодавства антимонопольні органи застосовують такі заходи 
адміністративного впливу як примусовий поділ суб’єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) 
становище на ринку; блокування цінних паперів, зобов’язання органу влади, органу місцевого самоврядування, 
органу адміністративно-господарського управління і контролю скасувати або змінити прийняте ним рішення чи 
розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління і контролю; скасування дозволу на узгоджені дії у разі 
неправомірного використання суб’єктом господарювання ринкового становища; вилучення товарів із 
неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), 
спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей та ін. 

Водночас, аналіз правозастосовчої практики Антимонопольного комітету України (з 1995-2010 рр.) 
свідчить про відносно невелику кількість випадків застосування заходів адміністративної відповідальності до 
порушників конкурентного законодавства, що, передусім, пов’язано з невідповідністю законодавства про 
адміністративні правопорушення особливостям розгляду справ про припинення порушень конкурентного 
законодавства. Згідно зі ст. 38 КпАП адміністративне стягнення може бути накладене протягом двох місяців з 
дня виявлення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – двох місяців з дня його виявлення. З 
метою всебічного, повного і об’єктивного з’ясування дійсних обставин справи, прав і обов’язків сторін органи 
Антимонопольного комітету України зобов’язані досліджувати регіональні та загальнодержавні ринки, 
одержувати від сторін, інших осіб письмові та усні пояснення, замовляти проведення експертиз та 
соціологічних досліджень у спеціалізованих установах. Зазначені заходи, як правило, неможливо провести за 
два місяці, протягом яких судом повинно бути прийнято рішення. Саме тому виникає необхідність розробки 
спеціальних адміністративних процедур, якими враховувалися би всі особливості припинення порушень 
конкурентного законодавства [7, c. 17]. 

Будь-який прояв недобросовісної конкуренції або монополістичний проступок може завдати значної 
шкоди постраждалій стороні та навіть призвести до банкрутства суб’єкта господарювання або недоцільності 
його подальшого функціонування, проте, штрафні санкції, які застосовуються до порушників, є незначними і 
тому не виконують своєї основної превентивно-каральної функції. За таких умов важливо переглянути всю 
систему штрафних санкцій за вчинення адміністративних правопорушень у сфері економічної конкуренції. 

Негативно впливає на ефективність припинення порушень у сфері недобросовісної конкуренції, 
недостатність або навіть неврегульованість правового захисту окремих об’єктів неправомірних посягань, 
зокрема, фірмових найменувань,  комерційної таємниці та конфіденційної інформації, особистих немайнових 
прав, таких як честь, гідність, ділова репутація тощо. Одним із найбільш дискусійних питань юридичної 
відповідальності в сфері економічної конкуренції є проблема правової природи штрафів, що застосовуються до 
порушників конкурентного законодавства органами Антимонопольного комітету України та іншими 
контролюючими органами, зокрема, Національними комісіями регулювання природних монополій, органами 
захисту прав споживачів тощо. Саме штрафні санкції є основним і найбільш поширеним заходом 
адміністративного примусу, що застосовується до порушників конкурентного законодавства. В літературі 
сформувалися дві основні позиції з цього питання: одні вважають ці штрафні санкції проявом цивільно-
правової відповідальності, інші - адміністративної відповідальності [8, c. 16]. 

Ця проблема має велике теоретичне і практичне значення, зокрема тому, що розміри штрафів, які 
накладаються на порушників конкурентного законодавства – юридичних осіб у декілька разів перевищують 
розміри адміністративних стягнень, що накладаються на порушників – фізичних осіб. Цим самим створюється 
ситуація, при якій суб’єкт господарювання та громадянин за одне правопорушення несуть різну 
відповідальність, що дискримінує юридичних осіб. 

Крім застосування штрафних санкцій до порушників конкурентного законодавства Закон України «Про 
захист економічної конкуренції» та Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» передбачають 
можливість застосування Антимонопольним комітетом України цілої низки специфічних додаткових заходів 
примусу в сфері економічної конкуренції, які мають адміністративний характер: застосовуються спеціально 
уповноваженими органами – Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями, 
спеціально уповноваженими особами цих органів, застосовуються в позасудовому порядку з метою 
забезпечення ефективного захисту економічної конкуренції та стабільного функціонування економічної 
системи України. 

До заходів адміністративного примусу в сфері економічної конкуренції можна віднести: примусовий 
поділ суб’єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку; зобов’язання органу 
влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління і контролю 
скасувати або змінити прийняте ним рішення чи розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями органів 
влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю; 
блокування цінних паперів; скасування дозволу на узгоджені дії у разі неправомірного використання суб’єктом 
господарювання ринкового становища; вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій 
виробів іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), спростування неправдивих, неточних або неповних 
відомостей, оприлюднення відповідачем за власні кошти офіційної інформації Антимонопольного комітету 
України чи його територіального відділення стосовно рішення, прийнятого у справі про порушення, в тому 
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числі опублікування рішень у повному обсязі (за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також 
визначеної відповідним державним уповноваженим, головою територіального відділення інформації, 
розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), у строк і спосіб, 
визначений цим рішенням або законодавством та ін. [9, c. 175]. 

Специфічним заходом адміністративного примусу в сфері економічної конкуренції є примусовий поділ 
суб’єкта господарювання, що займає монопольне становище на ринку. Примусовий поділ як захід 
адміністративної відповідальності застосовується лише у тому випадку, коли монопольний суб’єкт зловживає 
монопольним становищем на ринку, тобто примусовий поділ монополіста є додатковим заходом 
адміністративного примусу, що застосовується до порушників конкурентного законодавства. 

Незважаючи на те, що законодавчі засади контролю за дотриманням конкурентного законодавства 
закладені ще Законом України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 
підприємницькій діяльності», більшість нормативних актів, що регулюють здійснення контрольної функції 
антимонопольними органами, мають підзаконний характер і розроблені та прийняті Антимонопольним 
комітетом України. Не тільки питання створення, але і питання діяльності органів виконавчої влади зі 
спеціальним статусом повинні визначатися в спеціальних статутних законах. Визначаючи контрольну функцію 
Антимонопольного комітету України як статусоформуючу, законодавцю необхідно закріпити механізми її 
реалізації на законодавчому рівні. Сьогодні в сфері конкуренції діє понад 150 нормативних актів різної 
юридичної сили, понад 30 з яких присвячені питанням здійснення контролю, проте вони не створюють чіткої та 
збалансованої системи правового регулювання відносин контролю та механізмів його здійснення в сфері 
економічної конкуренції [10, c. 20]. 

Висновки. Існує об’єктивна необхідність розробки та прийняття спеціального законодавчого акту, 
присвяченого проблемам здійснення державного контролю в сфері економічної конкуренції. В законі варто 
визначити загальні питання контролю в сфері конкуренції, механізми взаємодії окремих органів державної 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, усунення від сфери здійснення контролю органів 
адміністративно-господарського управління і контролю, основним спрямуванням діяльності є саме 
господарська діяльність, а функції контролю, надані державою цим органам, використовуються останніми з 
метою набуття контролю над підконтрольними суб’єктами. 

Законом повинні бути визначені правові та організаційні особливості здійснення попереднього, 
поточного та наступного контролю конкурентних відносин, визначені особливості взаємодії антимонопольних 
органів з іншими органами управління в сфері конкуренції під час здійснення контрольної діяльності, випадки 
та порядок прийняття спільних рішень з метою усунення порушень конкурентного законодавства. 

У законі також повинні знайти своє відображення особливості здійснення функції контролю в сфері 
конкуренції (зокрема, відносно діагностування виникнення, попередження та припинення монополістичних 
порушень), форми, послідовність та порядок її здійснення. Особлива увага повинна бути приділена 
діагностуванню виникнення, попередження та виявлення недобросовісної конкуренції, розробці ефективних 
механізмів її припинення (в тому числі, розробці спеціальних процесуальних засад попередження і припинення 
цієї категорії правопорушень) тощо. 

Прийняття такого нормативно-правового акту допоможе створити цілісну, чітку та взаємоузгоджену 
систему державного контролю в сфері конкуренції, визначити його зміст і напрями, що буде сприяти 
підвищенню ефективності державного контролю в сфері конкуренції. 
 
РЕЗЮМЕ 
Cтаття присвячена застосуванню Антимонопольним комітетом санкцій за недобросовісну конкуренцію. В ній 
розглядається система захисту від недобросовісної конкуренції в Україні, проблема правової природи штрафів, 
що застосовуються до порушників конкурентного законодавства органами Антимонопольного комітету 
України. У статті зроблений акцент на  заходи, які слід  вжити для більш  досконалого  державного контролю в 
сфері економічної конкуренції.  
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена применению Антимонопольным комитетом санкций за недобросовестную конкуренцию. В 
ней рассматривается система защиты от недобросовестной конкуренции в Украине, проблема правовой 
природы штрафов, применяемых к нарушителям конкурентного законодательства органами Антимонопольного 
комитета Украины. В статье сделан акцент  на меры, которые необходимо предпринять для совершенствования  
государственного контроля в сфере экономической конкуренции. 
SUMMARY 
Article is dedicated to the application of the Antimonopoly committee of sanctions against  unfair competition. The  
system of protection against unfair competition in Ukraine and the problem of legal nature of the penalties applicable to 
breaches of competition law by the Antimonopoly committee of Ukraine are considered in this article. This article 
emphasizes measures which are needed for improving the state control in the field of economic competition.  
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У теперішній час в Україні з правової точки зору надзвичайно гострою проблемою є відсутність 

чіткого розподілу повноважень, їх дублювання як між різними рівнями місцевих органів виконавчої влади, так і 
між різними рівнями місцевого самоврядування. 

Важливим також є співвідношення власних і делегованих повноважень місцевого самоврядування. 
Нелогічним є існуючий стан, коли Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» містить власних 
повноважень виконавчих органів місцевих рад менше, ніж делегованих [1]. 

Метою даного дослідження є вдосконалення законодавства про делегування повноважень в органах 
виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення процедури 
передачі зазначених повноважень. 

Аналіз сучасних досліджень і публікацій свідчить про те, що вирішенню проблеми вдосконалення 
законодавства про делеговані повноваження в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування 
приділяють увагу такі видатні вітчизняні вчені, як В.К. Мамутов, В.Д. Волков, Б.І. Адамов, К.К. Афанасьєв, 
Г.В. Бублик та ін. 

Г.В. Бублик, аналізуючи поняття делегованих повноважень, виділяє також коло суб’єктів 
делегування повноважень [2], тому що законодавець визначає, хто має право і на якій підставі делегувати 
повноваження, однак, крім суб’єктів делегування, необхідно визначити також і суб’єктів одержання 
делегованих повноважень, а ними в одних випадках є органи місцевого самоврядування, коли держава делегує 
їм повноваження органів виконавчої влади, а в інших випадках – місцеві державні адміністрації, коли 
делегуються повноваження органами місцевого самоврядування. Визначення суб’єктів одержання делегованих 
повноважень вказує на правові форми делегування таких повноважень, бо в одному випадку це є закон, а в 
іншому – рішення районних та обласних рад. Тому ці питання потребують подальшої наукової розробки з 
метою внесення доповнень у Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», що і обумовило 
актуальність даного дослідження. За теперішніх умов процес делегування повноважень в органах виконавчої 
влади та органах місцевого самоврядування потребує більш глибокого дослідження і вдосконалення. 

Поняття «делеговані повноваження» з’являється ще за радянських часів із виданням Закону від 7 
грудня 1990 р. № 533-ХП «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування». У 
ст. 32 цього закону хоч і не вживається сам термін «делеговані повноваження» в сучасному формулюванні, 
однак зміст цього поняття вже застосовувався, і це видно з частини третьої даної статті, де вказано, що 
«виконавчий комітет здійснює окремі повноваження, делеговані йому державою». Ст. 42 даного Закону 
визначала перелік таких повноважень і вказувала на обов’язковість здійснення виконавчим комітетом сільської, 
селищної, міської ради делегованих державою повноважень і відповідальність за їх виконання перед 
відповідною державною адміністрацією. Причому у ст. 50 Закону «Про місцеві ради народних депутатів та 
місцеве і регіональне самоврядування» закріплювалось два види повноважень, які делегувалися районним у 
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місті радам та їх виконавчим комітетам – це повноваження, делеговані міською Радою та їх виконавчим 
комітетом, і повноваження, делеговані державною адміністрацією в обсязі, необхідному для забезпечення 
колективних потреб громадян району [3]. 

Закон України « Про внесення змін до Закону УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів 
Української РСР та місцеве самоврядування», який було прийнято 26 березня 1992 р. № 2234-ХП, продублював 
положення Закону «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування», 
перерахувавши також у ст. 42 ті самі повноваження, делеговані державою, що і в однойменній статті 
зазначеного Закону [4]. 

Конституція України на вищому законодавчому рівні закріпила можливість делегування органам 
місцевого самоврядування повноважень виконавчої влади. У ст. 143 записано: «органам місцевого 
самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує 
здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом 
віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, 
передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності» [5]. 

Поняття «делеговані повноваження» було законодавчо визначено у 1997 році у ст. 1 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», де був наведений його зміст. В даному Законі закріплено, що 
«делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування 
законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим 
державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад» [1]. Як вбачається з даного визначення, 
носіями повноважень, які можуть делегуватися, виступають як органи виконавчої влади, так і органи місцевого 
самоврядування. 

Незважаючи на те, що основоположні засади щодо делегування повноважень визначені в Законі, 
однак сама процедура передачі повноважень недостатньо регламентується в Законі. Органи місцевого 
самоврядування самі є представниками територіальних громад і реалізують від їх імені та в їх інтересах функції 
і повноваження місцевого самоврядування, які визначені Конституцією України та законами України. 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні та обласні ради є 
органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, 
міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, 
переданих їм сільськими, селищними, міськими радами [1]. 

Однією із форм передачі повноважень органів виконавчої влади, а також районних і обласних рад 
може бути адміністративний договір. Поняття адміністративного договору вже вивчалось в юридичній 
літературі. Так, К.К. Афанасьєв вважає, що «адміністративний договір – це добровільна угода двох чи більше 
суб’єктів адміністративного права, один (чи більше) з яких наділений власними або делегованими 
повноваженнями у сфері державного управління із приводу вирішення питань виконавчого та розпорядчого 
характеру, яка укладена у формі акта, що встановлює (припиняє, змінює) їх взаємні права, обов’язки та 
відповідальність» [6]. К.К. Афанасьєв у своєму визначенні підкреслює добровільність укладання угоди, 
наявність суб’єктів з певними повноваженнями та мету щодо вирішення питань виконавчого та розпорядчого 
характеру. Стаття 3 Кодексу адміністративного судочинства України визначає адміністративний договір як 
«дво – або багатостороння угода, зміст якої складають права й обов’язки сторін, що випливають із владних 
управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією зі сторін угоди» [7]. Але є необхідність 
подальшого більш детальнішого обґрунтування поняття договору через форму правового акта, оскільки в теорії 
адміністративного права і правові акти органів виконавчої влади виступають як форма державного управління 
й адміністративні договори також є самостійною формою державного управління. 

У розвинених країнах світу існують різні підходи до розподілу повноважень у сфері формування 
бюджетів між усіма рівнями влади, що забезпечують їх виконання, тобто між центральними, регіональними і 
місцевими рівнями влади. При цьому в зарубіжних європейських країнах дотримується принцип Європейської 
Хартії: «…следовать, насколько это реально возможно, за изменением издержек, возникающих при 
осуществлении компетенции местных органов» [8]. 

У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначені повноваження органів місцевого 
самоврядування – власні і делеговані [1]. Делеговані повноваження – це повноваження державної влади, які 
були передані місцевим органам влади. Делегування повноважень є децентралізацією державного управління, а 
не перерозподілом функцій між державною владою і місцевим самоврядуванням із метою розширення 
останнього. Власні функції місцевого самоврядування в Конституції України визначені як право «самостійно 
вирішувати питання місцевого значення» [5]. Теоретично і практично недостатньо чітко визначено, що 
відноситься до «питань місцевого значення». Проте розмежування власних і делегованих повноважень, 
зроблене в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», може уточнюватися у міру розвитку 
місцевого самоврядування. Концептуально можна стверджувати, що державні функції, делеговані місцевому 
самоврядуванню, повинні забезпечити рівні для всіх жителів України соціальні умови життєзабезпечення. 

Ряд соціальних умов життєзабезпечення встановлено Конституцією України, а різні напрями 
соціального захисту, такі як охорона здоров'я, отримання загальної освіти, забезпечення законності і 
правопорядку, охорона навколишнього середовища, – встановлюються спеціальними законами. З урахуванням 
місцевих особливостей, але не нижче певних мінімальних загальнодержавних норм, делегуються повноваження 
у сфері житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського 
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харчування, транспорту та зв'язку. 
У сфері соціального захисту населення – це здійснення передбачених законодавством заходів із 

поліпшення житлових і матеріально-побутових умов ветеранів війни і праці; військовослужбовців, а також 
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку; багатодітних сімей; сімей, які втратили годувальника; 
громадян похилого віку, які вимагають обслуговування вдома, пристрої в будинки для людей похилого віку; 
дітей, що залишилися без опіки батьків; надання пільг і допомоги, пов'язаної з охороною материнства і 
дитинства; надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха; надання пільг і 
компенсацій згідно з законодавством громадянам, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, і в інших 
випадках, передбачених законодавством.  

У сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту – це забезпечення доступності і 
безоплатності освіти і медичного обслуговування, можливості вивчення в школах державної і рідної мов, 
забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти, медичного обслуговування, розвиток і 
поліпшення мережі освітніх і медичних установ, фізичної культури і спорту, забезпечення відповідно до закону 
пільгових категорій населення лікувальними препаратами і виробами медичного призначення; забезпечення 
школярів безкоштовними підручниками. Це також призначення і повне державне утримання дітей сиріт і дітей, 
що залишилися без нагляду батьків, утримання дітей, які не можуть навчатися в масових навчальних закладах; 
надання пільг на утримання дітей  в інтернатах і на оплату навчання дітей у школах; надання неповнолітнім, 
студентам, пенсіонерам та інвалідам права безкоштовного і пільгового використання об'єктів культури, 
фізкультури і спорту за умови компенсації цих послуг за рахунок місцевого бюджету. 

У сфері житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, 
громадського харчування, транспорту і зв'язку – це здійснення заходів із розширення та вдосконалення мережі 
підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового 
обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку. 

У сфері регулювання земельних відносин й охорони навколишнього природного середовища – це 
виконання необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, 
інших надзвичайних ситуацій. 

У будівництві – це надання згідно з законодавством громадянам, які потребують соціального захисту, 
безкоштовного житла або за доступну плату. 

Щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод громадян – створення спільно з 
органами Міністерства внутрішніх справ належних умов для служби і відпочинку особового складу внутрішніх 
справ. 

У сфері оборонної роботи – це надання військовим частинам, організаціям, освітнім установам 
Озброєних Сил України службових повноважень і житлової площі, інших об'єктів комунально-побутових 
послуг. 

Аналіз делегованих повноважень дозволяє виділити пайову участь у фінансуванні їх здійснення за 
рахунок загальнодержавних і місцевих доходів. Надання доступної і безкоштовної освіти і медичного 
обслуговування є конституційною нормою і в її реалізації місцеве самоврядування здійснює делеговані їй 
повноваження державної влади. Отже, цілком правомірно, щоб ця сфера фінансувалася із загальнодержавних 
доходів. Правомірно також, коли всі витрати із соціального захисту населення, які повинні здійснюватися 
відповідно до законодавства країни, фінансуються із загальнодержавних податків. 

У житлово-комунальному господарстві, послугах побуту, торгівлі, транспорту та зв’язку  основні  
повноваження з їх утримання відносяться до місцевого самоврядування. До делегованих повноважень 
відноситься надання безкоштовного житла згідно із законодавством, а також розвиток цих сфер згідно із 
програмами вищестоящих органів управління. 

З урахуванням світового досвіду розподіл компетенцій у сфері формування бюджету органами 
місцевого самоврядування характеризується тим, що система формування місцевих бюджетів повинна 
включати власні джерела доходів, достатні для виконання власних повноважень місцевого самоврядування, і 
розподілювані загальнодержавні джерела доходів для виконання делегованих повноважень державної влади. 

На підставі вивчення світового досвіду в Україні необхідно ввести елементи формування бюджету на 
основі принципу розподілу повноважень. У розвинених європейських країнах формування бюджету базується 
на наступних принципах: 

- розмежування витратних повноважень на: повноваження Державного бюджету, делеговані 
повноваження, повноваження місцевих бюджетів; 

- розрахунок витрат місцевих бюджетів за делегованими їм повноваженнями на охорону здоров'я, 
освіту, соціальний захист населення, управління, культуру і спорт, виходячи зі встановлених нормативів із 
розрахунку на душу населення; 

- визначення коефіцієнта відносної платоспроможності адміністративно-територіальних одиниць із 
розрахунку на душу населення; 

- розрахунок прогнозних доходів територіальних одиниць; 
- розрахунок трансферту для області як різниці між обсягом витрат, обчислених із використанням 

нормативів за видами витрат, і прогнозних доходів, визначених за допомогою коефіцієнта відносної 
платоспроможності; 

- формування у складі Державного бюджету фонду дотацій і розподіл його ресурсів за встановленими 
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нормативами. 
Дані європейські принципи передбачають виділення частини бюджету на виконання делегованих 

повноважень, а повноваження місцевих бюджетів забезпечують виконання власних повноважень місцевого 
самоврядування. 

Зарубіжний досвід дозволяє сформувати принципи розподілу компетенцій у сфері формування 
бюджету органами місцевого самоврядування, які повинні знайти відображення в Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 

- наявність стабільної і достатньої бази місцевих бюджетів; 
- заборона на перерозподіл доходів, закріплених за місцевим самоврядуванням; 
- забезпечення виконання власних і делегованих повноважень, а також розвитку за рахунок власної 

прибуткової бази; 
- виділення тимчасових адресних субсидій із вищестоящих бюджетів на виконання делегованих 

державних повноважень у розмірі нормативної бюджетної забезпеченості. 
Висновки. Таким чином, обласні та районні ради і самі мають повноваження як представники 

інтересів громад і певні повноваження, отримані на основі делегування їм сільськими, селищними та міськими 
радами. А первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень 
взагалі є територіальна громада села, селища або міста. Тому делегування повноважень від районної або 
обласної ради місцевій адміністрації не є делегуванням власних повноважень, бо вони вторинні, отримані 
районною або обласною радою від територіальних громад через сільські, селищні або міські ради. Тому є 
нагальна необхідність враховувати інтереси територіальних громад при передачі певних повноважень місцевим 
адміністраціям, визначити процедуру та виписати усі основні положення у спеціальному Законі України «Про 
делеговані повноваження». 

Необхідно сформувати принципи розподілу компетенцій у сфері формування бюджету органами 
місцевого самоврядування, які повинні знайти відображення в Законі України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 

Слід увести елементи формування бюджету на основі принципу розподілу повноважень. 
Встановлене в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» коло суб’єктів одержання 

делегованих повноважень потребує подальшого розширення, тому що визначення делегованих повноважень у 
даному Законі є таким, що використовується лише для регулювання відносин місцевого самоврядування. 
Необхідна подальша розробка цілого ряду Законів України, які б передбачали делегування повноважень щодо 
державного управління як від одного до іншого органу виконавчої влади, так і делегування цими органами та 
органами місцевого самоврядування недержавним юридичним особам (об’єднанням громадян, підприємствам, 
установам, організаціям). 

Процедура делегування повноважень у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виписана лише в загальних рисах. Таким чином, необхідні певні напрацювання, нові наукові розробки щодо 
порядку делегування повноважень з метою внесення доповнень у Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні». 

 
РЕЗЮМЕ 
У науковій статті проаналізовано діюче законодавство у сфері делегування компетенцій органів місцевого 
самоврядування. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства, а також пропозиції щодо 
вдосконалення процедури передачі делегованих компетенцій органів місцевого самоврядування. Зроблено 
висновок щодо необхідності наукових напрацювань з метою внесення змін та доповнень у Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». 
РЕЗЮМЕ 
В научной статье проанализировано действующее законодательство в сфере делегирования компетенцій 
органов местного самоуправления. Разработаны предложения относительно усовершенствования 
действующего законодательства, а также предложения относительно усовершенствования процедуры передачи 
делегированных компетенцій органов местного самоуправления. Сделан вывод относительно необходимости 
научных наработок с целью внесения изменений и дополнений в Закон Украины "О местном самоуправлении в 
Украине". 
SUMMARY 
In a scientific paper analyzes the current legislation in the sphere of delegated kompetentsіy local governments. 
Developedproposals for improving the current legislation, as well assuggestions for improving the procedures for the 
transfer of delegated kompetentsіy local governments. It is concluded on the need of scientific developments with a 
view to amending and supplementing the Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine". 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ  
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Хозяйственные суды являются той инстанцией, в которой на конкретных делах реализуется воля 

законодателя. Нормы права проходят проверку на состоятельность и соответствие реальным экономическим 
условиям именно в судах. Судьям нужен качественный правовой инструментарий для рассмотрения дел. К 
сожалению, на сегодняшний день, хозяйственное законодательство в Украине таковым не является, вопросы 
совершенствования нормативно-правовой базы остаються актуальным направленим в юриспруденции 
требующие разрешения.  

Целью настоящей статьи является выявление основних проблем совершенствования хозяйственного 
законодательства и поиск путей их разрешения. 

Проблемы совершенствования хозяйственного законодательства исследовали ученые     А. Бобкова,     
В. Борисова,     В. Винник,     В. Гайворонский,    М. Дутов, Г. Знаменский,  И. Ершова,  З. Заменгоф,  М. 
Исаков,  В. Кравчук,  В.Лаптев, В. Мамутов, О. Подцерковного, А. Поляничко, Б.Розовский Н. Саниахметова, 
И. Селиванва, И. Спасибо-Фатеева,, А. Старцев,, Г. Шершеневич, В.Щербина и др. 

Приступая к рассмотрению данного вопроса необходимо уточнить источники хозяйственного права и 
законодательства, и определить их значение в процессе регулирования хозяйственной деятельнсоти субъектов. 

Несмотря на то, что с 1 января 2004 года вступили  в действие основные правовые источники, т.е. 
новые Хозяйственный кодекс Украины, далее ХК (принят Верховным Советом Украины 16 января 2003 г.) [ 1 ] 
и Гражданский кодекс Украины, далее ГК (принят Верховным Советом Украины 16 января 2003 г) [ 2 ], они не 
разрешили все проблемы. Работа по урегулирования хозяйственных отношений продолжается и этот процесс 
бесконечен. Компетентными законодательными органами государства принято ряд законов и иных 
нормативных актов, которые уточняют и детализируют общие нормативные правила, а также определяют 
специфику отдельных видов хозяйственных правоотношений.  

Находятся в стадии обсуждения не менее значимые законодательные и подзаконные нормативные 
акты, которые являются источниками хозяйственного права. Президент Украины, Кабинет Министров, 
Верховный Совет, во второй половине 2010 года активизировали и активно продолжают работу по 
упорядочинием хозяйственного законодательства.  

Планом на 2011 год предусматривается принятие ряда законов в сфере предпринимательской, 
хозяйственной (экономической) деятельности. Сегодня в Комитете по вопросам промышленной и регуляторной 
политики и предпринимательства на рассмотрении находятся  155 проектов нормативных актов призванных 
упорядочить хозяйственную деятельность, в Комитете по вопросам экономической политике порядка 229 
проекта [ 3 ].   

В Украинском законодательстве, существует большое количество актов подзаконного уровня. Именно 
они создают юридический механизм реализации и функционирования законодательных актов. И главная 
проблема в том, что занимаясь разработкой подзаконных актов их «творцы» не всегда учитывают нормы 
законов регулирующих данные правоотношения, что приводит к постоянным коллизиям. 

Велика роль в хозяйственном законодательстве локальных нормативных  актов, принимаемых 
субъектами предпринимательства в целях регулирования собственной деятельности. Такие акты могут 
относиться к деятельности предприятия в целом (Устав) и к отдельным его структурам в частности, могут 
также регулировать внутрихозяйственные отношения (Положение о филиале, представительстве). Режим 
коммерческой тайны на том или ином предприятии устанавливается локальным нормативным актом (например, 
приказом об учетной политике предприятия). Но, руководство предприятия, не всегда добросовестно относятся 
к разработке, принятию и исполнению указанных выше документов локального характера, что влияет на 
регуляторную политику хозяйственного законодательства. 

                                                           
© Фролов Ю.Н., 2011 
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Помимо нормативных правовых актов источниками хозяйственного права являются обычаи делового 
оборота - сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности 
правила поведения, не предусмотренные законодательством, рассчитанные исключительно на предпринима-
тельские отношения. 

Правовое значение обычаев состоит в том, что по очередности применения они находятся после 
нормативных правовых актов и договора. Обычаи получили широкое применение при морских перевозках 
грузов. 

Поэтому, целесообразно, уже сложившимся обычаям делового оборота, имеющим перспективу 
дальнейшего применения -  придать правовую форму, т.е. закрепить в нормах соответствующих 
законодательных актов. 

Составной частью правовой системы являются общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры - как двусторонние (о торговле и экономическом сотрудничестве), так и 
многосторонние (Конвенция о международной купле-продаже товаров, КДПГ)  [ 4 ]. Нормы 
вышеперечисленных документов, если они действуют постоянно и «прижились» необходимо вносить в 
национальное законодательство, как в законы, так и в подзаконные нормативные акты, делая на них ставку, 
если это реально в наших условиях. Нормы хозяйственного законодательства Украины должны соответствовать 
мировым стандартам, чтобы жить с мировым сообществом в гармонии.  

Активная правотворческая деятельность полезна и необходима для обновления действующего 
законодательства. Однако снижается взаимосогласованность законодательных актов и затрудняется их 
практическое применение. Качество многих законодательных актов, которые определяют развитие ключевых 
отраслей экономики, оставляет желать лучшего. Так, одним из главных  элементов  рыночной  экономики  
является  налоговая система. Она  выступает  главным  инструментом  воздействия  государства  на развитие 
хозяйства, определения  приоритетов  экономического  и  социального развития. В связи с этим, необходимо, 
чтобы  налоговая  система  Украины  была адаптирована  к  новым  общественным  отношениям,  
соответствовала  мировому опыту. 

Нестабильность наших налогов, постоянный пересмотр ставок, количества налогов, льгот и других 
взносов, несомненно,  играл  отрицательную  роль, а также препятствует инвестициям,  как отечественным,  так  
и  иностранным.  Нестабильность  налоговой  системы – главная проблема реформы налогообложения. В 
«муках» и скандалах был принят Налоговый кодекс Украины (принят Верховным Советом Украины 2 декабря 
2010 г) [ 5 ]. Но, сказать о том, что Кодекс решил всесторонне все проблемы в налогообложении нельзя. Новый 
Кодекс родившись, породил новые проблемы. На наш взгляд, принятие Налогового кодекса  явилось 
правильным решением. Он необходим. Постепенно нормы Кодекса будут отрегулированы, внесены дополнения 
и изменения. Часть норм, возможно, будет исключена. Но главный налоговый документ «правила игры», 
которые постепенно будут совершенствоваться, и адаптироваться к экономической действительности уже есть. 

Недостаточно стабильно, зачастую неопределенно законодательство Украины особенно в области 
тарифов и административных процедур. Нет порядка, и отсутствует должный контроль, в вопросах 
стандартизации и сертификации продукции. Финансовая и экономическая законодательная нестабильность 
осложняется кризисом неплатежей, бюджетным дефицитом. 

К сожалению, продолжает существовать и усиливается традиционно присущий хозяйственному 
законодательству недостаток - множественность и бессистемность нормативных актов по регулированию 
хозяйственных отношений. 

Исходные понятия и положения хозяйственного законодательства, несмотря на то, что действует такой 
кодифицированный нормативный акт как ХК, по-прежнему рассредоточены в значительном количестве за-
конодательных актов, а нормы ХК зачастую носят отсылочный характер. Поэтому, несмотря на наличие ХК до 
сих пор хозяйственное законодательство не составляет единой, целостной системы, ХК не стал 
системообразующиим законом, который стал бы стержнем всего законодательства, регулирующего 
хозяйственные отношения. Основой для хозяйственного оборота являются нормы ХК Украины, ГК Украины и 
закрепленные в них принципы равенства участников гражданского оборота, автономии воли, диспозитивности. 
Положения гражданского законодательства являлись и являются основой для формирования и обособления 
новых современных отраслей законодательства, и хозяйственное законодательство - не исключение. 

Принято считать, что хозяйственное законодательство возникло и развивается на основе сочетания 
норм гражданского, административного, финансового и ряда иных отраслей права, представляет собой 
совокупность нормативных правовых актов, составляющих юридический источник хозяйственного права. При 
этом является правовым массивом, имеющим внутренне согласованную систему, характеризующимся 
внешними и внутренними взаимосвязями, обладающим определенной логикой построения и развития. 

Представляется, что правильнее было бы не «растворять» хозяйственное законодательство в 
гражданском, а наоборот, развивать специальное регулирование хозяйственных отношений, что позволило бы 
повысить его эффективность, т.е. гражданское законодательство регулирует гражданские процессы, 
хозяйственное – хозяйственные.  Конечно, сегодня  нет особого  смысла говорить об обосновании решения 
законодателя, который посчитал необходимым принять два вышеназванных кодекса. Возможно, это решение  и 
не является лучшим вариантом, но и использовать один из кодексов ГК или ХК тоже не выход из создавшегося 
положения. 

Прошло сем лет, как действуют одновременно два кодекса, но возникшая проблема чёткого 
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определения сфер деятельности каждого из них и проблемы выбора применения тех или иных положений 
одного или другого кодексов остаются. 

Если гражданское законодательство регулирует имущественные отношения вообщем, то хозяйственное 
- определяет порядок ведения хозяйственной деятельности, регламентирует хозяйственные (предпри-
нимательские) отношения. 

Гражданское и хозяйственное право связаны между собой, но вместе с тем они являются разными 
отраслями права. Хозяйственное право охватывает регулирование отношений, как по «горизонтали», так и по 
«вертикали», что дает возможность обеспечить защиту прав субъектов предпринимательской деятельности во 
всех многообразных связях, складывающихся при ведении хозяйственной деятельности. При этом 
«вертикальная» структура системы хозяйственного законодательства строится в соответствии с юридической 
силой нормативных правовых актов, установленной компетенцией издающих эти акты органов. С принятием 
Налогового кодекса, эта задача усложняется ещё больше, т.к. появляются новые проблемы о соотношении норм 
хозяйственного права.  

Хозяйственное законодательство следует рассматривать как самостоятельную отрасль зако-
нодательства, предметом которой является государственное управление отдельными сферами экономики в 
целях реализации общественных интересов, а также имущественные и тесно связанные с ними иные, в том 
числе организационные отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности. Участниками хозяй-
ственно-правовых отношений могут выступать государство и его органы, административно-территориальные 
образования, юридические лица, их структурные подразделения, трудовые коллективы, физические лица, 
зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей.  

При переходе к рыночной экономике (у нас в стране это явно затянулось) важно учитывать и опыт 
правового регулирования в зарубежных странах, где рыночные отношения получили большое развитие, 
формируется законодательство, регулирующее хозяйственные отношения. Опыт правотворческой деятельности 
иностранных государств свидетельствует о том, что наряду с гражданским законодательством, сложилось 
хозяйственное (торговое) иное специальное законодательство. Так, во Франции хозяйственные отношения 
регулируются не только гражданским, но и торговым (хозяйственным) законодательством (причем Торговым 
кодексом, принятым еще в 1807 году) [ 6 ]. Специальное законодательство сложилось и в Германии, где наряду 
с Гражданским уложением в 1897 году принято Торговое уложение [ 7 ], которое вместе с другими специальны-
ми законами регулирует современные хозяйственные правоотношения в этой стране. 

Суды постоянно слышат в свой адрес со стороны участников процесса нарекания. Они напрямую 
касаются действий судов, которые, по их мнению, не так применили те или иные нормы права. Объяснить 
участникам процесса, что корень проблемы заключается в несовершенстве законодательства, не всегда удается. 
Есть нормы, которые применить иначе, чем они сформулированы, невозможно. Зачастую подзаконные акты 
одного уровня противоречат друг другу, создавая на практике конфликтные ситуации. 

Ни одна отрасль права не подверглась таким изменениям за последнее время как хозяйственное 
законодательство. Учитывая стремительное развитие внешнеэкономических отношений, все более 
актуальными становятся вопросы порядка рассмотрения споров между участниками этих отношений, а вместе с 
тем и вопрос применения коллизионных норм.  

 В этой связи в системе хозяйственного судопроизводства Украины сложился определенный механизм 
выявления коллизий действующего законодательства.  Так, в соответствии со ст. 38 п. 4 Закона Украины «О 
судоустройстве и статусе судей в Украине» (принят Верховным Советом Украины 7 июля 2010 г.) [ 8 ] ,  
Верховный Суд Украины обращается в Конституционный Суд Украины относительно конституционности 
законов, иных правовых актов,  а  также относительно официального толкования Конституции и законов 
Украины. Кроме того, если при разрешении конкретного дела хозяйственный суд придет к выводу о несоот-
ветствии нормативного акта Конституции, то на основании статьи 36 п. 2 ,4 Закона Украины «О судоустройстве 
и статусе судей в Украине» Пленум высшего специализированного суда, может принять решение об обращении 
в Верховный Суд Украины о направлении конституционого представления в отношении конституционных 
законов и иных нормативных актов Верховного Совета Украины, актов президента Украины, актов Кабинета 
Министров Украины, правовых актов Верховного Совета в отношении официального разъяснения 
Конституции и законов Украины республики Крым аналогичное право предусмотрено  и в п. 4 ст.38 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе судей в Украине» Верховному Суду Украины.  

Хозяйственными судами также проводится систематизация, обобщение и анализ судебной практики, в 
результате вырабатываются предложения по внесению изменений в соответствующие нормы законодательства. 
Указанная работа позволяет решать задачи оперативного реагирования на несовершенство действующего 
законодательства, что может значительно сэкономить время и средства на проведение необходимых 
исследовательских работ по анализу нормативных актов и выработке соответствующих предложений по их 
совершенствованию. 

На основании ст.37 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей в Украине»  при Высшем 
Хозяйственном Суде Украины действует   Научно-консультативный совет, из числа высококвалифицированных 
специалистов в данной отрасли права, с целью предварительного рассмотрения Постановлений Высшего 
специализированного суда, подготовка которых требует научного обеспечения, осуществляет выработку 
рекомендаций по вопросам применения законодательства в практике хозяйственных судов и предложений по 
совершенствованию законодательства в сфере хозяйственной деятельности. 
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Высший  специализированный суд имеет официальный печатный орган, в   котором   публикуются   
материалы   судебной   практики   высшего специализированного   суда   и   других   судов  соответствующей  
судебной юрисдикции,  материалы  по  вопросам  организации  деятельности   судов соответствующей 
судебной юрисдикции и другие материалы, что также способствует выявлению пробелов и коллизий в 
хозяйственном законодательстве и предлагаются пути их решения. 

Сложившаяся практика по вопросам подготовки нормативных правовых актов диктует необходимость 
осуществления тесного взаимодействия Высшего Хозяйственного Суда Украины с Верховной Радой Украины, 
институтами, занимающимися законопроектной деятельностью, другими заинтересованными ведомствами. 
Имеется достаточный опыт такой работы. Предложения Высшего Хозяйственного Суда в основном 
учитываются разработчиками проектов нормативных правовых актов на стадии их подготовки. 

Хозяйственными судами проводятся комплексные, системные работы по совершенствованию 
хозяйственного законодательства. 

 Особенно следует остановиться на совершенствовании законодательства об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) (Закон Ураины «О возобновновлении платёжеспособности должника или 
признания его банкротом», принят Верховным Советом Ураины 14 мая 1992 г., в новой редакции принят 30 
июня 1999 г.) [ 9 ] 

Правовое регулирование отношений, связанных с банкротством субъектов предпринимательской 
деятельности, имеет большое значение для успешного проведения экономических реформ в стране. 
Банкротство является необходимой процедурой в демократическом обществе и гарантирует стабильное 
развитие предпринимательских отношений в государстве (возврат инвестиций, сохранение торговых марок, 
сохранение стратегических инвестиционных проектов и т.д.), страхует от недобросовестных предпринимателей 
(возможность избежание расчетов по долгам путем ликвидации и создания нового юридического лица и др.). 

Законодательство о банкротстве играет большую роль в развитии предпринимательских отношений. От 
его успешного применения зависит судьба не только должников, но и предприятий-кредиторов, а иногда - 
развитие целых регионов страны. Основной целью законодательства о банкротстве является восстановление 
устойчивой платежеспособности должника и урегулирование взаимоотношений с кредиторами. 

Практика применения действующего законодательства об экономической несостоятельности 
(банкротстве) выявила не только положительные, но и отрицательные моменты. 

Проблемы применения процедур банкротства связаны со многими факторами: сложностью 
возникающих правоотношений; общим состоянием экономики в государстве; упущениями государственных 
органов, ошибками в деятельности управляющих по делам о банкротстве. 

Практике применения Закона о банкротстве имеет уже многолетний опыт. За это время выявлены 
определенные недостатки действующего законодательства о банкротстве, которые постепенно устраняются, но 
к сожалению выявляются всё новые и уже сегодня требуют оперативного устранения.  

Одним из приоритетных направлений являются меры по досудебному оздоровлению. Центр тяжести по 
их принятию ложится на собственников (учредителей, участников), руководителей органов государственного 
управления, местных исполнительных органов всех уровней. С целью предупреждения банкротства 
вышеназванные лица должны принимать меры, направленные на улучшение финансового состояния орга-
низаций. Дополнительные меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) 
направлены на защиту государственных и общественных интересов и учитывают то обстоятельство, что 
банкротство является крайней мерой решения проблемы экономической несостоятельности и применяется в 
случае, если досудебные меры по предупреждению банкротства результатов не дали или отсутствует 
экономический смысл их применения. 

Установлены более жесткие дополнительные критерии возбуждения дел о банкротстве. Это связано с 
выявлением множества злоупотреблений, как со стороны кредиторов, так и со стороны должников. На практике 
кредиторы, не желая платить высокую государственную пошлину в процентном отношении к цене иска для 
взыскания дебиторской задолженности, предпочитали обращаться в суд с заявлением о банкротстве. 

Особое внимание необходимо уделять степени подготовки и деятельности арбитражных управляющих. 
Необходимо существенное изменение этого института и контроля над ним. 

Современное хозяйственное законодательство должно развиваться в направлении 
интернационализации хозяйственных связей между государствами, соответствовать мировым стандартам, 
общепризнанным принципам и нормам международного права. Следуя этим требованиям, необходимо 
совершенствовать Хозяйственно-процессуальный кодекса Украины, по которому хозяйственные суды работают 
с 1992 года (принят Верховным Советом Украины 6 декабря 1991 г) [ 10 ]. 

Законодательство должно оперативно реагировать на те или иные изменения в общественной жизни, 
соответствовать сложившимся экономическим отношениям, способствуя их формированию в нужном для 
развития общества и государства направлении. 

Система действующего хозяйственного законодательства нуждается в значительном 
совершенствовании. Необходимо устранить основные недостатки: 

1} декларативность законодательных актов; 
2)  пробелы в правовом регулировании некоторых отношений; 
3)  необоснованное дублирование правовых норм. 
Вместе с тем необходимо отменить ряд законодательных актов по следующим причинам: в связи с 
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фактической утратой их значения; наличием в них концептуальных противоречий основным принципам и 
положениям гражданского и хозяйственного законодательства; отражения их нормативных предписаний в ГК. 

Ревизия всего массива гражданского и хозяйственного законодательства позволила бы выявить и устра-
нить недействующие правовые нормы, противоречия и пробелы. На наш взгляд, данная работа должна 
проводиться одновременно либо опережать процесс нового правотворчества. 

Развитие хозяйственного законодательства должно идти по пути совершенствования содержания уже 
действующих нормативных правовых актов. Так, требуют значительного обновления законы: «Об 
внешнеэкономической деятельности» (принят Верховным Советом Украины 16 апреля 1991 г. [ 11 ]; «О 
хозяйственных обществах» (принят Верховным Советом Украины 2 октября 1992 г.) [ 12 ], «О залоге» (принят 
Верховным Советом Украины 14 октября 1992 г.) [ 13 ]  и другие. 

Хозяйственное законодательство не только закрепляет соответствующие экономические отношения, но 
и оказывает на них обратное воздействие. 

В условиях перехода к новой системе хозяйствования роль науки хозяйственного права существенно 
возрастает. Сейчас должна быть разработана целостная концепция правового регулирования хозяйственной 
деятельности в новых условиях. И на наш взгляд толчком должно стать вступление в силу нового «Налогового 
Кодекса». В связи с этим представляется целесообразным систематизация хозяйственного законодательства. 
Нужно сделать его обозримым и доступным, обеспечить верховенство закона, создать иерархическую 
ступенчатую систему, устранить дублирование и мелочную регламентацию деятельности субъекта предприни-
мательской деятельности, упорядочить ведомственное нормотворчество, даже постараться его устранить. 
Нормативный акт в идеале, должен «выходить в свет» полноценным  и не нуждаться в дополнительных 
разъяснениях, трактуемых ведомствами в своих интересах 

Эффективной, динамичной экономики не бывает без своевременной и грамотной правовой базы. 
Утверждение, возможно, не очень оригинальное, но от этого не менее актуальное.  
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются некоторые основные проблемы хозяйственного законодательства и пути его 
совершенствования. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються деякі основні проблеми господарського законодавства і шляху його вдосконалення. 
SUMMARY 
The basic problems of economic legislation and way of his perfection are examined in the article. 
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ПРОБЛЕМИ НЕВІДПОВІДНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В СТАРШИХ КЛАСАХ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ВИМОГАМ ПРОФІЛЬНИХ ВУЗІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ  

 
Холмянський Я.Д., доцент кафедри правознавства ВМУРОЛ,  кандидат технічних наук, доцент     
 

Проблеми невідповідності юридичної освіти в старших класах загальноосвітніх шкіл вимогам 
профільних Вузів є характерною проблемою для будь – якого іншого предмету. Однак, саме проблема правової 
освіти в середній школі є, на наш погляд, найбільш гострою. Те, що правознавство вивчається в 9 та 10 класах 
загальноосвітніх шкіл, а в 11 класі не вивчається, призводить до забування більшістю школярів основ 
правознавства на момент вступу їх до юридичних Вузів. Натомість в 11 класі загальноосвітньої школи активно 
вивчається історія України, всесвітня історія та предмет «Лідина і суспільство». Виходить, що держава 
зацікавлена у підготовці великої кількості істориків, та зовсім не зацікавлена в підготовці юристів(хоча саме 
юристи, ще за часів Великої французької революції, були творцями не тільки французької республіки, а й її 
демократичної конституції). Цьому може бути тільки одне пояснення: держава розвивається не в 
задекларованому напрямку побудови демократичного суспільства, а навпаки – в напрямку побудови 
тоталітарного суспільства, якому необхідна невеличка кількість підконтрольних владі, й працюючих на її 
інтереси юристів, як це було, наприклад, в Радянському Союзі. Відомо, що в демократичних суспільствах 
завжди існує попит на юристів, захищаючих саме законні інтереси громадян, і там не ведуться розмови про те, 
що, буцімто, юристів забагато, й підготовку їх у Вузах необхідно скорочувати. Політика держави на обмеження 
підготовки освічених юристів саме й може призвести до пригнічення основних прав і свобод, передбачених для 
громадян Конституцією України. 

Проблемами правової освіти займалися такі видатні вчені як Недбайло П. О., Тацій В. Я , Мамутов 
В.К., Шемшученко Ю.С., Чувпило О.О., Запара С.І. та інші. Однак у  цих працях не було вирішене питання 
відповідності юридичної освіти в старших класах загальноосвітніх шкіл вимогам профільних юридичних Вузів. 
Саме на пошуки шляхів вирішення цього питання спрямована дана наукова стаття. 

Ще однією проблемою в контексті цього наукового дослідження є те, що предмет правознавства в 
старших в старших класах загальноосвітніх шкіл викладають вчителі історії-історики за освітою. Наслідком 
цього є недосконале засвоєння учнями основних постулатів і принципів юридичної науки, оскільки самі вчителі 
не розуміють їх так, як розуміють юристи за фахом. 

Ще однією проблемою, характерною для вивчення всіх гуманітарних предметів у загальноосвітніх 
школах є відсутність у старшокласників навичок наукової роботи, самостійної роботи з літературою. Шкільні 
вчителі не можуть навчити цьому, бо в переважній більшості й самі ніколи не займалися науковою діяльністю. 
Навіть написання рефератів із дотриманням головних вимог до цієї початкової наукової роботи викликають у 
них великі ускладнення. Натомість вже на першому курсі Вузу від студентів вимагається написання наукових 
рефератів, участь у роботі наукових гуртків із написанням конкурсних наукових робіт, написання наукових 
статей, доповідей на наукових конференціях різного рівня, написання курсових робіт із дотриманням всіх 
вимог до наукової роботи.  

З огляду на викладене вище, вважаємо, що сьогодні назріла необхідність введення в старших в старших 
класах загальноосвітніх шкіл предмету «Основи наукових досліджень». Для викладання цього предмету 
необхідно залучати досвідчених науковців-докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів, передбачивши в 
державному та місцевому бюджетах певні кошти на це. Така політика, на наш погляд, дозволить у подальшому 
залучати до наукової роботи набагато більше студентської молоді, підвищити якість її навчання, а разом із цим 
підняти науку на новий якісний рівень у межах всієї держави. Те, що саме високо освічені особистості з вищою 
освітою, спроможні до креативної творчої діяльності будуть вирішувати успіх нашої держави в усіх галузях 
господарювання, освіти, науки й культури не підлягає запереченню. 

Ми глибоко переконані в тому, що система освіти в сучасній державі має бути поступовою й 
нерозривною. Тільки в тому випадку, коли ми зуміємо максимально наблизити процес навчання в старших 
класах загальноосвітніх шкіл до процесу навчання на перших курсах Вузів, коли вимоги до учнів на цих етапах 
будуть однакові, держава зможе отримувати високоосвічених, інтелектуально розвинених, спроможних до 
креативу фахівців. Саме це є запорукою розвитку самої держави, побудови сучасного демократичного 
суспільства та підвищення якості життя населення. 

Отже, пропонуємо такі шляхи розв’язання проблеми невідповідності юридичної та іншої гуманітарної 
освіти в старших класах загальноосвітніх шкіл вимогам профільних Вузів: 
1) правознавство має вивчатися в 9,10 та 11 класах загальноосвітніх шкіл(бажано з розподіленням за 
напрямками освіти, що її обирає учень); 
2) предмет «Правознавство» в старших класах загальноосвітніх шкіл мають викладати вчителі – юристи за 
освітою(для цього кількість годин із правознавства має відповідати повній ставці вчителя); 
3) ввести в старших класах загальноосвітніх шкіл предмет «Основи наукових досліджень». Для викладання 
цього предмету залучати науковців-докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів, передбачивши в 

                                                           
© Холмянський Я.Д., 2011 
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державному та місцевому бюджетах певні кошти на це. 
Подальші кроки в напрямку цього наукового дослідження вбачаємо в розробці та втіленні новітніх 

заходів наближення вимог гуманітарної, зокрема, юридичної освіти в старших класах загальноосвітніх шкіл до 
вимог стандартів вищої школи, здійснення практичних заходів щодо цього наближення.  
 
РЕЗЮМЕ 
Научная статья посвящена изучению и разрешению проблем несоответствия юридического образования в 
старших класах общеобразовательных школ требованиям профильных высших учебных заведений. 
Ключевые слова: юридическое образование, научные исследования, общеобразовательная школа, высшее 
учебное заведение 
РЕЗЮМЕ 
Наукова стаття присвячена дослідженню та розвязанню проблем невідповідності юридичної освіти в старших 
класах загальноосвітніх шкіл вимогам профільних Вузів  
Ключові слова: юридична освіта, наукові дослідження, загальноосвітня школа, вищий навчальний заклад 
SUMMARY 
The scientific article is devoted research of modern legislation about discrepancy low education in oldest class of 
general education school demand of university. 
Key words: low education, scientific research, general education school, university 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,  2011 
 

 323

Н А У К О В Е  Ж И Т Т Я  

 
 

ЗВІТ  МІЖНАРОДНОЇ  СЕКЦІЇ І ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ АЕНУ 
 
Макогон Ю.В., д.е.н., професора, заслужений діяч науки і техніки України 
 

Асоціація економістів-міжнародників (секція АЕНУ й Донецьке відділення АЕНУ) має договори про 
співробітництво з науковими, навчальними організаціями й провідними підприємствами: Росії, Молдавії, Сербії, 
Болгарії, Латвії, Литви, Великобританії, Вірменії, Нідерландів, Білорусії, Німеччини, Грузії, Туреччини й ін. 
держави. 

Договори про співробітництво з обласним управлінням статистики, концерном "Стирол", АТ "НКМЗ", 
"Група Норд", "Істіл-ДМЗ", інститутах НАН України - економіки промисловості й економіко-правових 
досліджень, управлінням зовнішніх зв'язків і зовнішньоекономічної діяльності Донецької облдержадміністрації, 
Донецькою торгово-промисловою палатою. 

 
Почесна президія засідання 

 
Асоціація економістів-міжнародників (секція АЕНУ й Донецьке відділення АЕНУ) залучає до участі в 

міжнародних наукових семінарах і конференціях ведучих учених навчальних закладів України, ближнього й 
далекого зарубіжжя - Національного університету України "Київський політехнічний інститут", Донецького 
національного технічного університету, Донецького державного університету управління, Тернопільського 
національного економічного університету, Львівського національного університету ім. І. Франка, Київських 
національного університету ім. Т.Шевченка й національного економічного університету ім. В.Гетьмана, 
Московської фінансового університету при Уряді Російської Федерації, Ризького технічного університету, 
Білоруського державного економічного університету, Білоруського торгово-економічного університету 
споживчої кооперації, Господарської академії ім. Ценова (Болгарія), Ростовського державного економічного 
університету, Сандерлендського й Нотінгемського університетів (Великобританія), Національного гірського 
університету (м. Дніпропетровськ), Маріупольського державного університету, Університету м. Барі (Італія), 
Каунаського технічного університету (Литва) і ін.  

 
Нагородження академіка Амоші О.І. званням почесного професора ТНЕУ 
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Асоціація економістів-міжнародників (секція АЕНУ й Донецьке відділення АЕНУ) взяли участь у цілій 

низці різних наукових конференцій. 
Особливо хочу виділити ще конференцію, що ми провели разом з болгарськими, російськими, 

сербськими вченими й працівниками науки й вищої школи в 2009 і 2010 р., у м. Севастополі й у м. Стамбул 
(Туреччина) із проблем розвитку ЧЭС і ГУАМ під патронажем Господарської академією ім. Ценова, м. Свіштов, 
Болгарія й Таганрозької міжрайонної ТПП, а також Асоціації промисловців і підприємців Туреччини ТУСКОН . 

Виконано роботи в рамках програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 р. 
"Донецька область - 2020" (розділ - шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності". 

Традиційною формою залучення до наукової роботи  стали круглі столи, які Секція "Міжнародна 
економіка" і Донецьке відділення АЕНУ проводить разом з Регіональним фіалом НІСД в місті Донецьку: 

1. Транскордонне співробітництво на Сході України: соціально-економічні й екологічні виміри 
2. Вірменія - Україна: перспективи взаємовигідного співробітництва 
3. Перспективи й напрямки розвитку старопромислових регіонів України в посткризовий період 
4. Міжнаціональна згода в контексті діалогу влади й суспільства 
Міжнародна діяльність - проявлялася в проведенні щорічних міжнародних літніх економічних шкіл за 

фахом "Міжнародна економіка". В 2009-2010 р. у міжнародній літній школі взяли участь понад 150 студентів 
різних навчальних закладів України й зарубіжжя (Болгарія, Росія, Вірменія, Грузія, Білорусія й ін.); - проведення 
щорічних міжнародних науково-практичних семінарів. У семінарі 2010 р. взяли участь представники 16 країн 
близького й далекого зарубіжжя. 

 
Під час доповіді д.е.н., професора Ю.В. Макогона 

Брали участь у виконанні держбюджетної теми інституту економіки промисловості НАН України 
"Розробка напрямків і моделей трансформації інноваційної діяльності в промисловості в контексті міжнародної 
інтеграції". 

В інституті економіки промисловості НАН України функціонує сектор інтеграції науково-технічної 
сфери України у світове суспільство. 

За 2010 р. працівниками сектору інтеграції науково-технічної сфери до світового господарства відділу 
економічних проблем НТП в промисловості у співробітництві з кафедрою «Міжнародна економіка» Донецького 
національного університету та Регіональним філіалом НІСД в м. Донецьк в рамках роботи за науково-дослідною 
темою «Міжнародний трансфер знань в інноваційному розвитку промисловості» у 2010 році було підготовлено 
записки «Тенденції розвитку міжнародного трансферу технологій, іноземних інвестицій, міграції науковців, 
експортно-імпортних відносин в промисловості» та «Принципи, фактори державного регулювання міжнародного 
трансферу знань, які було направлено до Донецької обласної державної адміністрації та Державного агентства 
України з інвестицій та розвитку відповідно. 

В них було обґрунтовано важливість міжнародного трансферу знань для становлення в Україні 
інноваційної економіки; виділено проблеми державного регулювання міжнародного трансферу знань, а також 
запропоновано напрями та шляхи удосконалення державної політики регулювання міжнародного трансферу 
знань в економіці України. 

У рамках секції "Міжнародна економіка" і Донецьким відділенням АЭНУ виконується дослідницька 
тема "Розробка теоретико-методологічних і науково-методичних основ розвитку міжнародних економічних 
відносин України". 

За підсумками цих тем були підготовлені науково-аналітичні огляди, які були направлені в 
Адміністрацію Президента України, а також включені в послання Президента України Верховній Раді України. 
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Про роботу Донецького відділення АЕНУ звітує д.е.н., професор, віце-президент АЕНУ  Ю.В. Макогон 

 
За цей період у Спецраді, що відкрито в 2001 р. при економічному факультеті ДонНУ з захисту 

кандидатських дисертацій спеціальності "Світове господарство й міжнародні економічні відносини" пройшло 
більше 90 захистів і 40 захистів за фахом "Демографія, економіка праці, соціальна економіка й політика".  

Результати досліджень Секції "Міжнародна економіка" і Донецького відділення АЕНУ ввійшли в 
рекомендації XV і XVІ міжнародного науково-практичного семінару "Проблеми розвитку зовнішньоекономічних 
зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект (2009, 2010 р.), а також Сьомої й Восьмої науково-
практичної конференції "Проблеми співробітництва між країнами південно-східної Європи в рамках організації 
чорноморського економічного співробітництва й ГУАМ". Резюме семінару й конференції відправлені в 
Адміністрацію Президента України, Верховну Раду, Кабінет Міністрів України, у Донецьку 
облдержадміністрацію (управління зовнішніх зв'язків і зовнішньоекономічних зв'язків), посольствам країн, 
представники яких брали участь у роботі семінару й конференції. 

Крім того результати досліджень доповідалися на багатьох міжнародних науково-практичних 
конференціях і семінарах в Україні, Росії, Болгарії, Сербії, Литви, Латвії, Туреччини, Словаччини, Вірменії й ін. 

Ми співробітничаємо з редколегіями журналів "Вісник Донецького національного університету" (Серія В 
- Економіка й право) і збірників наукових праць "Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення 
іноземних інвестицій: регіональний аспект" і "Проблеми співробітництва між країнами південно-східної Європи 
в рамках організації чорноморського економічного співробітництва й ГУАМ" (ці видання мають статус ВАК 
України), а також беремо участь у роботі редколегій журналів "Меркурій", "Стратегічні пріоритети", "Журнал 
європейської економіки" і інших. 

 

 
Виступає віце-президент АЕНУ, д.е.н., професор Білопольский М.Г. 

Протягом 2010 року співробітники у Регіонального філіалу НІСД в м. Донецьку за 2009 -2010 рр. 
продовжували досліджувати проблеми, що зазначені у положенні про філіал, а саме: 

- ефективність міжнародної економічної діяльності України в інтеграційних об’єднаннях: регіональний та 
галузевий аспект, включаючи проблеми розвитку співробітництва між країнами Європи в рамках Балто-
Чорноморського співробітництва, ЄС та СНД 
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- спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку як елемент державної стратегії розвитку 
депресивних регіонів; 

- проблеми транскордонного співробітництва; 
- політичні партії і громадські організації в регіоні; 
- моніторинг тенденцій суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку регіонів. 

Вже на початку 2011 року ми розпочали розробку і нового напрямку – проблематика міжнаціональних, 
міжетнічних відносин у регіональному масштабі. За сприянням міжнародної громадської неурядової організації 
„Діалог Евразія” проведено круглий стіл „Міжнаціональна згода в контексті діалогу влади і громади”. 

Розробки філії увійшли до Програми науково-технічного розвитку Донецькій області “Донецька 
область – 2020”, розділ "Шляхи удосконалення зовнішньоекономічної діяльності" та «Стратегії розвитку міста 
Донецька до 2020 року». Фахівці філіалу брали участь у розробці програми інвестиційної привабливості міста 
Донецька. 

 

 
Урочисте вручення дипломів академіків Академії економічних наук 

 
 
Крім того беремо участь у робочих групах з розробки стратегій розвитку міст північного Донбасу 

(Краматорськ, Красний Лиман, Артемівськ, Дружківка, Костянтинівка), організаційного комітету з підготовки 
Угоди щодо регіонального розвитку Донецької області між Кабінетом міністрів України та Донецькою 
обласною радою на 2012-2013 роки; членом робочої групи з розробки стратегії територіального маркетингу 
Донецької області до 2016 року Донецької ОДА. 

Також проводяться лекції для представників Управлінь Донецької обласної держадміністрації, комітетів 
Донецької обласної ради, профспілок та підприємств Донецької області за темами: 

1. Іноземні інвестиції в промисловості Донбасу: історія, статистика, проблеми сучасного розвитку 
2. Підготовка інвестиційних проектів відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій 
3. Інвестиційна привабливість регіонів та міст: резерви підвищення 
4. Наслідки для економіки України від участі у СОТ 

Було проведено Круглий стіл „Альтернатива імпорту природного газу до України” – проведений за 
дорученням директора НІСД та голови Донецької обласної державної адміністрації 10 червня 2010 року, м.Донецьк , 
Донецька обласна державна адміністрація, Інститут економіки промисловості. 

Круглі столи «Чинники трансформації політичної влади: загальноукраїнський, регіональний, місцевий 
масштаб (передвиборчі очікування)» Донецька ОДА , ІЕП НАН України; „Доцільність заснування на українсько-
російському кордоні єврорегіону «Азов», Донецька ОДА; "Вірменія - Україна: перспективи взаємовигідного 
співробітництва" Донецька ОДА, Спілка вірменів України. 

Опрацьовуються договори про співробітництво з іноземними академічними закладами: 
У філіалі є досвід роботи з іноземними фондами та навчальними закладами: реалізовано спільний проект з 

університетом м. Ноттінгем (Великобританія), фондом «Наффілд» та філіалом про спільне дослідження у 
сфері впливу іноземних інвестицій на регіональний розвиток, в рамках якого було проведено круглий стіл з 
цих питань. Спільно з Каунаським технологічним університетом проводилось дослідження підприємницького 
середовища в Європі. Планується видання спільної монографії; 

Особливо необхідно звернути увагу на наукову діяльність дійсних членів та членів-кореспондентів Академії 
економічних наук України викладачів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган - Барановського у 2010 р. 

У 2010 році науковці університету ім. Туган–Барановського проводили дослідницьку роботу з; наступними 
напрямами: 

- соціальні та інноваційні аспекти сталого економічного зростання; 
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-  економіка, організація та управління підприємствами торгівлі та сфери послуг; 
- маркетингова діяльність на ринку України; 
- фінансово-кредитні та бюджетні проблеми економічного розвитку; 
- бухгалтерський облік, аналіз і контроль господарської діяльності і підприємництві; 
- розвиток наукового товарознавства; 
- процеси і обладнання харчових виробництв; 
- інновації в технології виробництва харчових продуктів; 

 
Серед визначних фундаментальних розробок ДонНУЕТ слід відмітити:  

1. НДР «Управління стратегічними змінами та формування системи економічної безпеки як складові 
забезпечення сталого розвитку підприємств сфери товарного обігу» (науковий керівник - д.е.н. Садєков 
А.А.)- Основними науковими результатами дослідження є: методологічні засади забезпечення сталого розвитку 
підприємств сфери товарного обігу; механізм планування і реалізаці економічних змін на підприємстві тощо.  

В минулому році низка наукових рекомендацій та розробок була запроваджені в державних органах 
влади, регіональних органах влади та у підприємствах різни; галузей: 
- положення до Концепції державної системи професійної орієнтації населенш на період до 2011 року 
(Міністерство праці та соціальної політики України.); 

Нормативи забезпечення населення побутовими послугами (Міністерствс економіки України); 
Рекомендації щодо удосконалення Державних стандартів професійно-технічно освіти за професіями: 

кондитер, буфетник, покоївка, черговий по поверху готелю (Міністерство економіки України); 
 

Рекомендації до нової редакції Бюджетного кодексу щодо опрацювання питань середньострокового 
бюджетного планування (Комітет Верховної Ради України з питань бюджету); 

Науково-практичні рекомендації в напрямку реалізації стратегії пенсійної реформування (Пенсійний фонд 
України). 

Міжнародна наукова діяльність вчених ДонНУЕТ здійснюється на основі 7 угод про співробітництво із 
закордонними закладами освіти та науки. 

Наукові гранти: 
- Програма ТЕМПУС (сприяння модернізації систем вищої освіти в країнах-сусіда) 

ЄС: розробка спільного проекту "MODEP: модернізація і розвиток професійні спрямованих курсів" (ВНЗ-
партнери з Франції, Португалії, Румунії, Молдови, Білорусії,Марокко та України); 
 - Науково-дослідна програма «Інновації в інформаційних і комунікаційних технологіях - взаємодія в 
Балтійському регіоні» спільно з Шведським університетом (м. Стокгольм, Швеція); 
- Програма лідерства для підприємництва (InterAction) у Туреччині, Україні Узбекистані, Казахстані й країнах 
Південного Кавказу (під егідою Британської Ради); 
- Розробка та виконання спільних науково-дослідних програм, організація ті підтримка наукового стажування 
студентів під егідою міжнародної студентської організації AIESEC; 
- Програми наукових досліджень за запрошенням ВНЗ країн ЄС (Інститут фізики Польської Академії Наук, м. 
Варшава, Польща); 

Участь наукових працівників у міжнародних семінарах і конференціях; Програма "Міжнародні електроні 
бібліотеки INTAS": відкритий та безкоштовний доступ науковців до міжнародних науково-інформаційних даних. 

В університеті економіки і торгівлі у 2010 році відбулося: 7 Міжнародних, 4 Всеукраїнський 
конференцій і 3 регіональних семінари, які мали значний резонанс серед науково спільноти. 
 23 березня 2010 р. відбулася Друга міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційно-
інвестицїйна модель розвитку національної економіки», і якій взяло участь 149 осіб з України, Росії, Молдови, 
Франції та Китаю Організатором Інтернет-конференції була кафедра інвестиційного менеджменту Метою 
конференції було різке підвищення ролі інвестиційної діяльності н; сучасному етапі соціально-економічного 
розвитку України, намагання державі перейти до інноваційно-інвестиційна моделі функціонування економіки. 
 
 Особливо треба відмітити внесок з наукову діяльність: 
 д.е.н., професора, академіка АЕН України Шубіна О.О., ректора ДонНУЕТ. Наукова діяльність у звітному 
періоді була спрямована на вирішення наукових проблем за пріоритетними напрямами, визначеними Концепцією 
розвитку науки в університеті. У рамках фундаментальних досліджень отримані нові наукові результати, які 
розвивають теорію міжнародної конкурентоспроможності, методологію менеджменту та маркетингу. Прикладні 
дослідження були присвячені розробці нових харчових технологій та нових видів харчових продуктів, теоретико-
методологічним засадам адаптивного управління хімічним комплексом України, розробці науково-методичного 
забезпечення навчальних курсів із урахуванням вимог Болонського процесу; 
 Академіка Академії економічних наук України д.е.н., професора Садєкова Алімжана Абдулловича 
«Обґрунтування методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в умовах фінансово-економічної 
нестабільності» // Теоретичні та прикладні питання економіки// Збірник наукових праць. Випуск 21 ( за. заг. ред.. 
проф.. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.) – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 369с. 
С.43-47 (у співавторстві); 
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 Академіка Академії економічних наук України, д.е.н., професора Омелянович Лідії Олександрівні; 
першого проректора ДонНУЕТ; 
  д.е.н., професора, зав. кафедри маркетингу і комерційної справи Азарян О.М. ; 
 Академіка Академії економічних наук, д.е.н., професора Косової Т.Д.; 
 Заступника директора ІОФ, к.е.н., доцента кафедри банківської справи, члена – кореспондента АЕН 
України Орлової Валентини Олександрівни; 
 Завідувача кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів, к.т.н, професора, академіка 
АЕН України Лойко Дмитра Петровича; 
 Академіка АЕН України, д.е.н., професора Оліфірова О.В.; 
 Завідувача кафедри банківської справи д.е.н., професора, академіка АЕН України Папаіки О.О.; 
 Академіка Академії економічних наук України, доктора економічних наук, доцента Горожанкіної 
Марини Євгенівни; 
 д.е.н., професора, академіка АЕН України Лутай Л.А.; 
 Академіка Академії економічних наук України, д.е.н., професора Виноградової О.В.  

Також досить активно працюють: 
Академік АЕН України д.е.н., професор Черніченко Г.О. (Донецький національний університет) 
Основні напрямки наукових досліджень: 
- особливості еколого-економічного розвитку промислового виробництва в старопромислових регіонах; 
- розробка концепції екобезпеки техногенного розвитку Донецького регіону; 
- дослідження проблем реструктуризації основних галузей економіки, удосконалювання територіальної 

організації продуктивних сил Донецької області і їх екологізації; 
 Академік Академії економічних наук України, д.е.н., професор, завідувач кафедрою Управління 

персоналом і економіки праці ДонНУ, Лук’янченко Н.Д. 
У 2010 р. здійснювалося наукове керівництво виконанням п’ятого етапу (заключного) науково-дослідної 

роботи на тему «Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство» під назвою «Поліпшення 
умов охорони праці в системі управління людськими ресурсами». Є керівником спільної з Донецькою державною 
обласною адміністрацією «Програми підготовки та використання кадрів для економіки Донецької області» (2005-
2020рр.). У звітному році були реалізовані такі заходи Програми: здійснений моніторинг ринку праці, вивчено 
вплив економічної кризи на його стан; поповнений банк даних поточної та прогнозної потреби в кадрах в 
галузевому та професіональному розрізі, проведений аналіз структури підготовки кадрів в регіоні та її динаміки; 
 Академік АЕН України д.е.н., професор Омельченко Володимир Якович .Основні напрямки наукових 
досліджень: 
- логістизація економічних процесів у національній і міжнародній економіці; 
- проблеми методології сучасної історії економіки; 
- розвиток механізмів внутрішнього й міжнародного маркетингу; 

 
Загальне фото на пам’ять 

 
Академік АЕН України, д.е.н., професор Коніщева Н.Й., якою уточнено зміст терміна «обслуговування 

споживачів вугільного підприємства»;виявлено особливості обслуговування крупно-, середньо- та дрібнооптових 
споживачів підприємств вугільної промисловості; запропоновано алгоритми здійснення процесів обслуговування 
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різних категорій споживачів. Результати розробок апробовано й прийнято для використання вугільних 
підприємств. 
 В рамках виконання договору між Інститутом економіки промисловості НАН України та Управлінням у 
справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації, виконано науково-дослідна роботи «Розробка Стратегії 
реалізації державної молодіжної, сімейної та гендерної політики на 2010 – 2011 роки» 
Досить переконлива діяльність д.е.н., професори Дмитриченко Лілії Іванівни. За минулий рік підготовлене й 
захищено 1 докторська й 5 кандидатських дисертацій. Співавтор 3-х монографій. Автор 6 наукових статей. 
Брала участь в 11 наукових конференціях, матеріали опубліковані. 
Основні напрямки наукової діяльності:  
Методологічні аспекти економічної науки: 
- економічний механізм регулювання відтворювальних процесів; 
- циклічні коливання в економіці; 
- структурні процеси в економіці; 
- корпоративний процес; 
- механізми формування й функціонування банківського капіталу; 
- мотивація праці. 
Керує науковою лабораторією кафедри економічної теорії ДонНУ. 
д.е.н., професор Андренко В.М. 
Напрямки наукових досліджень: 

- розробка методичного, методологічного програмного забезпечення процесів менеджменту вищого 
навчального закладу; 

- розробка інтегрованої системи фінансового менеджменту підприємств житлово-комунального 
господарства; 

- консалтингові послуги з розробки інформаційного забезпечення процесно-орієнтованих систем 
управління. 

д.е.н., професор, академік АЕН України, зав. кафедри менеджменту Донецького інституту туристичного бізнесу 
Туріянська М.М. за 2010/2011 рік взяла участь в 5 міжнародних конференціях, керує грантом по туризму 
"Tempus", опубліковано 2 монографії. Підготувала на міжнародну виставку в Берліні делегацію в складі 3-х осіб, 
що представляли Донецьк до "Євро - 2012", опубліковано 6 наукових статей у спеціалізовані виданнях, керує 1 
докторантом і 5 аспірантами.  
Таким чином, внесок вчених-економістів Донецького відділення АЕН України досить серйозний і заслуговує 
найвищої оцінки наукової громадськості України. 

 
 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В последнее время в Украине возникла проблема повышения качества подготовки специалистов. Одной 

из форм решения этой проблемы является проведение занятий в различного вида школах, в том числе в 
Международной летней экономической школе. 

 
Почетный президиум Летней школы 

 
Кафедра «Международная экономика» в этом году провела очередную Международную летнюю 

экономическую школу, которая проходила в Донецке и в Святогорске в первую неделю сентября.  
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 История Летних школ начинается с 1997 года, когда заведующему кафедрой «Международная 
экономика» Донецкого государственного университета Ю.В. Макогону пришла идея организации подобного 
мероприятия. Он и стал первым директором Международной летней экономической школы (МЛЭШ). Но уже 
при проведении последних школ организаторами стали молодые специалисты – аспиранты кафедры 
«Международная экономика». 

 
Global village 

 
В подготовку и проведение последней Летней школы активно включились студенты старших курсов, 

организовав студенческий оргкомитет Летней школы, который занимался встречей, размещением и 
развлекательной программой иностранных и иногородних гостей.  

Соорганизаторами Летних школ выступали в разные годы: Британский Совет в Украине (постоянный 
соорганизатор), Центр экономического образования и консалтинга «Внешконсалт» (постоянный соорганизатор), 
фонд «Возрождение», Международный фонд «НОУ-ХАУ», Корпус мира США в Украине, программа TACIS, 
AIESEC. 

 

 
Во время футбольного турнира 

 
Постоянными спонсорами всех Летних школ были Металлургический комбинат им. Ильича, АО 

«Стирол», «Данко», также в проведении всех школ принимали участие ведущие специалисты Донецкой торгово-
промышленной палаты, Управления внешнеэкономической деятельности при Донецкой областной 
государственной администрации, Донецкой региональной таможни. Для начитки лекций и проведения деловых 
игр были приглашены преподаватели из Ростовского государственного университета, Херсонского 
государственного технического университета, Свиштовской хозяйственной академии (Болгария), 
Маастрихтского университета (Нидерланды), Сандерлендского университета (Великобритания), а также 
добровольцы Корпуса мира США в Украине. 
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Во время Дней культур звучали национальные песни, исполнялись зажигательные танцы. А ужин 
становился еще и дегустацией традиционных блюд различных стран. И, конечно же, настоящим открытием стал 
для многих иностранных гостей День Ивана Купала. Мало кто смог устоять перед соблазном перепрыгнуть через 
костер, разожженный в лесу.  

 

 
Туристический поход 

 
На заключительном этапе работы школ проводились студенческие научные конференции с публикацией 

лучших докладов. При подведении итогов работы всем слушателям школ были выданы соответствующие 
сертификаты. 

В Летних школах принимали участие представители Нигерии, Пакистана, Китая, США, Израиля, 
Болгарии, Мексики, Индии, Японии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Югославии, России и Украины. 

 
Продолжение похода – экономический квест 

 
Неотъемлемой частью каждой школы являлись дни культур стран, представители которых принимали 

участие в ней (украинской, болгарской, китайской, сербской, японской, еврейской и других). Участники школы 
побывали на экскурсиях по Святогорью, предусмотренных программой, принимали активное участие в 
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спортивных соревнованиях, конкурсах, дискотеках. Данные культурные мероприятия позволили познакомиться 
со специфическими чертами культуры каждой страны, представленной в школе. 

 
Во время лекции д.э.н., профессора,  

заслуженного деятеля науки и техники Украины Ю.В. Макогона 
Проведение Летних школ способствовало развитию как отношений между вузами Украины, так и 

отношений ДонНУ с иностранными учебными заведениями.  

 
Общее фото на память  

 
В Летних школах побывали студенты из Днепропетровской национальной горной академии, 

Херсонского государственного технического университета, Львовской коммерческой академии, Тернопольского 
национального экономического университета, Университета «Подолье» (Хмельницкий), Мариупольского 
гуманитарного университета, Токийского университета сельского хозяйства (Япония), Сандерлендского 
университета (Великобритания), Нишского университета (Сербия), Свиштовской хозяйственной академии имени 
Ценова (Болгария), Шецинского университета (Польша). Со всеми перечисленными зарубежными 
университетами подписаны договора о долгосрочном научно-практическом сотрудничестве. 

Потребность в профессионалах в области ВЭД нарастает. Тому подтверждение выход в свет 
законодательных актов по вопросам функционирования свободных экономических зон и территорий 
приоритетного развития, интенсификации процессов интеграции Украины в мировую систему хозяйствования. И 
поэтому МЛЭШ вызывает живой интерес не только со стороны студентов украинских вузов, но и студентов 
иностранных учебных заведений.  
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 

Економічний факультет Донецького національного університету  та Регіональний філіал Національного 
інституту стратегічних досліджень в місті Донецьку разом з Донецькою торгово-промисловою палатою за 
підтримки Донецької обласної Ради,  Донецької обласної державної адміністрації, провели Міжнародну науково-
практичну конференцію "Актуальні напрямки розвитку соціально-економічних систем", присвячену 45-
річчю економічного факультету Донецького національного університету, і в її  рамках  науково-практичний  
семінар  "Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: 
регіональний аспект"з 22 по 25 вересня 2011 року у містах Донецьку та Святогірську. 
 

 
Макогон Ю.В., директор Регіонального філіалу  Національного інституту стратегічних досліджень в м. 

Донецьку, завідувач кафедрою "Міжнародна економіка" ДонНУ, завідувач сектором Інституту економіки 
промисловості НАН України, заслужений діяч науки й техніки України, д.е.н., професор, у своїй доповіді 
відзначив, що  збереження тенденції зростання "тіньового" сектора й системна криза в бюджетному процесі, а 
також необхідність обслуговування зовнішнього боргу можуть уже до середини 2013 року привести Україну до 
дефолту. Пік кризи прийде на кінець 2012 року, і вже до початку 2013 року він перейде в критичну фазу під 
впливом зобов'язань України по обслуговуванню зовнішнього боргу. При збереженні існуючих тенденцій 
Україну неминуче очікує оголошення суверенного дефолту в середині 2013 року. Зрив виконання бюджету 
України свідчить про стрімку "тінізацію" економіки в умовах тотального тиску з боку фіскальних органів. Навіть 
в умовах майже 5% зростання економіки уряд не зміг у повному обсязі зібрати основні податки - ПДВ, податок 
на прибуток і акцизи. У підсумку дефіцит бюджету України за три квартали 2010 року збільшився більш ніж у 
два рази - до 52,8 млрд грн, що вище показника кризового 2009 року. 

 

 
Єгоров П.В., в.о. ректора Донецького національного університету, д.е.н., професор, відмінник освіти 

України, привітав учасників семінару та круглого столу і відмітив, що економічний факультет відомий в 
університеті і далеко за його межами своїми інноваційними надбаннями та міжнародними зв’язками: за участю 
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викладачів факультету при партнерстві із університетами Великобританії, Італії, Греції, Іспанії, Росії на його базі 
реалізовано 5 європейських освітніх проекти, тут вперше започатковано молодіжний захід – Міжнародній літні 
економічні школи, вперше в Україні відкрито європейську магістерську програму «Прикладна економіка», 
створено перші дистанційні курси англійською мовою, створено Українсько-британський Reach Out Центр як 
міст, що  пов’язує бізнес, освіту та науку, відомі довгострокові наукові та навчальні зв’язки факультету з ВНЗ 
Болгарії, Сербії, Латвії, Литви, Молоди, Грузії та інших країн. 

 
Черніченко Г.О., д.е.н., професор, декан економічного факультету Донецького національного 

університету, заслужений працівник освіти України відмітив, щов умовах ринкових відносин у вдосконаленні 
екологічної складової економічної освіти полягає пошук оптимального співвідношення прибуткової діяльності 
підприємств і збереження навколишнього середовища, формування культури соціально відповідального бізнесу. 
У цьому контексті заслуговує на увагу перспективна підготовка фахівців-економістів з екологічного маркетингу, 
менеджменту та аудиту. 

Багато науковців екологічну кризу розглядають як світоглядну, соціально-психологічну проблему, 
розв’язання якої неможливе без зміни пануючої на цей час екологічної та соціальної свідомості. Тому 
екологічний аспект має пронизувати всю навчально-виховну діяльність, у процесі якої формується екологічне 
мислення студентів. 

 
Булєєв І.П., д.е.н., професор, заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України, в 

своїй доповіді відмітив, що  для реалізації заходів, спрямованих на розвиток експортного потенціалу України, її 
конкурентноздатності, інноваційного розвитку необхідна відповідна інфраструктура: інституціональна, 
інноваційна. 

Інноваційна інфраструктура забезпечує інноваційну систему всіма видами послуг, взаємодія елементів 
інноваційної системи, відповідає інтеграції й дифузії інновацій. 

У цей час для посилення інноваційної структури варто використовувати ярмарки й аукціони науково-
технічних розробок, страхування інноваційних ризиків, лізинг, венчурний капітал. Необхідно активізувати 
роботу технопарків, бізнесів-інкубаторів, інших інноваційних структур, науково-технічних центрів, виставок 
досягнень науки й техніки, інституціональних інститутів і організацій. 
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Бардакова Г.В., начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції головного 

управління економіки Донецької облдержадміністрації, к.е.н., доцент, наголосила, що напрями активного 
міжрегіонального співробітництва можуть включати спрощення процедур торгівлі та транзиту, розповсюдження 
комерційної інформації. Не менш важливою складовою економічного розвитку є міжрегіональне співробітництво 
в плануванні та формуванні транспортної інфраструктури, завдяки якій отримає розвиток прикордонна торгівля 
та зменшаться її збитки. 

З огляду на це також слід вивчати новітні сфери розробки політики на регіональному рівні, які можуть 
підкріплювати процеси диверсифікації та індустріалізації економік. Це може відбуватися в формі підтримки 
промислових проектів та спільних заходів в сфері наукових досліджень та розповсюдження науково-технічної 
інформації, здійснення яких потребує великих витрат або  сполучені з ризиками  для окремого регіону, можуть 
отримати ефективну реалізацію за умов об’єднання ресурсів декількох регіонів різних країн, в тому числі в 
умовах інтеграційних об’єднань та в рамках укладених міжрегіональних угод. 

 

 
Політик О.А., віце-президент Донецької торгово-промислової палати, привітавши учасників з початком 

роботи повідомила, що виконуючи функції універсального комунікатора між бізнесом і владою, експортерами й 
імпортерами, інвесторами й виробниками, ДТПП проводить для підприємств області зустрічі із представниками 
іноземних компаній і організацій, які займаються пошуком партнерів в Україні, надає консультаційно-
інформаційну допомогу підприємствам Донецької області в підготовці інвестиційних проектів, установленні 
співробітництва з потенційними інвесторами, а також здійснює інформування всіх зацікавлених підприємців про 
інвестиційні заходи, які проходять на території України й за кордоном. 
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Базилевич В.Д., член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки 

України, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
зазначив: як економічна теорія, так і практика свідчать про те, що фінансовий ринок, з одного боку, є 
невід’ємною складовою будь-якої ринкової економічної системи, а з другого, за певних умов, — може виступати 
фактором поширення кризових тенденцій у економіці, створюючи постійну загрозу стабільності як національних, 
так і світової економічних систем. Усе це вказує на необхідність ефективного регулювання фінансового ринку 
державою, й передусім дієвого контролю діяльності його професійних учасників — фінансових інститутів. 

 

 
Садеков А.А., проректор з наукової роботи Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського,  доктор економічних наук, професор 
Проектуючи стратегію підприємства з урахуванням принципів сталого  розвитку, варто дати відповідь на 

питання:  чи може охорона навколишнього середовища бути узагальнюючою, головною стратегією чи ні? Ми 
переконані, що стратегія охорони навколишнього середовища не може бути узагальненою стратегією, тому що 
вона не має виключного права на рішення питання про розміщення ресурсів. Але вона може мати істотний вплив 
на формулювання стратегічних цілей, бути головною рисою. У ході проектування стратегії з використанням 
портфельних технік навколишнє середовище не є самостійним елементом, розташованим на одній з осей матриці.  
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Шенфелде М.М., професор, директор інституту народного господарства й регіональної економіки 

Ризького технічного університету, Латвія. 
Питання сталого розвитку національних економік є актуальним для всіх країн. Особливо гостро це 

питання стоїть перед малими країнами з обмеженими ресурсами, з недостатнім рівнем економічного й 
матеріального добробуту в порівнянні з розвиненими країнами незалежно від їхньої величини, як наприклад 
США або Люксембург. Кожна мала країна має свою історію й свій історичний досвід розвитку, якій не можна  
перенести, у тому числі й позитивний.  Як треба з аналізу, сьогодні часто забуваються як позитивні, так і 
негативні моменти історичного шляху розвитку, які необхідно враховувати. Позитивний результат розвитку 
національної економіки досягається, якщо інтереси всіх соціальних груп і національностей держави 
враховуються, хоча не завжди це реалізується чисто демократичними шляхами, як наприклад у Південній Кореї, 
Тайвані або Сінгапурі. Реалізм сучасного світу  в певній формі утрудняє рішення цього питання, тому що 
необхідно згоду на національному й міждержавному рівнях. Якщо такої угоди держави не зможуть досягти, то 
питання буде вирішений сильними наддержавами у своїх інтересах, як це було на всьому шляху цивілізації.  

 
Шафалюк О.К., професор кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», відмітив, що широке використання системного підходу та теорії множин в оцінках і 
управлінських алгоритмах менеджменту дозволяють розглядати протилежні тенденції або традиційно 
протиставлені можливості у вигляді безперервної множини, або континууму. При цьому компроміс є точкою 
відносної рівноваги, коли в результаті взаємних поступок боротьба протилежностей втрачає свою гостроту. 
Залежно від співвідношення сил полюсів напруги силовий тиск тимчасово припиняється. Точка компромісу — 
це нестійка структура, що зазвичай містить елементи обох протилежностей, яка може змінюватися за зміни 
розумів чи характеристик суб’єктів взаємодії. 
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Сіманавічієне Ж., доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств факультету 

економіки й менеджменту Каунаського технологічного університету, Литва у своїй доповіді відмітила, що сектор 
малого й середнього підприємництва становить більшу частину всього бізнесу не тільки в Європі, але й в інших 
країнах ринкової економіки. Створення й розвиток малого й середнього підприємництва сприяє зростанню 
економіки країни: воно дозволяє заповнити нішу ринку й задовольнити потреби споживачів; це один з напрямків 
найбільш ефективної антимонопольної політики і є однієї з передумов формування конкурентного ринку. 
Завдяки своїй гнучкості такі підприємства не тільки створюють значну частку ВВП, але й виконують свого роду 
роль "стабілізатора".  На додаток до економічних проблем мале й середнє підприємництво вирішує ряд 
соціальних питань, у першу чергу, проблему безробіття.  Мале й середнє підприємництво в значній мірі пов'язане 
з визначенням "екологічного" виробництва, тому що воно цілком може адаптуватися до поліпшення екологічної 
ефективності. 

 
Вергун В. А., д.е.н., професор, зав. Кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченко, повідомив, що ключову роль в реалізації 
політики інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів Німеччини відіграють наука, наукові дослідження та 
конструкторські розробки  з відповідними інституційними  структурами (університети, науково-дослідні 
установи та фонди, наукові товариства і т.п.). Ефективному здійсненню регіональної інноваційно-інвестиційної 
політики сприяє і допомагає широко розгалужена мережа університетів та науково-дослідних центрів, в яких 
тісно поєднуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження, впроваджуються у практику новітні 
інноваційні розробки. Головну відповідальність за здійснення такої політики несе така інституція як Німецьке 
науково-дослідне товариство (DFG), своєрідний загальнонаціональний координаційний та фінансовий центр 
НДДКР. Крім того, передові наукові дослідження здійснюються у сотнях НДІ, що входять в такі організації як 
Співтовариство німецьких науково-дослідних центрів ім. Гельмгольца, товариство ім. Фраунгофера, наукове 
товариство ім. Лейбніца або товариство ім. Макса Планка. Співтовариство ім. Гельмгольца має 15 регіональних 
високотехнологічних науково-дослідних центрів, річний бюджет приблизно 2,2 млрд. євро і 24 тис. 
співробітників, займається науковими розробками у сфері енергетики, екології, охорони довкілля, ключовими 
технологіями, транспортом та космосом. Товариство ім. Фраунгофера тісно співпрацює з промисловістю, 
приблизно 80 його науково-дослідних закладів займаються прикладними дослідженнями у сфері інженерних 
наук, оскільки замовлення вони отримують переважно від підприємств. В рамках товариства   ім. Макса Планка 
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об’єднано 80 науково-дослідних інститутів, що займаються фундаментальними дослідженнями у сфері 
біологічних (біотехнології) та міждисциплінарних наук. 

 
Новак І.М., кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу економіки праці 

Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, повідомила, що тіньова 
економіка притаманна всім етапам розвитку суспільства: доіндустріальному, індустріальному і 
постіндустріальному. Виступаючи спочатку як недобросовісна економічна діяльність, тіньова економіка за 
критерій мала релігійні заповіти, що розумілись як обмеження і заборони. Відповідно до нової парадигми тіньової 
економіки Е. де Сото промислову революцію, що поклала початок сучасній капіталістичній індустрії, можна 
розглядати як результат боротьби капіталістів-«неформалів» з меркантилістською державою. Готовність діяти поза 
законом є результатом співвідношення «витрат на виконання закону» та «витрат поза легальності» на користь 
другого.У перехідні етапи розвитку суспільства ділова активність зростає, але інституційне середовище не 
відповідає цьому зростанню, тому прихована економічна діяльність збільшується в кілька разів. Відтак у 
трансформаційних економіках пострадянського періоду тіньова економіка має великі обсяги, що зумовлено 
самим трансформаційним процесом.  

 
Булатова О.В., проректор з наукової роботи, професор кафедри міжнародної економіки, Маріупольського 

державного університету, к.е.н.  
Історичний перехід від старого регіоналізму до нового сприяв появі нових підходів і концепцій у теорії 

міжнародної торгівлі, теорії міжнародної економічної інтеграції тощо. Класичні підході, що ґрунтуються та 
теоретичних положеннях  Хекшера-Оліна-Самуєльсона, Вінерa та Міда, забезпечили  економічну науку 
необхідним інструментарієм щодо дослідження наслідків створення зон вільної торгівлі, митних союзів тощо.  
Подальша лібералізація глобальних і регіональних торгівельних угод суттєво розширили торгівельно-економічні 
відносини між країнами, окрім сировинних товарів до міжнародного обміну широко залучаються технології, 
знання, що, суттєво вплинуло на поглиблення інтеграційних процесів, до яких залучаються країни світу. 
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Амерханов Р.А., президент Таганрозької міжрайонної торгово-промислової палати, здобувач кафедри 

економічної теорії ПРДТУ (НПІ), Російська Федерація, повідомив, що Росія не тільки збереже свої позиції на 
світовому енергетичному ринку як найбільший постачальник енергоносіїв, але і якісно змінить характер своєї 
присутності на ньому за рахунок диверсифікованості товарної структури й напрямків російського енергетичного 
експорту, активного розвитку нових форм міжнародного енергетичного бізнесу й розширення присутності 
російських компаній за рубежем. Це дозволить знизити ризик монозалежності російського енергетичного сектора 
від експорту енергоносіїв у Європу, а також збільшить прибутковість і ефективність міжнародної діяльності 
російських паливно-енергетичних компаній без істотного збільшення обсягів експорту первинних енергоносіїв. У 
цьому зв'язку Європі необхідно переглянути свою позицію відносно  забезпечення на перспективу енергетичної 
безпеки на континенті з урахуванням інтересів кожного учасника глобального газового ринку (споживача, 
постачальника й транзитера), тому що роз'єднаність у цьому сегменті може привести до дестабілізації в регіоні. 

 
Никифоренко В.Г., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Одеського державного 

економічного університету 
Міграційні процеси суттєво торкаються і динаміки основного джерела формування трудових ресурсів – 

населення в працездатному віці. Як і по всій Україні, в Одеському регіоні за останні роки склалася несприятлива 
тенденція, яка визначається скороченням частки населення молодшого від працездатного і працездатного віку і 
збільшенням частки населення старшого працездатного віку. Це підтверджується розглянутою вище динамікою 
даного показника. 
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Гуань Сень Мэй, директор українсько-китайського центра в місті Донецьку повідомила, що зміцнення 

економічного співробітництва може стимулювати успішний розвиток спільної боротьби з тероризмом. Для країн 
Середньої Азії, після їхньої незалежності, дві сфери, територіальної безпеки й економіки, вимагають великої 
допомоги ззовні. До їхнього оголошення незалежності, вони сподівалися на допомогу з   США. Країни ШОС у 
процесі співробітництва підсилили взаємну довіру, одержали гарні результати в області забезпечення безпеки в 
регіоні, а економічне співробітництво усе ще не розвинуто.  

 
Блінов А.О., проф. д.е.н. професор кафедри менеджменту Всеросійського заочного фінансово-економічного 

інституту, Російська Федерація, м. Москва. 
Об'єднання підприємців у Росії беруть участь у формуванні й реалізації державної й муніципальної 

економічної політики, так чи інакше зачіпає інтереси малого бізнесу. Ця участь реалізується через 
представництво об’єднань підприємців у дорадчих органах при державних владних структурах і через політичні 
партії. Об’єднання  підприємців зазвичай беруть активну участь у виробленні й реалізації фінансованих 
державою й муніципальною владою програм підтримки МП. 

 

 
Орєхова Т.В., д.е.н., зав. кафедри «Прикладна економіка і бізнес-адміністрування»,  професор кафедри 

«Міжнародна економіка» Донецького національного університету, повідомила, що податкових компромісних 
рішень, у тому числі шляхом самообмежень із боку сторін партнерства, потребують такі критерії, як розвиток 
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інфраструктури бізнесу, зростання обсягів продажів приватного бізнесу, зростання прибутків приватного бізнесу, 
доступ приватного бізнесу до дефіцитних і дешевих природних ресурсів, зменшення витрат виробництва, поліпшення 
екологічної ситуації, зменшення імпортної залежності, зростання темпів введення основних фондів, зростання питомої 
ваги інвестицій інноваційного спрямування в загальному обсязі інвестицій, зменшення рівня безробіття в регіоні, 
створення додаткових робочих місць.  
 

 
Бассім Мохга, Університет сучасного мистецтва й науки, м. Каїр (Єгипет), доктор, у своїй доповіді 

відзначила, що глобалізація тісно пов'язана зі збільшенням торгівлі, руху капіталу, іноземні інвестиції та 
технологічні розробки. Це залежить від наявності людського капіталу здатні досягти розвитку та наявність 
активних регулюючих інститутів в країні. Індикатори вимірювання були переглянути в останні десятиліття, щоб 
відповідати скороченню або ліквідації убогості, нерівності та безробіття в контексті зростаючої економіки. 
Індекс розвитку людського потенціалу був представлений в 1990 році включити параметри, такі як довге і 
здорове життя, знання і гідний рівень життя (вимірюється показником ВВП / на душу населення (ПКС)). 
Розвиток  людського капіталу шляхом інвестування в освіту та охорону здоров'я є важливим компонентом 
економічного зростання та розвитку в якості внеску до статистичної функцію виробництва. Цей підхід і було 
використано ппри дослідженні гендерної нерівності у Єгипті в контексті «арабської весни». 

 
Флейчук М.І., д.е.н., доцент, Регіональний філіал НІСД у м. Львові. 

Аналіз економічного зростання становить основну проблему оцінки ефективності будь-якої системи 
господарювання. І це цілком зрозуміло: темпи і рівень економічного зростання свідчать про можливості 
суспільства з освоєння досягнень науково-технічного прогресу, використання господарського потенціалу. 
Економічне зростання характеризує великі економічні системи, наприклад господарство країни, групи країн, 
тобто належить здебільшого до макрорівня. Основними показниками є валовий внутрішній продукт, 
національний доход, зайнятість, суспільний капітал тощо, які характеризують абсолютні результати 
господарської діяльності макроекономічних об'єктів. Такі показники також необхідні для порівняльного аналізу 
макроекономічних об'єктів, що мають різні якісні характеристики, наприклад, національних економік, які 
перебувають на різних рівнях розвитку. 

Безумовно, прийняті рішення повинні базуватися на всебічній інформованості, в їхню основу повинен 
бути покладений глибокий економічний аналіз. І хоча на даному етапі Україна, на нашу думку, має підстави 
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розраховувати на збереження високих темпів економічного зростання, затримки чи серйозні помилки при 
вирішенні перелічених вище питань зрештою можуть стати передумовою сповільнення економічного розвитку та 
погіршення соціальному клімату і екологічної стійкості країни. 

 
Рубцова М.Ю., доцент кафедри міжнародного бізнесу  Київського національного університету  імені Тараса 

Шевченка, к.е.н, доцент. 
Економіки, що інтегровані у фінансовій сфері, залучають непропорційно велику частку прямих 

іноземних інвестицій, що потенційно може викликати приплив технологій і бути каналом передачі управлінських 
знань. Збільшення частки іноземного капіталу в комерційних банках спричиняє прямі макрофінансові позитивні 
ефекти, зокрема, полегшує доступ на міжнародні фінансові ринки, допомагає удосконаленню структури 
керування і нагляду за внутрішньою банківською діяльністю, стимулює упровадження великої кількості нових 
фінансових інструментів і банківських технологій, а також у результаті залучення іноземних банків збільшується 
конкуренція, що у свою чергу може поліпшити як якість внутрішніх фінансових послуг і ефективність 
розміщення ресурсів, так і загальні конкурентні позиції національної економіки.  
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Н Е К Р О Л О Г  

 
 

14 жовтня 2011 р. не стало славного сина українського 
народу, державного і громадського діяча, заслуженого діяча 
науки і техніки України, доктора економічних наук, професора, 
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, 
академіка НАН України, почесного директора Інституту 
економіки промисловості НАН України, організатора і першого 
президента Академії економічних наук України, Радника 
Президії НАН України Чумаченка Миколи Григоровича. 

Микола Григорович Чумаченко народився 1 травня 1925 
року у с. Гладківка (колишньому Келегеї) Голопристанського 
району Херсонської області.  

Значна й найбільш плідна частина життя Миколи 
Григоровича присвячена Інституту економіки промисловості 
НАН України, який він очолював майже чверть століття, 
віддаючи всі свої сили його становленню, розвитку й 
процвітанню. З його ім'ям пов'язане створення в інституті 
наукових шкіл, які займаються дослідженням проблем 
удосконалення методів управління виробництвом, розробкою 
теоретичних основ регіональної політики, обґрунтуванням 
посилення ролі місцевих органів в управлінні економікою 
регіону й залучення наукового потенціалу для розробки й 
реалізації регіональних комплексних програм. Під час його 

керівництва в інституті було створено 8 нових відділів (в тому числі два наукових та три 
обчислювального центру— у Дніпропетровському відділенні інституту та один — у Запоріжжі). Слід 
відзначити характерну особливість науково-організаційного стилю М.Г. Чумаченка: для проведення 
відповідальних досліджень він формував й очолював молодіжні колективи, які створювались для 
вивчення проблем у науково-виробничих об'єднаннях, розробки планів науково-технічного прогресу в 
регіоні, вдосконалення методики виявлення резервів виробництва. 

Дослідницьку роботу М.Г. Чумаченко успішно поєднував із науково-організаційною і 
громадською діяльністю — він обирався академіком-секретарем Відділення економіки НАН України, 
головою Донецького наукового центру НАН України, членом Президії НАН України. Як голова 
Донецького наукового центру НАН України М.Г. Чумаченко здійснював велику організаційну роботу 
з мобілізації наукових сил академічних і галузевих науково-дослідних установ і вузів на вирішення 
регіональних проблем. У цей період діяльності наукового центру під його безпосереднім керівництвом 
важливим інструментом впливу на розвиток економіки й прискорення науково-технічного прогресу в 
Донецькому регіоні виступають цільові комплексні програми як основа реалізації програмно-
цільового підходу до управління цими процесами. Він очолив вперше сформовану в Донбасі 
спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора економічних наук, незмінним 
головою якої залишався до останніх днів свого життя. 

Особистість Миколи Григоровича відрізняється науково-організаційним талантом. Він є 
ініціатором створення у 1993 році Академії економічних наук України, яка об'єднала зусилля вчених і 
організаторів виробництва, працівників вищої школи та органів державного управління з метою 
стабілізації і розвитку економіки України і був незмінним її президентом, а з 2010 р. - почесним 
президентом. 

І саме головне в характері Миколи Григоровича - людяність. Його плідна наукова діяльність 
доповнювалась авторитетом щирої, доброї людини, завжди готової кожному допомогти у складній 
ситуації. 

Пішов із життя видатний український вчений, один із блискучих представників вітчизняної 
економічної науки, талановитий організатор і наставник, людина виняткової порядності і честі, 
професіоналізму і працелюбності. 

Колектив Донецького національного університету, редколегія і редакція журналу глибоко 
сумують про передчасну втрату та висловлюють співчуття рідним і близьким Миколи Григоровича 
Чумаченка. 
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